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Ciudad-Real.1)Provincie vanhetkonink- onder HervastiaanMassénaover;19Jap.1812

ri
jk Spanje, de zuideli
jkste en grootstevan werd de stad door W ellington bestorm d en

Nieuw-castilië,grenst ten n.aan Toledo,ten ingenomen;W ellington werd daarop doorde
0.aan Albacete,ten z.aan Jaen en Cordoba, Cortes tot hertog van C. en grande eerste
ten w . aan Badajoz'
,is 19.608 km2.groot, klasse verheven.
telt 295000 inw.
Ciudad-vid.toria,vroegerNuevoSantander.
,(ruim 2/aanalphabeten) en
is verdeeld in 10 districten; zi
j bevateen Hoofdstad van den mexic.staat Tamaulipas,
groot deel der M ancha, vele geheel onbe- aan de oosteliike helling van het hoogland,
bouwde, des zomer uitermate heete vlakten, niet ver van àe rlvi
er Santander 8000 inw.
voortsweidenvoor ezels,m uilezelsen schapen;
%.iva (SJ'iwa).Een derhoofdgodheden van

door het noordeli
jk deel loepen uitloopers
van de Montes de Toledo,door hetzuidelàjk
deel dito der Sierra Morena; hier zi
jn de
kwikzilvermijnen van Almadén.Deomgeving
van Valdepeùas in hetz.o.is om haar wijn
bekend.De hoofdrivier van C.isde Gtladiana
(Zie Hervâs y Buendia, ,!Diccionario historico-yeografco de la provincia de CiudadR
eal,'Madrid 1892).
2)Hoofdstad der geli
jknamige provincie,
ligt in een vruchtbare vlakte tusschen de
Guadiana en haar zi
jrivier deJabalon,650
meter boven zeespiegel,aan delijnenMadridC.-Badajoz en Alcazar-c.(114km.),iszetel
eens bisschops, 14.800 inw.,meerderekerken.
hospitalen en kloosters,cirkus voor stieren-

gevechten, een institutio,wolweverijen,olieslageri
jen, meelfabrieken; groote ezel- en
muildiermarkten, de belangri
jkste in geheel
Spanje. C. werd in 1264 door Alfonso el
Sabio gesticht en bevestigd;in de 16dceeuw
ging de stad door deverdri
jvingderMoriscos
zeer achteruit. Op 27 M aart 1809 versloegen
bi
j C de Franschen onderSebastianideSpanjaaCi
rduda
en o
nder Urbino.
d-neal

den lateren indischen godsdienst,metVisjnoe en Brahma de indische drievuldighetd
of drie-eenheid Trimurti,vormende.0.isidentisch met den ouden vedischen god Roedra
en wordt evenals deze voorgesteld als twee
naturen bezittende, een vergeldende en een

genadevolle.op deze laatste natuurheeftzijn
naam betrekking,diessdegenadige''beteekent.
Hijwordtvoorgesteld meteenofvi
jfhoofden,
drie oogen,en een dichten haarbos;om den

hals draagt hij een kransvan schedels;hij
isbekleedmeteenbloedigehuid;zi
jngemalin,
Doerga, schonk hem twee zonen,Ganeça en
Karttikeja
Civetkat.Zie Viverra.
Civiale.(Jean)Pransch arts,geb.luli1792
te Thiézac (dept.Cantal),studeerde tePari
js,
wijdde zich van af 1817 onder leiding van
Dupuytren aan het hospitaalHôtel-Dieu speciaal aan de studie aan de ziekten derurine-

wegen;hi
jvestigdezi
jnnaam methetinvoeren
van een methode tot hetverwi
jderenvanden
steen uit de waterblaas langs bloedloozen
weg (lithotripsie);na talrijke proefnemingen
op lijken om denblaassteendoormechanische
en Cuidad-Guerrero,plaatsen verbri
jzeling te vernietigen en afte voeren,
in M exico.Zie San Christobal de los Llanos volbracht hi
j in 1824 een eerste operatie in
en Tixtla.
dezen geestbàjeen levende;h!ikreeg daarCiudad-Rodrigo Districtshoofdst.enMVOXS- voor in 1826 van de academie een pràis van
vesting tegen Portugal in de spaanscheprov. ç000 francs,en zag zich in1827 denM onthyonSalamanca (Leon), 27 km. van de grenzen, prijs van 10,000 francs toegekend;ztin meop een steile rots aan de âgueda en aan de thode kwam allengs algemeeningebrui
k;hi
j
spoorli
jn Salamanca-portugeesche grens, is overl. 13 Juni 1867 te Pari
j
s
.
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teel,op hctm arktplein drieromeinschezuilen, moyenb de frcïfer le8 ccl
culeyz (1836),Traite
en ovelbli
jfselen van eepwaterleiding,voorts wrcfïyve 8ur !6d maladies &,
:organeuqênitotldsctre: (1840), D6l'lrefrpfp-ïe(184û),Re'
een collegium,bisschoppeltik seminarie,wol- '
leder- en zeep-tlabon depidral-industrie.O., 8ultatn clïzlï:lt'.g de la lithotritie Aesfllzlf le8
in 1t50 door graaf Rodrigo Gonzales Giron t
zozlêe.
v1860-64 (1865),Lalifhpfrîlzeeflafcïllc
gesticht, werd in den spaanschen successie- (nagelaten,uitgegeven 1870).
oorlog op 30 Mei 1706 door de Engelschen
ingenomen, doch op 4 Oct. 1707 door de
Franschen onderBay hernomen ;10 Juli 1810
gaf de stad zich na een dappere verdediging
101

Cfvidale del Friuli. Hoofdstad van het

d
istrictC.(40,000 inw.
)derital.prov.Udine,
aan ds spoor
li
jn Udine-c.(16km.
),8300inw.;
e0n

dom uit de 15de eeuw,in hetarchiefvan
111.

Civiel.
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C.J.

s

hetdomkapittelbelangri
jkehandschriften(codex der evangeliën uit de 5de eeuw), een
museum van rorneinsche en longobardische
oudhcden,een brug uitde 15deeeuw overtle
Natisonp zi
jrivier van de lsonzo,katoen en
linnenweveri
jen. C., waarschijnli
jk het romeinsche Forum Julii,waslangenti
jdresidentie. van longobardische hertogen en van
af1419 een bezitting der Venetianen.
Civiel, burgerli
jk; ook beleefd, gepast,
matig: in milltairen zin beteekent civielde
burgerli
jke kleeding, in tegenstelling van

Viterbo der ital. prov. Rome,niej ver van
de Treja,op een berg,rondom door afyronu
den omgeven, is zetel eens bisschops?**
.,
inw ;eene in de 15deeeuw verbouwdekathodraal,metvelebezienswaardigheden;eenondsr'
paus Alexander 11 aangevangen citadel;in
depabijheidoverbli
jfselenvanhetoudeFalerii.'
Civiiali. (Matteo) ltal. beeldhpuwer, de
laatste der Quattrocento,geb.1435 teLucca,
overl.1501,voltooide voordeJohanneskape)
zes beelden: Adam, Eva, Jesaja,Habakqk
Elizabeth, Zacharias, voorts altaarstukken'

uniform.

monumenten enz.

.

Civiele I%st.hetbedrag,datjaarlijk-suit Civitanova-ilarelle Stad in deitalprov.
de staatsinkomsten aan het hoofd van den Macereta,2 km.van de Adriatischezee,6e
staat wordt toegekend, dus we1 te Onder- inw.; tot de gem eente C.behoort de havenscheiden van de bezittingen der kroon ofhet plaats Porto diCivitanova,ten noorden van

eigen vermogen van hethoofd vandenstaat.
Civiel proees. Geding over burgerlijke
zaken, handelszaken, enz., in tegenstelling
van strafproces
Civiel reeht,burgerlijk recht.
Civilis. tClaudius of Julius) Germaansch

de monding der Chienti, aan de spoorlàjn
Ancona-Foggia, met 3200 inw., werven en
kustvaart.
Civitas, lat. bij de Romeinen het staatsburgerschap,met aldë recllten daaraanverbonden.

làjke afkomst uit hetsindshetjaar 13 met
de Romeinen verbonden volk der Batavieren
en onder Nero bevelhebber in romeinschen
dienst, werd, doorde terdoodbrenging zi
jns
broeders op bevelvan denteKeulenkommandeerendenneder-germaanschenlegaatFontejus
Capito (67 n.Chr.) en door zelfondervonhen
onbillijkheden dermate tegen de Romeinen
verbitterd,dathi
j hetplanopvattederomeinsche macht aan den Rijntevernietigen.Toen

(2 (130.000 inw.)derital.prov.Rome,ineen
ongezonde, dorre streek, aan de kust der
Tyrrheensche zee,aandespoorlijnPisa-Rome,
is zetel eens bisschops, en van nederl.,
belgische, duitsche,fransche en deensche consuls, is versterkt (citadel,bastions,murenà,
heefteenbaa'
novoor1200gestraften,'
engroote
scheepswer'
s'en:9300inw.,alsgemeente12.*%
de haven,.tegeli
jk oorlogs-en handelshaven,
dient,daar elke aanleg aan de monding van

strijd om den troon de Rtjnlanden bijna geheel van romeinsche troepen werden Ontbloot,
gelukte het C. de Batavieren, Friezen en
Kaninefaten tegen Rome in de wapens te
brengen; hi
j versloeg de Romeinen aan den
Rijn,kort daarop ook hetlegervanMummius
Lu
'percus, en belegerde vervol
gensdevesting
Castra vetera,terwiilzi
jn leger bi
j den dag
aangroeide, vooral èoor uithet romeinsche
leger gedeserteerde landslieden der opgestanen: nadat de stri
jd om den troon beë-Indigd was en Vespasianus keizer was geworden, zond deze dadelijk een leger om
Castra vetera te ontzetten; dit leger kreeg
echter weldra met gebrek tekampenensloeg
aan het muiten; ter zelfder tijd kwam ook

schap te stellen met de zee;handelis het
hoofdmiddel van bestaan der inw. van C.;in
de nabi
jheid bevinden zich aluingroeven en
mineraalwaterbronnen met overbl
Y
ljfselen der
oude Aquae Tauri. C heette ten qlde der
romeinsche republiek Centumcellae,lateryter
eere van Trajanus,die de stad vergrootteen
havenwerken deed aanleggen,PortusTrajani;
in de middeleeuwsche oorlogen werd destad
herhaaldeli
jk geplunderd en verwoest;onder
paus Urbanus V11lbevestigd gerd zi
j door
lnnocentius X11totvri
jhavenverueven(1696);
van 26 April1849 tot30 Juli1879 doorde
Franschen bezet,werd de vesting op16Sept.
1870 door de pauseli
jke troepen aan denital.
generaalBixio overgegeven.

hoewelnog sterk genoeg Om denstrijdvoort
te zetten, schijnt een vredelievende gezindheid bàide Batavieren deoverhandtehebben
gekregen;uithetbekende mondgesprektusschen Cerealisen C.volgt
leeen vredesverdrag,
doorhetwelk het oude bondgenootschap tusschen Ro'
m e en de Batavieren hersteld werd.
Civis, lat. burger.0.academicus:leerling

Civitella in Val diChiani. Gemeente in
de ital.prov.Arezzo,6000 inw.
Civray.1)Arrondissementvanhetfransche
dept. Vienne, 1156 kmz.; hetomvatde vi
jf
kantons Availles-Lim ouzine,Charroux,Civray
(12 gem , 11.350 inw.), Couhé en Gençay,
tezamen met 45 gem eenten en 49.680 inw .
2)Civray,hoofdplaatsvan hetarrond.enhet

aanvoerder der Batavieren in den oorlog tegen
de Romeinen in 60- 70 n.Chr.,van vorste-

Civita Veeellia Op M alta,zie Citta-veclhia.
Ciçitaveeehilt Hoofdplaats van hetdistrict

tengevolge van den aanvang 69 uitgebroken den Tiber verzandt, om Rom e in gemeen-

Gallië in opstand en vielen geheelelegioenen
af;C.slaagde er ten laatste in Castravetera
in te nemen;weldra echter brak erverdeeldheid uit onder debondgenooten,waarop eerst
de Galliërs door Julius Tutor,daarna de Batavieren enz.door Cerealiswerden verslagen;

Civitella del Tronto.Stad in deital.prov.
Teramo, op een steile rots hoog boven den
rechteroever der Salinello, 8 km. z. van
Tronto, heeft 1300 inw.,als gemeente 78* ;
en een citadel, die zich op 20 M aart 1861
aan de ltalianen moest overgeven.

aan een academie,student.Optimo cipz'cives, kanton C., 50 km . van Poitiers, aan de
de bargers aan den bestenburger'',inschrift Charellte,2556 inw .
V&l1 ThOrb0Ck0S Standbeeld te Amsterdam.
fJ. .
1. eng. afkorting voor Chief Justice
Civiti Castellana. Stad in hek district opperrechter.

C1.
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Cladonem idae.

C1.,scheikundig teeken voor Chloor.

achterli
jf, dat beneden- en binnenwaarts g0C.1.afk.voor citato lpcp (zie aldaar).
bogen en aan zi
jn uiteinde meestalvan twee
Claekmannall. 1.)Hetkleinste graafschap klauwachtige verlengsels is voorzien; Op het

van Qroot-Britannië,in Zuid-schotlantl,ligt
tusschen de Forth en het graafschap Perth,
is 129 km .
2 groot en tolt 29,000 inw.; de
bodem is vruchtbaar en wordtbesproeid door

midden van den kk
lp bevindt zich een groot,
saamgesteid oog, dat een trillende beweging
heeft; voor dit oog is doorgaans nog één
enkelvoudig oog geplaatst;alleenhetgeslacht
de
Forth en de Devon'het da1 vandeDevon Pleopis heeft verscheidene kleinere oogen in
#
IS bekend Om Z
Ca
i)
'n vele watervallen,waar- plaats van het eene groote.De C.,die voor
onder die van ldron-luinn, 15 km.boven het me6rendeel zoetwaterbewoners zi
jn,behet dorp Dollar;benoorden de Devon verheft wegen zich voort door lniddel van hunne
zich de Ochill-ketbn, met den Ben-cleugh in roeipooten veranderde achterste sprieten ;
(71.
7 meter):landbouw en veeteeltvormende de kieuwpooten nemen geen deelaan devoorthoofdlniddelen van bestaan; daarnevens ver- beweging,hoewelzijvoortdurendintrillende

schafen de kool-en ijzermi
jnen (Devon lron beweging zi
jn; eenige soorten zwemmen op
stn
eeve
ngr
ve
n,nbe
ni
ge
works) en deaa
js,anderen op
leoe
ha
nde
arne
beve
idns
:deee
vo
or
- den buik en dan stootsgewi
wol-industrie
den rug,en dan langzamer doch meergeli
jknaamste havenplaats is Alloa Hetgraafschap m atig;onderdezelaatstehebben degeslachten
zendt met Kinross 1 afgevaardigde naar het Sida en E'
vadne aanderugzijdeeenzuignapje,
parlement.
waarmee zi
jzich aan het een ofander voor2) C.,hoofdpl.v/h gelijknamig graafschap, werp kunnen vasthechten.Demannetjeszijn
bestaat uit een enkele straat,heeft 1600inw., kl
einer dan de wi
jfjes en onderscheiden zich
steenkool-eni
jzermijnen,handelinsteenkolen, van deze ook door het maaksel der voorste
ki
fabrikatie van wollen shawls:in denabi
jheid sprieten en der pooten)waaraan zich.haa
?#es
.
een 2400 meter hoogen toren,Clackm annan bevinden tot het vasthouden der wt
f1es biJ
Tower, waarin vroeger zwaard en helm van de paring; de mannetjes zi
jn voortsin veel
kleineraantalvoorhanLen dan dewi
Robert Bruce werden bewaard.
jfjes;zi
j
tl
iladl,l. (
Léon)Franschromanschri
jver,geb. verschi
jnen ook eerstin de herfst,terwijldes
13 Mrt. 1835 te M ontauban, overl. 21 Juli zomersal
leen vrouweli
jkeindividuënofeigen1892 te Pari
js, schildert in zijn romans en li
jk voedsters,in grootemeqigtebjeenleven;
novellen,als een vertegenwoorliger der rea- deze telen voort,evenalsdebladluizen,zonder
listische school,de natuur en hetlevenzijner bevruchttezi
jn,doorkiemen(zg zomereieren,
omgeving; voorn. werken: Le8 mart
yr8 '
r'
i4'
i- n'
ietdoormannetjes bevruchteeierenl)dieten
c'
tçles (1862, een satire op het proletariaat getale van omstreeks vi
jftig ineenbroedholte
ondrr de parijsche letterkundigen),Le Apud- onderdeschaal(rugzi
jde)binnenweinigedagen
ca8mé(1869),Le8'
pc-ssf-pïecl.
v(1873),UnezzlJ'
?
4- tot ontwikkeling kom en;in deé herfst a1sde
(lite (1876)) L'amour '
rpzrttzzàffg'
ttc (1882), Le manneti
%
#esverschi
jnenheefteeneparingplaats;
alsdan treden in dezelfde broedholte een of
tfcllzïézzlemystèredel'incarnation (18839.
Cladillm BR.Plantengeslachtvan defamilie twee veel grootere eieren (de z.g.winterder Cyperaceeën,m eteen 30-talin dewarm ere eieren,ofweldoormannet#
iesbevruchteeieren),
streken der oude en nieuwe wereld, vooral die een minder doorschi
jnenden dooier hebechter in Australië verbreide soorten; in be
n; uit dezeeieren komen i
n hetvoorjaar
*
Europa 0n ook in Nederland komt slechts e
Jonge dieren, die reedsbi
j de geboorte het
eene soort voor, C. zzlt
zrïycs.
g, de galigaan volle getalledematen llebben. op grond van
(wortelstok kruipend,stengelrond,bebladerd, het aantal pooten en van andere kenm erken
hol,bladen gegroefd,aan de randen voorzien wordt deze onderorde nog in een viertalkleivan scherpe zaagtanden, kruidachtige over- nere groepen (famil
iën)gesplitst?nl.die der
blijvende biesplant, tot 11/4 meter hoog?op Polyphemidae, Daphnidae, Lynceidae en Simoerassige zand- en heidegronden , en in di
dae (zie deze onderwerpen).
Venen) Poelen) moerassen en meren,Waarin
Cladonem idae. Familie van Neteldieren
Coelenterata, Hydromedluae, Hydroidea),bezij dikwijls geheele eilandjes vormt;in ge- (
droogden toestand soms gebruikt tot dak- vattende zeer kleine medusenvormen,Veroonigd in degeslachten Cladonema enEleutheria;
bedekking.)
.

Cladoeera. Onderorde Van Schaaldieren, het eerste onderscheidt zich doorviergastroVan de orde der Brancltiopoda, omvattende vasculairkanalen, die uit de maagholte hun
een aantalzeer kleine branchiopoden,w elker oorsprong nemen en zich weldra elk in twee
lichaam, datgeen duideli
jke geledingen ver- kanalen verdeelen, zoodra het getal der ratoont,zijdelings saamgedruktis,meteengroo- diale kanalen acht bedraagt; het tweede
ten,snavelachtigen,vrijuitstekendenkop,die heeft zes onverdeelde gastrovasculairkanalen;
zich achterwaarts voortzetin een dunne,door- bi
j beiden bestaateene in of even buitenhet
schi
jnende. tweekleppige schaal, welke het klokvormig scherm uitpuilende mondbuis;de
overige lichaam omsluit; de voorste sprieten voorttelingsproducten vormen zich aan de
zi
jn zeer klein, en vertoonen zich a1skorte m aagwanden;langs den rand van hetscherm

voelers,die in een bundeltje haren (zg.reuk- staan betrekkelijk dikke,en zeerbewegeli
jke
haren), eindigen; de achterste sprieten zijn voelers of armen, die zich bi
j Cladonema in
veranderd in een paar lange en krachtige drie en bi
jEleutheria in tweetakkensplitsen)
roeipooten, die elk in twee takken gesplitst en aan welker basis zich pigmenthoudende
zi
jn, welke lange borstels dragen; aan het randlichaampjes bevinden, die volgenssomachterli
jf bevinden zich vier tot zes paren mige dierkundigen een lens bevatten en dus
l
gn;dezetakken eindigendeels
kieuwpooten;het achterlijfeindigtineenna- oogen zouden z-

Cladonia.

1604 -

Clalrville.

in metnetelorganen bezetteknopjes,deelsin schoten,m etallergoedvinden naarmen meent,

zuignappen,waarmede het dierzich aaneenig den brand in het kruit, zoodat het schip in
voorwerp in zee kan bevestigen, of ook,ze de lucht vloog; twee manschappen werden
als pooten gebruikende,zich al loopende kan nog levend door de Spanjaarden opgevi
scht,
voortbewegen;bi
j Cladonema eindigt een der doch stierven eenige uren later.
twee of drie takken waarin elke arm zich
Claim, eng.aanspraak,eisch. ln Amerika
splitst, in een langen metnetel
grganen be- en Australië het verkregen stuk land, het
zetten voeldraad,d1
e bi
jEleutherIaontbreekt.

aandeelin een goudmijn.

Cladollia Nosssx.Korstmossengeslacht,beClain. Rivier in het franschedept-vienne,
vattende een groot aantal soorten,en over ontstaat uit een poel ten n.w.van Confolens
de geheele wereld verspreid;de bekendste (dept.Charente),en valtpa een loopvan140
soort is het rendiermos of hongermos, C. km. bi
j Port-de-senon in de Vienne, na
rcs//krisc HOFFM.
Z dat OvergeheelEuropa rechts de Clouère en links de Vonne te
voorkomt,vooral op droge heidevelden in de hebben opgenomen.
Claines. Groot dorpinhetengelschegraafnoordelijke streken.
Cladophora Kq'z. Algengeslacht van de schap W orcester, niet ver van de rivier
groep der Chlorophyceeën, met een groot Severn, 13.
200 inw.;het behoort tot het geaantal voor hetmeerendeelin dezeegevonden meenl
i
jk gebied van de stad W orcester.

soorten over de geheele aarde verbreid;zi
j
hebben een draadvormigen, ri
jk vertakten
thallusenvormendikwijlsuitgestrektelevendig
Froen of ook bruinacktig gekleurde velden;
ln stilstaande wateren komt C.fracta (mete-

Clairae.Gemeenteen steedjeinhetfran-

sche dept.Izot-et-Garonne,kanton Tonneins,
23 km. van M armande,aan deLot,3200 inw.;

wi
jnbouw (vinspourris):in defranschegodsdienstoorlogen eenbolwerk van hetprotestan-

oorpapier) algemeen V00ry izl stroomende tism e;in Quyenne,meermalen ingenomen en

wateren 0.gomerata.
verwoest.
Claessen.(Johannes) Nederl.godgeleerde,
Clairant. (Alexis Claude) Fransch wisgeb. te Maastricht! midden 18de eeuw, was kundi
ge, geb. 13 Mei1713 te Parijs,onderrector aan de latilnsche school te Schoon- nam met Maupertuis in 1736 een meridiaanhoven,later pretlikantte Leerdam en overl. meting in Lapland, berekende de baan der
hier 19 Mei1812;hi
j schreefleerredenen en komeet van 1758 en verwierf zich vooral
een handleiding voor hen dieproponentwen- verdienste doorzi
jn studiën ten opzichtevan
js;
schenteworden,welkwerkjetottiteldraagt: de maan; hij Overl. 17 Mei1765 te Pari
Proeven rczteen praeparatoir en peremtoirezc- hi#i
chreef: théorie de la ##'
?
4r6 dela terre
F s
men '
pplpe'
4.
: 8ynodale redplufïéh.
(1743), gegrond op de wetvan Newton van

tizte
Claessen.(Anton)Vlaamsch schilder,16(
1e de aantrekkingskracht), Thebrie de la l'

eeuw, te Antwerpen;hoofdwerk een ,,Gast- (1752),Recberche881
4r le8 cpm?fe.
g de8 tlzlnée.
v
m aal'',thans op het stadhuis te Brugge.
1531 etc (1762), Mémoire dur l'orbiteappaClaessens.(LambertusAntonius)Vlaamsch rcxfc #u soleil cufpur de la ferrc,en ayant

uïfe.
g par la lu4e
plaatsnijder, oefende zich te Londen onder êgard cuz perturbation8 ivtltfz
etpar I
e8prindpale8plans
eteu(1757).
Pari
js, en overleed llier in 1834;hi
j bracht (Jlairin. (Georges Jules Victor) Fransch
behalve andere werken van groote meesters schilder, geb. te Partjs, 1843, leerling van
ook Rembrandt's ,,Nachtwacht''in plaat.
Picot en van Pils,debuteerde in 1864 met
e.e
d da
Claesz.(Pieter)Schilder (stillevens),vader een r
le
lon)
,kde
(e
Wi
c
sren
fé
acardeSpba
n8j8eé8(SaMa
ro
ko
n aVreop
r-

leiding van Bertolozzi,vestigde zich later te

en
van Nicolaas Berghem,geb.1590teSteinfurt, eén
ameldehierstofvoprzijnzMassacredesAbenvestirde zich te Haarlem en overleed hier z
cêrages à Grenade''en ,,Un conteur arabe à,
in 1661.

Cllleszen. (Reynier) Nederl. scheepsge- Tanyer'' benevens voor enkele aquarellen;
zagvoerder (niet vice-admiraal,gelijk W age- overlgens schilderde lli
j plafonddecoratiën en
naar ten onrechte vermeld,evenalsHelmers), Portretten, o.a.dat van Sarah Bernhardt.
geb.te Amsterdam, voerde het bevel op een
fllairon.(Claire Joseph Léris,gezegdMl
le
bodem van het smaldeel van Hautin,die in of 1a) Fransch tragedienne, geb. in Heneden nazomervan 1606 met24 schepennaarden gouwen, 1723,overl
.te Partjs,18 Jan.1803,
Atl. Oceaan w erd gezonden om deuit W est- behaalde vooral succes in de treurspelen van
lndië verwachte spaansch-portugeesche han- Voltaire,Chateaubrun,Belloy enz.

delsvloot te bemachtigen, doch nabi
j por- Clairvaux.Hoofdpl.v/hkantonC.(25gem ,
tugeeschektlstdooreen veelsterkerspaansche 5800 inw.)van hetfranschedept.Jura,t9km.
vloot (bestaande uit 18 galjoenen,9 galeien van Lons-le-saunier; 970 inw.
en eenige lichte schepen) werd bedreigd, Clairville (LouisFrançoisNicolaie,gezegd)
en zich daartegen niet bestand achtende be- Fransch tooneelschriiver,geb.te Lyon 18t1,
js 7 Febr.1879,behaalde zi
jn
sloot den strijdtevermi
jden;intusschenwaren overl. te Pari
bi
j een misltlkte poging om hetvoordeelvan eerste succes met 1836 4/.: la lunt',schreef
den wind op de spaansche vlootteverkri
j- voorts een menigte vaudevilles, bli
jspelen,
gen drie schepen binnen het bereik van het operettes, revues enz., waarvan de voorsp ansche geschut gekomen en zoodoende naamste zi
jn.Le.
111#6 et!rzDanseuse(1838),
gedwongen den stri
jd te aanvaardea;onder le8 f'efîfe.
: mi8è3'
e8 de la '
pie ltumaine (1843),
deze drie schepen bevgnd zich ook dat van le8 Sept cAf
irccuz dn diable (1844),Satan ou
C.; deze hield den strld drie dagen vol,en Ic Diable& Paris (t844),le8 fbAmlle.
9defcrre
stak, toen zijn bemanning totzestig koppen malade8 (1846),Gentél-Bernard.(t846),Spger
was gedund en het schip reddeloos was ge- Bolttempe(1848),Laprpprïele,c'e8tle'
pp!(1848))
.
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Clapperton.
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Clan, in de Schotsche hooglanden, stam,
familie, nakomelingschap.
Clandeetien,lat.clandestinus:geheim.Af at
in het geheim, in het verborgen geschiedt,
omdat het door de overheid gerboden is
Clandestiene drankverkoop :het leveren van
sterv n drank op plaatsen,w aardaartoegeen
vergunning is gegeven; clandestiene prostitutie, de zich aan het toezicht der politie
onttrekkende prostitutie,waar deze gereglementeerd is.
Clanw illiam . Divisie van de Noordwestprovinciën der Britsche Kaapkolonie, heeft
in den zom er een zeer W arm ,deswinterseen
tameljk koud klimaat,en telt Op een OPPPT'vlakte van 15659 km2. 00n bevolking van
de Union protestante libérale op,en behoorde 11.800 zielen,waaronder ongeveer4600 blantOtdepolitiekefractiedie eenwetteli
jkeop- ken; de hoofdplaats, evenzoo C.geheeten,
ligt in een vruchtbaar dalaan de Olifantsriv.

les Acwr/esfcxl.
:en '
pcccxcc.
s(1849),la (brtfe
8ensible(1851),le8ASJ/ZAI/'
:tervéble8(1856),le8
Clcsf.
@deBêranger(1857),Pean d'dxe(1863),
Eendrillon (1866),.16:Pari8iots&Londre8(t867),
IeDiqblespïfeuz(1667),laQud'
yeduchat(187t),
la F%lledeMad.Angot(1873),le8Cloclteu(le
Cerneville(1877),Jeanne,JeannetteetJeanneton
(1877),Babéole (t878),enz.;ookschreefhi
jeen
LundelChan8on8 etpo/yïe.
g(1853). Zijllneef'
CharlesNicolaie,gezegd Clairville,ges.1855
tePari
js,schreefrevues,bli
jspelenenoperettes.
Clairvoyanee,fr.,helderziendheid.
fllalnagel.afl.(JeanJules)Fransch politikus,
geb. 1827 in Louisiana,in Frankrijk genaturalieeerd in 1846, werd in 1851 doctor in de
rechten en advokaat te Parijs,ricllttein1861
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Clap.. bi
j namen van lagere Jiersoorten:

proces der dertien: na den 4den Sept.1870 Antoine René Eduard Claparède,geb.24April
bi
j de mairie centrale geplaatst,inFebr.1871 1832 te Genève, overl. 31 M ei 1871 teSiena,

ontslagen, werd bi
j in 1876 lid van den Pa- schri
jver van een werk:Etude8 8ur le8rhizori
jschen gemeenteraad,en kreeg inheteerste pode8(2 dln.)Genève,1858- 61,ondermedekabinet-Brisson 6 April 1885 de portefeuille werking van Johann Lachm ann; Claw!>. et
van :nantiën,doch legde deze reeds 8 dagen LAcI1M., verkorting der namen Claparède en
later om gezondheidsredenen neder en werd Lacltmann.
'I1tpIlaln. Voorstad Van Londen, *
ln het
vervangen door Sadi Carnot;hi
j gafonder fm eer in het licht: Du !p'4c#6 d'indu8trie,#,4 engelsche graafschap Surrey,5 km.van de
mandat et de la cpvlzzlîyWpzl(1856;,Hi8toire W estminsterburg, vormt met Battersea een
de l'ïpwlf en France (1867-76),Le-cfgrïc- district dat een afgevaardigde naar het parli8me cpxle-wprcîxe(1869),Sonvenir.
g #u sv
iège lement zendt: ongeveer 50.000 inw.

de fhrï.
g(1872),Largccfspl ('conomiqneetla Clapissoll. (Antoine Louis) Fransch componist, geb. 15 Sept.1808 te Napels,overl.
Dgmpcgwfïe(1890).
Clam alores De Schreeuwvogels.ln deou- 19 Maart 1866 a1s conservator van de verzadere systematiek naam der Muschachtige m eling instruluenten van het conservatorium
Vogels.
aldaar, welke verzameling hi
j ook van het

Clameey.'1)Arrondissementvan hetfran- grootste deelbi
jeengebracht en aandenstaat

sche departem ent Nièvre,1467 km.e;hetom- verkocht had; hi
j schreef 21.opera's,vele

vatdezeskantonsBrinon,Clamecy(14gem.,
11,980 inw.), Corbigny, Lormes, Tannay en

rom ancen) enz.

Clappertoll.tHugh)EngelschAfrikareiziger,

Varsy, tezamen met 93 gem .en 63,420 inw. geb, 1788 te Annan in het Schotsche graaf-

2) Hoofdpl. v/h arrond.en hetkanton C., schap Dumfries,nam dienst opdekoninkli
jke

73 km .van Nevers,aan de m onding van de vloot,maakte een reis naar Indiëen eennaar
Beuvron in d: Yonne,en aan hetkanaalvan Amerika mede,keerde in 1817naarEngeland
Nivernais;5500 inw.;kleine haven.
terug, en vergezelde daarop, met luitenant
Clam-Galles.(Eduard,graafvan)Oostenr. Denham, Oudney naar Afrika; na ecn kort
leneraal, eenige zoon van graaf Christian oponthoud te Tripolis braken de reizigers in
Dhristoph van G.ygeb. 14 M aart 1805 te Febr 1822 naar Bornu op, vanwaar Denham
Praag, trad in 18.a yyj oostayjukscjjekrjgs- alleen naar Bagirmi en Mandara ging ; C.
dienst,klom snel op, streed in 1848in Itallë, onderzocht m et Oudney het meer Tschad,en
werd na den slag van Novara als luitenant- drong na Oudney's dood naar het westentot

veldmaarschalk bi
j het hongaarsche leger Sokoto door;metDenham keerde hi
jin1825
overgeplaatst,versloeggeneraalBem bi
jSepsi- naar Engeland terug; C. werd daarop tot
St.GyörgyenKaszon-ujfalu,kreegbijdereor- kapitein benoem d en kreeg van lord Bathurst
ganisatie van het leger het bevel over het
lste botheemsche legerkorps,nam hiermeedeel
aan de vcldslagen van M agenta en Solferino,
werd na den vrede tot kavalerie-generaal
benoemd, en kreeg in den oorlog van 1866

in opdracht van de bocht van Benin naar
Sokoto en Bornu te gaan en den loop van
den Niger te onderzoeken;ten twefaden male

bereikte hi
j nu Sokoto,waarsultanBellohem
de verdere reis naarBornuverbood;hi
joverl.
van Benedekdeopdrachtom metzijnkorpsde 13 April 1827 nietver van Sokoto;hijwas
saksisch-silezische grenzen te dekken;na tle de eerste europeaan die den Niger over zoo
nederlagen bi
j Hûhnerwaszer, Podol, Mtin- groote uitgestrektheid volgde;zi
jnreisberichchengrâtz en Gitschin werd hi
j vanzijnkom- ted werden door Barrow in het licht gegemando ontheven,voor eenkri
jgsraadterecht- ven:D enham: Clapperton and (lltffyleg/'.vtravel8
gesteld,vrijgesproken en 23 Oct.1866opzijn ïs Afriea (L3nd.1826),enClappertontujonrnal
verzoek uit den dienstontslagen;hi
j overl. PJ a :ccps / eœpeditéon into the ïsfedpr PJ
17 Mrt.1891 te W eenen.
zfrïcc (1829),welke werken werden aangeClalnor,lat.geschreeuw.C.hepl
ïc'
ts'
g.
-kri
jgs- vuld door Landers Record8 of P/tppperlpn.
9
geschreeuw (van lat.bellum,oorlog).
la8tezpe#ïfïosfeAfrica(2dln-,Lond.1829-30).

Claqqe.
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Clarendon.
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Claque,fr.vanClaquer,klappen.Gelmurde
toejuiching in den schouwburg;in 1820 door
zekerenSoutontePari
jsingevoerd.Vooraldaar
ter stede bloeitde claque buiten mate;lnen

yy

=X r

(W

nen, tot hi
j ten slotte in Juli 1837 in het
krankzinnigengesticht Northamptpn General
Asylum moest worden opgenomen;in deze
inrichting schreefhi
jnogmeerderegedichten,

onderscheidt aldaar de claqueursoflieden van waaronder het roerende ?:1 am !yet what 1

declaquein:tapageurs,eigenli
jkeklappel's,con- am v,ho cares or knows?''en overl.hierook,
naisseurs, die goedkeurende opmerkingen 20 Mei 1864.0.is een der meestonontwikmaken, rieurs die tot lachen,pleureurs,die kelde der engelsche dichters, niettemin ,,one
tot weenen aansporen,bisseurs,die om her- ofEngeland's sweetest singers of nature''.
haling roepen, chauYeurs, die op straat en
Claregalway.Plaatsin hetengelschegraall

in korflehuizen tot het bi
jwonen der voor- schap Galway,2400 inw.
stelling aansporen.
Clara voee,lat.met heldere steln.

Clare Islalld. Eiland in den ingang der
Clew-baai, graafschap Mayo, lerland; het

Clare.1) Graafschap derlerscheprovincie bevathetdorp Tormore.
Munster, 33501/2 kmz. groot, 123.000 inw. Claremont.Lustslotbi
jEsher,23km ,z.
w.
(tegen 286.394 in 1841 en 141.210 irt1881), van Londen,omstr.1769 door lord Clivegevorlnt een schiereiland, dat van hetz.o.einde bouwd, in 1816 door prinses Charlotte en
van Galway uitgaat en door den Oceaan en prins Leopold (in 1831 koning van België
de Shannon wordt omgeven; deze laatste 'geworden) aangekocht, na de revolutie van
scheidthet vanTipperary,LimerickenKerry; 1848 verblijfplaats der f'
amilie Orléans, in
C. is over zi
jn geheele uitgestrektheid heu- 1865 weer ïritsch kroongoed en in 1882privelachtig, (Slieve-Aughty 397, Slieve-Ber- vaat eigendom der koninkli
jke familie van
nagh,529 meter hoog),en wordt in zijnmid- Eugeland geworden endoorkoninginVictoria
den door hetdalderFergusz-ivierdoorsneden: aan haarjongsten zoon dehertogvanAlbany
het heeft vele weideri
jke dalen,die hier en (overl. 1884)geschonken,wiensweduwe het
daarookbebouwdworden(aardappelen,haver); thansbewoont.
overigens hier en daar een weinig linnenClarenlollt.Plaatsin Sullivancounty,Newindustrie, vischvangst aan de monding der Hampshire,Noord-Amerika, aan deSugarriv.,

Shannon, en mi
jnwezen (lood, zilver, zink,
zwavelkies, i
jzer- en mangaanerts,schiefer,
zwart Inarmer); C. isri
jk aan steenkringen
of cromlecl)s en ruïnen;hoofdstad is Ennis,
waar ook debeide hoofdspoorwegen van C.
elkander kruisen;het graafschap zendt twee
afgevaardigden naar hetParlement.2)Vervallen vlek,voormalige hoofdplaats van het
graafschap Clare, aan de monding vn'
n de
Fergus in den Shannontrechter,3 km.z-van
Ennl
Ys;ongeveer 800 inw.;ruïneneenerabdi
j,
een oud slot, tllans kazerne; uitvoerhaven
van koren en meel.3) Zeer oude marktstad
in het engelsche graafschap Sufolk,aan de
Stour, l660 inw..ruïnen van een slot;naar
C. voert de hertogeli
jke familie van Newcastle den titel van markies van Clare.
Clare.(John)Engelsch dichter,bekenda1s

1,the Northamptonshire Peasant Poet'')zoon
van een landarbeider, en geb.te Helpstone

bi
j Peterborough,13 Juli1793;op 7-jarigen
leeftijd van school genomen om ganzen en
schapen te hoeden,arbeiddehijvijfjarenlater
reeds als daglooner ok een farm,verkeerde
i
n de meest ongunstlge uiterli
jke omstandigheden, trad voor eeni
gen tijd in dienst,

niet vervan haar mondingindeConnecticut,
C.heeftde Stevens High School,papier- en
textiel-indnstrie,schoenfabrieken.
Clarelldon. (Edward Hyde, eerste graat
van)Engelsch geschiedschrijverenstaatsman,
geb. te Dixton in W iltshire,18 Febr. l609,
derde zoon van Henry Hyde,werd voorden
geesteli
jken stand bestelnd en daartoe op13jarigen leeftijd naar oxford gezonden,werd
echter in 1605 doordendoodvanzijneenigen
broeder erlgenaam der familie-goederen,hetgeen een anderen loopbaanwenscheli
jkmaakte; hi
j begon zich aan de rechtsgeleerdheid
te wi
jden. onder leiding van zi
jn oom,had
omgang met de eerste letterkundigen zi
jns
ti
jds (Ben Jonson, Oarew, W aller, Seller),
huwde in 1629 m eteen dochtervan sirGeorge
Ayliffe, was een llalfjaar later weduwnaar
en hertr.ouwde na een
drietal Jaren m et een
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P
J llnral Life altdScexery,binnen een.
jaar
gevolgd door VillageM in8treland otherPoem8:
die allen zeer goed werden ontkangen en

hem een aantal beschermers deden vinden,
zonder dat zàjn omstandigheden echterbli
jvend verbeterden;zi
jn eerstvolgende bundel,
Sltepherd'8 Calender (1827)had weinigsucces;
mislukte speculatiën van allerleiaard,waardoor hijtelkens dieper in armoedeenzorgen
verzonk,deden hem omstreeks dezen tijd in
zwaarmoedigheid vervallen en na zàjnlaatste
en beste Ferk:RnralM'
t
sdc (1835)begon hij
sporen van verstandsverbtjstering te vertoo-

s,

>
W/
N

dochter (overl.1667)
van sir,
lh
;olnasAylesLury, master ot the
requests;in April1640
kreeg hijzitting inhet
Short Parliament als

' afg evaardigde van
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a een i
jverig aanhanger
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!
' deryopularparty,even.
..
x., . .. t,: , als Tu het Long Parli-. -d
T'
ï' ament,waarinhijzitting
kreeg voor Saltas11;
Cluxltsxoox. hi
j waschairmaninhet
komité dat onderzoek
moestdoen naar de wenschelijkheid van een
reorganisatie van hetkerkeli
jk-bestuur;toen
de volksparti
j echter niet tevreden bleek
met tijdeli
jke en schijnbare hervormingen,
maar haar werkzaalnheid op bli
jvende overwinningen richtte,ging hij,volgenseenzijner

Clarendon.

biograyhen in perfect accordance with both
his rellgious and hisPoliticalprinciples''1over
tot de partijderroyalisten,protesteerdeopenlijk en me@ klem tegen de Grand Remonsàrance en kreeg hiervoor van den koning
den postvansolicitor-generaal,dien hijechter

se
ci
ha
l
dit
nka
g ns
deerlier, 0n kreeg reeds dadelijk de

van de vi
jfleden van hetHouseofCommons
hem in even groote m ate verraste a1s de
tegenpartij;nadatkoningKarelLondenverlaten had,bleefHyde nog eenige weken zi
jn
zetelin het Lagerhuis innem en,steedsin het
geheim in verstandhouding blijvende methet
hof; in Mei echter achtte hi
j hetveor zi
jn

om dezeredenendoorzi
jnoverdreveneerbied
voor den souverein,zijn hartstochteli
jke gehechtheid en eenzi
jdige begunstiging van de
staatskerk,washiiweldraeendermeestimpoPulairefigureninzngeland,vooralookdoorde

hiertegen tezi
jnOpgekomen,opJerseyachter,
waar hi
j in hetgeheeltwee jaren verbleef,
zich onledig houdende met de studie der
psalmen en methetschrijven van de eerste
vier boeken van zijn grootste werk:Hé8tory
oftheRebellion.lnXprilsteldehi
jeenantwoord

pond sterling werd aangeboden;zi
jn vele en
machtige vi
janden zaten intusschen niet stil:

regeering in handen;weldrawerden nu het opperbevel over het leger enz.
weder aan de kroon opgedragen,deTriennial
Act herroepen, en allerleireactionairewetten
uitgevaarqigd,meestallenbedoelendedeautoafwees; met Falkland en Colepepper begon cratie dessouvereinstebevestigen en demacht
hi
u op hetkrachtigstvoordebelangender van de vertegenwoordiging te besnoeien; C.
*i
# n
koninkl.familie op te komen,doordenkoning l
iet daarbijduidelijkdoorschemerendatalleen
echter slechts ten halve yertrouwd en geheel politieke berekeuing de regeering'afllieldvan
onkundig gehouden van diens politieke oog- een geduclïtealgemeenewraakoefeningopallen
.
merken, zoodat waarschijnlijk de arrestatie die de zaak van Cromwellhadden gesteund;

Act of lndemnity, die welalhet verlorene

teruggaf aan degenen die,geli
jk Hyde zelf,

eigen veiligheid geraden Londen te verlaten, om aan de noodzakeli
jkheid te ontkolnenvan
en begaf zich naar York;in M aart 1643 be- hetzi
jhethunnebenedendewaardeteverkoonoemde de koning hem tot chancellor of the pen ofde zi
jde vanCromwelltekiezen,hunne
exchequer (schatkanselier);verder werdvoor goederen onbeheerd hadden achtergelaten,
allerlei belangri
jke zaken van zi
jn diensten maar niets aan de honderdendiegenoodzaakt
gebruik gemaakt.Toen in 1645 naNaseby de waren geweest den eersten weg te kiezen,
zaak der royalisten geheelverloren was,werd en zoodoende in de zaak deskoningsenorme
hij metlord Oapel,lord Hopton en sirJohn schade hadden geleden; nietteminhandhaafde
Colepepper aangesteld om te waken overden hi
j zich nog steeds in de gunstvan den kolJ gelegenheid van
prins van W ales (later Karel11),die door ning, die hem in 166t, bhen eerst naar Scilly en op het einde van hethuwel
ijk van zi
jn dochter metdenhertog
1646 naar het eiland Jersey werd gebracht: van York? tot baron Hyde van Hindon en
toen de prins door zi
*
#
in moeder naar Parijs weinig later tot graaf van Clarendon verhief,
werd ontboden, bleef Hyde,na vruchteloos waarbi
jhem tegelàjkerti
jd een giftvan20.000

optegen dedoorhet parlement uitgevaardigde
ordenance,die denkoning schuldig verklaarde
aan dèn burgeroorlog en alle betrekking tusschen KarellenEngeland afsneed;inM eidaar-

een pogen van den graaf van Bristolin 1663
om hem ten val te brengen mislukte nog

geheel, doch in 1667 waszijn invloedopden
koning,deelsdoor zi
jncensorisme,deelsdoor
zijn oppositie tegen elken maatregel van
tolerantie jegens de katholieken, dermate
verzwakt, dat hi
j zoo goed als machteloos
tegen zijn benijders en vnandenstond;omstr.
dezen tijd vielhet oog deskonings op miss
Fanny Stewart,en besloothi
j dezetehuwen,
dadeli
jk stappen doende om lich van de

opvolgendewerdhijdoordenprinsopontboden,
li
jke en gevaarvolle reis Duinkerken,waar
de prins zich ophield (Aug.1648);hijwerd koningin te doen scheiden;tegen dit vooralsnu met lord Collington naar Spanje ge- nemen, dat de descendanten des koningsmet
zonden, om dat land totbemiddeling te be- uitsluiting van de opvolging bedreigde,kwam
begaf zich op weg, en bereikte na een moei-

wegen, welke poging echter geen resultaten' C. op de meest besl
iste wi
jze in oppositie.
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schreef er zi
jn Animadrersion8 0zl
macy of the Pope,'in 1.651.gedwongenSpanje van Richmond tot stand kwam,en dekoning
te verlaten, begaf hi
jn plan moestafzien;toen
jzich naar Pari
js,naar zoodoende van zi
den prins;gedurende de negen jaren dienog terzelfderti
jd een oorlog metHolland roemvoor de restauratie verl
iepen,washijeender loos vox Engeland eindigde,liet de koning
meest onfortuinli
jken der verbannenen,vooral hem vallen;omstreeks het lnidden van 1667
door de grilligheid en zorgeloosheid van zi
jn werd de hertog van York tot hem gezonden
meester, den prins,terwijlzijn godsdienstige met de opdracht hem te bewegen het kan-

onverdraagzaamheid hem gelurig inmoeilijklleden bracht; zi
jn geheel belanglooze en
zelfs Ogofferende trouw werd echter door de
koninklljke familie zeer op pràjs gesteld;hij
kreeg den titelvan chief adviser oftheking,
werd helast m et de leiding der correspondentie m et de engelsclie koningsgezinden,en
zag zich in 1658 totlord chancellorbenoemd.

selierschap neder te leggen; toen hij dit
weigerde werd hij30 Aug.1867 gedwongen
het grootzegelin handen van secretarisM orrice af te leggen,hoewelhijnog door een
zeer nederig schrijven,waarinhi
jzijdelingsop
zi
jn bewezendienstenzinspeeldeenalleschuld
aan 'skgnings teleurstelling ten opzichtevan
Fanny Stewartontkende,degunstdeskqnings
,

Bi
j de restauratie behield hijden postvan gezocht had te herwinnen.Kort na zln val

lord chancellor, herkreeg tevens dien van

stelde het Lagerhuis een aanklachtvan hoog-

Clarendon.
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vatief.Geen eenvoudig landedelman,wien het
niet gegeven was den koning anders dan in
de oogenblikken eener plechtigheid gade te
slaan, zou dieper eerbied voor den pem oon
kelijk ernstige bleven echter nog over; van den vorst aan den dag hebben kunnen
de koofdpunten der aanklacht waren:dathi
j leggen dan deze hoveling,dageli
jksche gegezocht had te regeeren door middelvan een tuige van 's konings zelfzucbt. laaghartigstaand leger, en zonder parlement;dathi
j heden en wroeten in het onreine.Hoog en
onveroordeelde beklaagden in verzekerdebe- koel jegens geli
jken,wist hi
j desverlangd
waring had doen stellen op plaatsen waarzi
j alle gevoel van eigenwaarde vooreen oogengeen gelegenheid hadden zich op de wetten blik af te leggen; en in zi
jn streven om
verraad tegen hem in (6 Nov.);deaanklacht
Levatte 17 artikelen; vele punten van het
hem ten laste gelegde w aren overdreven en
gezocht,twee geheel valsch ;eenaantalw er-

van hetland te beroepen;dathjhandelhad
gedreven in goedbetaalde posten,en op allerleiandere wpzen munthad geslagen uitzijn
positie; dathijden koning misleid had aangaande de buitenlandsche zaken en staatszake
anLor
dsvi
s
ec
hthad
s een
verraden. Echter
we
rdn de
aa
den
jla
nd
algemeene aanklachtvan hoogverraad,zondergespecifceerde
gronden,tegen 0.aangeboden,hetgeen deze
weigerden te accepteeren.Evenwelwerd het
thans ook C.zelfduideli
talleszichtegen
*i
#k da

hem keerde enhi
jtenslotteonvrrmi
jdeli
jkhet
onderspitzou moeten delven;hjbesloottoen
door een vri
jwillige ballingschapzi
jnvi
janden
uit den weg te gaan; 29 Nov.1667 verliet
hi
i Engeland, na nog eerst een verdediging
*#

de koninklijke gunstte behouden ,yhe sometimes appeared to abjure every feeling of
manly independence'';zoo vergunde hi
j b.v.
zijn echtgenoote niet in haar hoereerende
omgeving omgang tehebbenm eteenigevrouw
van disreputabelkarakter,hoe hoog ook ove-

rigenshare positiemochtzijn;echterbewoog
hij op 'skonings bevelde koningin een der
minnaressen haars gem aals als hofdam e t6e
te laten. Dat hii als geschiedschri
jver, als
hoedanig zijn naam nog hetbesttothetnageslacht is overgekom en,een ruimen blik ofdiep
inzicht toont,kan nietworden beweerd;zi
jn
werken zi
jn even zooveelpleidooien in het
belang der Episcopale royalisten;doch zijn
sti
jl, hoewel op vele plaatsen gebrekkig en
vermakeli
jk ontaalkundig,heeftvele schoonheden,is steeds bevallig en vo1 humor.''
Zi
jn dochter,Anna Hyde,huwdeNov.1659

bij de Lords te hebben ingezonden,die verworpen en door den scherprechter werd verbrand, terwi
jl C. zelf levenslang verbannen
werd; C.ging in Frankrijk aan land,kreeg met den hertog van York,zeer tegen denzin

naherhaaldeweigeringenten slottevergunning haars vaders, die verklaarde religieuze bezich in ditland te vestigen,werd te Evreux zwaren tegen een zoo hooge eer te hebben

door een aantal engelsche zeelieden bijna
vermoord,vestigde zich te Avignon,later te
Montpensier,en bracht de rest vanzijnleven
door in laatstgenoemde stad en te kouaan,
waarhij9 Dec.1674overleed;gedurendezijn
ballingschap hervatte hi
j ziin Meditation8on
the P8alm8, voltooide zijy zi8tory pf the.
Rebellion, schreef zi
jn L%fe (autobiographie),
verder /1Sltort We/
zlPJ th6 State PJlreland,
zi
jn meeste E8sayu,en zijn S'
arvey p/'Hobbe'n
fzck
zitlf/lcs/
'tweemalen richtte hijeen smeek.

brief tot koning Karel om vergunning naar
Engeland terug te komen;beide keerenbleef
dezeechteronbeantwoord. T.M 'Kinnon W ood
zegt omtrent dezen staatsman:,,Hetkarakter
in C.is scherp oml
ijnd;tenhovevanKarel11

was hi
j de eenige die niet hoereerde of zich
bedronk, en de eenige die heel niet vloekte;
zi
jn handelen wandeldoetdrie leidende beginselen ten sterkste uitkom en; het eerste,
waarvan hi
j nimmer afweek,was een hartstochtelijke gehechtheid aan het credo en de
politiek derengelschestaatskerk; hettweede,
waaraan hijoverhetgeheeleventrouw bleef,
was zi
jn eerbied voordeengelschegrondwet;
het derde, dat hij echter meermalen edelm oedig aan de beide eerste ten oYer bracht
was persoonli
jk belang en zijn eerzucht.In
de practische politiek ontbrak het hem zoowelaan inzichtals aan tact,terwi
jlhij(hoe-

en zijn dochter liever de maîtresse dan de

echtgenoote des hertogs te hebben gezien;
toen later sir Charles Berkley een aanslag
deed op haar eer, door onder eede te

verklaren dat z1j hem met haar plichten
had toegestaan,hdtgeenhi
jlaterherriep.vond
zi
j in haar vader meer een bezwarende ge
tuige dan een verdediger; als gemalin van
Fenqemden hertog vanYork,laterJakoblls11,
als gehuw de vrouw onvereenigbare gunsten

ls zl
J de moeder van tweekoninginnen,Maria
11 en Anna (ziedeze)
Zi
J
-n oudste ZOOn was Henry Hyde,graaf

van C., zijn jongere zoon Lawrence Hyde,
later graa? van Rochester (zie aldaar). De
eerste werd door Jakobus 11 in deplaatsvan
H.alifax tot geheim-zegelbewaarder verheven
en yervolgens als lord-luitenant naarlerland

gezonden,echter in 16:7 uitzi
jnambtontzet,
daar hi
j Jakobus' politiek niet volgde; hi
j
trad daarop in verbinding m et W illem van
Oranje, en begunstigde diens verheffng tot
koning van Groot-Britannië (t688), begon
daarop met diens vi
janden te heulen,werd
veroordeeld doch begenadigd,en overleed in
1708.
Clarendon. (Qeorge W i
lliam Frederick

Villiers,vierde graafvan)Engelsch diplomaat
en staatsman, geb. te Londen 12 Jan. 1800,
overl. 27 Juni1870;hi
j wasde oudste zoon
wel overigens een behendig debater, wel- van George Villiers,broeder van den derden
sprekend verdediger van eigen inzichten, graaf van Cl
arendon (sindsde hernieuwing
vooral met de pen, en uitmuntend man van van dezen titel in 1776),bi
jTheresa,eenige
zaken),in het parlementop moeilijkteweer dochter van den eersten lord Boringdon en
eindochter van den eersten lord Grantham,
leggen oppositie stuitende,lichteli
jk allezelf- kl
oude
enoo
rs
t we
sle
ge
ch
ns
tsde
eez
neer
geb
berpe
ekki
rktge
emiddelen der
beheersching verloor. In de theoretische g
opvoeding,
politiek washijvolslagenenverwoedconser-

elarenkoli.
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studeerde Van af 29 Juni 1816 aan het St. tiek,t0tten slotte de Kri
moorlog onvermi
jJohn's College der universiteit te Cambridge, deli
jk werd, waarvan lord Clarendon zelf
en trad in 1820 ill diplomatieken dienst,als spreekt als Van e0n oorlog 5,which a more
attaché bi
j de britsche ambassade te Peters- prompt de:ance and anOpenalliancebetween
buz'g, keerde in 1823 naar Engeland terug, the W estern powers and the Porte might
bekleedde een tiental jaren een administra- have arrested'';eenmaal echter aalgevangen
tieve betrekking, werd 16 Aug.1833 gezant drong hijgedurig en metklem aan openeraan het spaanschp hofbenoemd,ondersteunde giek doorzetten,tevens er naarstrevende de
ti
jdensdenburgerkrijghierdehoofdenderlibe- goede verstandhouding met den franschen

rale partij, olozaga en Espartero,tegen de bondgenoot,doorczaarNicolaastotzi
jnschada
intriges van het fransche hof, ea arbeidde te voorLarig onmogeliik geacht, te onderrusteloos aan de engelsche politiek ten op- houden en bovendien Le dlplomatiekeonderzichtevanSpanje:hetbevestigenvandentroon handelingen metOostenri
jk,Sardinië enTurvan lsabella op vrijzinnige grondslagen en ki
je leidende;in 1856verscheenhi
jalsbritsch
het invoeren van 1en constitutioneelen re- gevolmachtigde op hetcongres te Partjs dat
jn
geeringsvorm ; irl 1838 erfde hi
j den titel tot taak had den vrede te herstellen;zi
Clarendon, en huwde het volgend jaar,na eerste werk was toelating van ltalië tot het
Madrid te hebben verlaten, met Katharine, congres te verkri
jgen,en de hinderpalen uit
dochter va@n James W alter,eersten graafvan den weg te ruimen die t0t nog toe Praisen
Verulam ; 1l1 Jan.1840 werdhi
j Lord Privy hadden belet zi
jn politiekvanonzijdigheidte
Seal(geheimzegelbewaarder)inhetministerie- laten varenivoortswisthijbi
jdealgemeenebeM elbourne,en na den dood van lord Holland geerte naar den vrede de hoofdaanleidig tot
in hetnajaarvan 1840 0ok kanseliervanhet den oorlog op den voorgrond te houden en
hertogdom Lancaster, tot de Ontbinding van deze daardoor tenminste eenige vrucht te
genoemd ministerie in 1841;ineerstgenoemde doen afwerpen; het was dan ook in hoofdhoedanigheid verscheen hi
j voor de eerste zaak zijn optreden watde m ogendheden aan
maal in het parlement en betoondezich reeds het beginsel van onzi
jdigverklaring aande
van den beginne een begaafd spreker,terwi
jl Zwarte zee en van het staken van Rusland's

hi
j overigens bij de parlementaire debatten roofpolitiekjegensTurki
je deed vasthouden;
in het Hoogerhuis op de meeste punten met trots zi
jn groote werkzaamheid en ijveren
zi
jn medeleden van meening bleek te ver- voor de belangen van Engeland werd een
schillen! vooral met lord Palmerston,tegen beschuldiging van al te sterk uitkomende
wien hiJmetklem dewenscheli
jkheidvaneen franschgezindheid tegenhem ingebracht,vooral
ln goedkeuren van de declaratie der
meer verzoenende politiek jegensFrankriik door z-

verdedigde; na den val der whigs in 18k1 zeevarende mogendheden, waarbij het oorvoerde hi
j oppositie tegen RobertPeel,on- logsrecht terzeeaanl
nerkeli
jkwerdgewi
jzigd,
dersteunde echter diens handelspolitiek, en zeer in het nadeel van mogendheden m eteen

Yerkte met ijver mede aan de verbreiding
qer toenmaalssnelveldwinnende vri
jhandelideeën en aan de intrekking dergraanwetten;
Russell bood hern bij de formatie van zi
jn
eerste kabinet de portefeuille van handelaan,
hi
jaanvaardde (1846),die enhetvolgendjaar
met den postvan lord-luitenant van lerland
verwisselde,metopdracht ditlandgeleidelijk
van een lord-luitenantschap tot een staatssecretarisschap te hervormen;toen hi
jinIerland aankwam was dit ten prooi aan honFersnood en ellendevanallerleiaard,hetgeen
zn 1848 tot een revolutieleidde,ti
jdenswelke
C. dictatorische m acht kreeg; door energieke m aatregelen van geweld, verbonden
met pogingen om aan de grieven tegemoet
te komen, hier honger stillende, daar het

verzetverpletterend,slaagde hi
j erweldrain
de rust voor het uitwendige te herstellen ;
overigens werd zijn bestuurgekenmerktdoor
streven naar verketeringen in de wetgeving
van dit arme land,terwi
jlhi
jeengrootemate
van verdraagzaamheid ten opzichte van rassen en religies aan den dag legde;bijhet
aan hetroerkomenvanhettorykabinet-berby
legde hiJin Maart 1852 zi
jn ambtneder;b1
J
deformatievan hetcoalitie-ministerietusschen
de whigs en de peelieten,onder lord Aberc
deen,in 1853,bood de premier hem de portefeuille van buitenlaRd aan; de aarzelende
houding van genoem d ministerie, en m et
nam e van lord Aberdeen,moedigde Rusland

krachtige vloot;hi
j slaagde er echter in aan
te toonen, dat hij geheel in den geestvan
het engelsche kabinet had gehandeld.M ede
in den valvan hetkabinet-palmerston(Febr.
1858)betrokken,werd hi
j op aandringenvan
Russell bi
jhetherstelvangenoemd kabinet
in 1859 geheel van de regeering uitgesloten;
eerst in M ei 1864 kreeg h1
Jweera1skanselier
van het hertogdom Lancaster een plaats in
het ministerie,werd meteen geheimezending
naar Napoléon 111 belast, nam als britsch
gevolm achtigde deel aan de conferentie van

Londen (1865)terbehandeling van hetdeensche vraagstuk,kreeg in 1865 onder Russell
weder de portefeuille van buitenl.,trad in 1866

bi
j den val van hetministerie mede af,volbracht een geheime zending naar Turijn en

Rome, en aanvaardde in Dec. 1868 in het
kabinet Gladstone ten derden male het ambt
Van nlinister Van bui
tenlandsche zaken,dat
hij voorts tot zijn dood, 27 Juni1870,be-

kleedde; Reeve meent, d!t hi
j, indien de
dood hem niet te vroeg hatt Weggerukt, 0ngetwi
jfeld een weg zou hebben weten tevin-

den om den fransch-duitschen oorlog geheel
te voorkomen ofvoor het m instte vertragen:

Hij werd in de grafeli
jke waardiglleid ppgevolgd door zi
jn oudstenzoon,EdwardHyde
Villiers graaf Clarendon,geb.11 Febr. 1846;
erfgenaam van den titelisthans(1901)lord
Hyde,geb.1877.
Clarendon-castle. Ruïne van een konink-

aan voortte gaan inzijnoorlogzuchtigepoli- lijk paleisin Engeland,3 km.w.van Salis-

Clarens.
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bury, bekend door de tzConstitutions of Olarendon,'' waarin Hendrlk 11 in 1164 de verhouding van den klerus jegens de kroon
regelde.
'telardClarens. Dorp in de gemeente Châ
Montreux in het districtVivis (Vevey)van

het zwitsersch kanton W aadt(Vaud),8 km.

van Vevey, aan de li
jn oenève-st.Maurice,
heerli
jk gelegen aan het meer van Genève,
omgeven door wijnbergen; sanitair station;
in de omgeving het kasteelChâtelard,(herbouwd in 144t),waar Rousseau zi
jn Nowvelle

Clark.

derne(1892);J.J..
l?put
swcc'
?
xet.
:cq
$'amis(1896).
Clarettlt. (Gaudenzio) ltal.schriiver,geb.
te Turijn, 1833, hield zich alslit
lvan een

archeologisch genootschap in zi
jn geboorteplaats meest bezig met oudheidkundige en
historische studiën; zi
jn hoofdwerken zàjn:
1)Geschiedenis der regeeling van Christina
van Frankri
jk, hertogin van Savoie''(18697,
Geschicdenis van hetri
jk en hetti
jdvak-van
KarelEmanuel11,hertogvanSavoie''(18771879).Hi
joverleed 17 Febr.1900.
frlari.(GiovanniOarloMaria)Ital.muzikus.

H eloïse doet spelen.
geb. 1660 te Pisa, overl. omstreeks 1745,
fplaret,eng.benaming,waaronderalleBor- leerling van ColollnateBologna,kapelmeester

deauxwi
jnen worden verstaan;misschien af- te Pistoja, componeerde voor Bologna een
komstig van hetplaatsje Clairac inGascogne opera: 11 ytzpïp detirante,verder kerkmuziek
van waar vroegervele wijnen naarEngeland (lnissen,psalmen,eenrequiem),enwerdvooral
werden versclleept.
beroemd door zijn in 1720 verheven kamerClaret. Hoofdpl.van het kanton C.(9gem. duetten en terzetten, die zich op waardige
2050 inw.) van het fransche dept.Hérault, wàjze bi
j die van Stefaniaansloten.
28 km. van M ontpellier,620 inw.;C.bestond
ClariEeeeren,klaren van vloèistoYen.
reeds blijkens akten uitdien ti
jd in de 12de Clarissa,naam van de 302e planetoïde.
0et1W .
Clark Naam van een aantalgraafschappen
Claretie. (Arsène Arnaud, gezegd Jules) (counties)der Vereenigde Staten van NoordFransch schri
jver geb.3Dec.1840teLimoges, Amerika:1)Coullty in Arkansas,2t.000inw.,
bezocht het l
ycée Bonaparte te Pari
js,trad hoofdpl. Ark-adelphia, 2) in het O.z.o. van
later OP alstooneelkritikus,
feuilletonist 0l1

rom anschri
jver,

werd in 1885
adln inistrateur
der 0 om ôdieFran çaise benoemd en in 1888
t0t lid der Académie frantlaise
gekozen. Onder

zi
jn verschillende werken zi
jn

de voornaamste:
r o m a n s : %bne

Tlrllc.
gyc (1862);Altsl
kxs AuxAuo CIuAuy:'
1'lE.
.
t4n :1.8.
9a88i/1
(1866);le8 A'
/
gccflïw,
: (1874);leBea'
aSolignac
(1876)àle T'
msdïévlcdessons(1878):uzleFemme
de proze(1880);l
e8Amplo.
sd'nninterne(t881);
M onbwienr le zzlïzli.
gfrc (1881); lePrïsceZilalt
(1884);le tltzwtKdcf (1887);laCiqarette(1890);
l,Ameki
''caine (1892);'
*l,Acc
'u8
'ateur'(1897);BricAcsfecu comédien (1896); tooneelstukken:
le8A z
lrlùecu (1879):i
von8ie'
arleAzlïzlï.
:fre(1883);
la Navarrai8e (lyrische episode in twee bedrijven,ondermedewerkingvanH.Cain,1899);
historische werken: le8 D crvzïtr.
sM ontagnards
(1867); lc Débâcle (1871);lc France envaltie
(1871);Pari8 c.
9,
$w
5:#J (1871);Camilleflc,
szzsp'
l
xlin8 (1.875);Hi8toire dela rlrplvfïpsde18701871 (1875- 76); le Drczet
zu (1879);letterkundige yzerken en diversen: le8 Opsfevl
zprain8p'
uslz
ll.
:(1864);la Fïemodernec'
?
xtltéâtre
(1869- 75);Molière (1873);Peintre8 etdculpteurs ctlsfevlpprt
zfwa (1873-83);Portrait8cpstemporaén8 (1875); Célébï.
ité.
g contemporainen
(1883);la Jqef
,
kPari8 (1881- 87en1896-98)4
Un chapitreCAIJ/Afdelt
lzlQwichotte(1899).Zi
jn
œ uvres ctlAzl
yl/lfd.
s werden ook in alleveringen
uitgegeven.Zi
jn neef,Lko CLAI
tETtE,geb.te
Pari
js, 1862,gafmede een aantalwerken in
het licht, als Le8age (1894);l'Unirev8ité -p.

.

lllinois,22.000 inw.
,hoofdpl.Marshall;3)in

het zo. van lndiana, 31.000 inw., hoofdpl.

Charlestown, 4) in het z.z.w. van Kansas,
2400 inw., hoofdpl. Ashland; 5)in hetn.o.
van Missouri, 16.000 inw ,hoofdpl.Kahoka;

6)in hetz.w.van Ohio,53.000 inw-,hoofdpl.
Springheld; 7) in hetn.o.van Dakota,6800
inw.,hoofdpl.Clalk ;8.in het n.w.van W isconsin,18.000 inw-,hoofdpl.Neillsville.

frlark.(Jeremiah)Engelscllcomponist,was
in 1704 nevens Croftorganistderkoninkli
jke

kapel, pleegde einde Oct. 1707 wegens onbeantwoorde liefde zelfmoord,was de eerste
componistvan Drydens Cicilië'
n-ode(H:ndel's

,!Alexanderfest'')? schreef. ook anthems
an. ,c

tates en gemeenschappeltk metdenJongeren
(Daniel)PurcellenIueveridg'
emeerdereopera's
en ook eenige eIltr'actes.
Clark.(Latilner)Engelschelectro-technikus,
geb-10 Mrt. 1822,overl.29 Oct. 1898,legde
meer dan 50,
000 eng. mi
jlen onderzeesche
telegraafkabel naar alle deelen der aarde;
hi
jschreef:ElectricalAn,
eldz
?
o-ewze'
zàf(1868),Electricalfcsle.
ganclJprvllltzJpr operatol'
8 bz814bAzàldzlc cable8 (metR.Sabine,1871).
Clark. (James) Engelsch geneeskundige,
geb.te Cullen,Banfshire,1788,studeerde te

Aberdeen en Edinburg,diendezesjaren als
chirurgijn bi
j de marine, bereisde toen het
vasteland,om dewerking dermineraalwateren
en van het klimaat van vele als sanitair geldende badplaatsen te onderzoeken,vestigde

zich daarop te Rome,werd na een achtjarig
verbli
jfhier li
jfarts van Leopold vanSaisenCoburg,hervatte twee jaarlater zi
jnpraktijk
te Londen aan de St.George's Parochialln-

hrlnery,werd in 1835 lijfarts van dehertogin
van KentenvanprinsesVictoria,nadetroonsbeklimming dezer laatste hofarts,bijdestichting van de hoogeschoolteLonden lid van bestuurslichaam daarvan,zagzich in 1838totba-

ronetverheven,enoverl.1870;hi
jgoldlanga1s
een specialiteit in longziekten; htjschreef:
MedicalNote8;TltesanaiiveJs//veAàceofclimate

Clark.
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Clarke.

(met meteorologische tabellen);4 treatésep'
?l doorBulgarlje en W alachije naar Hongari
je;

pulmonary cpxyumwfïps and dcrp/kl
pv,
gdi8ea8e, in 1817 werd hijvoorzitter der universiteitsen Clinicalf'
nyfrucffps.
bibliotheek te Ualnbridge,welkehijmeerdere

Clark. (Thomas) Scbotsch scheikundige, op zijn reizen verzamelde marmerwerken

geb. 31 M aart 1801 te Ayr,kwam in 181.
6 schonk) onder m eer het kolos-standbeeld der
op het kantoor van CharlesMacintosh en Co., Eleumische Ceres, over hetwelk hi
j in 1800
deeersteexploitantenderwaterproollkleeding, een verhandeling in het licht had gegeven ;
wi
jdde zich echter weldra aandescheikunde, verder dankt Engeland hem het bezit der
werd in 1826 leeraar in scheikunde aan het merkwaardige sarcophaag m et inscriptie in
olasgow mechanic's institution, gaf in 1827 drie tal
en,die hijten onrechte voor die van

zi
jn eerste geschrift in hetlicht,waarin hi
j Alexander verklaarcle;hi
j overl.9 Mrt.1822
zàjn ontdekking van hetzout,gelïeetenpyro- te Cambridge. Hoofdwerken : The tomb pr
phosphorzure soda, publiceerde,hetwelk een /1leœander, J diusertation 0n ilte ycrcpp/lcy'
u:
keerpunt in de geschietlenis der scheikunde srt
lup/,ffrom Aleœandria,andT?p?,
nén fA6Britzsh
teweegbracht,zettezijnstudienaandeuniver- Muuenm (Lond.1805),Travel8ïzàvariol
u cpussiteit te Glasgow voort,promoveerdein 1831, tries offts
rppe,A8ia(Inr!Atrica(6dln.,1810was langen tl
ld apothekerte Glasgow,m aakte 23);zi
jn griekscheenoosterschemanuscripten

in 184t zi
in proces t0t hetverzachten van waaronder de beroemde door hem op het
##
kalkwater bekend,en legde zich later op de eiland Patm os ontdekte Codex van Plato ,
studie van den oorsprong der evangeliën toe, werden door de universiteit te Oxford aanwaarvan de resultaten echter niet werden

openbaar gemaakt;hij overl.27 Nov.1867.
Hi
j schreef onder meer: Applécation of fAc
hot-bla8t (1835) en in 1836 zijn beroemden
brief aan Mitscherlich over dezuurstofzouten.
Clark Russell.(W .)Eng.romanschri
jver.
Zie Russell.
Clarke. Naam van aantal graafschappen

gekocht.
Clarke.tllyde)Eng.i
ngenieurenschrijver,

Feb.1815 te Londen,waar hi
jin 1836civielIngenieur werd,was later werkzaam bijden
aanleg van spoorwegen en telegraafli
jnen in
lndië, werd vervolgens Cotton Oouncillor en
Commissioner in Turki
je, daarna correspondeerend secretaris voor Noord-Azië der An-

(coun
Ame
rt
ii
ka:
es)de
t)r Vereenigde Staten van Noord- thropological,Society benevenssecretarisvoor
County in hetz.w.vanAlabama, vergel
i
jkende philologie der EthnologicalSo23.
000 inw , hoofdpl. Grove Hill;2)in het ciety, richtte den ,jcouncil offoreign bondn.o.van Georgia,16.000 inw-,hoofdpl.Athens; holders''op (
1868)en schrref:lheory pJrcï!3)in hetz.
w .van Iowa,l1.600inw.,hoofdpl. way-inve8tmeltt(1846),Engtnefréng p/'Holla3kd
Osceola;4)in hetO.z.o.vanMississippi,16.000 (t849),4 grammar p/-f/leEngl%8hfpzw'
t
fc(1853),
inw-,lloofdpl.Quitman;5)in hetn..vanVir- Dictionary PJ tlte>%,
#!ïs'
A lanlnage,a8:ppàegz
ginië,8200 inw.,hoofdpl.Berryville:6)inhet and vprïffepz (1855), Cblonizat%on,(Iefesceand
z.w. van W ashington, 12.000 inw.,hoofdpl. rilltllk
'
g: in 01
,
6r Indian empire (1857),zl8ltort

Vancouver.
Aftsdsppà PJ tlbe cpvlpttrf
zfï'
pephiloloqg.(1859),
filarke. (Ri
chard) Eng. m uzikus, geb. 5 The pre-hellenic ïs/àcùïfttzlf.
g PJ Ana Minor
April 1780 te Datchet (Bucks), bekleedde (1864),Memoirpzlthecpznptvtlfï'
pegrammarPJ
allerlei geestelijke ambten aan St.George's Egyptian, Op.pffc and Ude (1873),Researche8
en Eton College, aan svestminster-abdijen ps prehi8toric altd wrplphiyfprïc comparative

aan de St.PaulskerkteLonden,schreefglees, p/Jlp!p#y,mythology andtzrc/tœplppy(1875),The
anthems enz.,en heeft zich tevens door mo- early hJyfpz:
y PJ tlteMediterranean popnlation8
nographiën over H:ndolsM e8sia% Alrznpzlz
'otf.
g (1882),Onf
/leTlnk.
ki8l%aurreyoflhçngary(1888),
blackumith:over het God dt
z'
p: theking en over enz:Ht
joverleed 1895.
de etymologie van het woord mmadrigaal'',
Clarke.(JacobAugustusluockhart)Engelsch
.

alsmede door de uitgave van een verzameling' geneeskundige, geb. 1817 te Londen, werd
teksten van geliefkoosde glees,anthems,m a- in 1871 geneesheer aan het Hospital forEpidrigalen,rondosen catches (1814 bekendge- lepsie and Paralysis,en overl 25 Jan 1880;

maakt;hijoverl.5 Oct.1856.
Clarke.(Edward Daniel)Engelsch reiziger
en schrijver,geb.5 Juni1769 teW illington
(Essex), studeerde te Cambridge,bereisdein
1790 W ales, lerland en westelijk Engeland,
vervolgens Frankrijk, Duitschland, Zwitser-

zi
jn talri
jke vakkundige werkenophetgebied
der histologie en physiologie betreffen voornamelijk de structuur en verrichtingen van
het ruggemerg en de hersenen; in lateren
ti
jd hield hijzich Ook bezig metde patholo-

hi
j Noorwegen, Lapland, Finland, Rusland,
Tartaràje?de Krim enKonstantinopelbezocht;
later doorzwierf hij nog Klein-Azië, Syrië,
Egypte en Griekenland, en keerde in 1802
naar Engeland terug; in 1807 hield hi
jte

te Hanover (staatNew-ilampshire),studeerde

gische toestanden van het centraal-zenuwland, ltalië en Nederland,in 1797 Schotland, stelsel.
de hooglanden en de Hebriden tot St.Kilda, Clarke.(
James Freeman)Amerik.theoloog
en ging in 1799 naar Denem arken,vanwaar van de secte der Unitariërs,geb.4April1810

aan Harvard College,en was eerst te Louisville in Kentucky en van 1841 af te Boston
predikant der Unitariërs-gemeente aldaar;a1s

schri
jver en alsvri
jzinnig predikervel.wierf

Oambridge voorlezingen over mineralogie en hi
j zich een vermaarden naam ;hi
j overl.8
werd vervolgens hoogleeraar in die weten- Juni 1888 te Jamaica Plain (
Massachusetts);
schap aldaar; nadat hi
j eerst nog Thracië zi
jn autobiographie, dagboek en corresponen M acedonië bezocht had, noopten hem dentie werden door Hales in het licht gegeIi
J
-n delfstofkundige studiën, waaraan hi
j ven (Boston 1891). 0's hoofdwerken zjn:
zich van 1812 afgeheelwi
jdde,tot een reis Chri8tian flocfrixeofJprq
/resed'
g(Boston1852),

Clarke.
r-7777T )7
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Clarke-W hlleld.
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C
'
ltkjstlal'
tdoctkjlte PJyk.
aye' (1854),ol'lltodouy:
'
sf'
s trnth8 f
zw/f errors (1866), Step8 P/'beliq'
(t870),Ten greatreli/pzà.
g(1871)Common8en8e
ïp relégion (1874), E88eniial8 and xpzl-ey.
gezlt'
tal8 '
izlreligion (1878),Ilom fp Fnd theStar8
(1878), Memorial and ùîpgrt
lp/lïccl 8ketche8
(1878), Anti-slarevy fdcp: (1884) M anuel p/'
Unitaréan I
?6Iït'
J (1884), E'
verg-day. relïpipzl
(1886) Fea'
ed que8tioh8(1886)enz.
Clarke.(MaryCowden)Engelschschrtfster,

principles which he advocated.'' Zijn faam
als theoloog benzst voor een grootdeelop
zijn demonstratie awpdferlprïvanhetbestaan
van God;de propositiesin zi
jndesbetrefend
argument vooropgesteld zi
jn: 1. dat van
eeuwigheid iets heeft bestaan; 2. dat van
eelzwigheid een onveranderlijk en onafhankelijk wezen heeftbestaan;3.datditonveranderli
jk en onafhankeli
jk wezen, dat van
eeuwigheid heel'
t bestaan, zonder eenige uitoudste dochter van den muzikus Vincent wendi
ge oorzaak van zi
jn bestaan,uit zich
Novello, geb.22 Juni 1809,teLonden,huwde zell
'moet bestaan,datisnoodzakeli
jk moet
in 1828 met den schri
jver Charles Cowden bestaan ; 4 van wat de substantie of de esClarke (geb. 15 Dec.1787 te Enfeld,overl sence van dat uit zich zelf bestaande wezen

13 Maart1877 te oenua),metwienzi
jlangen
ti
jd in ltalië haar verbli
jl'hield en ook een
uitgave van ShakespearebeFerkte(1865)4zij
schreef onder meer: The prlAppd of Shakeppecre'
.
s heroine8 (3 dln.1850),Proverb8from
Shake8peare (1847),Thecdecwt'
tfre.
gp/Ikitlcgn,
mariner (1848),Theirf)w con8in(1854),Fprfdnoted Yp-ex (1858),A rambling dfprp (1874),
Recollection8 p/''
t
vriter8(1878),eenShakeweat'
e
key (1879), en een Complete concordance fp
Shakenpeave (1845 nieuwedruk1881).Zi
jstierf'
12 Jan.1898 bi
j Genua.
Clarke.(Samuel)Engelsch philosoof,geb.
11 Oct.1675 te Norwich,studeerde te Cam bridge philosophie, theologie en philologie,

was eenigen ti
jd kapelaan van den bisschop

van Norwich werd daarna kapelaan van
koningin Anna,in 1709predik.van St.lames,

bestreed de vrtdenkerszijnstijds,ey overl.
17 Mei1729.Zi
jn lezingen werden bileenverzam eld en in twee deelen uitgegevenyonder
den algem eenen titel:a:di8cour8cpxcez'
sïsvthe

Being and cffrïùufe: pf God, thepllïgcffpw.
g
ofwcfurcfreligion,and the frvfAandcerfcïlfg
PJ the c/lrïyfïcs revelation, in ppy/Wfï/s to
liobbes, Spïzlozc, fAe autor PJ the oracle8 of
recdos, and otherdenier8pfnaturalczld revealed
religïpx,
'in 1720 deed hi
jzijn beroqmde verhandeling over Thedcri
wfy
zre doctr%nePJ Trinity hetlicht zien;van 1715 tot 17l6hadhi
j
een discussie m et Leibnitz overdebeginselen
der natuurli
jke philosophie en van den gods-

betreft, is ons niets bekend,en dit ook ligt
boven ons begrip;5.hoewel de substantieof
de essence van het uitzich zelfbestaandewezen op zichzelf boven 0ns begrip gaan)liggen

toch vele der essentieele attributen van zi
jn

natuur binnen het bereik onzer bevatting,
evenals het bestaan zelf,en dan in deeerste

laats dathet noodwendig eeuwig moetzijn;

b.dat het uit zichzelf bestaandewezen noodwendig oneindig en alomtegenwoordig m oet

zi
jn;7.één in wezen moetzi
jn;8.eenintelligentwezenmoetzljn,9.eenwezenmetvri
jheid
van wilen keuze moetzijn;10.noodwendig
almachtigmoetzijn;11.oneindigwi
jsmoetzi
jn
enlz.noodwendig oneindig goed,rechtvaardig,
waarachtig moetzi
jn,enverderallevolmaaktheden moet bezitten om de opperstebestuut'
derenrechtervanhetheelaltekunnenzi
jn.De
beste en m eest volledige verhandeling over
C. en het algemeen karakter van zijn wijsgeerig stelsel!zi
jnkritiekophetmaterialisme,
zi
jn verdedipng van den natuurli
jken godsdienst, zi
jn discussie met Leibnitz en zijn
zedeleer, is die van Zimmermann in pDenkschriften d.AkademiederW issenschaften'',d1.
19,W eenen,1870.

Clarke.(Edward)Engelsch juristenpoliti-

kus, geb. 1841 te Londen, bekleedde van
1859- 60 een landsbetrekking aan hetdepartem ent van koloniën,practiseerde daarna als

advokaat,schreel'langên ti
jd kamerverslagen

voor yqM orning Herald''en Jzstandard'': werd
dienst,waaraan de dood van genoemden anta- in 1880 in het district Southwark ln het
gonist een einde m aakte;in 1729,kort voor Lagerhuis gekozen, en was in het tweede
zi
jn dood,verschenen deeerste12boekenvan ministerie-salisbury van 1886- 92 solicitorzijn Ilia8 van Homerus, welke overzetting ge
hijner
alall
e; later hena aangeboden ambten wees

door zijn zoon, Samuel C.
, werd voltooid.

Robert Flint zegt van hem :mclarke,although
in no departm ent a genius ofthe ûrst order)
was a man of great general ability. He was
eminent as a theologian, a mathematician,
a metaphysician, and philologist. His chief
strength lay in his logical power.He wasso
disciplined as to be able to contend on equal
term s even with a Butler or aLeibnitz.Few
have defended so w ell so m any causes. The
materialism of Hobbes,the pantheism ofSpinoza, the em piricism of Locke, the determinsm of Leibnitz,Oollin's necessitarianism,
Dodwell's denial oi'the natural immortality
of the soul,rationalistic attacks on Christianity, and the selfsh m orality ofthe sensationalists, - a11 found in him a formidable
opponent,possessed ofgreatstrenghtofmind,
extraordinary dialectic skill,and a thorough
conviction of the im portance and truth ofthe

gan de hand;hijgeldt als een der
verklaarde hi
j zich in hetLagerhuistegen
den Zuid-Alrik. oorlog; toen zi
jn kiezers
(districtPlymouth)daarop een motie van afkeuring tegen hem aannamen,legde hi
j zi
jn
mandaat neder.
Clarke-W llitfeld.(John)Eng.muzikus?geb.
13 Dec. 1710 te Gloucester,overl.22 Febr.
1836 te Holmer, bi
j Hereford, leerling van
Hayes te Oxford, achtereenvolgens organist
te Ludlow, Armagh en Dnblin (St.PatrickChristuskerk), verliet in 1798 lerland,werd
eerste rechtsgeleerden van Engeland;in 1900

organist en koormeester aan Triniby- en St.
John's Oollege te Cambridge,verwisselde in

1820 deze ambten met geli
jke te Herelord,
en arbeidde hier tot 1833, om het overige
van zijn leven in rust door te brengen;in
1821 schonk de universiteitteCambridgehem
den titel van hoogleeraar in de muziek; in

Clarke'e Fork.
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Clary und Aldringen.

1805 gafhi
j een bundelCathedralderdce.
:en
anthems inhetlicht.benevenseen verzameling
kerkeliike composities van neuwe meesters,
schree?een oratorium :,,D1 kruisi#ngenop-

schen wo: C.ook de sympathie van m annen
als W ilberforce,W hitbread,Sturge enz.;van

Columbia, ontstaat in den
noord-amerik.staatMontanauitdevereeniging
van de Bitter-Root en de Flathead-rivier;de
eerste ontspringt in het Big-Holegebergte in

in het licht w erd gegeven; staatslieden als
Pitt enz.lieten zich gunstig overdebeweging
uit, en een eerste resultaat was een bill,
die voorschreef dat het aantal slaven dat
met een slavenhaler mocht worden Vervoerd @1I1 verhouding moest staan tot de
laadruimte van het schip;een aantalkooplieden te Liverpool enBristolzetten een protestbeweging zelfs tegen deze bill Op touw,die
niettemin op 1.8 Juni 1788doorhetLagerhuis
werd aangenomen;kortdaarop verscheen C.
's
Ensay pzl the ïvl
zpîïc.y PJ t
he8lavetrade;C.
ving daarop weer een reis aan om ooggetuigen van de gebruiken van den slavenhandel

plaats totplaatsreizendeverzameldehijrusteloosbewi
jzan,feiten en ci
jfers,waarvanhijde
standing'', glees, liederen, en bearbeidde resultaten nederlegde in zijn Summary '
pielp
Hândelsche on andere werken voor zang en PJ fAe 8l
a
n
e
t
r
a
d
e
,
a
n
d
f
A
e
p
r
o
b
a
b
l
e
c
p
z
l
d
e
g
l
4enklavierbegeleiding.
ce8 PJïf8abolition,datonder meerverhandeCl
ar
ke
'
s
For
k
Cl
a
r
ke
'
s
Ri
ve
r
,
hoo
f
dbronrivier der of
lingen en vlugschriften door genoemd comitô

z.w.Montana,loopt eerstnoordwaarts,kaarna

m et de Hellgate naar het n.w.,en voortstot

haar vereeniging metde Flathead oosteli
jk.

Deze laatste ontspringt in het Rntsgebergte
in Britsch-Noord-Amerika, loopt eerst zuidwaartsen door het geli
jknamig meer,neemt
de Jocko-rivier op, en neemt daarop een
eli4#ik richting totzi
*west
jn vereeniging metde
Bitter-Root. De aldus gevormde rivier doorloopt eerstin n.w.richting M ontanaen ldaho,
betreedt hier het 54 km. lange en 12 km.
breede meer Pend d'Oreille of Kalispelm ,zet
haar loop vervolgens in w . richting voort,
tot zi
j het territorium W ashington bereikt,
wendt zich hier naar het n.,en valt,eenboog
naar het w.makende,onder 48O 50'N.B. en
1170 45'W .L.v.Gr., in Britsch-columbia in
de Oolumbia.
De totale lengte der Clarke's Fork metde
bronrivieren bedraagt 1000 km.
Clarkia PvRsu. Plantengeslacht van de
familie der Onagraceeën,metweinigesoorten,

enz.op te sporenwaarinhi
jbi
jzonderslaagde,
en zoadoende W ilberforce bi
j zi
jn strijd in
het Lagerhuis krachtig kon rugsteunen;omstreeks deze ti
jd brak de groote fransche
revolutie uit,en C.,hopende de franschen te
kutlnen opwekken zich tegen de slaverni
j te
keeren,ging naarParijs,waarhi
jzesmaanden
bleef;hi
j vond hierwelveelsympathiedoch
weinig hulp; M irabeau echter stelde met
ziju hulp en zi
jn gegevens een redevoering
tegen de slaverni
j zaam, bestel
nd om voor
de assemblée natonale te worden uitge-

allen eenjarigekruiden,inheemschinwesteli
jk sproken; de revolutiestorm en lieten echter
Noord-Amerika; zi
j hebben allen talri
jke, geen kalme voorbereiding tot een agitatie op
groote,levendig gekleurde bloemen,waarvan groote schaal toe.ln Engeland teruggekeerd
de meeste soorten, o0k in Europa,a1s sier- zocht hi
jin alle groote plaatsen comité's 8P
planten worden gekweekt, als in Nederland te richten ; rusteloos en met hartstochtelpk
0. pkdcltella m et purpur-roode en C.elegclw: enthousiasme zi
jn arbeid voortzettende,wist
met blauwroode bloemen; van beide soorten hi
jwerkeli
jkeenwi
jdvertakteorganisatietegen
bestaan meerdereverscheidenheden metroode, de slaverni
j
t
o
t
stand te brengen:in 1794
witte en gevulde bloemen.
wong zi
jn geschokte gezondheidhem dezen
Clarksburw. Hoofdplaats van Harrison arbeid nederteleggen.diehi
jechtermetdepen
county,W est-virginia, Noord-Amerika,3000
inwoners.

krachtig voortzette;in 1808 verscheen znn:

Hi8tort
j OJ the dltzt'
e trade; in 1818 had hi
@
i
#
te Panjs een onderhoud metden czaar van
Rusland,totwien hijtevens een adrestegen
de slaverni
j richtte, evenals totden keizer
van Oostenri
jk en den koning van Pruisen;
later washi
j een der vice-presidenten vande
Anty-slavery Society; hi
j overleed in 1816
dare? (is het verdedigbaar menschen tegen te Playford Hall,Suffolk.
Clarksville. 1) Hoofdpl.van Montgomery
hun wi1totslaven te maken)terbehandeling
voorgelegd,werd zoodoende gedwongen zi
jn county, staat Tennessee, Noord-Amerika,
aandacht bi
j de slaverni
j te bepalen,raad- n.w,van Nashville,aan dennoordeli
jkeoever
pleegde daarbijjllerleidesbetreiendewerken, derOumberland,8000 inw.;handelin tabak.
als Benezet'sXutoricaldurrcp ofNew Guïxett, 2) Hoofdpl. van Red River county Texas,
krr
de
eeg een diep inzicht in de verschrikkingen 1600 inw.3)Stadi
e in Clark county,lndiana,
slavernij, en vatte het voornemen op 1700 inw.
voortaan zick geheelaan de bestrijding van
Clary. Hoofdpl.v/h. kanton C.(t7 gem.,
ditvreeseli
jke misbruik te wiiden endaaraan 35.490 inw.)van het fransche dept.Nord,20
ook zi
jnloopbaan alsgeestelijketen offerte km. van Cambray,2570 inw.;C.wertl voorbrengen: allereerst bracht fi
i
jn pri
js- heen versterkt door een sterk fort.
@i
# nu z
verhandeling in het engelschover(Juni1786), Clary und Aldrinwell. Een in Oostenri
jk
en verbond zich voorts met Dillwi
jn,Joseph en voornamelijk in Bohemen gevestigd,uit
W ood en Granville Sharp en anderen toteen
Clarkson. (Thomas)Engelsch yhi
lantroqp,
geb.28 M aart 1760 te W isbeach ln Cambrldgeshire: studeerde aan het St.John'sCollege
de
r unlversiteit te Cambridge, zag zich bi
j
@*
Zl@l
eiding tot het eind-examen het
#n voorber
onderwerp Anne liceat ïzlz
pïfp,
g in derrifufezzl

Toscane afkomstig geslacht: waarvan vele
comitévan twaalfleden,datzich ten doelstelde leden zich als staats- ofkri
ggslieden ondqrdoorsl
mi
ee
nwe
te
trn
ac(
ht
en
ophe
fûn
g- scheidden.
aalve
lern
ijdd
teelb
rke
Me
i de
1787)
;int
us
der
Clary und Aldringen (graafManfred),oos-

tp
'Iasen.
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tenr.staatsman,geb.30 Mei 1852te W eenen,

Clalldet.

later doorMalebranchewerdverkondigd;zijn

(derde zoon van den in 1894 overleden vorst opvatting van de betrekking tusschen schepEdmund M oritz, die langen ti
jd 1id van het per en schepselen is een duideli
jke voorafHeerenhuiswas),broedervanhettegenwoordig schaduwing van het pantheïsme vanSpinoza;
hoofd van het geslacht C.,vorst Carlos 6,,
studeerde in de rechten,tradin 1884in staatsdienst, werd in 1888 Bezirkshauptmann in
W iener-Neustadt en in 1896 landspresident

van Silezië, waar hi
j,hoewelgematigd klerikaal,niettemin metdrduitsch-liberaleleden
van den landdag tamelljk eensgezind wist te
regeeren; in 1898 werd hi
j stadhouder van
Stierm arken en verwierfzich hier den naam
van een eerli
jk ambtenaar;na de aftreding
van het lninisterie-Thun in Oct.1809 nam hlJ
het voorzitterschap en de portefeuille van
landbouw in een ministerie, dat zich tottaak
stelde door de ophefflng dertaalverordeningen
van 1897 de duitsche elementen m et de regeering te verzoenen, en de orde van zaken

alle schepselen bestaan louter door devoort-

durendescheppende krachtvan hetgoddelijk
wezen en zàjn volkomen afhankelijk vandeszelfs wil,meer nog dan onze gelachten van
dit van onzen wilzi
jn,wanterzi
jngedachten
die zich aan onzen geestopdringen tegeu onzen
wil.De voornaamste werken van C.zijn:De
cp??
,'
J
nîlctioneanimaleefcorpori8A.4A/?t
xpï8cr%i
ptum;
Frccr!cïfcfipzle: centum (36 co.qnitione .D 6.
5 cf
nostri;Zq/cc vetu8etsp'
t)
c,'InitiatiopAilpypplti: #cu D abitatio ctzrfc,
sï/
rnc,en een comm entaar op Descarte's yjM editaties'';een volledige

uitgave zi
jner werken verscheen in 1691 te
Amsterdam ,in 2 deelen.
Claude.(Jean)Hervormdgodgcleerde,geb.
te La Sauvetat,Frankri
jk,1619,werdin1654

lmes, bestreeda1spresidentvan'
in Oostenri
jk,metnamedewetgevendewerk- predikant te Nzaamheid van den ri
jl
csraad,teherstellen;C. de synode van Nîmes in 1661devoorgeslagen

hief de taalwetten Van oautsch OP,011w on ttnie m et de katholieken,kreeg deswege van
daarm ede de duitschers tot deelname aan de de regeering het verbod om te prediken,be-

parlementaire beraadslagingen,doch kon bi
j gaf zich naar Pari
js,en werd in 1666 predide door andere parti
jenderrechterzijdeinhet kant te Charenton;na de ophefhng van het
geheim ondersteunde obstructie der Czechen edictvan Nantes moesthi
jFrankri
jkverlaten,
niets positiefs tot stand brengen , en trad ging toen naar 'sGravenhage,en overl.aldaar,
daarom reeds 23Dec.1899 af;hl
Jwerd daarop 13 Jan. 1687; zi
jn lléponse Juz denœ traite%
stadhouder van Graz.
ïzlfïfl
xle:s.
'La pcrpeelsïfe
' de la Jpïde !'/#Ji:e
Clasen.(Karl)Duitsch schilderderDttssel- ionchantl'eucltari8tie(Charenton,1665)is een
dorfsche school,geb.1812 te Dûsseldorf,be- wederleggingvan dedesbetreFendegeschriften
trad in 1429 de akademie aldaar, debuteerde der Jansenisten Pierre Nicole en AntoineArln 1839 m etDieFluchtnach Aegypten; voorts nauld ; tegen de verdediging der mis door

schilderde hi
j nog een reeks stukken naar den jezuïtNouet en doorArnauldschreefhj:
kerkeltjke onderwerpen,benevens altaarstuk- Traéie'de f'cuc/àtzriyfïe contenant !40,eréponse
ken en allegoriën.
tz'
?
x lirre f/'
?
,
4 P.Xpucf(Amsterdam,1668),en
Clasen.(Lozenz)Neefdesvorigen,schilder Réponuecu livredeM.A'
/wgvl#(Rouaan1670);
en schràjver,geb.14 Dec.1812 teDû'sseldorf, verder schreef hij tegen Nicole's aanvallen
bracht meest historische tooneelen gp het op hetcalvinisme:La defensedela Wformadoek)en schreefDe8X'
tfnyf//c'
?
oztfe.
:Reueaben- t%on (1673,herdruktParijs1844);teDenHaag
j:Plaintesde8prote8tant8crnellement
fcscr (1847),Erlebte8.
t
4zl# Verwebte8 /1.
14,
9der schrrefhi
Schreibmappe eïzle.
s M alers (1886), enz.;ook oppr%mek dan8 lerpytzupzc de France(Keulen
redigeerde hijvan 1848-49 de,,Diisseldorfer 1686);zàjn zoon gafnog in hetlicht:Xnm'e8
Monatshefte'' en zette sinds 1845 te Leipzig ppyfhuAzle,
g#el.Claude(5dln.,Amsterdam 1688),
het Konver8ation8-Leœikon pir bildendeX'
tfndf bevattende lraitL de la comppWfï/zl d''an SerVan Faber voort. hi
j overleed 3t Alei1899 Azlps,enz.)
te Leipzig.
ClaudezkoninginvanFrankri
jk,oudstedochClasing'. (Johann Heinrich) Duitsch com- tervan Lodewi
jk X1l en AnnavanBretagne,
ponist, geb. 1799 te Hamburg?overl. yldaar
22 Febr. 1836,schreef meerdere opera's a1s;
M icl?eli '
?
xzl(
I sein &
% Ap,''c:lchcr i8tderSechfe?
benevens oratoriën, a1s Bel8azar, Jepltta,
koorwerken: Ftzfer Unser enz.
Clasp, eng. benaming voor de gOSP uitgereikt voor deelneming aan bel
angrijke

geb.op het kasteel van Romorantin,14 Oct.
1499) overl. op het kasteel van Blois, 1524,
w as eerst verloofd met aartshertog Karel

(later Karel V), huwde echter in 1514 met

haar neef, hertog François van Angoulême,
die weinige maanden later den troon van

Frankrijk beklom onderdennaam vanFrans1,
kri
jgsbedrijven en voorzien van jaartal en enwien zàizevenkinderenschonk(zieFrans1);
naam van den veldtocht.
zachtmoedig en vroom,oefende zijgenerlei
Classis, lat. het biieenroepen,en ook de invloed uit noch op haar gemaal,noch op

#'
hof.
bijeengeroepenen; in het Herv. Ned.kerk- het
aude Lorrain.Zie Gelée.
genootschap eenvereenigingvanringen,zijnde Cl
ring eenige bijelkanderbehoorendekerkeli
jke Claudet.(Max)Fransch beeldhouwer,geb.
gemeenten.
en overl.te Salino,(dept.Jura),1840- 1893,
ClassiEea'tie. Zie Rangschikking.
bezocht eerstde schoolvan Di
jon,zette zijn
Clauberg. (Johann)Een derleerlingenvan studiën te Pari
js ondersounvoy en Perraud
Descartes, en een exact en methodisch com- voort, en nam in 1870 deelaan den franschR0be8mentator zi
jns meesters,geb.te Solingen in dyitschen oorlog; zijn hoofdwerk is:.
Pruisen, 1622,overl.te Duisburg,1615;zi
jn p%erre# la cpzlrepfïpzlle10 fhermïtfpr (aangetheorie omtrent het verbandtusschen lichaam kocht door den Staat); hi
j schreef: D14
gpi-plp-e(1867).
en zielkomtvri
jwelovereen metdie welke modelage etfIs mowlagepar f

Claudia.
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'

Clalldia.'De 311de planetoïde,11 Juni1891
door Charlois ontdekt.
Claudii, Olaudiërs, oorspronkelijk een sa-

vcrsloeg,t)11lleklcedde later versclteldellegezantschappen
naar Macedonle c11deAetoliers.
11 (IAJUS C'
Lluolus Pulacllll
iR, llrflctlcr der llelde
vorlgen,lltrk-ltlctldc versclteidcnehoogcanlllten.crtwerdin

naar Rome verlluisde 0n daar onderdepatriciërs werd opgenomen; later scheidde zicll

overwon dc lstmers,vervolgensde Llgllmers,vcroverdc
Mutiua, strecd ln l71 tegen Perscus cn verkrceg ln 't
Jaar 16telnlet111) Scnlpt-onlus Gracclluslletcensorscllap,
wclke lètatste ltent lattlr van cen aall- klaclltwegens

bi
jnsch geslacht, hetwelk in (le zesde eeuw
v. Chr. onder Atta Clausus (zie onder 1)
een plebejisclle tak af; vele der leden van

dit geslacht spewlden in de geschiedenis een
belangriike rol:

F. k
'vva c1--usus,latcr,tocu 11,
-ziclttcRomellat
l

gevestigd,Atxl'lus ClzA.tTllltJs SA.BINUSgelteeten,trok wegens lloogloopcnde gesclllllen ntetzp
'-n landslieden naar
Ro
n
l
e
,
5
01
v
Cl
l
r
,
a
l
wa
a
r
l
l
i
j
el
l
z
i
j
n
famlliespoedlggroot
aanzlen verwlervell,docllziclltevcnszeergellaatmaaltten
2 AP.PIUS CLAUDTUS SXBINUS,ZOOn t1eSVOr1g0ll:Wertl
ll147l cllnsul,verzette zicllals zoodanig tegen delnvoemng derconlltiatrlbutaennïaaktezlch zeergehaat,votll-al

llijllet leger,dat llcltti1tdellstrijdtegen deVolsken
zelfs dlenst weigerde; llitistierfcen vrl
jwilligen tlood,

voordatllet verbltterdev()lkllem wegenstegenstandtegcll
een altkerwetkon veroordcelen.
3- GAJUSCtzAtllll'usS&sl'xus,llrtledcl-desvorigen,legtle
grooten afkeer voor dc plellwersaandelldag,vooraltoen
(1c vraag van de vcrkiesbaarlleltlvanplcllelerstotctlnsul
ter sprake ltwayn
4 Apl:lus CLAUDIIJS,ntleftler1)()ldc vtlrigen,(lced11et
eerstecltvoorsteltotlletklezcll van ticn'llannetï,werd,
toelzdit wasaangenonlen ook zttlt'tlennlan,nzatlgdezicll
tocn allerlel gczag aan, oa llet tlppel-llll&-el ovcr llct
legerllltlen oorlog tegelt(1e nallurlge volken;d.enederlagcn dertttllllnanllen (,11lll)tgeweld tegcn Vlrginia gepleegd, llracllttt't lletvolk ln opstand,ltetgecn den val
tlertlennlanltclttelgevolgelta(1;volgenssonllnlgellpleegde
C zclfnzoord, volgclts andcren werd 111,)- ter dood gellracltt
5 x&.lx.
talUs Clzltlolus C1tîssus,als krp-gstribuun in 't
gaar 403 tegellstalldcr (1er volkstrlllulletl,steldeill39C

vtlor,onzden in Vejlgenlaaktetkbuitalssoldljondert
1e
stlltlaten tevertleelcn lfj wastegen deverklezlngder
plellejerstotlletconsulaat,welkeevenweldool-ging(367),
vcrsloeg als dictator de Herniclln 362,en stlerfll1349,
kort na d.e aanvaarding van zlj
-n consulaat,
6 Alalal''
us C'L-'
tuolr's C&Ecr's,censor ln 312,in welkc
llctrekklng h.
lJ-te Xome eelle Mrpterleldltlg aanlegdtà,als-

()flk den lleroenlden appiscllen wcg (zlealda'r,dl.1,Ilng
578),daarenbovennlaaktehiiden senaatvoltnlllg (lt)()r

zonen van vril-gelatenen,docll nlt,t (loor plcllqlers,ltqalllct scllil-nt, en nalu alle llurgttrs vattlage gelloortein
den trlllus op,()nï(1entaclttderplcbe-,ersteverzwakkell

Over'talgenveelltoonde1liJzicltoverigensookeeltvtiltlltl
derplcllcjers,daarlli)
-zevan lletconslllaatzoclttuitte
sllllton en lkunlle toelatlng totde prlesterlàl
-kc waartllgltedcn,&-tllgensllet voorstel van ogulnlus,llestreed ln't

gaar307 nloest1llJ-,naarltetscllv'-lkt,de censuur,t
lil)ltli
langer dan dell (1001- de wet voorgestlhrtlven trid llatl
llelxleed,door(1t)trlllunen Janrtol
ag'i
aflwonzî*nrllxfallf-'zz'an
'V-ofp'
r t'I.e eerste nlaalwas ll.J$'Il
1-.1lll,1 'd'7,b'l$',lg'-II.4
ln 296,toclt1lp
''tegen de Samnlten oorlog vtlertle,dcztllt
el1t1e lnetllen verbonden Etrumersoverwon,zooalsuog

eetzsalspraetorln'tjaarS95 Oph'ogenouderdom werd
1llj llli11(1(van daarzjllbjnaam),docltllield nlettcmin,
co'?l1 Clneas, (1c afgezant van Pyrrltus,(len senaat tot
(1ell vrede zoclltte bewegcn,eeltdoor ClccroBrutusge1-tlttmde,kraclltlgc rede,ten gcvolge waarvandegezantelt

wt,rtlellafgcwezen Z1Jttbroeder

7 Alalaft;s CLAUDIUS CA.ul)1?
.x,consul ln 264,vocrde
ln het llegin van dcn eersten puniscllertoorlog eenlegcr
naar Sicllie, sloeg d.e Cartllagers voor de poortell van
Messana en later lllero 1)1
4*Syracuse,
8. là Cl,AuoltTs làulucH1'
:.
R, zoon van Caecus,conslzl

ln 249,llct,toen de voorteekenenbijeen voorgenonlen
aanvalop devp
'-andeljkevloot,dlebp
'-Drcpanalag,ongunstlg waren, de helligc hoenders in zeewerpen HiJ'
l11e0end1stee
el
l
vo
l
ko
l
n
c
n
ne
de
r
l
aa
g
e
n
n
l
o
estnazljneterugcn dlctator kiezen,tloch benoemdeuitspotdaartoe zà
l'n vrl'gelateneM ClaudiusGllcla Hijontgingde
veroordeeling van heiligschcnnis slecllts dooreen tocvalllg plaatshebllend natuurverschljnsel,tlochwerd 1)iJ
een nieuwe aanklacht tot cen geldboete veroordeeld.
9 Alalalus CcAtlol'us PtllucuEa,zoon vanP Clauditts,

vochtin denslag1)iJCannaealstrilluunmetle,beljverde

zich o!u in 't Jaar 215 Hleronymusvan Syracuse voor
Rome te wlnnen en nam OnderMarcellusdeelaan 't
beleg van Syracuse In S12stlerfhljaan degevolgen
van een voorCapua Ontsrangen wond.
10 Ala.
PTtJsCLAUDIUSPULCH1'
!R,llroeder5-andenVol'lgo,
diende ln 198 en 197 onder Flaminlnusin Grlekenland,
vervolgensin 19l tegen Antlochus'en de Aetohcrs,werd
praetor in 187, consul in 185, toen 11p
** tle Liguriers

lk
ctJaar177v Clr.consul,vcrzulmdcccllterll
i
J
-zl
jnvert
rekllaarlstriedegebrulkell
jkegelof
tclltedocl(
,1nloest
naar ltome terugkeeren.Daarop trok ltiJ-Mrfltlcrte velde,

zijne als censor gcplcegdestrcnglleid bevrljdde.Belden
verecnlgden llet grootste gedeelte dervrilgelatenen na
langen ollderllngen strt-d in een trihus l'fà'jstlerfin 't
Jaar 167,gedurelltle een gezantscllap naar Maccdolllc
12 Al'lxlusCluAulllusPu1,cllER,naln'tjaar143als

consulvan de Sallassierseen nederlacggcledelltc1le1)1)en,
verslocg 1lp-ze latervolkonlen en hield zonder toestemml
ngvan den senaatcenzegetocllt,doclkwerdtlflorzl-ne
(locllter Claudia,eene vestaalst.he maagd,voor ergcrgevolgcn llewaard ln 't%'laar 13C werd 11p-ccnsor (,11stierf

in 133,kortnadendood vallz!Jnscltoonzoolt1lillGraccllus Clccroprtjstllem alsredenaar
1:5. Alxl>lusCLAulllus PuLellEa,praetor in 't%laar89,
verloor 2jarcltlatcrzijnleger,dattotClnna tlverlicp,
waarover tlen trlbuun ltenltotverantwoordingriep.Toen
hl
'j
,nietversellecn,nloest11lJ
-ln llallingscllapgaan Toen
11p-in 'tjaa'
r82nletlletlegervaftSullatcgenltomc0ptrok,sllcuveldeh1J
14 GAJUS ClaAulalus PuLcl.
IElt,tegenstander van den
trlllltun Saturlllllus in llctgaar 100 v Cllr,nlaakte het

eerst als aedtlus 1)iJ de spelen gellrulk van ollfanten,

lvl-eeg lll95 ltet llcstuur over Slcllle,en Mrordt vorllleltl
als et,llwelsprekcntlredenaar
15 Alzlalus CLNIJDIUS PULCIII'
!lt,zwagervanLucullus,

onderwien IIIJ-tegenMltltridatesvocltt,iltltetjaar70
v Cllr;1lljmaaktczlcllberuclttdotlrzig-u roofzlzcllt;in
Gz'lelcclllalld roofde 1112
- 'in 61 v Cltr,stanllbeelden en
sltlrat
lcn el1 vertlrultitlop gruwelp-kewljze(1eiltwolters
van Cilicle,gedurendezij11llestuuraldaar(53) 1-fIJwas
een vljand valt Clct,1-(),wlens tertlgroopingu1tde1)alllngscltap 1liJ traclltte te verlttntltll-ell;latervttrztlende
1wt
1lJlllz
lcltecllternàet11(z111,hoowrellïi,lilt'tvel'&-lllgClcero's
scltcn,(1le Appiusa1s proconsul ll'lCillcie wasopgevolgd,onvcrvuld llet,ja zelfszlcltoverllenlbcklaagde,
olltdat Clcttro een gezatttscllap llaarRome vcrllinderde,
(lntvoorltctgewaandevoortre/eltjkellesttlurvallAppius
dallk tezeggen Z1jrteltebzuclttllleelcooklli,jAntlocllus
vanContagene,dienltlJ-bescltcrnldfl,eninzijneaattklacht
van Gabilllus,e:n vroegeren statlltouder van Syrie, van
wlen11ljolll(1eaanklaclltaftewcnden,eonesontgelds
ltollptctcvcrkrig-gtln llijopenllaarde(liezelf-detllgellscllap
ilt'tJaar54,t()el1lllJalsconsulteznntcn metzit;ltamllt-

genoot Doulltlus Altcnollarllus een lledrlegelv-k ctlntract
sloot'nlctde kalldldatell:-0()1.11(?tvolgendc Jaar,waarll'j

aau(lebeldccotïsulsaallzietlll
jkesontnlenbelotlt'dwerden
Xlscensfarzuiverdl)llljden senaatvanonwaartligeleden
Door cen twist nletdclltrilluun Cu1-l()llaaldell1Jzicll
den llaat van Caesar op flen halg,voor wien hlJ (49)uit
ltonlentoestvluclltell,waarna1tlJvaltPompqlu.sGrlekenlatl(1 totprovlncle vel'krecg en op Euboea kort voor de
ltederlaag vatt Ponlpelusstlcrf;llljwaszeerervarcnin
de gesclnedenis van z4n vollt en een lleltwaam
rcdenaar
1.
6 GAlusCLAulllvsPula
cuEl
t,brocdervaltdeuvorigt
j
praetor ln ltetzaar 56,propraetor ln Azie ln 55,tlat11p*
door afperslngen vertlrukte, zoodat hlj nazp
'-netcrug1c0:11staangeklaagd werd,door zp-n aanklager onktckooperywistltl.
1deveroordeellngteontgaall(51)Zljnllroeder
1'i
- P Clzoo:us (zoo noenzen zlch eelllgen ln den
laatsten tijd derrcpullllekln plaatsvanClaudlus)PULculra nanlonderzljrtzwagerLucullusdcelaan(lennlitllridatiscllen oorlog,vondechterbijLucullusnietveelge-

negenlteid en zette daaronl het leger tot multerp-aan.
Daarop glng Pulllius naa'rCilicie en vielin de handen

vanzeeroovers.docllwerd wederdoor11cl1op vràjevoeten gesteld NadathiJzlch eerstnaarSyriebegevenel1
ookdaaronlusteltgestlchtlla(1,ging11à)-naarRolne(65)
waa'
r 1liJ naar Rome (65)waarllij(
loor Catllina:dten
lklvjltat
laangeklaagd,omgekochtwertl,ofsclloonhà
) zicll
ntctdlellszanlenzweringwltarschljnlljknietiulletOvcreen
lleiligscllellls der Bolta (1ea aangcklaagd,ontglng111J
de straf (1001- ltetzelfde middel van olnkooping Ciccro
wertldlentellgcvolgezà
)-11bltterevtjanllenllethemzljne
vljandschap op elkc wltzt,gevoelen,hoewelClodiusals
volktrllluun een gevaarlpke partll. voor henzwortlen kon
Clodlus sloot zlch nauwer bij Caesar aan (59)zoodat
1llJ'nogin hetzelfdejaar,zlat
lateenplebejerhemgeadopteerd had, tot tribuunverlvozen werd.Nu tracllttehlj
door korcnultdcelingen en door nieuwe wetten zoowel
lletvolk alsde ridderseltdcn senaat:-001-zlclltewin-

nen,lnsgelljks de consttlsdoortoezcgglng vande(loor

hen gewellscllte provinclen, ellbegon daarop zp
''lle aan-

Clalldii.
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vallen tegen Cicero metdewet.datalwieeenromeinscll

burger zonder rechterlijkvonnisterdood lietbrengen,
mct verbannlng zou gestraft worden,'twclk blljkllaar
betrekking had op Catlllna en zijne aanllangers Met
Cicero en zijne vrienden dlezich daaropinrouwkleederen vertoonden dreefmen nietalleen den spot,maar
men sloeg zelfs over tot maatregelen van geweld en
Cicero van allen, zelfs van Caesar,verlaten,moestin
ballingscllap gaan, en wel, na ecn nicuw voorstclvan
C
lodius,opcen afstandvan400nll
jlenvanxome.Cicero's
bezlttingen werden door Clodlus verwoest ofvernielë.

ZelfskochthijCicero'shulsen elgendezlch daarbijnog
naburige wonlngen toe,waarllij allerlei willekeur en
schenkingen niet gespaard werden. Clodius was thans
meester te Rome en joeg zelfs Ponlpejus schrik aan,
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De pogingen,om Clcero'sterugroeplngtebewerken,ledell

schipbreuk. Eerst in 'tjaar57deedeen dertrlbunen

weder dit voorstel, doch Clodlus,wlertrlbunaatreeds
ten elnde was,ontzag zich nlet maatregelen van openb.
geweldtegebrulken Hetzelfdegeweldpleegde1llJtegenden
tribuun Mllo, zonder dat eene aanklacllt tegen llem
hielp Zonder vreesen ongestraft voerdeClodlusteRome

eenscllrikbewind dooraanzlenlljkepersoncn temishandelen, door openbaregebouwen te plunderen en te verwoesten NadatCicero elndelàjkteruggekeerden begonnen was z(n verwoesthulsteherllouwen,verhinderde
Clodlus dlt met geweld lu 'tJaar 56 aedllisgeworden
klaagdell4jMllo aan,dleCiccro'spartljnamendewonlng
van Clcero tegen een aanval van Clodlus verdedlgde,
waarop Clcero dewetten door Clodiusalstmbuun voor-

gesteld van het kapitool, verwijderde Dezewasintusschen met Pompegus wederop een vmendschappelijkel'
x v
oet gekomen en ondersteunde zijne kandidatuurvoor
h
etconsulaat ln deeerstvolgendejarenleefdeClodius
rustlg te Rome en llield zich met aanklacllten enverdedlgingen bezig, totdat11i
Jln '(Jaar53,toen Milonaar
llet consulaat stond en Clodlus zich daartegen verzette,
door gene bij eene schermutsellnggedood werd Een
zàjnerzusters,Clodla,was getrouwd met Q Metellus
Celer, wiens doodhaarverweten werd (61) Clcero,die
llare hand had versmaad,llaatte, zi
j,11lJwreektezicll
ecllter op haar in eene redevoering ter verdediging van
M Coellus,dien zijvan glftmenginglladaangeklaagd
18. SEXT Cluoolusstelde de wetsvoorstellen van Clo-

dlusop,van wlen hiJeen trouwellandlangerbiJalzilne
geweldenarhen was Gelukkigontkwam hil eene aanklaclltvan Milo.Later verhannenwerdhtjdoorAntonius,echter metmedeweten van Cicero,teruggeroepen
19. CAJUSCluAuolusCExl'uo,in'tjaar200v.C.legaat
in den m acedonischen oorlog,verdedlgde de stadAihene
tegen Pllilippuaen veroverdeCllalcis Z(n broeder
S0. Arpll;sCluAuolusCEN1'HO,praetorin 'tjaar175,
krecg Spanje totprovinciecn overwon de Celtiberiers
In 'tjaar 172 werd hljnaarMacedonietegenPerseus
gezonden;tweejaren laterdoordeIllyriersgeslagen
S1. CAJI;SCL&volus Nyilto vochtheteerstonderMarcellus in S14 op Sicllleen veroverde als praetorna een
langdurig beleg Capua,Sl1 Nog grooterroenlbehaalde

ltàj,nadatlltieenlgeJaren ln Spanjeen Itallegestreden
llad,gedurendezljnconsulscllapln 207tegenllannlbal's
ultnluntenden broederllasdrullal,dlenlliJrecdslnSpanje
llad leeren kenncn Toen l'ijvernam (latzljnvljandin
aantocllt was,brak 114,Hannlbalmisleidendc,metzijn
ambtgenoot luivlusSalinator naar Umbrle openoverwon
l
n eenllloedi
genslagdenvi
jandeli
lkenaanvoerder,wiens
lloofd, in Hannibals legerplaatsgeworpen,dezen de ongelukstijdlngmoestverkondigen.
22 T1B CLAUDIUSNERO wasil1'tjaar204praetorin
S
ardlnie,in 202 consul met Scipio,ring naar Afrika
onder zeil,zondergeheelultgerusttezlzn,ennloestmeermalen doorstornlbeloopen weder terugkeeren
23.TIB Ct,AupTus Nlzto,werd door Cicerototschoon-
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imperator uitgeroepen, zoodat fle senaat, die gemeend
llad de repnbliek te lterstellen, hem erkennen
moest De moordenaars van zijn neef Callgulaliethij
ter dood llrengen en nam vele heilzame maatregelen
voor de Mretgeving, bouwde waterleidingen en endersteundedellelloeftigeklasse
der burgers,docllwaszwak
>K
K
van karakter en lietzich
*
door vrouwen regeeren.
Van natuur vreesachtlg,

wildehj tochkrljgsonder-

4

r

nemingentenuitvoerbrengen en troknaar Brltannie,

doch naeen kortverbljf
verliethijhetweder,in45.
Hijhetzichvanzllnevrouw
Plautla,die hem een zoon
Drusus en eene dochter
Claudia, llad geschonken,
scllelden en ltuwdedaarop
metMessallna,wierllijdlge
aard den vreesachtigenen
zwakken kelzer totmenige
grllweldaad verleldde Nadatllljllaardoorzijnenglll1steling Narclssuslla(1laten

vcrmoorden,trouwdellljm
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Agrippilla, dle ltem overllaalde,llarenzoonNerotot
zoon aan tenemen enzl
in
elgeu ZOOn Brltannicusvan
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KElzEa CLAUDTUS.
Museum Napels

detroonopvolglngulttesluiten Te vergeefstraclttte1liJ
deze daad te herroepen enzl
jn lluwelij
k teontbinden;
zijn elgen vrouw bracllthem in 54n C doorverglftom
't leven. Claudius schreef in het grieksch tweewerken
overde tyrrheenscheen carthaagsche geschiedenls,in ltet

latijn zljn elgen levenslleschrljvlng,dle evenalsalzijne
letterkundlgevoorfbrengselen,doorzijnetljdgenootengerlng geacltt en bespot werd,verdereene verhandehngter
verdediging van Clcero tegen de aanvallellvan Aslnius

Pollio,misschien hethestezijnerwerlten,ennogdaarenlloven verschelden gesclliedkundigegeschmften over den
tijdnaCaesarsdood.Ook indetaalkundebeproetkle1llj
ztjne krachten en vond drienleuwelettersuit,diena
zjnen dood weder in onbruik geraakten;gmqrnetrad
lliJ ook hijverschillendegelegenheden alsredenaarop

Ecn gedeeite van eenedoorhem gehouden redevoerlng
de c15-itate G al1isdanda werd in 1528 op verscheiden koperen tafelen teLyon teruggevonden.
25. M .AURELTUS (Ft,Avlus CLACDIUS GOTHICUS:Claud
i
us
II,ultIllyrieafkomstig,een uitstekend krlgsman
ontler de keizers Declus en Valerlanus,als ook onder

Galllenusin denstrijdtegenAureolus.Nadendoodvan
Gallienusdoor de soldaten tot kelzeruitgeroepen,(Maart
268,dreef llij de Alemannen over deAlpenterug,en
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Romeinscllenluntuitdcn tljdvallClaAvolus1)11
voerde vervolgens, ook door den Senaat erkend,met
krachtige hand hetbestuur,llraclltden tiran Aureolus,
die reeds onder Gallienus llet purper had aangenomell,
ten onder, en versloeg een leger van 320000 Gothen,

zoon gewenscllt,toen zijnedoclltcrTerentia zich gedurende de afweziglleid llaars vaders intusschen reeds
bi
j Nissa,in Servie;onder nleuwe kri
jystoerustingen
nlet Dolallella verloofd had. Hijdlende onder Caesar
stierfhijonverwacht,ln lletderdeJaarziznerregeering;
in Alexandrie, verlangde echter na diens moord eene
delegloenen van ltaliekozenzljn broederQuintilustot
belooning voor de moordenaars In denperusilnscllcn
zijn opvolger
oorlog llieltl hlj het znetAntonius,gingnalleteinde
Claudius. (Otto) Duitsch muzikus,geb.6
daarvan totdenjongen Pompegusover,keerde,toende
oneenlgheden tusschen de drlemnnnen bljgelegt
lwaren, Dec. 1793 te Kamenz, overl.3 Aug.1877 te
naar'Rometerugen stondaauOctaviusopztinvorlangen Naumburg,a1s domcantor,componeerdekerkLlvla af,l)ljwelkehljtweezonenllad,TlbemusenDrusus muziek,benevens meerdere opera's als D er
Nero.
54 CLAUDIUS, kelzer en opvolger van Callgulain41

na
C,gelleeten elgenlljk Tibel-iusClaudiusDrususNero
Germanicus, zoon van Drusus Nero, geb 1.0 #' C te
Lyon in Gallie, moest reeds als kllaap zoowelvan 131-

Ganq '
zlcch dem Ei8enhammer, liederen,enz.
Ciaudius (Matthias), duitsch dichter en

schri
jver, ook bekend onderhetpseudoniem

llerlus als van Callgula om zljnegerlngegaven menige Asmus,en alsdeW andsbeckerBode(
W andsvernederlng lljden Toen Cal1gula vermool-d werd becker Bote,M essager deW andsbek,W andsllield 11lj zlch uit angst versclloleh, wertl echter
door de soldaten der lijfwacht opgespoor; en tot beck Messenger)geheeten)werd15Aug.1740

Clau dius Claudianus.
.
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te Reinfeld in het H olsteinsche geboren:studeerde van 1759- 63 te Jena, eerst In de
theologie, later in de rechten,werd in 1768
verbonden aan de redactie der ,
:llamburgischen Adresscomptoirnaclarichten''en redigeerde,zichteMrandsbeckgevestigdhebbende,
van l771- 75 onderclen naam Asmushetdoor
J.J.Bode opgerichte blad ,,DeW andsbecker
Bode'', aanvaardde in 1776 een landsbetrek-

L- 7.2- -- - .

Clausew itz.
-.

).
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ambt a1s lloogleeraar te Jveenen neder en

overl. 18 Jan. 1899; hi
j hield zich vooral
bezig met de ongewervelde dieren, in het
bizonder met de schaaldieren en de neteldieren; de resultaten zi
jner onderzoekingen

werden door hem deels in vakti
jdschriften,
deelsinafzonderlijkewerkenbekendgemaakt!
onder deze laatste zijn te noemen:DieJrez
lebenden Copepoden (18ù3),Unter8uchunqen zàf?Erforschungdert
yenecîpg.Gruktdlagede8Xruyfcceensystem8 (18t6), Unter8ucbnngen '
Rôc'
t
r die
Orqanisation lt91cl Entwicklung #e'
r M eduseît
(14S3),GrundzliqedevZppfp/:(4dedruk1879),
Lehrbaeltder épplp/e (5de druk 1890),enz.
0. behoort t0t de ijveriyste vertegenwoor-

king,keerde echterhet volgende jaarweder
naar W andsbeck terug, en bleef hier ook
wonen toen hijin 1788 toteersterevisorder
Sleeswi
jk- Holsteinsche bank te Altona benoemd werd;hi
j overl.21'
Jan.1815tenhuize
zàjns schoonzoons, F.Perthes,te Hamburg;
zi
jn volledige werken gafhijzelfonder den digers van de descendentle-leer, doch tot de
titel: A8m1i9
. pr/li c 81
Ja secvm portans,oder bestri
jders van de uiterste,doorHaeckelverSömtliche '
I
z
lrcrà: de8 W andsbeckerBote(8dln., tegenwoordigde richting van hetDarwinislne,
H amburg 1775- 1812,12de druk 2 dln.Gotha geli
jk Li
j ook in zi
jn kleineregeschriftenals:
1882).

ClaudiusClaudianlls.Delaatstedergroote
heidensche dichters, geb.teAlexandrië,kwam
na een uitstekende opvoeding te hebben genoten in 395 n. Chr.te Rom e,vond hier in
Jen wandaalStilicho een beschermerenvriend,
leefde aan het hof van Honorius,kreeg aller1ei hooge ambten en werd ook onder de

Lamarck al8 Begrîinder cler D e8cendenzleltî'e

(kveenen 1888) en Ueber die W ertschtitzwîg
der natqrl'
ichen Zuchtwahl(1888)tegenNëgeli
s
en W eismanns opvattingen te velde trekt.
Clausel.(Bertrand, graaf) Fransch maar-

schalk,geb.t2 Dec.1772 te M irepoix,streetl
in de Pyreneeën,in ltalië,op San Domingo,

inlllyrië,inSpanje,werd in1814doorLodewi
jk XV111totinspecteur-generaalderinfanen overli
jden Onbekend;waarschijnlilk echter terie benoemd,koos in 1815 echter de zi
jde
heefthijden valvan Stilicho (448)nietover- van Napoléon, vluchtte na de restauratie
lef
afd; van zi
jn standbeeld op het Foruni naarNoord-Amerika,keerdekrachtensamnesTrajanuste Rome isnog deinscriptiebewaard tie in 1820 naar Frankri
jk terug,kreeg na
pf
ltriciërs Opgenomen; datums van Feboorte

gebleven. Onder de latere romeinsche dich- de Julirevolutie in Sept.1830 hetkommando
ters munt C. uit door kracht en zuiver- over Algerië, volbracht van M edea uit een
heid van taal,hoewelhijnietalti
jdrhetorische tocht over het Atlasgebergte, werd in 1831

gezwollenheid en bloemrijkheid heeftweten tot maarschalk benoemd,werd hetzelfdejaar
te vermijden;van zi
jn werken zi
jn bewaard wegens meeningsversclil met den minister
gebleven een onvoltooid heldendicht:Rapt'
a8 van oorl
og naar Frankri
jk teruggeroepell,
J7rpe
scrpïzdr/e, een gedicht getiteld De Jellp en kreeg hier zi
tting in dekamer,waarinhij
Gildonico: over de overwinning van keizer zich bi
j de oppositle voegde en voor de
Honorius op een afrikaansch legerhoofd,een kolonisatie van Algerië optrad;toen tot dit
fragmentvan zijn Gqqalttomachia,voorts epi- laatste eindeli
jk in 1835 besloten werd,werd
grammen, brieven, idyllen en lofdichten op hi
jten tweeden maletotgouverneur-genera:tl
Honorius en Stilicho.Hij schreefook enkele van Algerië benoemd,en in 1837,hoewelhi
j
historische wrerken vanhoogegeschiedkundige bi
j de expedities van Mascara en Tlemcen
waarde.
succesvol tegen Abd-el-lfader geopereerd
Clauren.
Pseudoniem van K. G, S. had, anderl
naal teruggeroepen; hij overl.
Heun.
21 April 1842 op zijn kasteelbijToulouso.
?
,
f gekte-ral(Vc?fycî
Clausen,(Henrik Nikolai)Deensch goflge- Hij schreef: Observaùons d'
leerde,geboren 22 April 1793 op Laaland, 8lf?*ç'
?
,
4t
rlgk
4e.
9 acte8 de 8011#ONPC/WCWICWJ(%tX/#C7'.
werd in 1822 hoogleeraar te Kopqnhagen, (183t)en de brochureXVpl%CGf01%8 fs i%IG1'Ldeed na den dood van Cllristiaan :1
-11 met chalClau8el(1837)
Schouw inhetgeschriftF6TJTltron8kipet(1848) Clausen. (Thomas) Sterrenkundige, gel).
een voorslag tot herstel der constitutioneele 16 Jan 1801 te Nïibel, overl.in Sleeswt
'k)
grondwet, kwam in Nov. 1848 a1s m inister te Dorpat,Aug.1885.
zonderportefeuillein dengeheimen staatsraad,
Clausew itz.(Karlvon)Pruisisch generaal

tot1851,legde in1874zijnprofessoraatneder
en overl. 28 Mrt 1877 te Kopenhagen;hi
j
schreef: hatholici8mens oq f'rpfeyfczlfï.
szilen.
s
Kirkeforfatnilbq: Z#re ç)g àïflf.
g(18251,Fpredrag p'
per Reforlitationen (1836),DetXyeTe8
tament8 fferzzlexeyfï/
g (1840), Det e''
@'
;?.
ge!ï.
$'
àe
Kirkeliv8Avfïtfoq Fvemtid (1859)enz.
Claus. (Karl Xriedrich W ilhelm)Duitsch
zoöloog,geb.2 Jan.1835 te Cassel,werd in
1863 hoogleeraar te Marburg,in 1870 teQöttingen, in 1873 te W eenen, werd ook belast
met de leiding van het op te richten zoölogisch station te Triest, werd in 1885 lid der

en schri
jver,geb.1 Juni 1780 teBurg,overl.
16 Nov.1831te Breslau aan de cholera;lzsj

diende van 1792 tot 1811 in het pruisische,
van 1812 tot 1814 in hetrussischeleger,trad
daarna weder in plmisischen dienst,werd in

1818 directeur der algemeene krtjgsschool,in

1830 inspecteur der tweede artillerie-inspec-

tie te Breslau en in 1831 bi
j de opstelling

van een pruisisch leger aan de poolsche
grens chef van den generalen staf van veld-

maarschalk Gneisenau;hi
j schrref:DerF:!&
z'
M.g '
von 1813 ùi,
:zum JFc////z,
:fzlf,
gfczàts(anoniem,Leipzig 1813),'
Vom .
ffH:#e,
'DerFel(l-

keizerli
jke academie, legde in 1896 zi
jn zlw ''an 1796 in Italiell,'Ueber 4c.:Leben k4z?#
102

111.
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den Charakte3. p
'ppzScharpltl
ïkst;D cl.Fclc/ztt,g lichaam ook rechtstr.tot een ascidie,terwi
jl
t0% 1815J
-h'acltricltten z
ffùer Preuszen '
i;
?,seivter de door knopvorming ontstane individuen als
gk-oszeîtJfcfcyfrt
lpàc, e1
&z.,meest alle lang na een voedster-generatie kunnen worden beschouwd.Degeslachten PeropborfW IEGM.m et
zi
jn dood in hetlicht gegeven

Clausius.(RudolfJuliusEmanuel)Duitsch vedersgewi
js, ea Cltondl.
tlstachy8MILNE EDwAuos,m et trosgewi
hap4i
7s aanden gemeensc
Pommeren,studeerde van 1840 afteBerli
jn, peli
jken stam geplaatste individuën.naderen
werc
l in 1855 hoogleeraar in de natuurkunde door de verkorte,ineengedrongen lichaam saan het Polytechnik-um teZûrich,weinig later gedaantederafzonderli
jkeindividuënhetmeest
ook hoogleeraar aan de universiteit aldaar, tOt de famil
ie der Ascididae;bi
jhetgeslacht
natuurkundige,geb.2 Jan.1822 te Köslin in

aanvaardde in 1867 een beroep naar Avtlrz- Clavellina Sztv.is de lichaamsgedaante meer
burg, en in 1869 een naar Bolln, en overl. verlengd. De weinige soorten die de familie
hier 24 Aug.1888;ztjnwerkzaamheidstrekte der C. bevat,leven in do Noordzee,de M idnlland.
zich vooral llit over het gebied der warmte- dell.zee,en aan de kustvanNieuw -llt
verschi
jnselen; hoofdwerken: Die pkcc/àtn. Clavi,lat.likdoorns.
jviirtèbetlteorie; Ueber da8 '
l'
lQ,
scii
,#'r JFfïrli
z
le,
Claviastrina.Zie Cassidulidae.
veîgliclten 'n'
lf Licltt /
to14 Scltall(l857);Dle Clavieem baal, een soort klavier, dat aan
f'
pfzsficfl/'
u'
zààrf7t
?'z'
tbl'
td da8Tbfeo/fïcl(1859)enz. het einde der 18de eeuw ongeveer dezelfde
Claussen. (MTilhelm) Daitsch componist, plaats innam alsthans de piano en doordeze
eerste stipendiaat der M eyerbeer-stiftung, verdrongen werd. Het C. had een om vang
geb. 1844, overl.22 Dec. 1869 te Schwerin, van viertotvi
jfoctaven endenvleugelvorm.
was leerling van A. Schâffel'.
Clavicornia.De Knodsprietige Kevers.11
1Claustllal. Bergstad in den kreits Zeller- sectenfamilie van deordederschildvleugelige
feld van bet pruis.regeel-ingsdistrict Hildes- insecten of kevers, door vele entomologen
heim,tegenover Zellerfeld en slechtsdoorde lnet andere famil
iën (Palpicornia,Histiridae,
Zellbach van deze stad gescheiden,ol) een Silphidae)tot eenordevereenigdmetdefam.
plateau van het n.w. deel van het llarts- Scaphidiina, Phalacridae, Nitidulariae, Colygebergte, 0000 inw.:er is eell academie van di
i,Cucujinl,Cryptophagidae,Dermestini,Byrhet mi
jnwezen,eenkon.lutherschgylnnasium rhii;de familie der C.bevat een grootgetal
een m agnetisch observatorium, een natuul'
- soorten metzeeruiteenloopendel
evenswijze;
wetenschappelijkgenootschapmetrtkebiblio- in Nederlanll komen soorten voor vau dege'
lttla FAB.,Bracltyptetnbs lfusl?
lL.,
theck en verzamelingen; de inw. arbeiden slachten AlîfLt

Ileli
,ef/ie.
g
s STEt
aI.
I.(allen op bloemen),Scaphidbzt/
?à (op paddestoelen); andere soorten der
C., a1s SilranusJrzf?ndklft
drz
îFz,
:azen o1
)koren,
ri
jst, enz.; Trogosita pztzurïfczàîcc,een kleine
keS
rer, IS over
vede
rblijge
finheele aarde verspreid,
in 184% naar l'
1aunover werd verlegd;1 km. en lloudtzi
dz-ogeri#'ien,oud brood,
jn
val C. het sanatoriuln Scltwarzenbach tegen scheepsbeschuit, vermolmd eikenhout enz.;
neurasthenie,stoornissen inden bloedsomloop schadetijk zijn vooral de soorten van het

veor hetmeerendeelin demi
jneuvanzi1vererts,looderts,kopererts,zwavel,ltalk-spaaten
in de smelteri
jen indeOmgeving:lletkliluaat
gedoagtgeen landbouw,alleenaardappelbouw ;
vroeger was hier eenriji
tsmuntgevestigd,die

geslacht Deè.
tlteste'
g:die zich voedellmetspek,
vederen, papier enz.; Allthrenus Aylttytzyt
lzuvt
richt groote schade aan in natuur-historische
verzam elingerl; de soorten der geslachten
Clausz-szarvady.(Jvilhellnine)Boheemsch Derîttestes en Byrrltlbs LxTR., welke laatste
pialliste,geb.13 Dec.1834tePraag,leerlinge onder m os leven,hebben de eigenschap van
van het Prokscllsche lnstituut,ging in 18a2 bi
'
j aanraking de sprieten en pooten in te

en in de stofwisseling, enz.
Clausule, eng.voorbehoud;van daar 0nderdeel eener overeenkom st'
,bepaling,voorwaarde.

naarParijs,enhuwdein1857metF.Szarvady trekken en zich dood te kouden.
(overl. 1 Alaart 1882 te Parijs);ztjbehoort Clavieula,lat,eigenl.sleuteltje,van daar
tot de klassisclle vertolkers,ctoor welke de benaming voor een leerboek m etophelderin-

intentie Van den componist boven het effect gen of verklaringen.
wordt gesteld.
Clavieylinder, een door Chladni uitgeClavaria L.Geslacllt van Y'lieszwamm el, vonden mu
eki
nsdde
trume
dozoir
mf
l nt, waarop bi
j het
',,/-' t
11:
,ldt/?f
)///
,
q,l
'
net een groot aantalsoorten: bespelen
van een pedaal een
. -f
azen of m etalen cylinder die achterdetoet6'
.botryt'
tu,(,
'
.cr'
Et
vtzen C.J/t
tt
?tzkomentame- gl
li
jk veelvuldig in bosschen voor, en zi
jn sen is geplaatst,in beweging wordtgebracht.
eetbaar.
Door nederdrukking wri
jven detoetsentegen
Clavellinidae 8. Ascidiae sociales.Familie dezen cylinder en brengen hetgeluid teweeg.
vanme
vor
Wnde
eekd
ei
eenren Van de orde der Ascidtae,
tilaviger, lat. eigenl.sleuteldrager;naam
jnovergangsgroep tusschen de van den huisbewaarder Ofpedeleenerlati
familiën der Ascidédae en der Botryllidae; sche school
van de eerste van deze familiënonderscheidt
Clavi
jo.(Ruy Gonzalez de)Spaanschreizislechts door de grootere gemakke- ger der 15de eellW 1 wiens reisberichten de
l
zt
jkhzeiicdhwaa
rmededoorknopvormingkoloniën eerste van eenig belang in de spaansche

ontstaan, die uit g'esteelde individuën zi
jn
saamgesteld, iets wat bi
j de Ascididae
slechts bi
j uitzondering voorkomt;ook hebben de individuën, tenminste aanvankeli
jk,
eengemeenschappelijkenbloedsomloop;overigens ontwikkelt zich bi
j de C.het larven-

letterkunde zijn;C.wasgeboortigvanMadrid,
werd door Hendrik 11I metGom ezdeSolazar
0n Alonzo Paez de Santa M aria als gezant
naar Timur gezonden,zeilde in M ei 1403 van
Sevilla uit, deed de Balearische 'eilanden,

Gaeta en Rhodesaan,hield zich eenigentijd

Clav
tjo y Fajar7d
o.
7
J(7'
V7747V è
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te Konstantinopel op, zeilde langs de zuid- 1777, was de zoon van een predikant der
kust der Zwarte zee naar Trebizonde, en baptist'
en, die in 1782 overleed, de zijnen
zette de reis overland naarSarnarkand voort, zonder middelen achterlaten:; C. arbeidde

waar hijen zijn tochtgenooten door denver- als kind op een farm,kreeg op ls-jarigen
Overaar gunstig werden ontvangen;ook de leefti
jd een betrek-king op een derbureaux
terugreis werd voorspoedig volbracht en in van de Court oi'Chancery,vondhierinvloed1406 stapten allen weder behouden inSpanje ri
jke vrienden,en begon in1796inderechten
aan land; C.kwam nu aan het hof,dat des- te studeeren,werd in 1797 tOt de balie toetijds te Alcala de Henares gehouden werd; gelaten en vestigde zich op het einde van
na den dood van Hendrik 11l vestigde hi
j laatstgenoemdjaaralspractiseerendadvokaat
zich te M adrid,en overl. hier in April 1412, te Lexington; zi
jn opvallend talent om een
hijwerd begraven in het op zijn kostenher- jury te influenceerenverschaftehem weldra
bouwde klooster San Francisco.Zijn reisbe- een uitgebreit
le praktijk; in 1799 begon hi
j
richt werd voor de eerste maaluitgegeven zi
jn politieke loopbaanmeteenpogingOlnden
in 1582,te Sevillaydoqr Argote de Molina, staat Kentucky in zi
jn nieuwe grondweteen
onder den titel:H tstorIa delp?'
cz; Tamorlan voorziening tot geleidel
ijke afschafflng der
'
e ltinerario y 6%JrWJC1
@0% delricg: y relccipn slaverni
j te doen opnemen,hoewelhp zich
de la emàttzc
tdc que .
Ru4/Gonzalez c
lc Clariio overigens meer voor- dan tegenstander van
le Sizp, en in 1782 te Madrid door Antonio dit misbrui
k betoonde;in 1803 werd hi
jlid
de Sancha Opnieuw uitgegeven;i11 1860 ver- van het wetgevend lichaam van genoemden
scheen een engelsche vertaling van de hand staat: dri
e jaren later werd hi
j,hoewelden
van Olements Markham ;de identiflcatie van bi
j dewètbepaaldenleeftijdnogniethebbende
een groot aantalin dit werkgenoemdeplaat- bereik-t,in den Senaat derVereenigc
le Staten
sen is uiterstmoeili
jk gebleken en heeftaan- gekozen, waarin hij echter slechts weinige
leiding tot levendige dlscussies gegeven.
maanden zitting hal:in 1807 naln hijweder
Clavi
jo y Fajardo.(José)Spaanschschri
j- zitting in de legislatuur vall Kentucky,waarver, geb. omstreeks 1730yOp een der Cana- van hi
j in 1808 tot speakerwerd benoemd;
rische eilandentkwam op Jeugdigenleefti
jdte gedurende deze sessie daagde hi
j een medeMa
'clrid,waarhiJin1762he(blad,,El'
pensador'' lid, dat hem blJ de beraadslagingen heftig
begolluittegeven,en laterdirecteurderkroon- had aangevallen, uit tot een tweegevecht
jbeidepar,
arcllieven werd; omstreeksdeze ti
jd had hij datwerkelijk plaats had enwaarbi
intielnen omgang m et een zuster van den ti
jen gewoltd werden;in1811werd hijvoorde
franschen schrijver Beaumarchais, made- eerste maal lid en tegeli
jk speaker van het
moiselle Caron,doch verbrak de haargedane Congres;in deze hoedani
gheid steldehi
jalles
trouwbelofte, waarop Beaumarchais in 1764 in het werk Om de Vereenigcle StatenEngezelfte Madrid verscheen en zi
jn ontslag be- land den oorlog te doen verklaren;bijhet
werkte; in 1773 werd hij redacteur van einde van deze oorlog was hi
j een der comATercurio historico yolitico'',wathi
j totzi
jn missioners die naar Gent werden gezonden
doed, 1806,bleef;hl
jvertaalde ook Buion's om over den vrede te onderhandelen (1814);
Ili8toik'e êlaturelle in het spaansch, 16 dln., hi
j bewerkte lzierbi
j datdeclausule,dieEngeMac
lrid 1791.
- 1802,waarop hi
jonderdirecteur land het bevaren van de M ississippi veroorvan de natuurhistorische verzamelingen te loofde,geschrq
tptwerd;gedurendezijnverbli
js
Madrid werd;hijwordtinMêmoireenE'
tbgénée in Europa hield hij zich twee maanden te
van Beaumarchais genoem d.
Pari
js op, werd ingeleid in,de kringen van
Clay.Naam van een groot aantal counties mevr. de Stael
,en werd bi
jzijn terugkomst
(graafschappen)in de Vereenigde Staten van in Am erika andermaal tot speaker van het
Noord-x
&merika:1.County in het o.van Ala- Congres benoemd;in 1827 kandidaatvoorden
bama, 16.000 il
&w ., hoofdpl. Ashland; 2.in presiderl
tszetelwashi
j devierdeinstemmenn.o. van Arkansas,12.600 inw..hp.Corning; aantal,en ijverde bl
j deherstemmingvoor(le
3 in hetn.o.van Florida,5.
200inw .,hp.Green verkiezing van Adams,di
e,gekozen zi
jnde,
Cove Springs; 4. in het w.z.w.van Geogia,
8000 inw ,hp.Fort Gaines; 5.in hetz.0.van
lllinois, hp. Louisville) 6. in het z.w. yan
lntliana,31.000 inw.,hp.Brazil;7.inhetnw .
van lowa,9600 inw.,hp. Spencer:8.in het
11.0.van Kansas, 16.
500 1
'nw.,hp.Clay Center;
9. in het z.o.van Kentucky;13.000 inw.hp.
Alanchester; 10. in llet w. van M innesota,
12.
000 inw., hp.M oorhead;11.in het o n.o.
van Mi
ssissippi,19.000 inw ,hp.svest-l3oint;
*
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l1 het w.n.w.van M issouri,20.000 inw .
hp. Center;13.in het z.
w .van Noord-carolina,4300 inw , hp.Hayesville:14.inhetz.o.
van Dakota, 7800 inw., hp. Vermilion; 15.
in het n.van Tennessee,7300 inw.,hp.Celina; 16.in het n.midden Texas,7600 inw.,
hp. Henrietta; 17. in het w.midden W estVirginië, 4800 inw , hp. Olay Court House

hem tot secretaris van staat benoemde;voor
de presidentsverkiezingen van 1832 w eder

gekandideerd, bleef hî
j weder in de minderheid; in 1836 was hijde kandidaat der
whigswier leider hi
jwas,dochleeddenederlaag tegen Van Buren ;hierdoor ontmoedigd
gafzi
jn parti
j in 1840haarstem aanHarrison;
hoewelzijin 1844 wedervoorzi
jn verkiezing
arbeidde behaalde de kandidaat der dem okraten, Polk, een sterlte m eerderheid;door

deze teleurstellingen Ontmoedigdtrokhi
jzich

in 1844 uit het openbare leven terug, doch
aanvaardde in 1848 weder een mandaatvoor

den Senaat:zi
jn billvan 183
,0,spottenderwtjs

omnibus-bill'' geheeten, beoogde toelating'
van Californië tot de unie, uitsluitcnd op
den grondslag der constitutie van 1849, die

de slaverni
j in beginsel verwierp,terwijlaan
Clay. (Henry) Amerikaansch staatsman, denieuw verworventerritoriesUtahenvieuwgeb. nabi
j Richmond in Virginië, 12 April Mexico de bestendiging van deslaverni
jwerd
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Vijgelaten;zijnnaam isookverbondenaanhet Clay Cross. Stad in het eng.graafschap
)! issouri-compromis'',hetwelk bepaalde,dat Derby, 8 km .z.van Chesterfeld,centrum van
de slaverni
j niet zou mogen worden geduld een steenkool- en ijzermijndistrict,8000 inw.
in eenigen staat, die in detoekomstzouw orClaye-souille.Hoofdpl.v/h kanton C.(
23
den gevormd in de landen benoorden 36O31') gem., 11,000 inw.
) van het fransche dept.
doch Missouri nog als slavenhoudende staat Seine-et-M arne? 15 km.van M eaux,1930inw.;
tot de unie toeliet.C.stierf29Juni(volgens stofendrukkerten, steengroeven) borstelfaEncyclopaedia Britannica 29 Juli) 1852 te brieken.
W ashinyton.Een sterk uitkomende trek in
Clayette. (Le)Hoofdpl.v/h kanton C.(18
C.s polltiek waszijn streven Amerika loste gem., 12,840 inw.) van het fransche dept.
m aken van allen europeeschen invloed;daar- Saône-et-luoire, 19 km van Charolles, aan
toe ook bepleitte hijmetalzi
jn redenaars- den oever van een klein meer of poel;1670
talent de erkenning van de nieuwezuid-ame- inwoners.
rik.republieken;in zijn actie in zake de ta- Clayton. Naam van een aantal counties
rieven bleef'hijzich zelfnietgeli
jk.ln 1857 (graafschappen)in de Vereenigde Staten van
en 1862 enz,werden zi
jnspeechesengeschrif- Noord-Amerika: 1.County in hetnoordwesten
ten, met een biographische schets van de van het midden van Georgië, 8400 inw.,
hand van Calvin Colton uitgegeven
hoofdpl. Jamesborough; 2. in het n.o.van
Clay. (Cassius Marcellus) Noord-amerik. lowa,27,000 in.,hp.ElKader.
politikus en diplom aat, neef des vorigen en
Clayton. 1)Stadje in W est-Riding,York-

zoon vangeneraalGreenClay,tgeb.1757,overl. shire,Engeland,4210 inw.2)PlaatsinGlou1826) werd geb in Madison county,in den cester county,Nieuw Jersey,VereenigdeStastaat Kentucky,19 Oct.1810,wasm eermalen ten, 2000 inw. 3) W est-cl
ayton, plaats in
lid van de legislatuur van genoemden staat, W est-Riding,Yorkshire Engeland,16410 inw.
trad als tegenstanderder slavernijop,werd @4) Dorp in Jeferson county,New-York,1800
daarom herhaaldeli
jk door benden woeste- InW .
lingen,hiervoor door de planters-aristocratie
tq
layton. (John Middleton) Noord-amerik.
betaald,mishandeld,vestigde zich in 1845te staatsman, geb.24 Juli1796 te Dagsborough
Cincinnati, nam deel aan den mexic.oorlog, (Delaware), studeerde aan hetYale College
werd kri
jgsgevangengemaakt,doorbemoeiïng in de rechten, was sedert 1829 m eermalen
van generaalScottweer vri
jgelaten,werdbi
j lid van den Senaat deI Vereenigde Staten,
een opstand in Kentucky,uitgebrokenwegens
het slavenvraagstuk,zwaar gew ond,werd,na
de verkiezing van Lincoln tot president,als
gezant naar Petersburg gezonden,keerde in
1862 naar Amerika terug en drong rusteloos

en van 1837- 39 voorzittend rechter aan het
hooggerechtshof van den staat Delaware;

onder president Taylor werd hijin 1849 secretaris van buitenlandsche zaken; alszogdanig sloot hi
jmetEngeland op 4 Juli18a0

bi
j Lincoln aan op hetdoen pan beslissende het Clayton-Bulwer-verdrag af,waardoor de
stappen tegen de slavernii,totten slotte de neutraliteit van alle in M idden-Am erika aan
Proclamatie van 1 Jan 18ù3,dieinallestaten ve
terz
le
n ie
nt
oct
ea
ni
sche
egge
kerd
nerhe
we
lk
elke
w aterwegen werd
m ogendheid het
der unie de slavernijophief,werd uitgevaardigd;in Maart 1863 ginghijwederalsgezant recht ontzegde om aldaar versterkingen aan

naar Petersburg en bleefhier in dezehoeda- te leggen, bedoelde waterwegen,onder ge-

nigheid tot1869.ln 1888 gafhi
jzijngeschriften enz. met autobiographie uit,onder den
titel: The!iJe,memoir8,zf
/rifio
v: and meechc,
g
of tlcyt
W'
u,
gM Clay (Cincinnati,2 dln).
Clay.(Frédéric)Muzikus,geb.3Aug.1840,
te Pari
js,uitengelsche ouders,overl.24Nov.
1889 te Oxfordhouse GreatMarlow (Londen),
werd opgeleid doorMolique te Pari
js,en te

meenschappeli
jke bescllerming vandeVereen.
Staten en Engeland stellende (het ClaytonBulw er-tractaat bleef tot 1901 van kracht;

in datjaar verloor Engeland allen invloedin
Midden-Amerika);na z'
ljnaftredingalsstaatssecretaris,kortdaarna,werdhi
jwedersenator;
hijeverleed 9Nov.1856teDoverinDelaware.
Clayton.(John)Engelschgeneeskundigeen

Leipzig doorHauptm ann,debuteerdeteLonden botanist, geb.1693,emigreerde in 1705 naar
in 1859 als opera-componist m et twee kleine Virginië in Noord-z'
tmerika,overl. l773.
stukken,en schreef voorts een reeks opera's
Claytonia. Plantengeslacht van de familie
en operetten voor Covent Garden,waarvan der Portulacaceeën, met een aantalin Azië
de voornaamste zi
jn:Courtlyzrlcottaqe(1862), en Am erika inheemsche soorten,meeststruiConstance (1865),Agescpp(1869),Tiegentle- ken; in Nederland komt voor C.perfoliata
mlls izl black (t870),Ilalmy Arcadia (1872), Doxx ) russische porselein ofwinterporselein,

The black crppà (1872),BabIland Wijpv k1872,
beide laatsten onder medelerking van anderen), Cattarina (1874), Prlnce8s Tpfp and
Don Q'
Zc/àpff: (1875),Themerryduche.
s,
s(1883),
Thegolden rïsg (1883);voorts schreel'hi
jmuziek voor drama'sen de cantaten Theàzlkhf.
s
of th6crp8.
g en Lalla Ap/à/z.
Clayborne. (W illiam) Engelsch settler in
Am er-,17deeeuw,bezetteKentlsland,deChesapeake-baai, en was eenigen ti
jd staatssecr.

een vleezige,eenjarigeplant,meteen roset

van langgesteelde,ruitvormig-elliptischewortelbladen, en vele stengels, met een door-

groeid blatl onder de bloeiwi
jze,z-slippigen
kelk en 5 meeldraden,tamelijkzeldzaam,hier

en daar echter in groote hoeveelheden, is
afkomstig uit Amerika.
Clayton-le-x oors.Plaats in hetengelsche
graafschap Lancashire, aan het kanaalvan
Leeds naar Liverpool, 7500 inw.

Clay Center. Hoofdpl. van Clay county, Clazomenae. oudtijds een stad in lonië,
Kansas, ten n.
w .van Topeka,aan de Repu- een van den lonischen Dodecapolis(confedeblican,2900 inw.
ratie van twaalf steden), aan de golf van

Cleanthes.
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Smyrna, eenige uren ten z.w. van de stad

Cleef.

veldheer: 5de eeuw v.Chr.,streed mee inden

Smyrna, oorspronkeli
jk gelegen op de land- slagbijCunaxa40tv.Clar.,enwerdkortdaarop
engte die het schiereiland waarop Erythrae
en andere vermaarde steden waren gelegen,
met het vasteland verbindt;de inwoners,bevreesd voor de Perzen,vestigden zich later
op een klein eiland in genoem de golf,welk
eiland later door Alexander den Groote m et
het vasteland verbonden w erd door een pier,

waarvan de overblijfselen nog voorhanden
zi
jn; C. bleef eenigen ti
jd onderworpen aan

door verraad van den perzischensatraapver-

moord.2)Tyran van HeracleainPontus,was
eerst te Athene leerling van Plato en lso-

crates? legde te Heraclea een boekeri
j aan,
maakte zich aan groote wreedhedenschuldig,

en werd in het elfde jaar zijner regeerinq'
door een s1uipmoordenaar omgebracht.3)C.
van Soli in Cilicië, een der voortreieli
jkste
leerlingen van Aristoteles, schreef tal van
wi
jsgeerige werken,benevenseenverzameling
levensbeschri
jvingen; van allen zi
jn slechts

Athene, doch stond tegen deze stad op omtrent het midden van den Peloponnesischen
oorlog ; na een korten tsgenstand erkende enkele fragmenten Lewaard gebleven.
het weder de suprematie van Athene; onder
Clear Creek. County in het noorden van
de Romeinen maakte het deel uit Van de Colorado,Noord-Amerika,7500 inw ,hoofdgl.
provincie Asia en genoot het ook enkele Georgetown.
voorrechten.De plaats waar de stad gelegen
ClearEeld.Hoofdpl.van Clear:eld county

was, wordt nog aangewezen in de nabi
jheid (70,000 inw.),Pennsylvanië,2400inw.
van Vousla,doch alle overbli
jfselen zi
jn ver- Cleator Xoor.Stadje in Cumberland,Endwenen;in 499 v.0.werd hier de wjsgeer geland, 6 km . z.o. van MThitehaven, 10,000
Anaxagoras geboren.
inw.;steenkoolmi
jnen en hoogovens.
Cleanthes. Stoïci
jnsch wi
jsgeer, geb. te Cleaveland. (Parker) Amerikaansch delfAssin in Klein-Azië, omstreeks 300 v.Chr.,
W aS eerst athleet, vervolgens leerli
ng van
Crates den Cynicus, later van Zeno den Stoïci
jn)voorzag inzijnonderhouddoordesnachts
voar een tuinman water aan tedragen; werd
omdat hi
j desdaags steeds in ledigheid werd
gezien, voor den Areopogus geroepen,kreeg
na ingesteld onderzoek een belooning in geld,

die hij echter afsloeg; door zi
jn geduld en
schijnbare traagheid verwierf hi
j zich den
bi
jnaam van ezel; bi
j den dood van Zeno
werd hij de leider van diens school(263 v.
Chr.),doch bleefvoortgaanmetdoerhandenarbeid in zijn onderhoud tevoorzien;totzi
jn
leerlingen behoorden o0k zijn opvolger in de
Stoa, Chrysippus, en Antigonus,koning van
Alacedonië: hi
j stierfop ongeveer8o-jarigen
leeftijd,volgens delegendeonderdevolgende
Omstandigheden: ziek zi
jnde werd hem door
den geneesheer algeheele onthouding voor
een korten tijd van alle spijs en drank voorgeschreven:toen dezen ti
jl voorbi
jwasging
hij door met vasten, zeggende dat hi
j nu
halverwege op den weg naar het graf was,
en niet begeerde terug te keeren om later

nogmaals dien weg te moeten aieggen. Bi
j
Stobaeusis hetgrootste deelvan zijnlofzang
opZeus (in hexameters)bewaardgebleven.ln
zi
jn philosophie nam hijde zon aan alsheer-

stofkundige,geb.1780, hoogleeraarin ditvak
aan Bowdoin College, M aine, overl. 1858,
schreef:M ineralogy and Geplpgy, enz.

Clebseh.(RudolfJoh.Alfr.) Duitsch wis-

kundige,geb. 14 Jan.1833 teKoningsbergen,
werd aldaar in 1858 hoogleeraar in de wis-

kundigenatuurkunde,ging nog hetzelfdejaar

over naar de polytechnische schoolte Karlsruhe als hoogleeraar in de analytische mechaniek,aanvaardde in 1863 een beroep naar
Giessen,in 1868 een naarGöttingen,en overl.
hier 7 Nov. 1872.
;behalveveleverhandelingen

in vakti
jdschriften,schreef hi
j: Theorie der
'Jîtz,
sficfffïlfesterX8rper(Leipz.1863),Theorie
der Abel8chen Fuzlcfïones (met Gordan,1866),
Theoriedersïst
krcztalgebraischenFormen(1872).
Cleburne.(Patrick)Amerik.generaal,geb.
te Queenstown in Ierland, omstreeks 1828,
was bi
j hetuitbreken van den burgeroorlog
advokaat te Helena (Arkansas), sloot zich
aan bi
j de geconfbdereerden,klom snelop,
onderscheidde zich door dapperheidbi
jShiloh
(1862),versloeg bijRichmond generaalManS0n) werd gewond i
n den slag bijPerryville,
dekte na Chattanooga den terugtocht dergeconfedereerden,wierp bi
jMissionRidgegeneraalshermanterug,brachtbi
jRingoldgeneraal
Hooker een zware nederlaag toe,en sneuveldein den slag bijFranklin,1864.
Cleburne. Naam van een tweetal graafschappen (counties)in de Vereenigde Staten
.

schend w ereldbeginsel en woonplaats Gods;
de deugd betrachten is leven overeenkolnstig
de natuur; in vermaak leven is de natuur van Noord-Amerika: 1. County, o.n.o. van
geweld aandoen;hi
jschiepeennieuwetheorie Alabama,13.600 inw.,hoofdpl.Edwardsville;
omtrent het individueel bestaan der men- 2.in hetnoordelijk deelvan hetcentrum van
scheli
jke ziel met tot grondslag :de levens- Arkansas, hoofdpl. Heber, 3.ook naam van

na den dood is afhankelijk van de een stadje in Texas, hoofdpl. van Johnson
levenswi
jze in dit leven. De voornaamste county,3400 inw
lraglnenten van Oleanthes' werken zi
jn ver- Cleekhaeton. Fabrieksstadje in W estvorm

strooid in die van Diogenes Laertius en van Riding van het engelsche graafschap Y ork,
Stobaeus, enkele ook in die van Cicero en 8 km .z.o.van Bradford, 11.900 inw .;spinne-

Seneca.

ri
jen,fabrieken vun stoolnwerktuigen.
Clear of Clear lsland. Het zuideli
jkste Cleef. (Van) Zuidnederl.familie,waarvan
eiland van lerland, aan de landspits kaap vele leden als schilder naam maakten:
Clear, behoorende bij het graafscllap Oork, Cleef.(Josse van)geb te Antwerpen,vöör
is 120 m eter hoog en telt ongeveer 600 1491,krankzinnig gestorven in 1540,waseen
bewoners.
der beste portretschilders zijnstàjds.
Clearehus.(gr.Klearchos) t)Spartaansch
Cleef, (Henry van) geb. te Antwerpen,

Cleehills.
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om streeks 1525, overleed 1589, een Lroeder
van den vorige,schilderde landschappen en

Châlons in Champagne,waar hi
jomstreeks
1360 gsb.werd),wras eerstleerling van kargenrestukken;zi
jn beste doeken zijn:Dever- dinaal d'Ailly, voorts rector der Parijsche
loren zoon (thans te W eenen), enAntieke hoogeschool ging daarna te Langres in een

ruïnen, beide in plaat gebracht;zi
jn beide
broeders, M aarten en W illem,hadden eveneens als schilder een yoeden naam.
Cleef, (Jan van) hlstorieschilder,geb.te

klooster,en schreefvan hier aan zijn vrienden te Pari
js zi
jn beroemde brieven:,yovel
-

het nut der eenzaamheid'' )!De studie der
godgeleerdheid''enz.,0n ZiJ'n ,,Discussie over
Venlo. oefende zich onder leiding van Gas- het algemeen concilie''z.i
n hoofdw erk,
len
Hi
' al
pard de Crayer te Brussel,wiens richting en in zui
ver en zeer duideligk lati
jn;in hetJ
.aar
tranthijzich op merkwaardige wi
jze eigen 1425 kwam hij weder aan de Pari
jsche
maakte;hij overl.in 1716;vermoedeli
jkbe- hoogeschool,als hoogleeraar in welsprekend-

hoort hài niet tot de bovenbedoelde familie heid en godgeleerdheid.Van zijn werken is
vanCleef;zi
jnmeestestukkenzàjnontleendaan een gedeelte in 1613 door Lydiusuitgegeven
de bijbelsche en aan de kerkgeschiedenis; (Leiden),een ander deeldoorBulaeus(Parijs,
vele ervan bevinden zich in kerken te Gent. 1725); een gedeelte is nog nietin druk verCleehills.Bergketen inheteng.graafschap schenen. De soms aan hem toegeschreven
Shropshire, 123 km.n.van Ludlow,bereikt verhandeling De cprz'uyfpEccleéaeyftzf'
?
l(Over
in den Brown Clee Hill580 m eter,en is be- hetbederfder kerk)is nietvan hem.
Clematis L. Boschdruif. Plantengeslacht
kend om zijn uitmuntenden bouwsteen)Dhustane geheeten.
Van de famil
ie der Ranunculaceeën,met een
Cleem ann ofKleemann (Fr.JoscphChris- 100-tal soorten, in de gem atigde zone sterk
tokh)Duitsch muzikus,geb.16 Sept 1771te verbreid; het zijn kruiden of struiken met
Knwitz in Mecklenburg,overl.25 Dec. 1827 klimm ende, zelden opgerichte stengels,tegente Parchim, schreef een klandbnch der Tps- gestelde bl
aden, en alleensta.
ande ofin bi
#jknnst(1797)benevens een bundelliederen. scherm en of pluimen geplaatste bloem en;
Cleerens.(JohannesBaptista)geb.27Aug. lreerdere soorten worden in tuinen gekweekt,

1785 te Antwerpen, trad in 1807 in dienst, in Nederland vooral 0.ritalba,de hegboscllm aakte als kavaleriyt defranscheveldtochten druif (stengel klimmend, bloemen 11 bi
jin Spanje en Rusland mede,werd in 1814tot schermen, rechtopstaand, kelkbladen viltig,
onder-inspecteur der militair,
e administratie wit; bladen enkel gevind,houtachtige plant,
benoemd, vertrok in deze hoedanigheid naar van 11/z tot5 meterhoog)groeit ook echter
Nederl.-lndië,voerde hier in den oorlog tegen niet algemeen in het wild,inheggen,tusschen
Dipa Negara als luitenant-kolonel de zesde kreupelhout; C. '
citicella, een uit zuidelîjlc
mobiele colonne aan,werd in1826totkolonel
Europa afkolnen 1829 tevens tot adjudantvan luitenantstige klimplaut
'N
gouverneur-generaal De Kock bevorderd,nam
.
m etalleenstaandeel aan de onderhandelingen die de onderde langgesteel'
werping vanDipaNegaravoorafgingen,keerde
de knikkencle
na afloop van den Java-oorlog naar Europa
*
:
bloemen, kelkterug,was chefvan den stafdereerstedivisiebladen van buiinfanterie, richtte later zelfeen afzonderlijk
>
ten viltig, van
'
b ov en k aal
jagerskorps op, werd in 1835 totgeneraalblauw totviolet,
majoor titulair bevorderd,begafzich weder
naar lndië,werd in 1846 tot gouverneur der
/'
stengel klim.
M olukken benoemd,en overleed in deze bem end, h outig,
trekking,15 April 1850 te Ambon.
tot3m eterhoog
.
wordt als klimClefmont.Hoofdpl.van hetkanton C.(20
.
plantgekw eekt;
gem.,5500 inw.)vanhetfranschedept.Hauteftrecfl,derechtMarne,26 km.van Chaumont,bi
jdebronnen
van de M aas, 360 inw.; een oud kasteel,uitO p st a a n d e
1. CLEMATIS IXTEORIy,OLTA; b ()sc h d ru if
gestrekt bosch.

Cléglléree.Hoofdpl.van hetkanton C.(8
gem.,1.3.480 inw.)in hetfransche dept.Mor-

2.CLEMATIS VITALBA)

(stengel recht-

a vruchtkogel m et haar- opstaand,kruidkroon dezer soort.
achtig, bladen
bihan,11 km.van Pontivy,3560 inw.
Cleistotarpidae. Familie van Neteldieren
gevind)bloemen
(Coelenterata, Tracltemednsae .
9e,
s,
sile#,omvat- in pluimen.kelkbladen van buiten metzachttende medusavormen, waarbi
j elke gastro- behaarden rand,witysierplant,tot11/4meter
vasculaire ruimte door een horizontaal tus- hoog); 0. integri
fol%a: de blauwe boschdruif
schenschot n0g in twee kamers is verdeeld; (stengel rechtopstaand, kruidachtig, bladen
de voorttelingsorganen zi
jn vervatin devier enkelvoudig, van onderen en aan den rand
naardenm ondtoegekeerdekamers.Geslachten: donzig behaard,bloemen eindelings,langgeR alimocyathu8 0L.,Craterolophu8CL.,M anania steeld,groot,kelkbladen buiten aan den rand
CI,.,Cak'dnella ALLMAN,Depastrum Gosss.
witviltig,violetblauw,sierplant,tot3/4meter

Clelles. Hoofdpl. v/h. kanton C.(8 gem., hoog).
3180 inw.
) van het fransche dept.lsère,41
Clémenee van Hongarije, koningin van

Frankrijk, gemalin van Lolewi
jk Xydochter
Clémangis ofClémengis(Nicolas),eigenli
jk van koning KarelM artelvan Hongarile,huwde
Nicolas de Clémanges(in hetlat.Clemangius in 1315 metLodewijk X,werd ten onrechte
ofa Clémangiis,naarhetdorp Olémangisbij verdachtvan medeplichtigheid aan den dood
km.van Grenoble,630 inw.

Clem eneeau.
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Clemens 1: Clemens Romanus)een deraposkomstin Frankràik wegens tolische vaders, paus van 91 tot 100,werd
overspel door den koning verstooten en op onder de regeering van Domitianus met een
zi
jn bevel door worging.om het leven ge- anker om den hals in zee geworpen en verbracl,twas;hetjaarnahethuwelijk metC. dronken;volgens Eusebius dezelfde als Anaoverleed Lodewijk X, en weinige maanden cletius:feestdag 23 Nov

va
vöö
nr MCl
aérme
gue
nc
ri
e
t'
e
s van Bourgogne, die nog

later bracht zijeen zoon ter wereld,Jean 1, Clemenu11 (Suidger),paus,gekozen24Dec.
die slechts vi
jf dagen leefde;0.gingdaarop 1046, overl.9 oct.1047,was eerst bisschop
in een klooster, en overl.in 1328.

Clem eneeau. (GeorgesBenjamin)Fransch
Politikusen journalist,geb.24 Sept.1841.te
Mouilleron-sur-pareds(dept.Vendée),studeerde van 1865 af te Pari
jsin de medicijnen,
vestigde zsch als arts,werd na 4 Sept.1870
maire van het18dearrondissementvanParijs
(Montmartre) en kreeg in Febr.1871 zitting
in de kamer;hier stemdehijtegendevredespreliminariën, vervulde ti
jdens (1e commune
de rolvan bemiddelaartusschenhetstedeli
jk
bestuur van Pari
js en de regeering te Ver-

van B mberg en kanselier van keizer Hendrik 111. die hem,na de afzetting van drie

tegenyausen,op de synode van Sutriop den
pauseltken stoelbevestigde;
Clemen8 1II (ouibert: aartsbisschop van
Ravenna), tegenpaus, van Gregorius V1I,
1080--1100:
Clemens1II (Paolo Scolari),kardinaal-bisschop van Praeneste,Dec. 1187 t0t paus gekozen,bewoog Barbarossa,Philippe Auguste
en Richard Leeuwenharttotden derden kruis-

tocht, verzoende Pisa metGenua;hi
j overl

sailles, kwam op 18 M aart 1871.te laat om 27 M aart 1191:
de generaals Lecomte en Clém ent Thomas
Clemens IJZ'(Guide LeGrosofGuiFoulvan den dood doorden kogelteredden,enlegde gues),een franschman,geb.te St.Qillesaan
de Rhône,was eerst rechtsgeleerde en secre'
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QlougEs BSXJAMIN CLEMExcsAu.

taris van Lodewàjk den Heilige,trad na den
dood zijner echtgenoote in den geestelijken
stand, werd bisschop van Puy,aartsbisschop
van Narbonne,kardinaal,werdtijdenshi
jvoor
UrbanusIV een zending naar zngeland volbrachttotpausgekozen(5Febr.1265),keerdc
daarop naar Italië terug,werd 20 Febr.gewijd;hijgafNapels aan Karelvan Anjou in
leen; laatstgenoemde liet te Napels Koenradijn (den kleinzoon van keizerKoenraaden
achterkleinzoon van keizer Friedrich 11),den

laatste der Hohenstaufen,ter dood brengen,
waartoe paus C., door eene woordspeling :
Vita Conradini mors Caroli,m ors Conradini

vita Caroli(Koenradi
jn'slevenisKarel'sdood,
Koenradi
jn's dood isKarel's leven)zou hebben aangespoord, waarvan de onwaarheid
door meerdere geschiedvorschers (Friedrich
von Raumer,enz.)is aangetoond;ook de bewering, dat de paus van uit een naburig huis

daarop zijn kamermandaat en zijn postals
maireneder,aanvaarddeechtereen zetelinden
pari
jschen gemeenteraad,waarvan hijin1875
Presidentwerd.Bi
j de Februari-verkiezingen
van 1876 werd hij weder totkamerlid gekozen,alshoedanig htjnu a1s eenderleiders
der radikale partij de uiterste linkerzijd
'e
hield, grooten invloed op de algemeenè
politiek uitoefende, en door zi
jn krachtige
oppositiebijverschillendegelegenhedenachtereenvolgens de ministeriën Gambetta (1>82),
Ferry '(1885) en Rrisson (1886)deed vallen;
hi
j nam ook een werkzaam aandeel aan
d
e
n stri
jd tegen het boulangisme, en had
.
onafgebroken zitting tot 1803,in welk jaar
hi
j tegen den kandidaatder verbonden conservatieve elementen viel;hi
jwi
jdde zich nu
geheel aan de redactie van het blad ,,la
Justice''3 richtte het blad y,l'Aurore'' oy,
leidde de campagne ten gunste der revisle
vap hetDreyfus-proces,en schreef:la :
Vél&
sooale (1895), leGrand Pan (1896),Le8,!1f.
:
forh (1898), L'lhiquits'(1899), V-er,
g la rtva
'rflfz
iozà(1899)enz.

de terechtstelling zou hebben gadegeslagen
is onhistoriscllgebleken,daar aangetoond is.
dat 0.zich in die dagen niet te Napelsm aar
te Viterbobevond; C. overl.29 Nov.1268 te
Viterbo.

Olemens F. (Bertrand d'AgoustofdeGoth),

paus, gekozen 5 Juni,gewld 14 Nov. 1305,
overl. 30 April 1314, werd geboren te VilX:
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M ux'
r GFSLAGEN ONDER
OLEAIEES V.

van laatstgenoemde stad,
verlegde den
zetel van het
pausdomnaar

Avignon (t309),presideerde het concilie van
Vienne (1311- 1312),hiefdeordederTempellers op (22 Maart 1312),en vaardigde eene
verzameling kerkeli
jke wetten uit, bekend
onder den naam Clelnentinae.
Clem ens. Naam van 14 pausen? en van
Clemen8 D1.
(Pierre ltoger),paus,gekozen
3 schism atiekepausen:
gewi
jd '19 Alei 1342,overl. 6 Dec. 1352

Clemens.
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Clelnens.

geb.in Frankri
jk (Limousin),trad in deorde
der Benediktijnen,werd bisschop van Arras,
resideerde als paus te Avignon,en voerdein
1350 het jubeljaar in; de belangri
jkste geLeurtenissen onder zijn pontificaat,waren de

ander V11 een canoniekproceswasaanhangig

van de tegen UrbanusV1(1378)rebelleerende
kars
linalen te aanvaarden;hijwerd slechtsin
Frankrijk, Spanje en Schoïland erkend en
maakte zichdoorzi
jngeldafpersingenberucht;
hti was voor zi
jn verkiezing bisschop van
Cltmbrai,en overl.te Avignon,in 1394.
Clemens #2f (Giulio de'Medici),paus,gekozen 19,gewi
jd 25 Nov.1523,overl.26Sept.
1534, was aartsbisschap van Florence,zocht
met de hulp van Frankrijk de spaansch-oos-

zonden,trokken zijnogopenli
jkervoorhunne
in staatvan bescluldiging gestelde ambtgenooten partij. Het gevolg daarvan was,dat
ernalnensdeministersdeskoningsensommige
bisschoppenbi
jdenpauseli
jkennuntiusteParl
gs

gemaaktwegenshet schrijvenvanherderlijke
brieven, waarin zi
j de constitutie van Alexander V1l wel publiceerden, maar ook van
deJ
'ansenistischeonderscheiding tusschenrecht

geschillenvanden pauselpken stoelmetkoning en feit zie Jansenisten - gewagmaakten)
Edward 11l van Engeland,dieinbreuk m aakte aan den nieuwen paus, Clemens IX , een
op de rechtel der kerk,de beëindiging van schri
jven,waarin zi
j er op wezen,datdedoor
den stri
jd van koning Lodewi
jk van Beieren, deze laatsten uitgesproken meening,als zou
tegen de kerk en de agitatie van den volks- Le Kerk in haar oordeeloverdemenschel
ijke
feio
do
tr
en niet onfeilbaar WOZOI
'
I,reeds vroeger,
tribuum Cola di Rienzite Rome.
Cletkèens V1I. s
'o
crraaf Robert van Gent,of
vele godgeleerden, o.a door Bellarvan Genève),tegenpaus,gafaanleidingtothet minus en Baronius, was verkondigd.In een
gl'oote oostersche schisma,doordepauskeuze brief,dien zi
j aan denkoning(LodewijkX1V)
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stappen werden gedaan om paus Clemens te
bewegen, het proces te doen staken en om

de vier bisschoppen toe te staan datzijop
eene naderte bepalen wi
jze aan denAposto-

lischen Stoel voldoening zouden geven. De
vredelievende paus voldeed aan dit verzoek.
Hij belaste den bisschop van Laon, den
lateren kardinaal d'Estrée, met de regeling
dier zaak. 0p diens wenschwerdenhem nog
de bisschoppen van Sensen Chalonsalsm edehelpers toegevoegd. M en kwam overeen:dat
de vier aangeklaagden in alle oprechthelden
zonder voorbehoud lnet hunne geestelijkheid

opnieuw 't formuliervan Alexander V11(gevoegd bij den bu1Apostolici'-e/mîzlï.
sen '
de
tenri
jkschemonarchie teontbindenom ltalië's veroordeeling van de stellingen in derzdoor
zelfstandigheid teverzekeren;onderhem werd Jansenius bedoelden zinuitsprekende)zouden
M uxT,GESLAGEX oxpEu CLEMEXS V11.

Rom e door Karel V ingenomen en scheidde teekenen en daardoor aan den H. Stoelsatisfactie geven, zonder dat van hen eene forkoning Hendrik V111 zich van Rome af.

(lemen8 VIII (AegidiusMuùoz),tegenpaus, meele herroeping der bewuste brieven zou

kanonikus te Barcelona, werd in 1.
424 door
drie kardinalen tot paus gekozen,doch deed
op het concilie van Tortosa in 1429 afstand,
waarm ede het groote schisma eindigde.

worden geëischt.De vier bisschoppen zonden
dan ook een eerbiedigen brief naar Rom e,

waarin zi
jhun leedwezen betuigden over de
ontstane oneenigheden en de verklaring afClemen8 VI1I (Ippolito Aldobrandini),paus, legden, dat zi
j thans,evenals hunne ambtsgeb.1536 te Fano,gekozen 30 Jan.,gewijd2 *broeders,methunonderhoorigegeesteljkheid
1l1ra
tee
lleke
on
pr
d.
ecHe
hthe
tze
id
lfdhe
e t formulier hadden 011Febr. 1592, overl. 5 Maart1605,schonâ in de
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berichtontving depaus
vanwege den nuntius en degenen,die in het
geding als bemiddelaars waren opgetretlen.
M aar anders klonk de taal,die de vier bisschoppen op de voor deze aangelegenheid
belegde diocesaan-synode voerden.Daar toch

werd door hen mondeling verklaard,datzi
j

bleven vasthouden aan deonderscheiding tusschen recl)t en feit en aan hun gevoelen,dat
ten opzichte van dit laatste een gehoorzaam
Mux'
r,GESLAGEN osoEu CLEMENS :7111.
stilzwpgen voldoende was. Sommige der tot
1595 Hendrik IV absolutie,beval in 1592 een bemiddelaars benoemde prelaten waren gejvenden haddenzichtot
tweede verbeterde uitgave van de Vulgata, storven;en de overbli
eene onverstandige toegevendheid laten overnaar hem Clementina geheeten.
Clemen8IX (Giulio Rospigliosi),paus,geb. halen.Zoodra de paus den brief dervierbis*

@4oo<'<Co*

oo.oo

choppen benevens een schri
jven van den
in 1600 te Pistoja, was nuntiusin Spanje, s
daarnakardinaal-secretarisvanAlexanderVII, lninister Lyonne,gedateerd van den 24nSept

werd 20 Juni1667 gekozen,overl.Dec.1669. 1668, door tusschenkomst van den nuntius
niontvangen had,haasttehijzicheen
Omtrent den dusgenoemden vrede vanC1e- Bargelli
reve aan den koning te richten,om zi
jne
mens IX en ziinverhoudingtotdeJansenisten b
zegtrGeschielvervalsching'':,,Negentienpre- vreugde over 't gelukkig einde van 'tgeschil
ledeeling te doen
laten zonden den ln December1667ten gunste te kennen te geven en mec
va
n
z
i
j
n
be
s
l
ui
t
,
o
p
gr
o
nd
de
eroffcieeleverdervier bisschoypen (die vanAlet,Beauvais, klarilgen aan de aangeklaazgde
bisschoppen
Angers en Pamlers,tegen welke door Alex-

Clelllens.

--
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Clenzens.

volledige vergiffenis te schenken. Van Zi
J-n
kant zond nu ook de koning een brief aan
de vier bisschoppen, om er zi
jne tevredenheid over te betuigen,dat hun geschil met
den H. Stoel thans uit den weg wasgeruimd.
0ok Arnauld (zie deze) en de nonnen van
Port-Royal hadden het voorbeeld der bisschoppenfor
me
mul
tie
te
ke
nd
De
gr
oo
e
hrunon
nedegre
eest
el
i
jkhei
d ge
vo
lgtd
en het
banierdrager van het Jansenisme, Arnauld,
verliet thans de schuilplaats,waari
n hi
j zich

te Rom e, 1652,gekozen 12 Juli 1730) overl.
7 Febr. 174t,verminderde den belastingdruk
en stelde orde op de fnanciën.

waren er te Rome particuliere brieven ingekomen,die meldden,datde onderwerping der
vier bisschoppen niet oprecht was en dat
deze hunne restricties bleven handhaven.Die
inlichtingen had de paus ontvangen, nog
vöördat de verzoeningsbreveaan debetrokken
bisschoppen verzonden was. Maar de brief

Theiner,Chrétineau-loly enz.;zclem ensXlV
WaS 061
3 mall Van 00n Zoer Zaol
Rt 011 b0minnelijk k-arakter, raaar tevens vreesachtig
en sol
util
-ds zwak. Door concessie op concessie zocht hi
éj,geli
jk ditstrookte metzi
jn
gemoedsaard, en vrede te bewaren en het

Clemens XIII tcarlo Rezzonico),paus,geb.

te Venetië,1693,gekozen 6 Juli 1758,overl.
2 Febr.1769,beschermde de uit Portugalen

Frankri
jk verdreven Jezuïten, en vaardigde
omtrent de orde der Jezuïten den bul Aposfplicz
l
on (1765)uit
Clemens XIP (Lorenzo Ganganelli), paus,
geb. 31 Oct. 1705 te Sant Arcangelo bi
j
geruimen tijd verborgen had gehouden, en Rimini,was eenigen tijd consultor der inquiwerd bijden nuntius en aan hethofmetveel sitie,wer4in1759kardinaal,enop 19Mei1769,
eerbewi
jzingontvangen.DeJansenistenbliezen na een conclave van (lrie maanden totIlaus
victorie, dat de zaak zoo te hunnen gunste gekozen; hi
j overl. 22 Sept. 17744ok-.trent
was geschikt. Eene oprechte onderteekening dezen paus en zijn ophefûng vandeJezu'
ltennoemden zi
j eene zoodanige alsmethunne orde zegt rGeschiedvervalschingu, op grondl
innerli
jkegevoelensovereenstemde.lntusschen van de historische bescheiden van Le Bret,

dri
jven der Bourbonsche hoven tegen tehouden koning had zi
@
jne bestemming reeds den. Maar het m ocht niet baten:dag op dag
bereikt, en dientengevolge achtte men den werd (le aandrang o!n degelleelevernietiging
vrede reeds zoo goed a1sgesloten. Daarbi
iilmen nu eens
j der Societeit herhaald,terys'
kwaln,dat er nieuwe brieven vandeoffcieele schoone voorspiegelingen deeé en dan weder
bemiddelaars ontvangen werden,waarin deze Frove bedreigingen te baat nam. Na vier
staande hielden,dat de onderwerping oprecht *
l
#aren worstelens gafde pauseindelijk toeen
gemeend was. Na vele beraadslagingcn gaf schikte zich in hetgeen hi
j onvermàjdeli
jk
nu de commissie van kardinalen, met deze achtte. ln den nacht van 2t Juli 1773 teeaangelegenheid belast als haar meening te kende hi
j de breve der ophef:ng:Dominlu
kennen,datdehervatiing vanlletonderzoek ac Setlcmpfpr.''- ,jGemelde breve (zegtW .
de grootstemoeili
jkheden na zich zouslepen, vaaNieuwenhos,JozefMaréafVztJ&!!?
'
,Leiden
en dat men dus op grondvan demededeeling, 1889',pag.136)veroordeeltnoch de ortleder
aall

Jezuïten noch hare leden,m aar ontbindt ze
van hunne geloften om des vredes wille!
)
!dewi
jl (zegtde breve zelf)hetdoeldatwi
J
ons voorstellen en trachten te bereiken,is
te waken voor het heil der Kerk en de rust
der volkeren en tevans hulp en troostte verschafen aan de leden dier Societei
t,die wij
i
n
z
i
j
n
s
c
hr
i
j
ve
n
e
r
ee
n
b
i
j
z
o
nde
r
e
n
na
dr
uk
op
ter l
n,
dathet
jzondere personen hartelàjk liefhebben
z
onde
peg
'
ppge
rse
/loud
zij hem gemeld hadden, als bi
brmuliervanAlexander in den Heer. W i
j ontbinden hen,opdatzi
j
ambtshalve door de bemiddelaars aan den
H. Stoelgedaan,op denbriefderbisschoppen,
waarin eenpwrec/lfeonderwerpingbetuigdwerd,
moest afgaan en de verzoeningsbreve aan de
vier bisschopgen verzenden. Aldus werd dan
0ok besloten.Maar ie paus liet toch niet na

jd van alle tegenkantingen,
V11 geteekend te hebben;voorts dathi
j de voortaan bevri
constitl
zties zi
jner voorgangers in haar ge- aanvechtingen en versmaadheden,aan welke
heelen omvang handhaafde,en geen exceptie zi
jtot heden ten proaiwaren,mettemeerder
zou dulden.De Jansenisten echter sloegen op vrucht in des Heeren wi
jngaard kunnen
'

dit laatste alheel weinig acht, en toen kort arbeiden aan het heil der zielen.-tt
Clem ens Romanus.Zie Clemens 1.
daarna den 911 December 1669 Olem ens IX
stierf, strooiden ZJ
i* den leugen uit,dat de
Clem ens Alexandrinus (Clemens van Ale-

overleden paus ten aanzien van hetfeitgenoegen had genom en m et een gehoorzaam
zwi
jgen. Hunne zaak had dusgetriomfeerd
meenden zij,endedusgenaamdem-ede'
panpaun
Clemens (Pax Clementina) werd ijverig ge-

xandria) Grieksch kerkvaler,omtrent wiens
persoon weinig bijzonderheden bekend zijn,
arbeidde, bli
jkenszi
jn werk Stromata,waar
schijnlijk ten tijde van keizer Severus (einde
tweede,aanvang derde eeuw);zijn ten deele

bruikt, om hun sectarisch streven te be- verloren geganewerken worden doorEusebius
en Jerom e opgeteld ; enkele ervan werden
dekken.$û

jbeschouwdehet
Clemens X (Emilio Altieri),paus,geb.1590, door Photiusbeschreven.Hi

29' April 1670 gekozen,overl.22 Juli 1676; christendom als een wi
jsgeerig stelsel: de
Clemenu X1 (Giovanni Francesco Albani), oude wijsgeeren zochten door hunne philopaus,geb.te Urbino,1649,gekozen 23 Nov sophie een edeler en hooger leven deelachtig
l700, Overl. 19 Maart 1721,vaardigle tegen te worden,en dit is ook het doel des chrisde Jansenistcn de bullen Vinean Domini tendoms; de grieksche wi
jsgeeren kenden
chter slechts een gering deel der waarheid,
(1705)en Unigenitus(1713)uit,ondersteunde e
de fransche partijin Spanje erkende in1709 het christendom daarentegenisde openbaring
van Christus,dieoverde absoluteen volmaakte
den oostenrijkschen pretendentKarel111.
Clemens Xff (Lorenzo Uorsini),paus,geb. waarheid beschikt.Christus is het W oorden

Clenzens.
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de Rede. De Zoon alleen kan Qod ten volle
doen kennen. 'sM enschen verlossing begint
met geloof, klimt op tot liefde, en eindigt
met het ten volle kennen. C.is niet in het
roomsche martyrologium opgenom en.
Clelnens August. Aartsbisschop en keurvorst van Keulen, geb. 16 Aug. 1700,zoon
van keurvorst M ax Emanuel van Beieren ,

opvolgervan zi
jn oomJosephClemens(1723);
in den poolschen successie-oorlog stondenhi
j
en zijn broeder KarlAlbertaan de zi
gdevan
Lodewi
jk XV ; hi
j overleed 6 Febr.1761te

Clém ent.
7.
-
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(

tvz't
-:p/Iiucklebervy Fïolzà(1884),4 Yankeeat
the kpurfPJ King Arf/l'
ur(1889),,Tom Sawyer
op're,i
s''(t893)enz.In1884richttehi
jteNewYork onder den frm a-naam Ch.W ebster:en
uitgeverszaak op,die weldra tot de grootste
van Amarika behoorde; sinds 1894 hi
eld hi
j
lezingen ia Europa,Indië,Australiëen Afrika.

Clem ens.(W ilhelm)Duitsch schilder,geb.
16 Juli1847 te Guerath bijGrevenbroich in
de Ri
jnprovincie,werd opgeleid aan deMûnchener Akademie, debuteerde in 1881 met
Disputierende M önche, behaalde in 1886 op

Ehrenbreitstein.
de Berli
jnsche Jubileum-tentoonstelling met
Clem ens W enzeslaus,laatstekeurvorstvan DesW il
derersEnde(thansteBerlijn,NatioTrier,geb.1739,trad in 1761 in den geeste- nal
galerie)de kleine goudenmedaille;in1889

lijken stand,verkreeg in1768hetaartsbisdom voltooide hàj Mit einem Kuss verrâtst da
'
frier, beschermde ttdens de fransche revo- deinen Herrn und Meistor (tentoonstelling te
lutie de fransche emigranten,geraakte hier- Munchen).
over in oorlog m et de fransche republiek,
Clément.(Ambroise) Fransch economist,
verloor bijden vrede van Lunéville enz.zi
jn geb. te Parijs 1805) overl.1886,was eerst
geheele gebied, kreeg een pensioen van m edewerkeraanhet,
jlournaldeséconomistes''
100,000 iorijnen, en overl.27 Juli 1812:hi
j gaf in het licht: Recherche8 ylfr le8 cau8e8
was een beschermer der kunsten en liet ook deF'
ïxxgesce(1846),schreefveleartikelenvoor
de Dictéonnaivep8%éz'
c!deltzy?plz
ifïqt6evanMauhetvorsteli
jk slotte Koblenz bouwen.
Clem ens. (Christiaan Hendrik) Nederl. riceBloch,voordeD ictionnawe#'écpspznïe.wplîschràjver,geb.te Utrecht,3 Oct.1808,overl. tique,enz.,verder tegen de ideeën vanLouis
te Nijmegen, 12 Oct.1841,schreefverhalen Blanc: De8 oipurelley idt'
e8 de rp/brp?eipc!uuit het soldatenleven,gedichten,en:De yfc# strielle, et en wcrfïculïer du jrp-/cfd'organiNiimegen en derzelver pvldfreàes (1837),Een ycfïpzl du travail (le M .Zptu,
sBlanc(1848),
en Essa'
i y'
à
fr la ycïezlce 8ociale: economie pplïwéelzn boek (1841).
Clemens.(SamuelLanghorne)Amerik.hu- tique)morale,ezy/rïmcsfcleetf/léprïç'
tfe(1867).
morist, meer bekend onderzijn pseudoniem
Clément. (Jean Pière) Fransch geschiedMark Twain, geb. 30 Nov.1835 te Florida schri
jver en economist,geb.te Dragiugnan,
(Missouri),was eerstwerkzaam op eendruk- 1809,overl. te Parijs, 1870; hoofdwerken:
kerij,werd daarna H istoire de la de et de d'Jtlmïniyfê-tzfïpp de
lools op de Mis- Colbert(1846);le Gpzltlerscrz/cp,f de Zpv'i.:X1P
sissippi, voer als 0/ la Opttr3l
'administration,le8 JAlc9$c6.
9etle
zoodaniglangenti
jd commerce (1848),lafblïcedefzpuï.
sXIF (1867),
tusschen St.Louis Madame de i
'
Vonte8pan etZ0,,
(ï.
:XIF ('868),
en N.-orleans,be- Jacques tlœ'
t
:r et c/kcrle: VII,
.dit laatste is
gon toen voorbla- een historisch-economisch stutie? voorafgeden te schriiven, gaan door een bericht over de waarde der
was van 186) tot oudfransche munten.
1865 redacteurder
Clélnent (Charles) Fransch schri
jver en

kunstkritikus, geb. 4 Aug.1821 te Rouaan?
was plaatsvervangend conservator aan het
daarop naar Sa> Musée Napoléon 111.wi
jdde zich geheelaan
Francisco,waarhp de letterkunde,en overl.4Juli1887tePari
js;
tevue des Deux M onals verslaggevera. behalve artikelen in ,:lE
verschil.
lende bla- des''en 1,Journal des Debats'';aanwelketi.
jdden v erbo n den schr
hri
ee
ftf
en hi
jals m edew erker verbonden was,
Jpci?
werd, bezocbt in
hij: i
vichel-Ange, Z/pzltzz'
tf de F'
1866 deSandwich llapltaël (1861),Etude8 yllr le8 ôecuz-crl,
gen
*!E ntreprise'') te
Virginia-city,ging

S.L. CIUEMENS
(M ark Twain).

eilanden,ove: welke hijna zi
jn terugkeer in
de Pacinc-staten voorlezinlen hield,en gaf
in 1867 zi
jn eerste boek =
ln hetlicht:The
celebratedjumpinqfroq;hetzelfdejaardeedhi
j
een reis naar pe vz
Qddell. zee tot en naar
Egypte en Palestina, die hi
j in Innocent8
abroad en het vervolg daarop : The s:'?
,
c.
H !grémszrpgrcyy, twee werken vol humor, be-

schri
jftr;in 187: verscheen Thefszlpccxf:at
hp-:, dat minder bi
jyal vond; zi
jn overige
werken zi
jn:loughing1f(Hartford1872,waarvan in 9 m aanden91,000 exemplaren verkocht
werden); The gilded cge (1874,metCh.D.
W arner),Tbectfpexfure:PJT0m Sawyer(1877),
4 Tramp abroad (1880),The8tolen whiteelepbantetc.(1882-84),TheTdsqeandthePcuwer
(188t), Lifepp th6x
Vï8,
91W,,1(1883),z1#t'
6l-

Frcxcc (1865),Catalogue#e.
9sf
jpvz dn AAI'
Z.
?
:J:
Napoléon III (musée Campana,1862),Gérictuflf, étkbde biograplbique et critique (1868),
Prud'l
ton, 8a de, 8e8 œurre: etdtzcorrespondance (1872), Léopold Apôerf'd'aprè8.
941cprrespondance '
szllclïfe (1874), Gleyve, ytz t%ieet
8e8 t
ryilrd.
v (1877).W egensheternstig karakter zijner studiën wordt hij als een geestverwant van Gustave Planche aangemerkt.
Clément. (Jacques Alfred Felix)Fransch
com ponist en muzikograaf,geb en overl.te
Pari
js 1833- 1885,schreefreedsopl3-jarigen
leefti
jd een mis, was later kapelmeester,
organist aan de Sorbonne-kerk en gaf in het
licht een serie Chant8 de la Sainte-capelle

(verzameld uithandschriften der 13deeelzw),
verder een E'
acologie en musiqne y6lpzàle '
rîf:

Clém ent.
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pariéen (1843), componeerde oOk motetten,
koren) romancen? Stukken vool' piano, enz.
Onder zi
jn vele didactische verhandelingen
en Op de geschiedenis dermuziek betrekk-ing
hebbendewerkenzi
jndevoornaamste:M ethode

Cleom enes.

sels; eenhiervanluidt:Een moederhadtwaalf
kinderen, en elk kind dertig blanke zoons
en dertig zwarte dochters,die,hoeweliederen

dagstervende,nietteminonsterfelijkzi
jn(jaar,

maanden,dagen en nachten).
J'prpxc, d'havmonie et t8'cccp-ptw'
neznesf,
.
Cleom e L.Plantengeslacht van de familie
M e-thode de pt'
t
z,
sïç'
d
xe rocale:g
d@tc;e ef concer- der Capparidaceeën;de soorten,halfsiruiken
, rlt
tante;M ethode cpzzlpîlfedeplain-cbant,d'cpré.
g of eenjari
ge kruiden, zijn verbreid over
lE8 re
'gle8 (/11chant .çré.gprïezà, Choiœ de8 pdAl- geheel het warmere deel der aarde, vooral

cépalesyëlteztce,
gdn Azlppcp âge,
'Histoireygsé- in Arabië en Amerika;zi
jhebbenmeesteen-

rale de la Anz
l
xs
tî
zçt
'tc religieu8e; le8 A lf,
gzcz
îczl.
: voudige bladen en gele ofpurperroode,m eest
cLlèbres, t
fe//lf'
i.
s le XVIe yï?cle J'?
x,
sçu'4 no8 in trossen gestelde bloem en;de bladen van

J'
pur:; Dîcttonnaire de8 pperc':(Déctionnaére
l
yrittu6, met Pierre Larousse):Iiistoire de la
-'
tfglqt
'fc depui8 le8 temp8 anc%en8.j'
tt,
9:u'# vt08
@
l0Mr8.
Clément, (Jacques) geb. omstr. 1565,in
het fransche dorp Sorbon, begaf zich op
31 Juli 1589 naar Saint-cloud,waar koning

Hendrik 1ll van Frankrijk zich ophield,deed
zich hier voor als de brenger van belangrijk

nieuw s,verkreeg des anderen daags toegang
tot den koning,en bracht hem m et een ver-

giltigd mes een doodelijke wondetoe,onderwàilde vorstden hem doorC.overhandigden

enkele soorten (C. p'-wéf/lppptfïpidef
:,l leveren

blaartrekkend middel op ;andereworden
als groenten gegeten (C.pentapbylla: C.(@pc/ecaïtdra, C. '
piycpt
sl, allen i
n Oost-lndië),van
enkele worden de zaden alsmosterd gebruikt,
als van C.przàïf/àppptfïpitfcy,in Klein-Azië,bekend als Levantsche mosterd.
Cleom enes. Naam van drie koningen van
Sparta, de 16de , 25ste en 3lste van het geslacht der Agiden :
Clemenes 1:zoon van Alexandridas en broeder van Leonidas den verdediger der Thermophylen, muntte uit door geestkracht, onverschrokkenheid en kennis; zi
jn eerste
een

brief los; de op het gillen van den koning
toeschietende hovelingen doodden den moor- onderneming (waarschi
jnli
jk omstr 519v.Chr.)
denaar op de plaats;zijn lijk werd doorvier was een krl
jgstocht tegen Argos,waarin hij
paarden uiteengerukt en daarna verbrand.
de Argivers door een kri
jgslist versloeg en

Clementide Ris.(Athanase Louis Torte- Argoshad kunnen innemen,waarvanhi
jdoor
rat, graaf) Fransch letterkundige, geb. te bi
jgeloovige overleggingen werdteruggehouParijs, 1820, overl. te Versailles, 1882,als den; eenige jaren later had hijde leiding'
conservateur Van het museum 1
*11 laatstge- van een tochïnaar Athene,waardoorop aan
noemde plaats;onder de werken van dezen

geleerden en eleganten schràjver zi
jndevoornaamste;Portraits(klaJlllfp'e(1853),le8A'
?
xsle8 deprprixcc(1859),leifhy/eroyal(leMadrid
(1859),Critiq'
ae8f/'
crfet(16littérature(1862),
la Ckrfp.
sifg(1863),M'
auée(/.
t
fLourre(1872-74))
les W-tzfeu'
r,
sd'a'
atrefois (1876),laTypographie
en Tpz
/
o-tziz?e de1467 t
ï 1830 (1878)
Clem entie, lat. clementia,welwillendheid,
barmhartigheid.
Clem entina,naam van dezszsteplanetoïde.
Cleobis en Biton, zonen van Cydippe,
priesters van H era te Argos, beroem c
l om

sporing van het omgekochtedelphisch orakel
de Pasistratiden doorhunnebestendigetegenstanders,de Alcmaeoniden,verdreven werden
en hun aanvoerder,Clisthenes,hersteld werd,

hoeweldeze weldrawedermoestwi
jken voor
he
t
ofc
dht
der adelparti
all
eho
ma
j,lsagoras,aanwienC
wilde geven; hi
e
or
k te
jrdo
we
lkebra
C.en
Athene 00n opstand
uit, bi
lsagoras gedw ongen waren naarden acropolis
te vluchten, vanwaar hen na twee dagen

vri
je aftochtvergund werd (506 v.Chr.);een
tweede tochtwerd op dezelfde wijze tegengehouden. Toen Aristagoras van M ilete in

hun liefde jegens hun moeder,wier wagen 504 Sparta's hulp tegen de Perzen koopen
zij bi
V
j een feesteli
jken optocht op de wilde, werd C. slochts hiervan w eerhouden
araeën 45 stadiën ver voorttrokken, toen door de kinderli
jke waarschuwingen vanzi
jn
de daarvoor bestemde ossen niet op den dochter Gorgo. Door de bem oeiingen van
bepaalden tijd aanwezig waren; toen de Delnaratus mislukte de voorgenomen bemoeder daarop van Hera als loon voor hare straff
lng der Aegineten (492);hoewelhet C.
zonen het beste bad wat een m ensch kan te aanvankelijk gelukte op Demaratus wraak te
beurtvallen,sluimerden dejongelingeninen nem en, door hem onderde beschuldiging,dat
ontwaakten niet weder.
hijgeen echte zoon zijnsvaders was,tedoen
Cld
ee
obul
us
, tyran van Lyndus,behoorde verbannen, moest hi
jlater,toen hetleugentot
zev
en
W1
1
Z
e
I
1
va
n
ùr
i
e
ke
n
l
a
nd,
wa
s
achtige dezer beschuldiging aan het liclat
##
een zoon van Evagoras;hi
j muntte uitdoor kwam, zelf vluchten, eerst naar Thessalië,
kracht en lichaamsschoonheid,door de wi
js- vervolgens naar Acadië,naar hijdeinwoners
heid van zi
jn spreuken en uitspraken, de zocht op te ruien; eindelijk werd hijnaar
scherpzinnigheid van zijn raadsels, en de Sparta teruggeroepen, waar hi
j zichzelven
krachtvan zi
jn lyrischepoëzie;bi
j Diogenes een weinig later in een vlaag van krankzimLaertius wordt een brief gevonden in welke nigheid op gruwzame wi
jze om hetleven
C. Solon uitnoodigd met hem de toevlucht bracht, door zich,hoewel opgesloten gehoute nemen tot Pesistratus;hieruitbli
jkt dat den,met een hem dooreen slaafverschaftmes
hijnog leefdeomstreeks560v.Ohr.;hijschijnt letterli
jk aan stukken te snliden. Hijwerd
zich bi
jzonder te hebben bezig gehouLenmet opgevolgd door zi
jn broeder,Eeonidas1.
de opvoeding der vrouw ; zl
jn dochter,de Clenmene8 lh zoon van de vorige,kwam
wàjze Cleobulinh, was even bekend alshaar in 370 v. Ohr aan de regeering,en voerde
vader om het stellen van diepzinnige raad- 60 jaren en 10 maanden hetbewind.ti
jdens

Cleom enee.
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Cleopatra.

hetwelk geenbelangrijkegebeurtenissenvoor- anderd,w ant Dison m oest kortnazi
jnintocht
Vl
'elen.
in Sparta, waar hi
j de ephoren hersteltle,
Cleomenes 111: zoon van Leonidasl1,kwam
in 235.v.Chr.aan de regeering,ging op den
door Agis l1Iingeslagenw eg voort,had evenals deze een diep besef van den onwaardigen
en hopeloozen toestand van den spartaanschen staat,en legde een even sterk verlan-

wegens een inval der lllyriërs naar M acedonië terugkeeren. C. vluchtte intusschen
naar Egypte Om bi
j Ptolemaeus hulp te
zoeken; de
zeole
ko
ni
j*X
Pt
ma
eng
us stierf echter, en ZJ
opvolger,
Philopator,liet C.gevangen zetten;hi
j wistte ontsnappen,zocht
gen aan den dag om Sparta in zi
jn vorige in Alexandrië een opstand uit te lokken,en
grootheid en waardigheid te herstellen ;C. benam zich,datmisluktzi
jnde,in220v.Chr.

bezat daarbij meer geestkracht, beleid en met alde zi
jnen het leven;hi
jwasdelaatste
vastberadenheid dan Agis 111, en was vri
j vorst uit de familie der Agiden.
van de zwakke toegevendheid van dezen
laatste, die volgens het oordeel der eigen
m oeder de oorzaak van den val haars zoons
werd.'Polybius noemt 0. een geboren regent
en koning,als privaat persoon welwillend en
voorkom end, m et vele practische bekwaam heden,en die een roemvollen dood boven een

Cleon. Atheensch redenaar en staatsman,
overl. 422 v. Ohr.,waa leerkooper en bezat

te Athene een looieri
j;hi
jspeelde,inzonderheid alsdemagoog,gedurende de zevenjaren
van 429- 422,een belangrijkerol;reedsvoor
dendoodvanPericleswerdhi
jgenoemdalseen
der enen,die met een aanklacht tegen dezen

schandeli
jk leven stelde;indenaanvangzijner staatsman optraden ;doch eerstna diensdood
regeering hadden de ephoren weerallemacht, plaatste hi
jzich met denvlaskooperEucrates
en C. vond bi
j zi
jn optreden tegen het en den veehandelaar Lysicles als demagoog
achaeïsch verbond een schoone gelegenheid
het koningschap weerin achting en aanhangte
verschaien;na lneerdere onbeteekenendege.
vechten bracht hij den Archaeërs kort na
elkander twee belangri
jke nederlagen toe.
Zi
c
h
t
ha
ns
po
pul
a
i
r
we
tende deelde hi
j
@

op den voorgrond,trachtte als zoodanig den
volkshaat tegen Sparta op tewekken,endeze

mede, die door hen werden goedgekeurd;
onder hunne medewerking slaagde hi
jerin
ui
det stad te verwi
zi
jr
nen,td
er
go
enng
sta
dn
ers
d
e
tn
oe
dez
etme
je0n bende huurlingen binnen, doodde vier der ephoren,en
rechtvaardigde voor hetvolk zi
jn gedrag en

C.in een onstuimige redevoering aan op het
vermoorden van alle volwassen m annen en
het verwoesten van genoem de stad; ditwert
l

1l1

aan zi
jne zelfzuchtige oogmerken dienstbaar
te maken;bi
j zi
jn plannen steunde hi
jvooral
op de wlagere volksklasse; toen in 427 het
atkevallen eiland Lesbos en metnamedestad

226 v. Chr. zi
jn vrienden zi
jn plannen Mitylene door Paches w erd heroverd,drong

zi
jn plannen;hi
j verhiefzi
jnbroederEuclidas
tot mede-koning; de waardigheid van ephoor
werd afgeschaft, alle schulden werden ver-

nietigd, het landbezitwerd gelijkmatig verdeeld, de oude spartaansche opvoedwijze en

we1 verworpen, doch hij wist toch door te
drijven dat een duizendtaldergenen die het
schpldigst werden geachtgedood werden:als
bestuurder derstaatsink-omstenopenbaardehi
j
groote inhaligheid en hebzucht;vruchteloos
zocht de (
lligarchische parti
j,metNicias aan
het hoofd, C.te verdringen;zoodoende kon
ook de vrede niet tot stand kolnen,geltjk

de syssitiën enz. w erden weer ingevoerd; bleek in 425,tgen de Atheners op heteiland
intusschen zettehi
jmetopMacedonischewijze Sphacteria420 Spartanen hadden ingeslotenren
bewapende troepen den oorlog tegen de op aansporing van C.aan delacedaemonische
Achaeërs voort, op wie hi
j eerstMantinea gezanten zulke vredesvoorwaarden gesteld
en Tegea veroverde en die vervolgens door werden,dâtaan een vergeli
jk niettedenken
hem bl
i' Hecatombaeon verslagen w erden; viel, hetgeen Athene intusschen spoedig be-

jslechts
herhaaldelijk aangeknoopte onderhandelingen rouwde;C.verklaarde toendat,alshi

m et het Achaeisch verbond mislukten,vooral strateeg was,hi
j welspoedig dekrijgskansen
omdatAratus,toen C.zelfs Argos had inge- ten gunste van Athene zou weten te keeren;

nomen,hulp zochtbi
j koning AntigonusDoson van Macedonië, 224 v.Chr.;C.verloor
Argos weder,hoewelhijden eerstvolgenden
tijd met voordeel den oorlog voortzette en
slechts opaandrangzi
jnermoeder,Cratesiclea,
er toe over gi
ng de hulp van Ptolemaeus
Euergetesin teroepen;dezezeidewe1hulp toe,
doch kwam dezebeloftenietna:in denwinter

van223op222v.chr.brachthijeennieuw leger

Op debeen,overrom peldeM antineainArcadië?
plunderde en verwoestte deze stad toen en

weigerde zich bi
j hem aan te sluiten,onder-

Nicias legde daarop zijn ambtneder,datnu
aan C.werdopgedragen;hi
jkoosDemosthenes

tot medebevelhebber, matigde zich dr eer
van diens overwinningen aan, en trok ten
slotte tegen Brasidas op,en sneuvelde ia de
door hem verloren slag van Amphipolis,422
v.Chr.
Cleopatra. Naam van een groot aantal
vro
1uwe
) n der oude geschiedenis:
Dochter van ldas en M arpessa,en vrouw
Van M eleager. 2)Een der Danaïden, brttid
van Agenor. 3)Dochter van Tros en Callirrhoë. 4)Tweeée vrouw van Philippus van
M acedonië,werd na diens dood op bevelvan
Olym pias, eerste vrouw van genoemden m o-

nvh vervolgens moerdere succesvolle strooptochten tegen Argos en stelde zich toen op
in een bergpasvan Sellasia,benoorden Sparta,
in Laconië, om hier het naderend leger van narch,vermoord;zi
jhad een zoon,Karanos,
Antigonus Doson aftewachten;ditverscheen en een dochter,Europa; na den dood haars

weldra, en C werd volkomen verslagen:hi
j gemaals zochtzi
j vruchteloos zich ten gunste
ontkwam slechts met enkele ruitel's naar haars zoons van de heerschappi
jmeesterte
Sparta, 222 v. Chr.: ben uitstelvan enkele maken;de berichten omtrent*dewijzewaarop
dagen zou den uitslag geheel hebben ver- zij den dood vond, loopen zeer uiteen.5)

Cleopatra.
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Dochter van Philippus van Macedonië en
olym pias, en gem alin van Alexander van

..

Clereq.
--.---.

.2
.7

)Li

van'tjaar41bi
jhaardoor.lnhetiaar37volgde
zij hem naar Syrië;door hare verleidingen

Epirus,die in 326 v.Chr.stierf,waarnazi
jin vergat Antonius zich zelvengebeelengafzich
322hertrouwdemetdenrijksvoogdPerdiccas; over aan de meest fantastische uitspattingen
na den gewelddadigen dood van deze
dongen verscheidene macedonische veldheeren naar hare hand, doch Antigonus
bewaakte haar in Sardes en liet haar waar-

schijnli
jk iu 308 ter dood brengen,opdatzi
j

de vrouw niet zou worden van den doorhaar
totgemaalgew enschten PtolemaeusvanEgyp-

te;kortdaarnaliethijhaarom alleverdenking
van zich teweren,metgrooteprachtbegraven.
6) Dochter van Ptolemaeus V1 Philometor.
verliet haar m an Alexander Balas, koning
van Syrië, en huwde m et Dem etrius, die

waaruit hem de toerustingen van Octavianus
ter nauwernood konden doen ontwaken.Na

den slag bi
jActium, dien C.met60 schepen
bijwoonde,en waaruit zi
j nOg voor de beslissing, naar Alexandrië de vlucht nam ,beproefde zijte vergeefsdezelfde rolbi
j Octavianus te spelen. Nu onttrok zi
j zich aan
het lot dat haar wachtte, namelijk de
zegekar van den overwinnaar te moeten
volgen, door een vrijwilligen dood, daar zi
j
zich door den beet van een giftigen adder
een doodeli
jke wond liet toebrengen, in '
t
'
Jaar 30.
Cleophon.1)Treurspeldichter te Athene,
ten ti
jde van Sophocles enEuripides,diezeer

hem van den troon had verjaagd;toen Dem etrius later in parthische gevangenschap
was geraakt,werd zij de vrouw van diens
broeder,AntiochusSiletes;nadatDemetrius gewone karakters in eenvoudige taal schilweder Op vri
je voeten was gesteld,nam hi
j derde. 2) Demagoog te Athene,gedurende
een parthische vrouw, als echtgenootelnede, den peloponnesischen oorlog, werd door de
waarom de wraakzuchtige C.hem liet.
ver- ol
igarchen verdrongen,daarhi
j zich aanhoumoorden, toen hi
j een nieuwen mededinger dend tegen den vredeverzette(404).Hi
jwerd
naar de kroon in handen gevallenwas.Daarop vi
nnig door de bli
jspeldichters bespot. Van
doodde de wreede vrouw haareigenzoon(bi
j zijne redevoeringen isgeen enkele bewaard
Demetrius),Seleucus,diehaardeaangematigde gebleven.
heerschappij betw istte, Cleostratqs. Een sterrenkundige te Tene='
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doch nietlang daarnawerd
ZJ
t* door haren anderen
zoon gedwongen den giftLeker te drinken.7)DochtervanptolemaeusAuletes

dos, omstreeks 530 v. Chr., die de teekens
van den dierenriem zou hebben uitgevonden.
Clepsinea.Familie vanwormen van deorde
der Bloedzuigers, Hirudinida ) W aarvan de
soorten zich van de ware bloedzuigersonderen zustervan den jongen scheiden doordat de kleine mondopening aan
P tole111aeus, tot wieus het einde van een uitstulpbare slurf is geechtgenoote en rnede-re- plaatst; het li
chaam is kort, betl-ekkeli
jk
gentes haar vader haar breed,en loopt naar voren spitstoe; van het

bestemd had.Bijdendood geslacht Clepsine Swv.(Gl0880bdella BIaA.
Ixv.)

aars vaders(52v.C.)was leven verscheidene soorten in de zoete wateCLEOP&TRA.(7) h
zi
j 17jarenoud;daarhaar r0n Van Ne
dl,
e
p8i
nerg
àï
pczfa:
lcfl
,&t.
co
mC.d
lker
tl
ea
rn
oc
it(
aC
:l
C.
ma
inat
C.
e8
8e
l-

broeder n0g eeni
ge jaren planata:
jongerwas,regeerden in zi
jneplaatsAchillas lataj.
(later demoordenaarvanPompejus)enanlere Clepsydra. Nvateruurwerk der Ouden ,
ministers, en verdreven Cleopatra, die van waarin het langzaam doordruipende water
eerzuchtige plannen beschultligd werd,in 't den ti
jd aangaf;uitGriekenlandkwamendeze

z
jaar 48. Na den dood van Pompejusverhinerde Caesar het uitbreken van een stri
jd
tusschen beide bloedverwanten en nam Op
zich den twistbi
j te legçen (zieAlexandrijnsche oorlog,dl. 1 blz.2:2),door te bepalen
dat beiden gezamenlàjk zouden regeeren.
Caesar, die zich desti
jds te Alexandrië ophield,geraakte voor eenigen ti.ldgeheelOnder
den invloed harer schoollheid.Een oorlog van
den .JonO
en Ptolemaeus,die volgehs den wil
&'
ZJ
j*
n0r ministers alleen over Egypte moest
regeeren)W aS het gevolg van dedoorCaesar
genomen beslissing enbrachthem inAlexandrië
in grootgevaar.DaarPtolemaeus echter voor

Alexandrië sneuvelde,bereikteCleopatrahaar

ti
jdmetersnaarRome,waarzijonderdekeizers
zeer algemeen werden.
Clerek,btjdiernamen:KarlClerck:zweedsch
entomoloog, geh. 1710, overl.1765, leerlinq
van Linnaeus,gaf in hetlicht:AraneiS'
t4ef'
/fcl

(1757)en Icones îo
l,
sccftlr?tg'
?lrarill.'
am (t759).
Clereq.tNicolaas)Boekhandelaarte Delft,
overl. omstreeks 1620, schreef: Tooneel t
'
/er

Key8eren en Coningen wcfzà Christenryck (1605)
en Tooneel rlcr beroemde H ertoqen, Princen,
Graren ent
ie kriigsléeden pcgz ChrLstenryck 4
?'
ùk-

nen deze dvy laatsteeelf@ces (1617).
Clereq.t:villem de)Nederl.schri
jver,geb.
te Amsterdam, 15 Jan. 1795,werd opgeleid
voor den handel,wijdde zich tevens aan letterkundige studiën,was een dereersteimprovisators zi
jnstijd,en overl.4 Febr.1844 als
directeur der Nederlandsche Handelmaatschappi
j; voorn.geschriften:proza: Yerhan-

doel,ofschoonzi
jnaarhetbevelvan den zegevierenden Caesar, met haren nog niet volwassen jongsten broederinhethuweli
jkmoest
treden.Uaesar verzekerde haarhet bezitvan
Egypteenerkendeden uithaaryeborenOae- deling (prer den 'îzl?lfpcc! der 'vreemdeletterkunde
sanon als zi
jn zoon;na Caesars dood ver- py de Nedel-landsche taal- ezt letterkunde:Wztà:
tv fpf op onze dagen (bewierfzi
j de g'unst van Antonius,waarop zij het sepb'àder 15e eeu'
een staatsgreep waagde,alharelbloedverwan- kroond door de 2e klassevanhetKon.Nederl.
ten deed om brengen en nu ongestoord over lnstituut, Amsterd.1824),Toe8praak cf
ts 801Egypte heerschte.Antonius brachtdenwinter daten bii 7
àlf?1rertrek naar J'
crc,bi
jdragenin
.

.

Clercq.
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.
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de Nederlandsche stemmenr'' de ,,Arcllives dischen Sil/àplfcffc?z (1883), Vorl
agen J'
Jr '
l
'
lQ.
pdu Christianisme'', enz.;improvisaties:Over pen8tickereif
z'
lf/'Canevas(met von Grumbkow,
de pnfcleààïzl,g van het ùuy/
gr'
uïf, Vri
jlteid cp, Dresden,1888),enz-

Tlcrip,
pclczlclfj, De clpvftfe en fepen@ppprt
fïgc fpestand '
pcs 't rt/#e?'
lt
fz?tfvan P'
ïr/îbut
:,Debekoorliikheid dcr /?,,
$'
c5'
?
,
fJ(! enz.; voorts verspreide gedichten,
Clercq. (Pieter le) Nederl. dichter,geb.
16
02 te Xaarden, overl. 20 Dec. 1759 te
'
s-Gravenhage, was colnmissaris der uitheçm sche dépêches der Nederl. republiek,
schreef:D e Ap,
ezlt
gc/?dwazer als 'fdier (hekeldicht, Boileau gevolgd, 1712),Huwel
iiksmintafereel (leerdicht) 1722), ScApuzpfppC/ce! der

sclu'
lfr (naar het fransch van abbé Pluche
14 dln., 1139), Ge8chiedenis #e?
-'
Vereenigde
Nederlanden p
'cfp het t'
rel/etjccr 1712 fpf
'(len
t
'
/ppt'
! van z?rï'
?z.
5.'
Wrïlîezzl '
van Orc'
njc(1750),OnZ.
Clercq.(Frederi
k Sigismund Alexanderde)
lndisch ambtenaar en schri
jver,geb.7 April
.

1842 te Zutphen,werd opgeleid aan dekweekschool voor militaire geneeskundigen te
Utrecht, kreeg 27 Juli 1863 een aanstelling

tot ofûcier van gezondheid bijhet leger in
lndië,ging hier echterweldra inidenburgerlijken dienst over,werd in Alaart 1866 controleur in de residentie M enado, in l872
N
aNdi
i
js
u,
nc
'
wtas
-ins
ape
lscteur Vall llet inlandsch onder'

Clerikaal (van lat.clerus:geestelijkheid)
naam der staatsparti
j, die zich onderwerpt
aan de voorschriften der geestelijkheid,haar
politiek afhankeli
jk steltvan haar godsdien-

stige inzichten.
ClerkenAvell. Stadswi
jk van Londen,aan
den linkeroever van den Theems,districtder
uurwerkmak-ers 0n der m etaalbewerkers,
70.000 inw.
Clerm ont. County in het z.w. van den
noord-amerik.staat ohio,34.000inw.,hoofdpl.
Batavia.
Clerlnont of Clermont-en-Beauvoisis. 1)
Ar
1
300
rond
km2
iss.
e'
me
he
nt
t oVan
mvathet fransche dept.Oise,
!
de 8 kantons Breteuil,
Clermont,Crèvecœur-le-Grand,Froissy,Liancourt, Alaignelay, M ouy en Saint-lust-enChaussée, tezalnen m et 169 gem .en 81.000
inw.2)Hoofdpl.v.h.arrond.envan hetkanton C.,aan de Brèche,26 km .z.o van Beallvais, op een lleuvel, 118 m.boven zeeniveau,

aan de li
jllen Pari
js-Boulogne-calaisenBeauvais-colnpiègne;een lcasteellzit den tijd van
Karel den Kale,thans gevangenis voorvrou-

wen; linnenweverijen, papierfabrieken, vee-

zoodanig achtereenvolgenswerk- handel.
Clerm ont-ell-Argonne. Hoofdpl. Van llet
zaatn in de M olukken, op Sumatra en op
Oost-lava,werd in April1877 inspecteurbl
j kanton C.(17 gem.,9000 inw-)van het franM eus
genoem den tak van dienst,verkreeg in 1882 sche dept. bove
ne, 27 km.z.w. van Verdun,
wegens ziekte een verlof van twee Wi
ren, 205 meter
Ja
zeeniveau,in de nabijheid
wel'd na zi
jn terugkom stin Dec.1884resident van het Argonnerwoud; voorheen een vervaa Ternate,in Aug.1888residentvan Riouw, sterkte plaats,in 1648 ontmanteld. Tot 1789
en verliet in M ei 1890 '
slands dienst,m et w as C. de hoofdplaats van het landschap
pensioen;bellalve een groot aantalaardrijks- Olermontais,in Barrois;1300 inw.
kundige, ethnologische en linguistische opClermoldt-Ferrand.1)Arrondisselnentvan
stellen in het zTi
jdschriftv.h.Batav Genoot- het fransche dept.Puy-de-Dôm e,1812t/akmz.;
scllap v kunstenenV'etenschappen,''ylndlsche het omvat de 14 karltons Billol
n , BourgGids'', ,Tijclschriftv.h.Aardrtksk.Genoot- Lastic, Clermont-Est, Olerm ont-Nord, Clerschap-')1lntern.ArchivffirEthnographietdel
&z.
, mont-sud,Clerment-sudouest,Herment,Pont.
schreef hij:Ifetx
lftzltïyc/lder .
kp/z
f
àf/f/t
l
eo?z
'B4- du-château,Rochefort,Saint-Alnant-Tallende,
t
'
l/tzgegà tot de kennis c!ek- residentie Ternate,
- Saint-Dier, Vertaizon, k-eyre-Monton en VicEtlbnograplti8clteôeyc/3ri/ri'
)
k,
gderl'
Zeyf-elî'xvpprd- le-oomte, tezamen met 120 gemeenten ed
klbst rcfzà Nedevland8clt -Yïc?l?f
?-G?6@4ct'
f (onder 170.000 inw .

medewerking van J.D.E.Schl
zleltz).
2)Hoofdstad van hetfransche dept.PayClerfait.(FrançoisSebastianCharlesJoseph de-bôme en van het arrond.en der kantons
de Croix,graafvan)Oostenri
jksch veldmaar- Clerm ont,op een hoogte,iszetelvan hetdeparschalk, geb. 14 Oct. 1733 in Henegoucen, tementaalbestuur,zeteleensbisschops.Destad
overl. 19 Juli 1798 te Xreenen.
heeft een zeer oud aanzien,haarstraten zi
jn

nauw en bochtig en zeer steil,de huizen van
Clerj'é,fr-,geestelijkheic
l.
Clerlca,de tonsuur der geestelijken.
een donker soort lava opgetrokken;zijtelt
000 inw.;zijheeft een in de
Clerieus.(Johannes)ofJean leClerc,god- als gemeente52.
geleertie,geb.19 Mrt 1657 te Genève,overl. 9deeeuw gebouwde en in denlaterentijâge8 Jan. 1736,als hoogleeraar te Amsterdam , restaureerdemez-kwaardigekerk (Notre-Dameschreefeenmenigteletterkundige,wi
jsgeerige, du-port), 001-1 in 1248 aangevangen en eerst
geschiedkundige en godgeleerde werken,
in den nieuwsten ti
jd voltooide kathedraal
Clericus.tluudwig)Duitschheraldikus,geb. met 22 kapellen en twee 80 meter hooge

28 M aart 1827 te Danzig, overl. 1Alaart1802 torens) een synagoge,een beurs, een krankte M aagdenburg, redieeerde van 1874 tot zinnigengesticht, op het schoone Jaudeplein
1880 het ti
jdschrift ,,Der deutsche Herolcl'', een standbeeld van Desaix en een van Pascal,
van 1876 tot 1880 ook de y
:Graveurzeitung'', een fliaal van de bank van Frankri
jk,een
van 1880 tot zi
jn dood:,ypallas,Zeitschrift Acadéfnie universitaire, waaronderzesdepardes Kunstgewerbevez-eins zu M agdeburg''; tem enten ressorteeren,een lyceum?een voor-

met Hefner en Gautsch bearbeidde hi
jvoor
een nieuwe uitgave van Siebmacher's ,,W appenbuch''de stadswapens(2 dln.,Neurenberg,
1885),en gaf voorts in hetlicht:zscltwavz-

bereidingsschoolvanpharmacieenmedici
jnen,

een verloskurdige school, een theologisch
seminarîe, een openbare bibliotheek van
50.000 dln. en 1100 halldschriften, een acadewei8ze.
#'
5!4er.Ge8chichteAlfpreuyze'
rà,
s1917lteral- mie der wetenschappen en scboone kunsten,

Clerm ont-l'llérault.
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Cles.

kabinet Van delfstofen en een museum
van oudheden;verder fabrieken van chemische
Preparaten,chocolade,verduurzaamde vruchten, eikelkoffe, stroohoeden, waskaarsen,
katoenen garens, tafellinnen, dierl
i
jke oliën,
machineriën ; drukke handel op Pari
js,Bor-

Clermont-Tonnerre (Gaspard,markies van)
geb.1688,overl. 1781)onderscheidde zich in

incrusteerende van Saint-Allyre, die in een

kleinzoon van den vorige,geb. 1747,nam in

0011

Bohemen,bijhetbeleg van Freiburg,in den

slag van Fontenoy en in den slag van Law-

feld; in 1747 werd hij totmaarschalk van
Frankri
jk en bi
j de troonsbesti
jging van Lojk XVltothertog en pair verheven.
deaux, Lyon en zuideli
jk Frankrijk;ook zijn dewi
te C. twee minerale bronnen,waaronder de
Clermont-Tonnerre, (Stanistas, graaf van)

ti
jdsruimte van zeven eeuwen eennatuurlijke 1789 als afgevaardigde van den adel zitting

bl
m g en een 75 m eter lange straat heeft ge- in de staten-generaal, stemde in de nachtvormd.C ishetNemossusofAugustonemetum zitting van 4 Aug.1789 mede voor afschaf(laterArverni)der Romeinen,in hetlandder flng aller voorrechten,laten echter voor het
Arverni; de stad en de omgeving zi
jn ri
jk vormen van een wetgevend lichaam van twee
aan romeinsche oudheden, waaronder 00n kamers, voor het koninkli
jk veto, en voor
waterleiding; in de 9de eeuw werd de plaats alle prerogatieven der constitutioneelekroon;
door de Noormannen verwoest; weder op- hi
Cj was een der mede-oprichters van de
lub des amis de la monarchie'' presigebouwd kreeg zijden naam van hetkasteel
da
tro
ha
r ve
rde
di
gde
: ClaA
rus mons;zi
daa
pade
hoo
fds
t
ad van
j werd deerde twee malen de assemblée, gaf met
uvergne en deelde Fontanes het ::lournal des ilnpartiaux''uit)
sinds in de lotgevallen van dat landschap, werd in Juni 179l beschuldigd den koning

waarmee zij door Philippe Auguste met de
fransche kroon werdvercenigd.Te C werden
vele conciliën gehouden (535,549,587,1095,
1110)1124,1130);datvan 1005 had deneersten kruistochttengevolge.ln 1633vereenigde
Lodewi
jk X111 C.methet 2 km.n.gelegen
M ontferrand en gafbeideplaatsendengemeenschappeli
jken naam van Clermont-Ferrand.
Clerm ont-l'llérault of Clerm ond-luodéve.
Hoofdplaats van het kaaton C. (15 gem.,
1l.600 inw.)van hetfransche dept.Hérault,

bij diens vlucht behulpzaam te zijn geweest,
en werd op den dag van 10 Aug.1792 door
het woedende volk gedood.ln 1791verscheen
van hem een Rectbeilt'
p.
ç opinéons deSàtxztfWc.
:

de C.(4 d1n.)
Olermont-Tonnerre,(oaspard,hertog van)
geb: te Parijs,1780,overl.1865)wasin het
kablnet-villèle minister van marine en van

oorlog.
Clerodendron L. Geslacht van tropische
boomen en struiken van de familie der Ver14 km.val
z Lodève,103 m eter hoog op een benaceeën, lnet meest tegengestelde bladen
heuvel,5000 inw .,een oud slot,eel
lgemeente- eneindelingschebloempluimen;enkelesoorten
worden in Europa in broeikassen gekweekt;
lijk college,kerk Saint-paul(13deeeuw).

Clermolit.(Robert,graafvan) Zesde zoon
van Lodewi
jk den Heilige,geb.1256,overl.
131.
8,huwde in 1272 m et Béatrix,erfgenam e
van Bourbon;hi
j werd zoodoende hethoofd
van het huis Bourbon, dat met Hendrik IV
op den troon van Frankrijk kwam.
Clermollt. (Louis van Bourbon-orléans,
graafvan)zoon van Lodewi
jk 111,prilsvan
Condé;hi
j werd geboren in 1700, en overl.
in 1770,trad eerstin den geesteli
jken stand,
daarna in den kri
jgsdienst, werd in 1734
zonder eenigen grond lid der Academie
française, en werd ten slotte een van de

C.Jrfwrc'
n,
g VENT (Yolkameria HoltT.lis een

gezochte sierplant Inet witte welriekende
bloemen.
Clersellier. (Olaude) Franscll philosoof,
geb.te Pari
js 16t4,overl.aldaar 1684, deed
velc der w erken van Descartes in druk ver-

schijnen,alsin 1667 diensLettre8:en in1681
zi
jn Principes;hijgaf van zijn bloedverwant
Rohaultde X'
arrcs ppt
sl/lzfmc.
s (1682)uit.
Clerval.Hoofdpl,v.h.kanton C.(25gem.,
7400inw.)vanhetlranschedept.Doubs,16km.
o. van Baume-les-Dames, 49 km . 1
4.0. van
Besançon,aan de spoorlijn Belfort-Dtjon;als
gemeente 1050 inw.; handelin hout,koren
en wi
jn. Gevechten op 12 Nov.1870 en 3
Jan.1871.
Cléry. 1) Hoofdpl. van het kanton C.(5

grootmeesters dervri
jl
netselarijin Frankri
jk.
Clermont-Tonllerre (Huis van) Fransch
geslacllt,w elks goederen in de omgeving van
Grenoble gelegen zi
jn; de baronnen van C.
waren eerti
jds de machtigste heeren in Dau- gem-,6000 inw.)vanhetfranschedept.Loiret,
phiné; als stam vader van dit geslacht wordt, 15 km. z.w. van Orléans; schoone Notregenoemd Sibaud,heer van Clermont in Dau- Dame-kerk (
metpraalgraf'vanLodewijkX111),
phiné, die in den aanvang der 12de eeuw in 1562 door de Calvinisten verweoest,in 1622
leefde, en paus Calixtus 11 tegen den tegen- door Lodewi
jk X1llherbouwd,in 181.8 door
paus Gregorius V11lverdedigde.Hetgeslacht Romagnesi en Pajot gerestaureerd;C.heeft
kreeg door het huwelijk van Bernardin de als gemeente 2700 inw.
Clermont,vicomte van Yallart,metAnna de Cléry, kamerheer van koning Lodewi
jk
Husson,erfgename van het graafschap Ton- XVI, bleef deze trouw,en werd voor allerj overleed in 1809
nerre, ook dit graafschap (1496);Karel IX leizendingen gebruikt;hi
verhief het graafschap Olerm ont-Tonnerre te W eenen;hijschreefeen Journaldece:'
Z
in 1571 tot een hertogdom. Het geslacht 8,e8t ptzy,sg ff la fpvr d'a Temple pendant la
splitste zich in vele takken; behalve de captivitL de fzpi,
sXVI (Londen,1798).
hoofdlinie bestaan nog de liniën Clerm ontCles. 1) District van Tirol, 1166 km2,
Tonnerre- Thoury, Clerm ont- M ontoison en 48.000 inw *,81 gem eenten;om vat de rechtsOlerm ont- Mont-saint-lean. De voornaamste gebieden Oles, Fondo en Malé.2)Hoofdpl.
persoonli
jkheden die dit geslachtheeftopge- van het district C.,frlai gelegen, 650 m eter
boven zeevlak,2800 inw.
leverd zi
jn:

Clesinger.
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Cleveland.

Clesinger.(JeanBaptisteAuguste)Fransch
overl. 7 Jan. 1883 te Pari
js,werd te Rome

Cleveland. 1)County of district l
*n het
1nW ., hoof
dpl.Toledo. 2)ldem in het
door Thorwaldsen opgeleid, debuteerde in Z.W . Van Noord-carolina,21,000 inw.,hoofdpl.
1
847 m et een m arm erbeeld,voorstellendeeen Shelby.3)ldem ia het z.o.van Oklawa,7000
*
2,
000
Van
beeldhouwer,geb.22 Oct.1814 te Besançon, 1
Z.
O.
den noord-amerik.staat Arkansas,
@

Jonge vrouw die door een slang wordt ge- inw.,hoofdpl.Norm an.
beten.en lnodelleerde in 1848 eenkolos-buste
Cleveland.H oofdplaatsvan Bradley county,
derVrijheid en een kolos-buste de Broeder- staat Tennessee, Noord-Amerika, 2870 inw.
schap V0
Orldhet eendrachtsfeeat Op 14 Mei
Cleveland.Hoofdstad vanCuyahogacounty
ve
op het
Van Alars; in 1856 wekte het van den noord-amerik.staatOhio,naCincinmodel van zi
jn ruiterstandbeeld van Frans1 nati de grootste stad van dien staat, ligt
zoo groote afkeuring dat het verwi
jderd aan een bocht van het Eriemeer,onder 41O
moest worden, w aarop C. zich naar Rom e 30' N.B.. werd in 1797 door kolonisten uit
begaf.Van zijn werken zijn de voornaamste: Connecticut gesticht,telde.in1820nog slechts
Ariadne, Ontvoering van Europa, Sappho, 150 inw., in 1870 reeds 92,829, in 1890:
Cornelia met hare kinderen, Cleopatra voor 261,3534 de stad is voor het grootste deel
Ceasar,PhrynevoordenAreopagus,Bevri
jding gebouwd op een heuvelrug aan hetgenoemde

van Andromeda door Perseus(1878);C zocht
allereerst den smaak van het groote publiek
te voldoen;zi
jn werken staan daarom als
kunstwerken niet zeer hoog.
Clesse. (Antoine) Belgisch volksdichter,
geb.30 M ei 1816 in den Haag,overl. 9 M rt.
1889 te Mons,waar hàjhetbedrijfvanwapensmid uitoefende; zi
jn sterk chauvinistische
Chanson8(bi
jeenverzamelden met zangwi
jzen
uitgegeven te Brussel, 1866), en vooralLe
spzzl de famille, met het refrein zsachez-

meer,waaroverzijeen schoon uitzichtbiedt;
de straten van U., waaronder de schoone
Euclid-Avenue, snijden elkander rechthoekig
en zijn meestbreed enmetgeboomtebeplant,

om welke reden 0. in Amerika den naanl
draagt van ,Forest City''; over de geheele
stad zi:i
m e pleinen en parken verspreid;
zn rui
in het centrum bevindtzich MonumentalPark,
waarin het in 1860 opgerichte standbeeldvan
comm odore Perry, die in 1814 niet ver van
C op het Eriemeer eenoverwinning behaalde
le-bien: Flamands, W allons, Ce ne sont 1à op de Engelschen De haven van 0.,gevormd
que des prenoms; Belge est notre nom de door de m onding der Cuyahoga,is een der
famille1 de famille!ktwaren eenigen tijd zeer beste aan het m eer. Behalve allerlei inricllpopulalr; in 1888 verscheen te M ons een tingen vanlagerenmiddelbaaronderwi
jsheel'
t
verzameling Nouvelle8 c/
zcsyps.
g etppéWed,
C. een kweekschoolvoor onderwi
jzers,twee
Clethra L.Plantengeslacht van de familie m edische scholen,een voorbereidende school
der Ericaceeën,met een 25-tal soorten,boo- voor rechtsgeleerden, een bibliotheek van
m en of struiken, voor het meerendeel in- 21,000 deelen in Case Hall,waarin ook conwor
numgege
ve.n.
tvor
er va
eeut
nheem sch in de w armere deelenvan Amerika; certen pe
trde
ole
enZ
* Ui
invoe
Van st
ho
Op de eilanden van den Maleischen archi- kool,
Pel komen echter ook eenige soorten voor, en i
jzer.
en eene behoort tot de iora van M adeira;
Cleveland. Engelsche hertogstitel, door
allen hebben lederachtige bladen,en einde- Karel 11 in 1679 aan zi
jn maîtresse Barbara
lingsche bloemtrossen;de op Madeiravoorko- Villiers (overl. 1709) geschonken;van deze
mende 0.arborea AiT.,een tot3 meterhooge ging hi
j over op haar en des konings zoon,
boom ?m et bruine schors,langw erpig-lancet- Charles Fitzroy,met wien de pairie reeds in
vormlgebladen enpluilnvormigebloemtrossen, 1774 uitstierf. ln 1827 werd W illiam Henry
is een gezochte sierplant,diein kouderestre- Vane (geb.1760),graafDarlington,totmarken in oranjeriën moet overwinteren; het kies en in 1833 tot hertog van C. verheven ;
hout dezer soort is zeer taai,w aarom het hi
j stierfin 1842;hi
j werd achtereenvolgells
veelvuldig tet het make
n 'Van wandel- en opgevolgd door zijn drie zoons,van welke
bruikt
bergstokken yzordtge
!in Nederland is de l
aatste,Henry Ueorge,vierde hertog van
, geb. 19 April 1803,22 Aug. 1891 overC. alnéfoli
a, (bladen kaal, bloemen kortge- lC.
steeld, houtige plant,tot 2 meterhoog),af- eed;de hertogstitel stierl m ethem uit;daarkomstig uit oosteli
jk Amerika, een enkele entegen ging de daarmee verbonden titelvan
maal bij Amersfoort en Ruurlo verwilderd baron Barnard op een bloedverwant,Henry
gevonden.
de Vere Vane (geb.10 Mei1854)over.
Cletus.Bisschop,zie Anacletus.
Clevtland. (John) Engelsch dichter ea
Cleve.1)Kreitsinhetpruisischregeerings- satirist, geb.teLoughborough,1613,studeerkle
district Dtisseldorf, 508 km2., 54.
000 inw .,2 te Cambri
dge,verloor a1skoningsgezindezijn
steden, 43 landgemeenten.2)Cleve,hoofdpl. post van leeraarin dewelsprekendheiî,zwierf
toen rond, levende van de aalrnoezen der
van den kreits C.,zie Kleef.
Clevedon. Zeebadplaats in het engelsche royalisten,werd eenigen ti
jd gevangengezet,

graafschap Somerset,aandezuidztidevanhet doch op last van Cromwellop vri
je voeten
Bristolkanaal, 5500 inw.;niet ver van C.het gesteld,begaf zich toen naarLonden en overslot Clevedon-court.
leed hier in 1658; hij was een der meest
Cleveland 1) Heuvelachtig landschap in populaire dichterszijnstijds;onder zi
jnpoliNoord-Riding van het engelsche graafschap tieke satires munt uit zijn Petitéon to fAe
York, tusschen de rivier Tees en de kust, Lord-protect
or Jpr theScpfyRebel8.Zi
jn '
Wrprà:
eerti
jds bekend om zi
jn paardenfokkeri
jen, werden in 1867 te Londen uitgegeven.
thans hoofdzetelder engelscheijzer-enstaal- Cleveland.(Grover)22stepresidentvande
industrie;hoofdpl.Middlesborough.

Vereenigde Staten van Noord-Amerika,geb.
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18 Maart 1837 teCaldwell(New-lersey),zoon
van een presbyteriaansch geestelijke, was
eenigen ti
jd leeraarin een blinden-instituut,
kwam in 1855 op een kantoor van rechtskundige adviezen te Buialo,wi
jdde zi
jnvri
je

---

Cliflbrd.
--

-- - - -

roode,meest tot trossen vereenigdebloemen ;
beide soorten, C. zw
?'
?
,
$zàïcckx: en C.-Dtdvlpïcr'
à,

zijn gezocllte sierplanten.

Clicllé, een afgietselvan boekdrukletters,
houtsnepen, gipsvormen, enz.
uren aan de studie der rechten,en werd in
Cliclly ofClichy-la-oarenne.Hoofdplaatsen
1859 advokaat,in 1870 sheriffvanEriecounty, tevens eenige gemeente van het kanton C.,
in 1881 burgemeester van in het fransche dept. Seine,7 km.van SaintBuffalo, in 1882 gouver- Denis, aan de Seine,33.890 inw.;fabrieken
j1
.z
neur van den staat New- van sti
jfsel, waskaarsen, oliën, chemische
York ; in Dec. 1884 werd preparaten, enz.
, glasblazeri
jen. Qevechtop
v
*
hi:i
ls kandidaat van de 30 M aart 1814 tusschen de verdedigingstroe1
# a
+
delnokratische parti
j met pen van P arijs en de geallieerden.
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219 stemmen totpresident
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Cliequot.(François Henri)Fransch orgel,,.
'
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''.1
$'tljI#
l
l
' +lkk
rIII
$,.
tl der Vereenigde Stateage- bouwer,geb.en overl. te Pari
is,1728-91;
.
',-1t
i
:.,,-4t'-k!',
j I kozen?terw'
jin1t60;hetwerd
,!
ljl zijn tegen- zijn eersteorgelvoltooidehi
.
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,
k
-I
!
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1s
k
Ij
'
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)
/
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kandidaat, B la1ne, 182 aangekocht voor de kerk Saint-oervais te
t- pj jl
*
'.
tb
kv
l,
!
u
j jI
l
j
($
l
:'.5
k
y,
j
1
/
ç,
-a
, stem m en op zich ver- Parijs; met Dallery vervaardigde hi
'kl$I!1 l,% ê
j de be'
l
i
k
'
1Ij
eenigde; 4 M aart 1885 roemde orgels der Notre-Dam e,der Sainte'
y
%k.*i,
aanvaardde hi
j zi
jn ambt, Chapelle, dat van de kapel van het paleiste
zag zich door de republi- Versailles,enz.
Guovl
sn
Clieqllot de Blervaehe. (Simon)Fransch
CLuvsLaxo. keinsche meerderheid in
den
lslv
lotldklzndige, geb. te Reims, 1723,
landsche politiek me
t Se
allna
e at in zi
jn buiten- staatllu'
kracht tegenge- overl.1706,schreet':Dt88ertatiol'
t,
$141*l'état4'
,
4
g Huguen O/
zpeà
werkt,reorganiseerde vele takken van dienst, C-oïnkRerce e% Fvance, (fepi,
s:'
?
f't
,
7
I Françoiu 1 (1756), Mêmoire 8ur le8
schafte allerlei misbruiken af,bestreed vooral J1f,
onnoodige uitgaven,en verklaardezich beslist Anppfzzà,
g d'améléorer en Frqscc !f
4 condition de8
tegen te sterke bescherm ende rechten,waar- ft
ll?ptfrcvtrd,de8J'
psrzlt
zlïcr,
s,cfc.(1789)enz.
mede hi
j de ontevredenheid der noordelijke Cliënt, klant, meer bepaald degene, die
'

.

rechtskundigen bi
jstand heet'
tingeroepen bi
j
een rechtsgeleerde,wiens cliënthi
t
#
idaardoor
geworden 1s. Bi
j de Romeinen was de cliënt
(lat.cliëns)de hoorige ofbeschermeling van
nederlaag tegen den republikeinschen kandi- een machti
ger(patroon),totwiensgeslachthij
daat, generaal Harrison, die 233 stem m en behoorde en wiens gesl
achtsnaam hi
jvoerde.
behaalde; hij vestigde zich daarop te New- De C had van den patroon akkerland in opYork, als alvokaat;in Juni 1892 andermaal zegbaar bezit(praecarinm) en in rechtentrad
staten opwekteeneenscherpenstrijdtusschen
de beide hoofdparti
jen in de Vereenigde
Staten in hetleven riep;bijde verkiezingen
i11 Nov. 1888 leed C meï 168 stemmen de

kandidaat gesteld voor den presidentszetel, de patroon voor den C. op; van daar de
werdhi
j in Nov.metgrootemeerderheidge- thans nog gangbare beteekenisvan hetwoord
kozen; gedurende zijn tweede regeerings- in boven omschreven zin.
periode (lverde hi
j voor de reorganisatie op Clientele,al de klanten tezam en?gew oonnieuwe grondslagen van de geld-circulatie, li
jk van neringdoenden, winkeliers en derg.
Clilkldin.Havenplaats i11 het iersche graafen wekte, door zi
jn verklaring zich onzi
jdig
te zullen houden in de kwestie van Cuba, schap Qalway , aan de baai van Ardbear;

en door zi
jn weigering,in weerwil van een 1300 inw.;in de omgeving lnarm ergroeven.

votum van het Congres,oln de insurgenten
frlifford.Een der oudste en meestvertakte
a1s belligeranten te erkennen,de ontevreden- familiën Van Engeland, afstammende Van
heid zoowelvan een deelzijnereigen partàj svalter, zoon van een zekeren Richard Fitz-

als van de tegenpartài'overigens ontbrandde Ponce, die waarschijnli
jk door lluwelijk de
de stri
jd om vri
jen handelofbeschermende baronnie Clifford verkreeg (in 1138 teekentle
rechten feller dan ooit,en scheen een oogen- hi.izich voor het eerrtals baron van0.).Zi
jn
blik, wegens C.'s onverwachte interventie in dochter Rosamunde was debekendeminnares
het geschil tusschen Groot-Britanniëen Vene- Van Hendrik 1l. De vi
jfde baron C., Robert,
zuela een oorlog tusschen eerstgenoemde was de eerste die zitting kreeg in hetparlem ogendheid en de Vereenigde Staten onver- ment, 1299; hi
j bewees Edward l en 11 bemijdelijk;deprotectionistenbleven intusschen l
a
ngr
i
j
ke
d
i
e
ns
t
en en s.neuvelde bi
i
Bannock:
.
' r voegde
#
lneester.van het terrein en op 3 Nov.1896 burn, 24 Juni 1314 Zil
n zoon Roge
leed C.bi
j de stembus de nederlaag tegen zich bi
j de partj der laronnen,tegenEclward
hun kampioen M cllinley.
11. Thomas, achtste baron 0.,sneuvelde als
filew-baai. Bocht aan de westkust van aanhanger van Hendri
k V1 in 1455 bi
j St
Ierland, prov. Connaugllt, 24 km. lang, 13 Albans; zà
jn zoon, die dezelftle zi
jf
le llield,
breed;op het voorgelegcrde eiland Clare een onderscheitl
de zicllin 1460 bi
j'
Wrakefleld,en
vuurtoren; in de bocht zelfeen 300-talkleine sneuvelde @ln 1461 aan den vooravond van
zee
Crvruchtbareeilandjes.
den slag bi
j Towton. Zijn jongste zoon,ltoliantlles SotzAxo. Plantongeslacllt van
(1e familie der Leguminosen, afdeeling der
Papilionaceeën,m et slechts tweesoorten,van
welke de eene op Nieuw-zeeland,de anh
dere

op Nieuw-llolland inheemsch is;hetzijnhalf.
struiken of kruidachtige planten m et groote
103

bert C.
, nam deel aan deel aan den opstand
van Perkin W arbeck tegen Hendrik Vl1.
Henry C. werd in 1525 tot graaf van Cumberland verheven.

Clifrord, (George)graafvan Cumberland,

geb.1558 teBrougham-castle,W estmoreland,
111.

Clifford.
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gunsteling van koningin Rlizabeth,een der Noord-Am erika,6700inw .hoofdpl.H omerville.
bevelhebbers van de tegen de OnoverwinneClinehant.(Justin)Fransch generaal,geb.

lijke vloot uitgezonden schepen, behoorde 24 Dec.1820 te Thiaucourt (Meurthe),overl.
0ok tOt de rechters van M ariaStuart;overl. als gouverneur van Parijs, 20 Maart1881,
diende in den fransch-duitschen oorlog eerst
30 Oct.1b*05.
CliFord,(Thomas)eerste lord Cliiordvan onder Bazaine, later onder Bourbaki, nam
Chudleigh, 00n der nainisters van Karell1,
geb 1 Aug.
0,n,
sloot zich bi
Cla1r63
endo
j Arlington
aan tegen
kreeg zitting in het
Cabalministerie,werd 22 April1672totlord C.
van Chudleigh verheven, trok zich in 1673
uit het openbare leven terug,en overl.een
maand later, 18 Aug 1673;naar men meent

27 Jan. 1871 het opperbevel over het leger
van laatstgenoemde over, werd op 1 Febr.

1871 metzijn troependoorgeneraalvonAlanteuFel over de zwitsersche grens gedrongen
en hier ontwapend; na het tot stand komen

Van den voorloopigen vrede keerde hijnaar
Pari
jsterug.

Clineh River. ltivier in Noord-Amerika,
pleegde hijzelfmoord.
CliFord.(W illiam Kingdon)Engelsch wis- ontspringt in de Clinch mountains in hetz-w .
kundige, geb. 4 M ei 1845 te Exeter,werd
in Aug.1871 hoogleeraar in dewis-enwerktuigkunde aan de universiteit te Londen,en
overl. 0P Madeira,3 Mrt 1879;hijschreef:

lllen%ent8 ofDynamic8 (1878),een werk over
C
ommon Sexde PJ fAeEœactScîence:(onvoltooid, voleindigd en uitgegeven door prof.
K.Pearson,1885),enz.
Z1
*
*
ghtgenoote,geb.Lucy Lane, schreef
@1
#n e
Mr8.Ke%tlt'n (H'
mc (1885,novelle),Auzlf.1ozxe
(1892),benevens werkjesvoorkinderen,als
Very dAprf8torie8and'
per.
sc,
sforchïldrezl(1886).
CliFord.(Gerard George) Nederl. staatsman,geb.16 Febr.1779 te Amsterdam,zoon
van George Clisord en Maria Kuysten van
Hoesten, studeerde te Leiden in de rechten,
promoveerde 22Febr.1802totdoctor,vestigde
zich te Amsterdam a1s advocaat,w erd hier
tot thesaurier benoemd,in 1824in deTweede
Kam er gekozen, aanvaarde 4 Oct.1830 de
benoeming tot minister ad interim vanwater-

van den staat Virginië, doorloopt Tennessee,
neemt de Powells River 0p, en m ondtnaeen
loop van omstreeks 320 km.uit in de Ten-

nessee; zi
j is stroomopwaarts 160 km bevaarbaar, echter slechts voor kleine vaartuigen.

Clinieiz lat., eigenlijk bedlegerige zieken,

heetten ln de eerste eeuwen in Rome de
christenen,die op hun ziekbed,dathun sterfbed dreigde te worden,gedoopt werden.
Clinieum , lat.zie Kliniek.
Clinopodillm L. Plantengeslacht van de
familie der Labiaten, m et slechts eene,ook
in Nederland voorkomende soort,0.vul
gave

(Calamintha clîppppiypz), de borstelkrans
(stengeldicht behaarc
l,bladen eirond,bloemkroon purper, kruidachtige, overbli
jvende
plant, tot ruim 1/ameterhoog,zeldzaam,in
de duinen en in heuvelachtige streken).
Clinton. Naam van een negental counties

(graafschappen) van de Vereenigde Staten
staat, nationale ni
jverheid en koloniën,werd van Noord-Amerika: 1) County in hetzuidOct. 1831 m inister ad interim van nationale westen van lllinois,17.600 inw.,hoofdplaats
nijverheid en koloniën,bekleedde dezenpost Carlyle;2') county,n.w.lndiana, 28.000 inw.,
tot 1 Jan. 1834,werd toen ministervan staat hoofdpl. Frankfort; 3) county in het o.van
en lid der Eerste kam er,en overl.7Mrt.1847 Iowa, 42000 inw.,hoofdpl.Clinton (zie volop ztin buitenverbli
jfbi
j Arnhem.
gend artikel);4)county in hetz.vanMichiCliflon.1)Voorstad van Bristol.2)Stadje gan,27.000 inw.,hoofdpl.St.Johns;5)county
sn Spartanburg county van dennoord-amerik. in het z.o.van Kentucky,7200 inw.hoofdpl.
staat Zuid-carolina, 2800 inw.3) Stadje in Albany; 6)county in het n.
w .van Missouri,
Graham county, Arizona, 600 inw.; in de 17.
300 inw-, hoofdpl. Plattsburg; 7)county
omgeving ri
jke koperlni
jnen. 4) Plaats in in hetn.o.van New-York,47.000 Inw.,hoofdpl.
W elland county, Ontario, 1700 inw.
Plattsburg; 8) county in hetz.
w .van Ohio,
Clifton Forge.Plaats (town)inAlleghany 25.000 inw.,hoofdpl.W ilmington;9)county
county, Virginië, Noord-Amerika, 1800 inw .
Clifton Park. Groot dorp in Saratoga
county,staatNew-York,N.-Amerika,2600inw.
Clirton Springs.Dorp in Ontario county,
staat New-York, Noord-Amerika,1300 inw.,
mineraalwaterbronnen.

in het n. van Pennsylvanië, 29.
000 inw.,
hoofdpl Lock Haven.
Cl
de
inton.Naam van een twaalftal plaatsen
@
1
ll
Vereenigde Staten van Noord-Ameri-

ka:1) Hoofdstad van Clinton county)lowa,
zuideliik van Dubuque, aan den westoever
Clignett. (Jakob Xrnold) Nederl.rechts- der Vississippi, 13.700 inw.; groote werkgeleerde en letterkundige, geb. 1756,overl. plaatsen der Chicago- en Northw estern1827,wasraadsheerbi
jhethooggerechtshofin spoorweg; handel in hout;2)Stad in W orDen Haag,bew erkte eenuitgavevan Gherard cester county , M assachusetts2 ten n.o. van
vanderschuere'sTeuthoné8tap/fuyf.
gcàlcwtft'r, W orcester. aan de Nashuarivler;9000 inw.;
met Steenwinltel ook een uitgave van Maer- 3)Hoofdpl.van Henry county,Missouri,ten
lant's Spieghel Siyforïcel, en schreef onder z.o.van Kansas City,5000 inw.;4)Hoofdpl.
medewerking van Steenwinkel Taelknndige van De W itt county,lllinois,2600 inw.;5)
Aylezwelïzwes (6 stukken. 1781- 86), en gaf Hoofdpl van Hickman county, Kentucky,
voorts Biidragen fpf de p'
t
4de Nederland8che 1400 inw. 6) Hoofdpl. van East Feliciana
letterknnde (1819) en een Vertoog orer het county, Louisiana,780 inw.7)Hoofdpl.van
aantalAcst
fdchri/ft
?p,,door ffhidecpperXebruikt Sampson county, Noord-carolina, 840 inw.
à# deuïfgcl/-der Sij'
màrpnpà van Mel%8Sfpàe 8)lloofdpl.van Anderson county,Tennessee,
1200 inw. 9) Plaats in Hunterdon county,
(1825)in hetlicht.
Clineh. County in het

van oeorgië,

New-lersey)2000 inw 10)(
lorpinVermilion

Clinton
XU
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Clitheroe.

.

county,lndiana,3650 inw.
;11)dorp in Kennebec county,Maine, 1600 inw.;12) dorp in
Rock county,W isconsl
'n,2250 inw.
oms
tr
eeks
17(
38
,nr
was
dei
n
Cl
int
on.
He
y)inBr
tsch veldheer, geb.

omwenteling bedwongen had,ging hi
j voort
methet dorisme te bestrijden waardoor hij
met Argos in oorlog geraakte. Hi
j begunstigde den eeredienstvan Dionysus,diebijde

llier afschuwelijke barbaarscllheden,en werd
in 1782 naar zngeland teruggeroepen,waar
werd en zitting
hijgouverneur van Limerickove
kreeg in hetparlement;hii rleed alsgouverneur van Gibraltar) 24 Dec. 1795; hi
j
scllreef: Narrative PJ lie%btenant-qeneral Wr
Henry Olïsfpzà, relatire fflhi8 ct
iwlucfd'
aring
part PJ hi8 command PJ thepJzl
p': troop8 ïzl
North-xmerica (Londen,1783),Ob8ervationspzl
Earlcprzl?/
ltzllïd'an8wertltothenavrative(1783),
Ob8ervationnps Stedman'8ffïyfpry PJtheAmerican ?t)t
v (1794).

lijk hij over 't algemeen prachten weelde
beminhe. Zi
jn dochter Agariste huwde met
den akmaeonide Megacles.Kortna 'tjaar576
schi
jnthijten valgebrachttezijn.Zijnkleinzoon, de zoon van Megacles en Agariste,was
2) de beroemde atheensche staatsman Clis-

geen kieuwen,lichaamsgedaantespoelvormig;
bij hetgeslacht O!ïp staan aan den kop drze
paren in sclleeden terugtrekbare voelers;bi
j
llet geslacht Cliop8i8zijn slechts twee paren
k'
,
ulke voelers aanwezig,die bi
j degeslachten
(Jliodita en Pteropelagia geheel ontbreken.
Van het geslacht Ctio leeftin denoordeli
jke
poolzee Clio àpreclï'
s'
,in de zuideli
jke poolzee
Clio cudfrclït
v,
' beiden zijn hethoofdvoedsel

van den adelte fnuiken,schafte hijmettoe-

zevenjarigenoorlog
adjudant van den ltertog van Brunswijk,en
werd in 1775 als generaal-lnajoor naar de
britschekoloniëninNoord-Amerlkagezonden;

Doriërs niet in aanzien was,en verbood het
toelaten van rhapsoden om de zangen van
Homerus voor te dragen, daar deze dichter
Argos en de aristocratie verhief.ln den crisjj1
*
1
*
eers
Howe
t ra
's
eepl
rde
aart
esvoo
hetrdeelen, saeïscllen oorlog was Cl.een deraangoerders
hier behaalde '
1.
,
kreeg 1
*l1 1778 ln
0PPer- (590 V. C.
) en bouwde daarna van dengellevel,nam in M ei 1780 Charlestonin,pleegde maakten buit een prachtigen zuilengang,ge-

thenes. Door een godspraak van de Pythia,
die voor de herbouwing van haren afgebranden tempel hare dankbaarheid wilde
toonen,werden de Spartanen onderCleomenes

(zie Cleomenes 1) aangespoordom dePisistratiden te verdrijven (510),waitropdeAlcmaeo-

Clio,zie Muse.
niden terugkeerden ; Clisthenes sloot zich,
Cliollidae. W eekdierfamilie Van de orde *I
ln
sagor
stras
i
, met den aristocratisch gezinden
ei
#d
der Gymnosomata; voornaamste kenmerken;
bi
j de volkspartijaan.0m demacht

der in die zeeën levende baardwalvisschen;
Van de andere geslachten xent men soorten
in de Middell.Z0e,enin den lndischenoceaan
Clippersellip, eng. cl
ippers:doorsni
jders.
Naam van scherp gebouwde snelvarende
koopvaardi*i
chepen,die vooral in hetmidden
's
der 19de eeuw in Noord-Amerika w erden ge-

stemming der Pythia,de vier oude phylen af
en verdeelde Attica naar de geographische
ligging in vier phylen.naar attische heroën
geheeten, Erechtheïs,Aegeïs,Pandionis:Le-

ontis, Acam anthis Oeneïs, Cecropis, Hlppothoöntis,Acantis,Antiochis. Elke phyle was
weder in 10 demen verdeeld,wieraantallater
tOt t74 klom. Verder vermeerderde Clis-

thenes ook de burgerij door metoecen en
vreemden en voerde het ostracisme in. Een
gevolg zi
jner nieuwe inrichtingen was ook

het kiezen van ambtenaren door het lot
in plaats van door het opsteken der handen. W el gelukte het Isagoras m et behulp
van Cleomenes in 508 voor Chr.,om Clis-

bouwd, Door de stoomschepen zi
jn zi
j nage- thenes te verdrijven,doch spoedig keerdehij
noeg geheel verdrongen,ln Rusland vormen terug en bevestl
gde de democratie,geliik hi
j

de C.een bizondere klasse van oorlogsschepen,snel zeilende korvetten.
Clique, fr., ook kliek; naam van een gezelschap 0f Parti
.
j, die een bepaalt doel nae
i
agt en meest in ongunstigen zin gebruikt,
'a
evenals het vri
jwel overeenkomende cotèvie.
Clissa. Dorp in het oostenri
jksche district
Spalato,Dalmatië,13 km.van Spalato,7km .
van Salona, rondom door bergen omgeven;

over 't gehee)een man was verheven toven
vooroordeelen van maatschappeli
jken stand,

3800 inw.; wi
jnbouw ; C. wordt in de geschiedenis meerm alen genoemd.
Clisson. Hoofdpl. van het kanton 0.(7
gem.12.090 inw.)van hetfransch dept.Loire
lnfêrieure, 24 km .van Nantes,2900 inw.
Clisthenes. 1)De laatste der tyrannenvan

L%pobtomella H.,gekenmerkt door de aanwezigheid van een enkele lichaamsholte in het

Sicyon, een Orthagoride, behoorde tot den
stam der Aegialeërs, die de voordorischebe-

volking uitmaakten;hi
j veranderdehunnaam
in Archelaërs,terwi
jlhi
jtevensdevoorrechten

der drie dorische stam men, Hylleërs,Pamphylen,Dymanen,afschafte en hun de namen
gaf van Hyaten, Onenaten en Ohoereaten

d
ie met een juisten blik zagdatdewetgeving
van Solon noch het volk noch den adelbevredigde;aan de democratiehadAthenezi
jne
grootheid maar ook later ziin valte danken.
Clistosyea.Familievan kalksponsen,Calcïypps/crïc,bevattende de geslachten Cli8tolppfhu.
: H., Sycocy8ti8 H , Artynella H en

gemeenlijk bol- of eivormig lichaam,maar
zonder datdeze holte zich buitenwaartsdoor
e0n os
tium (naar buiten voerende opening)
opent.
Clitarehus, Geschiedschri
jver, vergezelde
Alexander den Groote op zi
jn tochtnaarPerzië;watzi
jn waarheidsliefde betreft,had hi
j
geen bijzonder grooten naam, daar hi
j de
feiten door fabelen opsierde. Hi
j schreefin
gezwollen stijl een werk,waarvan n0g een
aantalfragmenten bestaan.2)W erd doorbe-

(aieidingen van varken,ezel,zwi
jn),evenwel hulp van Philippus van M acedonië tyran van
niet a1s bloote spotnamen, maar volgens He- Eretrië.
rodotus om hen daardoor te wijzen op de Clitheroe. Stad in het engelsche graafbedri
jvigheidvandenlandbouw.Nadathi
jeene schapLancaster,46km.n.n.w .van Manchester,

Clitolnaellus.
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den Oostenri
jkschen sucCollege.
cessie-oorlog, gedwongen
Clitom acllus.Een griek,overwinnaarin de #z.,- - N.t9hIhNett.k.N-v$ .'
Nw
'N.
was zich aan Labourdonisthmische en pythische spelen;in de eerste
+.*x
7g
nais overtegeven,waarop
behaalde hi
j op een dag drie malen deover- N-<x *'<NxxxxxxNN. .. zt $
C.zich uitdevoeten maakwinning in het worstelen, vuistvechten en
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pançration 2)Leerling vandenacademischen

wàjsgeer Carneades,uitCarthago,omstreeks
130 v.C.,een der beroemdste wi
jsgeerender
nieuwe academie en een zeer vruchtbaar

schrijver tmisschienwel400geschriften).Eene
troostrede aan zàjne landslieden na de verwOesting van Carthago,vermeldt Cicero.
Clitor, eene ten ti
jde van het achaeïsch
verbond zeer versterkte stad in het n.van
Arcadië; in de nabi
jheid was een bron,het
gebruik van wierwatereen afkeer van wijn
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te naarhet,twintigmi
jlen
zuideli
jkergelegenfortSt.
David en hieralsvaandrig
in diensttrad;hijmaakte
RosEl
t'
r CLlvE. snel avancement, nam in
1751 destadArkat(Arcot)
in, en behaalde met geringe stri
#
jdkrachten
herhaaldeli
jk kleine voordeelen op een veel
sterkel'en vi
jand;in 1752,kertna zijnhuwelijk met Margaret Maskelyne, ging hi
j om
gezondheidsredenen voor drie jaren naar
Engeland,en keerde in 1755 naarIndiëterug,
veroverde Bombay,Calcutta (op Suraj-udhy
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veroorzaakte.
Clitoria L.Schaambloeln.Plantengeslacht
van de familie der Leguminosen,afdeeling Daula,2 Jan.1757),versloeg eenmaandlater
der Papilionaceeën, m et een 30-ta1 soorten, het twintig maalsterkerlegervan den nawab,
verspreid over de warmere deelen deraarde; dw ong deze de stad Calcutta en een stuk
het zi
jn struiken ofkruiden metgevederde land daaromheen aan de Compagnie af te
bladen en levendig gekleurdebloelnen;eenige staan,versloeg hem op 23Juni1757 bi##iPlassey
soortezz worden als sierplanten gekweekt,als andermaal,en lietdaaropJafflerAlitotnawab
(I
. tevnatea van de Alolukken,wier blauwe van Bengalen uitroepen; door deze overwinbloem in lndië veelvuldig tot het kleuren ni
ng legde hi
j den grond voor de britsche
nacht in lndië;Jaf:erA1imoestvoor zijn
dpei
#
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geten.
Clitoris,kittelaar,zie Geslachtsorganen.
çllitlltnnus, riviertê
in llet zuiden van
i
#e
.
J
Spoletum en ontlast
Umbrië, ontspringt bi
zich bij Mevania, links in de Tinia,een linkerarm van den Tiber. Bi
jzijne bron vonc
l

men oudtijds een cypressenbosch met een
heiligdom van een geln
-knamigen god.
Clitus.t)zieEos.2)Bijgenaamddezwarte,
veldheer van Alexander èen Groote,reddein
den slag bi
j den Granicus den koning llet
leven en was voortaan een gunsteling vanden
vorst.Met bekwaamheid voerde htjhetbevel
over de eerste ile ofruiterafdeeling'. Na tlen
dootlvan Philotas lleeldehi
jmetllephaestion
het bevel over de lijfwacht;laterkreeg llàj
de satrapie Bactrië. Toen hijzich tegen het

keeren;(.
p.slaagde er voortsinvooraltijdeen
einde te maken aan den franschen invloed in
lndië;in1760naarEngelandteruggekeerdwerd

hi
j in 1762 tot'pair van Ierland,metdentitel
baron Clive van Plassey,verheven; van 1765
tot 1767 was hijgouverneur-generaalvan de
engelsche bezittingen in lndië en verwierrin
dien tijd voor de Compagnie een uitgestrek-t
gebied, met eene bevolking van 15 millitlen
zielen (Bengalen,Bihar,Orissa,verdrag van
Allahabad,in1765);inEngelandteruggekeerd,
vervielhi
jtotzwaarmoedigheid,gafzichover

aan het gebruik van opium en pleegde 22
Nov.1774 zelfmoord.
tllivialalsslu.Plantengeslachtvantlefamilie
der Amaryllidaceeën,meteen drietalaan Kaal
a
de Goede lloop voorkomende soorten,overinvoeren van oostersche zeden met nadruk bl
ijvende planten m et knolvormigcn worteltok, lange, dikke, donkergroene bladen en
verklaarde, werd hi
jdoor Alexanderin dron- s
eest klokvormige,somsin scherm en staanf
le
kenschap vermoord.Zi
jnezusterHellanicewas m
Alexanders minnares geweest.3)Bi
jgenaalnd bloemen; de bekendste soort is (1.''nïsï/f/ft
natophyllgkm '
mlsicff'
.- Hool
t.,Sï,ncnf0p/?
,
y!l:fl
'
??
,
de witte,voerde na AlexandersdooLdevete- (It
lbi'
niatnm S1all1!xG.).
ranon terug,overwon in 322 de Atheners ter è
oatsa,zie Darmkanaal
zee bi
jAmorgos,verkreeq in 321v.C.Lydië, Cl
filotlills, Clodia,zie Claudii.
waaruit Antigonus hem 2 Jaren laterverdreef,

versloegvervolgenstliensvloot,bi
jByzantiuln,

Cllldills. (ohristian August) Duitscllwijs-

doch sneuvelde een dag later.
geer en dichter1 geb. 1738 te Annaberg irt
Clive.(Robert,lord)Grondlegger der brit- Saksen, overl 30 Nov. 1784,schreef q.lt1.
sche macht irl Engelsch-lndië, geb.29 Sept een
iis
pel
don:oder t'ëcRaclte#c: I'Fel.$'c??.
tplbl
oi
s
onl
l:
t
'
lMf,e
,z1e Er
nail.
1725, o()llet landgoed Styclte in Shrcpshire,
, r.
ollakilty.Stad in het iersche graafschap
betoonde zich in zijnjongensjarenzeeronhan- CoCl
l.k,aan de verzandeen gevaarli
jk-ebaaivan
delbaar, werc
l van schooltot schoolgezonden, muntte uit in allerlei waaghalzerij,0n C.; 3300 inw., handel in koren, linnen en

jheid een keltischen steenging op l8-jarigen leeftàjd,als schri
jver in garen; in de nabi
dienst van de East lndia Company , naar kri
nc
(
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z
)
.
frloelii,of Cluilii,ollll-romeinsch patricisch
A
'lat
ll
'ltsen vond onderweg derwaartsgeduren-

Clonlus.
.
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Clot.
'

geslacht,afkomstig uitAlba;veleledenworden in de geschiedenis genoemd,a1s:
1. C. Cloelius of Cluilius,laatste koning
van Alba Longa,voerde oorlog tegen Rome,

'

'

'

'

=

met den Soesoehoenan,9 Dec. een andermet
den sultan Van Bantaln,vroeg 20 Dec.van

hetzelfdejaarontslag,en overleed 10 Maart
1735 pp zi
jn landhuis bijBatavia.
en stierf gedurende de vi
ndeli
jkheden;een Cloots, (Jean Bapt:ste du Val-de-Grâce,
:i
'a
gracht, die hi
j rondom zi
ln legerplaats deed baron delmeestalgenoemdAnacharsisCloots,
graven,heette nog inlaterentild fossa Cluilia; fransch politikus, geb. 24 Juni 1755 op het
j Kleef, werd na zijn
2. Cloelia, heldhaftig romeinsch meisje, slot Gnadentbal bi
datmet andere romeinsche meisjes a1sgtjze- ttdejaar te Pari
js opgevoed?legde zich toe
'

lares aan Porsena uitgeleverd,uit de gevangenis ontvlllchtte, over den Tiber zwom ,en
veilig Rome bereikte; de senaat liet haar
echter terugbrengen;Porsena,vol bewonde-

op de studie der olzde geschiedenis,geraakte

hierbi
j doordrongen van de beginselen der

volks-sollvereiniteit, begon weldra in demo-

kratischen geestte schri
jven en te spreken,
ring voor haarmoed,schonk haardevri
jheid verdedigde de radikale revolutie, afschafflng
en gafhaar vegunning een aantalharerlot- van de feodale rechten 0nZ.)en werdten slotte
genooten uit te kiezen om haartevergezellen; door de regeering van Lodewi
jk XV1 uit
llderd; hij begon daarop geheel
zi
j koos de jongsten;andere oude schri
jvers Parijs verwverhalen deze daad van Valeria,dochtervan Europa te bereizen, vuurde de Belgen aan
tot verzet tegen Joseph 11,i
Publicola;
jverde inSpanje
3 Q.Cloelius Siculus,consulin 498 v.Chr., tegen de inquisitie, en keerde in Juli1749
benoemde zi
jn ambtvenootLartiustotdictator naar Pari
#
is teruz
%2,
#' wa
arhi
*j
# z
ich dadeli#jk bi
j
en maakte zich zoodoeude vràjwillig aan deze de club der Jacobijnen aansloot en doorzign
excentrieke g'
edragingen zeer de aandacht
ondergeschikt.
4. T.Cloelius Siculus,bekleedde te Rome trok; in Juni 1790 brachthi
j in de verga.

allerlei hooge alnbten en voerde in 442 v.
Chr. eene volksplanting naar Ardea,in het
land der Rutuliërs.
5. Cloelius Tull
us, gezantbi
j koning To-

lumnius te Veji,werd door deze vermoord;
6.Cloelius Gracchus,aanvoerderd.Aequers,
zijn landslieden, tegen de Romeinen,443 v.
CLr-; door Cincinnatus ingesloten,nadat hij
eerst zelf een rolneinsch leger in het nauw

had gebracllt,moesthi
j door zi
jntroepenaan
de Romeinen worden uitgeleverd.
Clonills.1)ZoonvanAlegenor,aanvoerder
der Beotiërs voor r
j'roje,werd door Agenor
gedood. 2) Zoon van koning Priamus van
Troje. 3) Naam van twee der tochtgenooten

dering der assemblée constituante een ,,ambassade da genre humain'', saamgesteld uit

36 vreemdelingen (volgens sommigen vermomde franschen),die hun instemming met
de afkondiging van de rechten Van den
mensch wenschten te betuigen ;sindsnoemde

C.zich rorateur du genre humain''(redenpar
des mellschdoms),en veranderdezi
jn voornamen in die van Anacharsis;bijwi
jze van
Le
l
ing
rel
iogon
ieu
se voor zijn revolutionaire en antipropaganda kreeg hijin Aug.1792
den titel van yycitolren français'';kortdaarop
werd hij door het departement oi'
se in de
Conventle gekozen;hier sprak hijzich weldra tegen de Girondi
jnen uit, voegdp zich
vervolgensbi
j de Hebertisten,werdop VOOrstel van Robespierre alsaristocraaten vreemdeling uit de club derJacobi
jnen geworpen?

vanjAeneas.
fplolllllel.Hoofdstad van het ierschegraafschap Tipperary aan de beide OOVOrS der
Suir, en op de daartusschen gelegen M oire- in de aanklacht tegen de Hebertisten geen Long-eilanden, 9100 inw..
,m eelfabrieken, wikkeld, ter dood veroordeeld en 24 M aart

brouweri
jen,handelin boter.C.wasvoorheen

1794 terechtgesteld.Hi
j lietvele geschriften

een vesting,wier werken door Crolnwellna
een zwaar beleg in 1650 werden geslecht;in
1848 was de stad het midde1.punt van de be
weging van Smith 0'Brien.U.isdegeboorte-

na, als:(krtitndet/ef
g/?reure,
gduJfp/lcpz'
me'
fiyme

verneur-generaal van Nederl. lndië,geb.te

werd 17 Juni 1621 Predikant te Alnsterdam ,

(Londen, 1780), Ft
rtf:r (l''
an Gallopbile(1786),
Ba8e8 cpzàyf'
ifsfïpzlsclltw (le la rtyuôlïtpe d'
a
pcsre ltnmaitt (t783),enz.
plaats van Larrence Sterne.
Cl
1oppenburl 1)Ambtin hetOldenburgfplontlll-l'
. Stad en drukbezochte zeebad- sche district oldenburg, 854t/: kmz.groot)
plaats in het iersche graafschap Dublin,5km . 23000 inw., 10 gemeenten. 2)Hoofdpl.van
o-n.o. van Dublin. aan den noordoever der het ambt C.,42 km .z.w.van Oldenburg,aan
Dublin-baai,5100 inw.;eenkasteel,visscherij; de Soeste,2200 inw.
in 1014 werden hier de Denen door Brian
Cloppellbllrg'
. (Johannes) Nederl.godgeBorovinhe verslagen.
leerde,geb.13 Mei 1592 te Am sterdam,was
Cloon.(Dirck,ofTheodoor,van)z3stegot4- te Iaeiden leerling van Gomarusen Polyander,
Batavia,omstreeks 1688 (zoon van P.J.van vielvan den kansel de remonstranten en de

Cloon,burgemeester van Schiedam en in 1695 regeering op het heftigst aan,werd deswege
schepen van Batavia),werd inNederlandop- door Vondel scherp gehek-eld,ging naarLeicevoed, studeerde tth Leiden in de rechten, den,werd hoogleeraar te Franeker,en overl.
promoveerde 1 April 1707,ging in Nov.1719 hier 30 Juli1652;zi
jn theologische werken
a1s opper-kooplnan naar lndië,werd hetvol- werden in 1684 uitgegeven.
gend jaar opperhoofd teNegapatnam,in1723 Clorinde, de 282ste planetoile.
gouverneur van Corom andel, in 1724 raadClos, fr.wi
jnberg;van daar gedeelte van
extraordinair, en 1730 raad-ordinairvan Ned. den naam van verscheidene wi
jnsoorten:clo8
lndië,en werd 19Oct.1731totgouv.-generaal 8t. George8, een soort Bourgogne;cl08 Fp'à4-

benoemd, welk alnbt hi
j 28'Mei1732 aan- geot,enz.
vaardde;hi
j sloot8 Nov.1733 een contract Clot. (Antoine Bartllélemy) ook beltend

Clotarlue.
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onder den naam Clot-Bei,grondlegger van
hethospitaalwezen en vanden geneeskundigen
dienst als onderwerp van staatsbemoeiing in
Egypte, geb. 7 Nov. 1793 te Grenoble, studeerde te Montpellier.was arts te Marseille,
ging in 1822 naar Egypte en riep hieronder
M ehemed-Ali allerlei geneeskundige instellingen in het leven; na den'dood van ge-

noemden vorst in 1849 ging hi
j naar Marseille terug,was later weer eenigen ti
jd li
jfarts van Said-pacha,onderkoning van Egypte,
en oyerl.28Aug.1868teMarseille;hi
jschreef;
Relatton #6: épidemies de c/
îplei-tz--pràu: qui
psf reàné & Heggiaz: t
t Suez et en Egypte
(1832), De la pedfe ob8ervek ez@Egypte(1840),
zt
perçu généralyu'
rl'Egypte (1840),Opupd'oeil
d'
t:r la pe8teetIe#quarantaineu(1851),M e'ltèmet.4
Iï,Fïce-rpïd'
Egypte (1862),Del'ophthalmie,

Clovls II.

Clovio.(Gi
ulio)Ital.miniatuurschilder,geb.
l498 te Grizane in Kroatië) overl.te Rolne,

1578;zi
jn hoofdwerk iseenmisboek,waaraan
hi
j 9 jaren arbeidde en waarvoor B.Cellini
den bandvervaardigde(thausindellibliotheek
van het Museo Nazionale te Napels).
Clovis of Chlodwig, koning der Franken,
geb. omstreeks 466,overl.naarm en meent,te

Pari
js,in 'tnajaarvan 5114hàjwaseenzoon
van Childerik, werd in 481 koning van een
deel van het gebied der Salische Franken in

noordelijk Gallië,vernietigde in 486 doorzi
jn
overwinning op Syagrius bij Soissonsvoor
goed het romeinsche gezag in oallië,en werd
sinds door alleFrankische stalmen a1skoning

erkend, waarna hij ook de Alemannen aan
zich zocht te onderwerpen; hi
j huwde met

gu trécltiabwis, de f'esfrppips et de la cataracte

.ù
it
'.
*-

pàdertl
é: en Egypte (1864),DerniersAzlpf:8'
ar

.

laxpzl-cpsfc/ps dela peste(1866))enz.
Clotarius i,frankisch koning,jongstezoon

a *t e
e'
*

van Clovis en Olotilde, geb. 497,regeerde
over het land tusschen de Seine, de Oise en

den Rijn (hoofdstad Soissons), en overl.te
Compiègne in 561'zijn vierzonenverdeelden
onderling zi
jn gebied.

Clotarius Il, l'
rankisch koning,zoon van
Chilperik 1en Fredegonde,geb.584,overl.628.
Clotarius 111) oudste zoon van Clovis 11,
geb. omstreeks 652, overl. omstreeks 670,

regeerde van zijn vi
Jfde jaarover deelenvan
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.

,
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de dochter van den bourgondischen koning Gondebald, Clotilde, op wier

aandrang hi
j zichverbond
om.zoo hiideAlemannen

ki1ï ( mochtover
-winnen,tothet
. ,1 . -,
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christendom overtegaan;
na genoem d volk in 496
in den beslissenden slag
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van Zûlpich bij Bonn te.
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zich te Reims doopen,
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hebbenverilagen,liethiJ

met drieduizend van zijn
kri
jgsliedenidepausschonk
hem daarop den titel van
?al
lerchristeli
jkstekoning',
terwi
ll hij in de geschzedenisdikwi
jlsmeerstechris-

Neustrië en Bourgondië.
.
Clljtal-ius IV :van onbekendeafkom st,werd
in 717 door KarelM artel op den troon van
Austrasië geplaatst?en overl in 720.
C
tenkoning der Franken''
t
z
ov
l
sE
x
Cl
z
o
'
r
l
luol w ordt genoem d; in 500
Clèture, l'
r. slulting: in de parlementaire
taal, sluiting der debatten.Clôturiersnoemde kat
hedraalteCltartres Versjgeg jjj zju schoonm en na de Restauratie van 1815 in deFranvader,Gondebatd (Gonde-

sche Kamer ultra-royalisten,die bi
jhetop- baud)aan de oevers van de Ouche,bi
jDi
jon,
treden van een lid derliberale partijopslui- en maakte daarop van Bourgondië een soort
ting van het debat aandrongen.
vasalstaat; vervolgens keerde hijzich tegen
Clötze. Plaats in den kreits Gardelegen
van het pruis.reg.-distrjct Maagdenburg,23
km .van Gardelegen,3000 inw.

Clouet, (Pieter) of Clouwet,ook Clowet,

nederl.graveur,geb. en overl.teAntwerpen,
1606- 1670, bracht vele werken van Rubens
en van Dyck in plaat.
Clouet, (Albert) of Clouwet, ook Clowet,
nederl. graveur,geb.1724teAntwerpen)overl.

aldaar 1687,wasleerling van denvorige,zi
jn
oom, en later te Rome van Bloemaart;hi
j
vervaardigde meest portretten
Clouet.(Jehan)Franschportretschilderaan
het hof van Frans 1, geb.om streeks 1485,
overl. 1545.
Clouet,(François) fransch schilder, zoon
des vorigen,geb. omstreeks 1510,overl.1572,

volgde, waarschi
jnli
jk in 1541,zi
jn vader op
a1s yppeintre ordinaire du roy''aan het hof
van Frans 1, bekleadde dezen postook bi
j
Frans 11 en KarelIX ;ztjnpenseelbellandeling

de W estgothen, die hi
j in 507 bi
j Vouillé,
niet ver van Poitiers,versloeg,waarbi
jAlarik
11 sneuvelde; in de laatste jaren van zi
jn
regeering zocht hi
j zich op alle wijzen de
alleenheerschappi
j te verzekeren; hi
j werd
begraven in de door hem gebouwde basilisk
der Heilige.apostelen,te Pari
js;zi
jn vierzonen,Thierry,Clodomir,Childeberten Clotarius,
verdeelden zi
jn ri
jk onder elkander.
Clovis II,tw eede zoon van Dagobert,geb.
632, overl. 656, reqeerde van 638 afover
NeustriëenBourgondlë,echterlslechtsinnaam,
daar zi
jn bei-.
b'
.
>5
.% -xt
- c- deri
jkendoor
.
or
il
o I tl.'w zi
ju .moeder
.
ta u
,
- en ztn hove'
-- 1: g( o lin/en Wer@
den Lestuurd;
.

,.-..

:
%
.

van hem is
bekend, dat

Muntmetden beeldenaarvallhi
jeenmaalal

herinnert aan Holbein; het museum te AntUlzovls ll.
zi
jn voorhanwerpen heeft van hem een portret van Frans
den geld onII, het Louvre portretten van koningin Eli- der de armen uitdeelde;overigens wordt hij

zabeth en Karel lX,hetmuseum te Berli
jn
een portret van Frans 11 en een van den
hertog van Anjou (Hendrik111);beidelaatste
behooren t0tzi
jnmeesterwerken.

doordekroniekschrijverseenlosbandigdronkaard genoemd; zi
jne echtgenoote, Bathilda,
schonk hem drie zonen,Clotarius,Childerik
en Thierry.

Clovls 111.
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Clovis 111,koning van Frankràjk,zoonvan

Thierry 111,geb.682, gekroond in 69!,overl
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M unt met beeldenaar van Cl-ovls 111.
695, regeerde,.echter slechts in naam, over
Neustrië en Bourgogne.
Clovet.Zie Clouet.
Clow n,eng.boerenlumm eluhansvzorst,verscheen in het begin der 16de eeuw op het
engelsche tooneel en improviseerde aanvan-

Cluses. Hoofdpl. van het kanton C (10

gem.,10,350 inw.
) van het fransche àept.
Haute-savoie,14km .vanBonneville,2400 inw.
Clusia L. Plantengeslacht van de famitie
der Clusiaceeën,m et een 60-tal goorten,boomen of struiken,grootendeels inheemsch in

de tropen van Amerika; zij hebben leder-

achtige bladen en meest alleenstaande, gele,
roode of purperkleurige bloem en;ongeveer
allen bevatten een taai,kleverig,balsemachtig
sap; 0.rp:ec zweet een gomharsuit,dievoor
het kalefateren van schepen wordtgebezigd ;
genoem de soort wordt gevonden in W est-

lndië en Zuid-Amerika; 0. Fa'
va levert de
hog-gummiof zwijnegom , een wondmiddel,
dat dikwijls in de plaats van de kopaivabalsem wordtgebruikt; de naam zwi
jnegom
is misschien afkom stig van degewoonte,toegeschreven aan dezwl
gnsoortenin die streken,

kelàjk zi
jn rol, zelfin tragediën trad hi
j op, om bijverwondingen z0o lang tegen destam
en ook Shakespaere maakt van deze fguur van èen boom heen en weer te schuren tot
ruim gebruik. Later verdween de C.uit de het sap uitde schors te voorschi
jn komt,
ernstige stukken,daarna geheelvanheteigenClusiaeee:n. Plantenfamilie van de orde
lijke tooneel en vertoont zich thans alleen der Oistiioren,met een 320-tal,allen tropinog als potsenmaker in de pantomime en sche soorten; het zi
jn boomen of struiken,
het circus.
meest allen ri
jk aan karsige sappen;zi
jhebCloyes. Hoofdpl. van het kanton 0.(15 ben lederachtige bladen en levendig gekleurde
gem.
, 12.400 inw.) van het fransche dept. bloemen;deze laatste zi
jn doorgaans sexueel
Eure-et-luoire, 12 km.van Châteaudun,2340 geschei
den; de manneli
jke bloemen bevatten
inwoners.
talri
jke meeldraden; de vrucht is meest een
Cloyne. Stadje in hetiersche graafschap bes of een steenvrucht.
Cork,3200 inw.,zeteleensbisschops;schoone
Clusium (thans Chiusi,ziealdaar)Oudtijds
gothische kathedraal; oude,30 m eter hooge
ronde toren ;in de omgeving marmergroeven.
Clun.Plaats in heteng.graafschap Shrops,
2400 inw.;ruïnen van een normandischkasteel.
Clunes. Stad op Nieuw-Holland,Victoria,
200 km.n.w.vanM elbourne,aan deCreswick-

een dertwaalfbondsteden van Etrurië,tevoren
Cam ers geheeten. De stad lag aan de rivier

Olanis op eene hoogte in de nabi
jheid van
een meertje,en aan den clodischen weg,die
naar Rome leidde.Als residentie van koning
Porsena (wiensgraftombe zichindenabijheid
Creek,6000 inw.;indeomgevinggoudmijnen. bevond) komtzllreeds vroeg in de romeinClllny.Hoofdpl.vanhetkantonC.(25gem., sche geschiedenis voor,en ook laterbi
j den
15,390 '
1nw.)van hetfransche dept.Saône-et- invalder Galliërs.
Loire, 23 km . van M âcon, 4270 inw.;vele
Clusius. (Carolus) eigenl
i
jk Charles de
overbli
jfselen vanhistorischegebouwen,waar- l'Ecluze, arts enplaatkundige,geb.teAtrecht,
onde
r van de abdi
j der Benedicti
jnen.
bereisde Spanje, Portugal, Frankriik,EngeClupea. De eerste afrikaansche stad in
het lant
lschap Zeugitana,die deRomeinenna
hunne landing inden eerstenpunischen oorlog
veroverden.
Clupeoidei. Zie Haringachtige visschen.

land,de Nederlanden,Duitscbland,flongprl
n
ge,
werd door keizer M aximiliaan tot opzichter

over denkeizerlijkentuinteW eenenbenoemd.
b
ekleedde dezen post 14 jaren, legde hem
toen om gezondheidsredenen neer,hield zich
Cluseret. (Gustave Paul) Fransch taffcier geruimen tijd *
In Engeland en te Frankfort
en politikus,geb.13 Juni1823 te Parijs,be- op,werd in 1593 hoogleeraar te Leiden,bezocht de militaire academie van Saint-cyr, nevens directeur van den nieuw aangelegden
kreeg in 1855 den rang van kapitein , en plantentuin aldaar, en stierf in deze betrek-

verlietkort daarop den krijgsdiensi;in 1860
nam hi
j dienstonder Gariïaldi, en in 1862
in den burgeroorlog in Noord-Amerika bi
j
de noordeli
jken, vestigde zich na den oorlog
te New-York,gafhier eenigen tijdhetweekblad ,,New Nation''uit,ging in 1867 weder
naar Frankrijk,schreefhiervoorsocialistische
bladen: stond met Bakunin in verbinding ,
slootzlch aan bi
j de lnternationale,werd ln

king in 1609; onder zijn vele uitmuntende
en van fraaie afbeeldingen voorziene werken
zi
jn de voornaamste: Rariorum plantarnm
Fki.
:ft
lrïc (Antwerpen, 1601), Cnraewpdferïpre.
:
(1611),Eœoticornm Iiùrï X (1605).
Clusone,dtsch.Klausen.Hoofdpl.van het
district C. (58000 inw.) der ital.prov.Bergamo, 649 m. boven zeevlak,aan de Serio,
een zijrivier van de Adda,4000 inw.
1871 wegens revolutionaire handelingen, ten
Cluver of Clûver, (Philipp) geograaf en
doelhebbende een republiek naar de grond- oudheidvorscher, geb. te Danzig,1580, stuslagen van 1793 testichten,verbannen,keerde deerde eerst te Leiden onder Scaliger in

in 1884 naarFrankri
jk terug,enwerdin1888
te Toulon bijeen tusschenti
jdsche verkiezing
en in 1889 bi
jde algemeene verkiezingen,in
de kamer van afgevaardigden gekozen.In
1887 gafhi
j tweedeelenM :'
zzlpïre:inhetlicht.

de rechten,wi
jdde zich lateraandegeschiedkundige aardri
jkskunde, bereisde tusschen
1607- 13, Noorwegen, Engeland,Schotland,
Frankrijk?Duitschland en Italië,vestigdezich
in 1615 te Leiden, kreeg hier na het ver-

Cluvii.
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tzlïïgkft
z den titel 1890 daarl
schijnen van zi
jn Ge,.knaktia t'
levensnogdezelfdebetrekkingbi
jde
van Geographus academicus, ging in 1618 te Nederl. Centraal
s
po
o
r
we
gma
a
t
s
c
hap
pi
l
.
Hi
j
voet naar ltalië,kwam later te Leiden terug schreef:Rapportppcr denaanlej'
ptzseenvppren everl. hier in 1623;C.maakte zich ten weg f
cr '
verbindiîlg '
t
)tt'
?IdeOy
llsîàlé'
?I-7ft)l6s?
?el#c'z
opzichte zoo van de oudere als de nieuwere p, S'
umatra AncfdeIndischeze6(metkaarten
aardri
jkskunde zeer verdiensteli
jk;het eerst en teekeningen,1876),Rapportp'
tl
er den aanna ztn dood verschenen werk Introdnctio ïzà leg '
pcs spoorwegen ïzt de fWtfyzzwdc/àe Bovennnj'
versam epgg-t
zp/àîtzz)/ tam veterum g'
l
xcvt lf
zokflen (met kaarten en lengte-prohel,18784,
zlptlpk.
'
zfg'
lz çl-elden 1629, vol
tt
l ét
gz de yftJ'
/tçe3ilediger Amst.1729) H et hellend 'plrt/: r(1n Aqltd'
vond als de eerste geslaagde proeve van een ôttsfs.Rapport orer de'
mct
xrt'
deen brwlkbaarlteid
systematische behandeling deraardrijkskunde dezel. yfel.
sel: bi
jt
'
lcs aanle; '
pcp een t
g.
ppklre.
q

in haar geheelenhistorisch-politieken omvang ter '
tl
txrd?'
isdz
izw ran de Ozpzllipzà-àplesreltïcs pp
een algemeene verbreiding.
Sl6y/lcf a Azdcl de fsch:c/lczee(metteekeningen,
Cluvii Romeinsch geslacht afkomstig uit 1.
878), Nota p'
pe'
r'
Upoerweqaanleg 'i'
?l MiddenCam panië,en dat zich laterteRomevestigde; Sgmatra (1884), al
l
e
n
u
l
t
g
e
ge
v
e
n
or het
voornaamste leden:1)FauculaCluvia,bracht departement van koloniën; voortsdao
rtikelen
aan de Romeinen, die door Hannibal te in ,De Ti
jd'',mrijdschriftv/h Aardri
jkskundig
Capua gevangen werden gehouden, levens- Genootschap,''weekblad ,,De lngenieur'' enz.
middelen. 2) C. Cluvius diende als legaat
Clw yd.Rivier in het eng.graafschap Denonder Aemilius Paulus in M acedonië tegen bigh, Noord-W ales, ontspringt 13 km. z.w.

Perseus) in 168 voor Chr. 3) M. Oluvius
ltufus, door Tacitusri
jk en welsprekend genoemd,was consulonderClaudius,stadhouder
van Spanje onder Galba,daarna aanhanger
van Vitellius,voor wien hi
j zich zegevierend

van Ruthin,en valtna een z.
w.loopbijRhyl

in de Iersche zee.
Clyburg. (
Jacob)Nederl.zee-of:cier,geb.
Omstreeks 1666 in Den Haag, was kapiteinluitenant op de vloot van Almonde,die met
tegen eene aanklacht verdedigde Tacitus de eng. vloot onder Rooke in 1700 Kopenmaakt ook van hem gewag als geschied- hagen bombardeerde; hi
j schreefeen aantal
gedichten, die in 1727 onder den gem eenschrijver.

Cluysenaer.(Jean Pierre)Belgisch archi- schappeli
jken titelMengel- ezàtooneel
poèbée in
land,kwaln a1sknaap teBrussel(1818),werd fllyde. 1)De belangri
jkste rivier aan de
tect, geb.28 Mrt.1811, te Kampen in Neder- het licht werden gegeven.

hier door Suys opgeleid,leidde in 1846- 47
den bopw van deGalerieSt.HubertteBrussel,
en bracht behalve in België ook in andere
landen m eerdere m erkwaardige gebouwen tot
stand.

westkust van Schotland, ontspringt op 427

meter boven zeespiegelaanden Queensberry-

Hill, in het zuiden vanhetgraafschap Lanark,
niet ver van den oorsprong van de Tweed,

loopt langs Lanark (vier beroemde waterCluysenaar)(Alfred)zoondesvorigen,schil- valëen), Bothwell, Glasgow en Renfrew,en
der,geh.24 Sept.1837,te Brussel,hield zich valt na een n.w.loop van 157 km door den
eenigen tijd te Parijs en ltalië openvestigde breeden Clydeboezem (Firth of Clyde) bi
j
zich vervolgens in zi
jn geboorteplaats; hi
j
rton inhetNoorderkanaal(lerschezee).
schilderde portretten,genrestukken,fresco's, Dumba
De vier watervallen van haar bovenloop
en met Hennebicq het panorama ,de slag zi
jn die van Bonington, Corra, Dundaff en
bijW örth''.
Stonebyres Linns.2)StadjeinW aynecounty,
Cluysenaer. (Jacobus Leonardus) Nederl. staat New-York,2800 inw. 3)Dorp in Saningenieur,geb.te Breda, l1 M ei 1843,kreeg
dusky county , staat Ohio, Noord-Amerika,
in Juni 1863 van de Detftsche academie een 2400 inw .
diplomâ â1j civiel-ingenieur, werd in Nov.
Clyde. Zie Campbell.

van genoemd jaar opzichter5deklassebi
jden

Clydebank.Stadje in hetSchotschegraafaanleg der staatsspoorwegen, werd in 1865 scha
p Dumbarton, 10,
000 inw ;w as in 1881
opzichter 3de klasse, weinige m aanden later n0g een onbeduidend dorp m et 1635 inw.;
adjunct-inspecteur,wasvan llan.totmidden het niet ver van C.gelegen dorp Kilpatrick
1866 waarnemend sectie-ingenieur, nam in is volgens de traditie de geboorteplaats van
grnoem de betrekkingen een werkzaam aan- St.Patrick,schutspatroon van lerland.
deel in de voorbereiding en het ontwerpen
Clylllellt! Swv W ormgeslachtvandegroep
van de brug over het llollandsch diep, ver- der Vastzittende borstelpootigen, ol
taetonot
la
liet 1 Sept.1869den staatsdienst?werd leeraar .::f?t
'9?
,&/dc, en van de familie der M aldama :.
aan de hoogere burgerschool te Breda,aanvaardde in 1873 een Lenoeming totingenleur?
chef der opname op Sumatra)ten behoeve
van het ontwerpen van spoorwegen op Sumatra's westkust en de
koer der ombiliën, n at
kolen,werd in M ei 1876 va> deze betrekking
ontheven, werd in hetzelfde als leeraar aan
*@
*@
de Kon. Militaire academie te Breda vere
*@
bonden?trad 1 Juli 1879 a1s hoofd-ingenieur'
bi
j de Maatschappi
j totexploitatievanstaats-

spoorwegen in dienst,was in 1888 van Jan.
tot Oct.directeur van de Nederl.Zuid-Alrik.

Cluvusxl-soou'
r.

spoorweg-maatschappi
j, werd 1 Nov. direc-' Clymenja: bevattende een aantal cylindrische
teur-genel'aat der S.S.,en aanvaardde 1Dec., worl
nen, waarbi
j hetvooreinde alsafgeknot

is en een soortvooruitspringendeplaatvormt,
die zich over hetm ondsegmentuitstrekt;het
laatste lichaamssegrnent eindigt in een soort
van trechter met ingesneden rand,rondoulde
aars; de soorten bewonen verschillendezeeën,
als &.ampbjstoma dc Roode zee,C '
urtzzlf/à'
u.
g
den Atl. Oceaall, C. lumsrïct
ll'
i.
s de kust van
Groenland.

Clyllpelle.1)Docltter van Oceanus en Tethyj, vrouw van lapetus of van Prom etheus
0n moedervanllell
enenDeucalion.2)Dochter
van Nereus en Doris.3)Dochtervanlpbisof
van Minyas,vrouw van Phylacus,moedervan

lphiclus en Alcimede,bijHelius moeder van
Phaëton, bi
j lasus moeder van Atalante.4)
Dienares en vertrouwelinge van Helena)die
zi
j naar Troje vergezelde Na de innerning
van Troje werd zi
j de buitvan Acamas.5)

taal-poriënbedraagt
N

r %.

q %

'x

&

x

b!jeenigen(geslachtenCl
ypeastertAvacltw,(
?'
î6ltl
.
:) vi
jf, bi
j de
m eeste geslachten
(Fibulavla, Ac/lïspcyamu8: .
fzfwt4x'
t
fm
enz
)echter slechts
* .

De levende
soorten bewonen
he
voor
deel de
ntImeeronndischen
Ctzvpl
îwsrstt-soolt'r. en den Grooten oceaan;in deNoordzee
tœ
op de kust van Nederland leeftEchinocyam'
p'
a8illu8. De oudste bekende soorten dezer
groepbehooren totdegeslachtenEchinocyamus
en Fibnlaréa en leefden op het einde der
Vler.

M oeder van Homerus.
Clym ene, naam van de 104e planetoïde,
in 1868 door W atson ontdekt.
Clym enes.1)Bi
jnaam van Hatles.2)Zoon
van Cardis ui
t Creta,die 50 jaren naden
vloed van Deucalion de olympische spelen

kri
jtperiode; eerst in de tertiaire periode
echterkwamen zi
jtotvolle ontwikkeling.

den in het centrum geplaatsten, van een
kauwtoestel voorzienen m ond; de aars
Opent zich hetzi
j Ran den rand of aan de
onderzijde; de madreporenplaat neemt het
midden van het topveld in;lichaam weinig

cope, fzpspw/lprt
z,Astriclypel
u ,A'
ck4fellc,lofsmal

2.Scntellina,
' deze onderfamilie bevat een
aantal zeer platte sterdieren,die aan de bovenzijde doorgaans zeer flauw gewelfd, aan

de onderzi
jde daarentegen vlak zi
jn,en alzou vernieuwd en voor zi
jn voorvader Her- daar voorzien van smalle,van de m ondopecules altaren zou gebouwd hebben. 3)Zoon ning naar den rand der schaal gaande alnvan Helius,vader van Phaëton.4)Zoon v=n bulacraalgroeven met zeer kleine poriën;bij
Presbon, vader van Erginus,koning van 0r- de meeste soorten zi
jn dezeambulacraalgroechomenus, door de Thebanen verslagen en ven vertakt;de ambulacra petaloidea,die in
door Erginus gewroken.
de vorige onderfamilie bij velen aan hun
Clypeastridae. Familie van Sterdieren of benedenrand niet gesloten zi
jn, en, tevens
Stekelhuidigen, van de orde der Eœucyelica, smaller wordende,bi
j sommigedebloembladbevattende sterdieren lnet bloembladvormige vormige gedaanteverliezen en denlancetvorm
ambulacra, welke breederzi
jn dan de inter- aannemen, zijn bi
j deze onderfamilie hetzi
j
ambulacraalvelden, verder gekenmerkt door breed en gesloten (geslachten Mill
ita, .
A'
n-

hoog, meestal rond of afgerond vi
jfhoekig,
soms sterk afgeplat, m et een vlakke of ?en
holle onderzijde; binnen in de schaaldoorgaans kalkbalken, deel uitm akende van het
tamelijk ontwikkeld skeletenwaarvanenkele
zich van den boven- tot den benedenwand
uitstrekken ; behalve de grootere poriën,
dienende tot doorlating der ambulacraalkieuwen,komen nog een groot aantalandere
veel kleinere poriën voor, welke over het

en open aan hun einde (geslachten Rotula)
fc/liztpdïyc'
t
u, D endra8ter, Ac/
zïst
zrcchlïud,

Leodiah eenigen(geslachtenLobophora,A pspphora,Mellita)hebbenvi
jf,anderen(geslachten
Dendraster, f c//l crt
zchsï?
u , llotnla: A'c/lïzlt
)discuslviergenitaal-poriën;deaarsbevjndt
zich hetzi
j aan ofnabi
jden rand ofaan de
onderzi
jde, ongeveer halverwege tusschen
mond en rand;de voornaamstebi
jzonderheid
dezer onderfamilie is,dat,m et uitzondering
der geslachten Denda8ter , Ac/lïstzrcc/lsïlu,

Scutella,de schaal,hetzi
j vanrondeofspleetvormige gaten ofvan insni
jdingen langs den
rand voorzien is;bi
jvelen komenzulkegaten
overige der schaalverspreid zi
jn,en waaruit of insni
jdingen voorjuisttegenover de amaan de ondervlakte de kleine alnbulacraal- bulacra;de soorten dezer groep leven nageno
e
g
ui
tsluitend in de tropische en subtropootjes naar buiten komen,dievoordeplaatsbeweging van hetdierdienen;bi
j sommige pische zeeën; uit de europeesche zeeën is
grootere soorten bedraagt het getal dezer een enkele soort bekend;deze groep isnog
poriën verscheidene duizenden;de stekelsen lets jonger dal
l de vorige, daarde oudste
knobbeltjes die zi
j dragen zijn mede zeer lossiele soorten het tertiaire en welbijna
talri
jk;de stekelsvertoonen zich dikwi
jlsa1s zonder uitzondering tot het mioceenti
jdperk

kleineborsteltjesofsti
jvehaartjes;overigens behooren. De familie der Ca88idnlidae,zie
hebben ook deze stekels,evenals degrootere aldaar,is m et deze familie nauw verwant.
stekels bij andere sterdiervormen een kalk- Clytem naestra,zieAgamemnon en orestes.
Clytia, naam van de 73e planetoïde, in
skelet. Men splitst deze familie gewoonli
jk
1862 door Tuttle ontdekt.
n0g in twee Onderfamiliën:
1.Cl
ypeastrina,schaalrond,eirond of vi
jf- Clytius. 1) een der Giganten.- 2)Zoon
hoekig,doorgaans weinig gewelfd (uitgezon- van Laomedon,vader van Caletoren Proclea,
derd het geslacht Fibularia): zonder door- een der oudsten van Troi
e. 3) Naam van
borende openingen, spleten of insni
jdingen meerdere tochtgenooten van Aeneasf;m .,c.m.,c.M .:afkortingen voorcentimeter.
aan den rand; alleen bi
j het geslachtltgçn,
a
s

AGwss. kom en zulke insni
gdingen,ten getale
f?. X . G ., afkorting voor Companion of
van tien,aan denraadvoor;hetgetalden geni- the order of St. M ichael and St. George,

C-m ol.
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C obâ
.n.

d.i.ridder van de orde van St.M .en St.G.

G'oan. (
Titus) Amerikaansch zendingreiziC-mol.(ital.ut minore,franich utmineur, Ver, geb. 1801,overl.1882,arbeidde langen
eng. c minor, duitsch C-moll). De weeke of tl'd op Hawaï;hiJ'schreef:Adventures'îzlPatai/lIiawaiienz.
moltoonschaal,waarbi
jde g,eenaeenhalven gonia,Life '

toon worden verlaagd;de paralelle harde of
durtoonschaal is Es-dur.
CN.scheik.teeken voor cyaan.
Cneorum L.Plantengeslacht van defamilie
der Simarubaceeën,met sleclltstwee soorten,
die in de landen der Middell.zee iqheemsch

Coatbridge Stad in het schotsche Vraafschap Lanark, 15 km. o.van Glasgow,met
Airdrie saamhangend, aan het Monkland-

kanaal, in een bedri
jvig mi
jndistrict,hoofdzetelderschotsche ijzer-industrie;in deomgeving een 100-talhoogovens;30.000 inw.

zi
jn,voorn.in Spanje en op de Canarische Coates:ille. Plaats in Chester county van
eilanden;hetzijn kleine struiken met leder- den n.-amerik.staat Pennsylvanië,3800 inw.
achtige bladen en tweeslachtige bloem en;
Coati, de neusbeer (Na8ua).Geslachtvan

van de Spaansche soort 0.tricoccum L. wor- beren,inheemsch in het oosten van tropisch
den de bladen en bessen als afvoerende mid- Z.-Amerika,bevattende slanke beren m eteen
delen gebruikt; de schors van C.A'
/
xlrertffes- tot een langen snuit verlengden neus en een
tnm, op de Canarische eilanden,dient aldaar
aanm erkeli
angen en
*i
#k l
il *
als surrogaat van de kina.
dichtbehaarden staart;
z
>
1
,
m
'
,d
Cllieus YXLL. Plantengeslacht van de fade coatis bereiken ten
FI
milie der Oompositen,m et slechtseen enkele
&/.
hoogsteeenlengtev,3&
soort, C. d
?exedïcf'
/
u,de gezegende distel of
7)s
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stengel, langwerpig lancetvormige, 15 cM . 'Nw
$..'- ' >a zoowel met wortels
'
>,
jten van planlange, aan den rand doornig getande bladen ..
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en door groote,doornige dekbladen omhulde W'
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bloemhoofdjes;hetkruid isalsHerbaCardui e2-l'
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denrk
oode
.'-.'
J'
.'
J.
-=
tps
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ç,a
benedicti ofûcineel; het bezit in den frisschen
Z
.
)
staat een eigenaardigen geur, gedroogd een
u
C0ati (ha8ua Ju8ca,
hasua t
spci/zlz
id, Na8ua
bitteren smaak en wordtbi
j koorts en ziekte
CoA1-l.
van hetpoortaderstelsel gebruikt.
v'
ala) en Na8l
m narica
Cnidus. Oudtijds hoofdstad van het Do(Texas,Guatemala);zij
risch verbond, in Klein-Azië, gelegen aan worden om hun pels en om hun vleesch
Kaap Triopium (Criol,gedeeltelijkophetvaste veelvuldig gejaagd; het zijn dagdieren,die
land,gedeelteli
jk op een door een dam daar- gezellig in troepen bijeen leven;slechts de
m ee verbonden eiland.
oude mannetjeszonderenzich doorgaansaf;
Co.scheik.teeken voor Kobalt.
hetwijfje werpt3jongen,diedentroepweldra
Co.ellg.en am erik.afkorting voorcounty: vol
gen; zi
j kunnen zich zeer goed aan den
gevangen staat gewennen , telen dan zelfs
graafschap.
C0. in ûrma-namen, afkorting voor Com- voort, en komen dikwi
jls in menagerién enz.
Pagnie.
voor, (zie ook plaatbi
j Amerika).
Coa. Rivier in het district Guarda Van
Coatieogk.Stad in Canada,prov.Quebec,
de portugeesche prov.Beira alta, ontspringt 3200 inw.
aan de Serra de lasMesas, wendt zich bi
j Coatit. Plaats l*n Abyssinië, Tigré, in de
Sabugal naar het noorden, en valt na een vallei van de rivier Saraï, ziirivier van de
loop van 150 km.bijFozcoa in de Douro. Belesa;in 1894 behaalden de ltalianen onder
Coaeh, eng. koets; in den scheepsbouw Baratieri een overwinning op den ras van
Tigré,M angascia.
een hut (kajuit)aan dek.
Coatzaeoaleos. Havenplaats aan de golf
Coaetaneus,lat.ti
jdgenoot.
.

Coagulatie, Stolling.
Coahom a. County in het nw . van den
noord-amerik. staat Mississippi,19.000 inw.,
hoofdpl.Friar's Point.
Coalluila of Oohahuila. Staat der republiek M exico,grenstten w.en n.aan deRio
Grande del Norte,ten o.aan Nuevo-lueon,ten
z.aan San LuisPotosienZacatecas,ten w.aan
Durango en Chihuahua,heeft een oppervlakte
van 156.731 km2.,en telt een bevolking van
152.
000 zielen ,hoofdplaats Saltillo.
Coal City.Plaats in Grundy county,staat
lllinois,Noord-Amerika,1700 inw.
Coal Creek. Plaats in Anderson county,
TeCoal
nnesseDal
e,Ne.-im erika,1900 inw.
Plaats in Schuylkill county,
Pennsylvanië,N.-Amerika,2000 inw.
Coalitie, fr. coalition, verbond, bondgenootschap,

Campeche 1
@l1 M idden-Am erika, aan de
monding van de rivier C. in de golf van
M exico; C.is het uitgangspunt der spoorl
ijn
naar Suchil en van het ontworpen kanaal
door de landengte van Tehuantepec.
Van

Coazze.Plaatsin deital.prov.Turi
jn,aan

de saamvloeiing van de Sangonetto en de
Sangone,4000 inw.
Cobaea CAv., Plantengeslacht van de familie der Polemoniaceeën,bevattendeeenaantal schoone klimplanten, m et afwisselende
bladen en in de bladoksels staande levendig

gekleurdebloemen;allesoortenzi
jninheemsch

in tropisch Zuid-Am erika en Mexico; enkele
worden in Europa als sierplanten in broeikassen gekweekt; de schoonste soort is C.
8canden8: met 6- 9 cM. lange purperroode
bloemen.
Cobàn.Hoofdplaats van het departamento

Cobar.

--
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Alta Verapaz der midden-amerik.republiek

Cobden.

9 Alaart 1762 te Farnham,werd in 1784 sol-

Guatemala,aan denrechteroevervandeCoja- daat, ging in 1785 llaar Nieuw-schotland,
bon, zijrivier van de Polochic, 5000 inw., nam in 1791 als sergeant ontslag uit den
meestfekchi-indianen;centrum vaneenkoffle- dienst,hield zich eenigen tijd te Pari
jsop,en
district.
begaf zich daarop naar Philadelphia, waar
Cobar Stad op Nieuw-Holland, Nieuw- hi
j zich als boekhandelaarvestigde en onder
Zuicl-W ales. 150 km . z. van Fort Bourke; denpennenaam Peterporcupine(Stekelvarken)
belangrijke kopermijnen;hoogovens.
vlugschriften begon uitte geven,waarin hij
Cobaya,hetzg.èuineeschebiggetje(Cavéa de zaak van Engeland verdedigde en tegen
cobaya), knaagdiersoort van de familie der de franschen invloed opkwam ,evenals in het
door hem opgerichte, geredigeerde en uitgegeven ti
jdschrift ,The Porcupineu;wegens
Nx
* *,
smaadschrift tot een hooge geldboete ver-> xe
% p.= w
'zeeN J- &
N
w
'
'
*
.
x'N#%A)1 '.. J 1.,. v
oordeeld ging hi
j in 180t naar Engeland
j v xjx
&,upy yjNj.
,
/ cv'+
'
J
y#
x*
/ -.-xN 1
terug, gaf hier een verzalneling van zi
jn in
n h'# j , 4e...&- .
e..
.
j),r
a
.
z
,J i#- d .
v
,
genoemd ti
jdschrift geplaatste artikelen in
*-u
y
e
-< g
het licht,onder den titelThe w0rk8PJPeter
. -+ -r T r
fbrcuzïp,
c (12 dln.,oluonden 1801)en richtte
H M #-->
z:...-v
''
*'- œ w
--.
.
,e A.,
- A*
e
in 1803 een nieuw ti
jdschrift op,,,W eekly
PoliticalRegisterkt,dattot zi
jn doodbestond,
en voor de geschiedenis zijns ti
jd groote
COBAYA.
waarde heeft;groot opzien baardenzi
jnbrieven over den vrede van Amiens; in 1805
Cavina en van de groep der Halfhoevigen, schaarde hi
j zich plotseling aan de zi
jde van
S'
abnngulata, de typische soort is het ge- de de regeering vi
jandige radikalen;wegens
slacht oaria; pooten kort,achterteenen niet een artikeloverdeli
jfstraieninhetengelsche
door een zwemvlies verbonden; welke de leger werd hi
j in 1810 tot tweejaren geoorspronkeli
jke stamsoort van dethansalleen vangenis en een geldboete van 1000 pond
bi
J den veestapel bekende cobaya is,heeft sterling veroordeeld; vele artikelen in een
men nog niet met zekerheid kunnen aan- ander door hem opgericht tjdschrift,,
,Two
wi
jzen, daar ditdier nog nietin den wilden Penny Trash'') stelden hem aan nieuwe vertoestand is teruggevonden; van het geslacht vol
gingen bloot,zoodat hi
jin 1817weernaar
Caria kom en echter in Zuid-Amerika Ver- aAmerika ging; in 1818 keerde hi
jnaarzijn
schillendesoorten V00r,5aneenewaarvandeC. geboorteland terug en hield zichvoortsvooral
vermoedeli
jk afstamt,volgensvele zoölogen metde landhuishoudkunde bezig;zijnEnqli8h
van de soort Cavia aperea, welke in Brazilië Grammar nEngelsche spraakkunsta (1819)is
zeer menigvuldig voorkom t;dit wordtechter merkwaardlg door bi
jtende satires tegen het
door anderen bestreden,vooral op grond dat koningschap in de bi
j de oefeningen gekozen
0.en Cavia apereaniettezam enparen;enkele voorbeeldenàin 1832 werd hi
jte Oldham in
soorten zijn vereenigd in het ondergeslacht het Lagerhuls gekozen,waarin hi
jzich echter
Kerodon Ogv.De 0.is thans geheeleenhuis- minder dan verwacht werd deed gel
den;hi
j
dier, en sinds m eer dan een eeuw in Europa overl.18 Juni1835 op zi
jnlandgoedbi
jFarngeacclimatiseerd; het vleesch Avordt door ham ; van zi
jn werken zi
jn nog te noemen:
velen zeer smakeli
jk gevonden;de cobaya's Rural rides ïzl the cpyzlfïe,
g PJ Snrrey,Xesf,
worden veelvuldig gebruiktvoor devivisectie. Susnei
r, rtfzzl
zd/lïrc, (1830) en de doorhem
Cobb.County van den noord-am erik.staat uitgegeven Coll
ect%on PJ 8tate trials (3 dln.,
Geqrgia,23.000 inw ,hoofdpl.M arietta.
1809- 10)en Parliamentary Debate8 (16 dln.,
C/obbe. (Frances Power) Schri
jfster,geb. 1803- 11); zijn Ad6c6 fp young m6n and fp
<
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te Dublin, 4 Dec.1822,w erd te Brighton op- young women werd nog in 1892 herdrukt.
gevoed, legde vroegtijdig groote belangstel- Cobbler.Een uit Amerika afkomstige verling voor theologische vraagstukken aan den koelende f
lrank, bestaande uit wi
jn,suiker,

dag, genoot haar geesteli
jke opleiding van oranjeschillen en i
js;het meestbekend isde
Theodore Parker, bereisde daarop ltalië en Sherry-cobbler.
het oosten, schreef Tlte Citieu p/'the Pa8t Cobbold.(ThomasSpencer)Engelschnatu(1864)en ltalic8(t864),trad opa1sverdedig- ralist, geb. te lpswich? 1828, studeerde te
ster van de rechten der vrouw en als antivivisectioniste, en gaf in 1894 haar A'
atobiographie in het licht;onder haar overigew erken zi
jn de voornaamste: Friendte88 Girl8,
and H ow fp H elp Tkem (1861),SrtlàezèLtght8:
J% ./v
l:l
lïrp into the kke8ent (bstfïfïpzè and

Future x
rarpvecf.
s of .
/?elïgïp'
?
u Faith (1864))
StudiesAe'
?
,
tland 0ld (1865),Criminals,Idiot8,
1T%Ap,
6p, and Minor8: fd tlte Oltzf
gd'
z/iccàff
?zl
Souttd? (1869),Darwinism izlM0ral8(1872),
TAe Hope8 PJ theSkr
/lczlRaceHereafter and
Here (1874), Re-echoe8 (1876), Tlte Peak in
Darien (1882) Tlte Scïexfï/c Spirit #' the
=#e (1888).
Cobbett.(W illiam)Engelsch schri
jver,geb.

Edinburg in de medicilnen, was te Londen
aan verschillende hospitalen en colleges verbonden,hield lezingen over plantkunde,dier-

kunde,vergelijkendeontleedkunde,aardkunde
en over de bijdenmenschparasitischlevende

Wormen)en werd in 1868 conservatorvanhet
Britsche mllsetlm ' hi
j oyerl.20 Mjart1886;
Entozoa (
h
i
j
s
c
h
r
e
e
f
:
1864),Para8Ite8(1879),
Tapewormn (
1866) enz.
Cobden.(Richard)Engelsch demokraat,be-

strijder der monopoliën,verdedigervanvri
jen
handel, geb.3 Juni 1804 op de hoeve Dunford bi
j Midhurst in Sursex,de vierde van
e1fkinderen,werd door zi
jn geheelonbemitldelde ouders op een soortkostschoolinYork-

Cobden.
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Cobequid-llills.
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shire gedaan, kwam in 1819 bi
jzijn oom in
een zaak in l
nanufacturen.bezochï als handelsreiziger dezer zaak
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Omtrent een handelsverdrag te leiden, sloot

Op 23 Jan.1860 metgenoemdland hetinzijn
gevolgen zoo belangrijke verdragvan 1860af,

steunde vervolgens nog krachtig de door
John Bright geleide agitatie voor herziening
?.
!i,? /
#
ionyelieden Li
jna zonder der kieswet, nam echter geen werkdadig
'..', .#,..1,
i,
ndeelm eer aan den parlementairen arbeid,
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k .àV
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zelf in Lancashire een t
< I . #
1e meestbesliste wijze partijvoordenoordet'
dusdanige inrichting op, li
e staten, voerde il1 1861 oppositie tegen
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en vestigde zich in 1832 interventie van Engeland ten gunste van
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m-vte Alanchester, waar hi
j Denemarken, en overleed 2 April 1865 te
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in l835reedstotdegroot- Londen;hi
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j geldt als de hoofdvertegenwoor.
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ger van de Manchester-school en a1s een
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y..lmgj- 41jjj industrieelen behoorde;in di
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1835 bezocht hi
j deVer- der meest eminente kampioenenvoorvri
jhandel en algemeenen vrede. Zijn Speeclte8 0zà
Queution.
u PJ P'
ablic fblïcp werden in 1870

Rlcual
nigde Staten,gafterugto COISDEN. ee
gekeerd de vlugschriften
E,
4glawd) Ireland c/ld
Amerioa in het licht, bereisde in 1836- 37

door John Bright en Thorold Rogers uitge
geven.
Turkije, Griekenland en Egypte, schreef' Cobden-fllllb.Een in 1869 te Londen 0Pin 1436 de brochure .
l/t4ygic, een bestrij- gericht genootschap tot het propageeren V an
ding van den toenmaals in Engeland heer- devri
jhandel-beginselen;alleeneconomistenen
schendenrussenhaat;beidebrochuresbevatten politici worden als leden toegelaten.

in hootdzaak reeds degrondtrekken vanzijne Cobell. (Jan) Nederl.sclzilder,geb 1782,
later metzooveeli
jver gepropageerde denk- overl. 4 Sept.1814;meest landschappen en
beelden : de roeping van Engeland om als dieren (ossendrilt, Landschap met grazend
beschermer van denwereldvrede op tetreden, vee,beiden te Amsterdam,Rlksmuseum).
en grootstmogelijkevri
jbeidvoordenhandel; Cobellzl. (Ludwig, gra,af van) Oostenr.
zij verschaften heln grooten invloed bi
j de staatsman,geb. 2t Nov.1753 teBrussel,trad
industrieele aristocratie van luancashire en in 1772 in oostenr.staatsdienst,werd in 1774
deden hem in handels-en ni
jverheidskringen gezantte Kopenhagen,in 1777 te Berliin,en
een sterken aanhang vinden; met eenige ge- i
n 1779 te Petersburg,waar hi
jtot179tbleef
li
jkgezinde vrienden slaagde hi
j er te Man- en tot den kring van vertrouwelingen van
chester in, de Lord of the M anor door een keizerin Katharina 11 behoorde;in Sept.1.
795
gemeenteraad te doen vervangen ;in1838 be- sloot hi
j voor Oostenrijk met Engeland en
zochthijDuitschland,en vatte hierheteerst ltusland het ve
rbond tegen Frankri
jk al
'
,
hetdenfbeeldvaneenvereenigingtotbesclter- onderhandelde 1*I1 1797 met Bonaparte te
mingvandebelangenvandelAlàaitldenstalldtegen
de aristocratie op,hetgeen tot de oprichting

Udine, en onderteekende 17 0ct den vrede

van Campo-Formio; daarop woonde hi
j het
van deAnti-corn-luaw-laqague(anti-graanwet- congres van Rastatt bij, sloot in 1801 den
bond)leidde;in 1841.werdhijteStockportin vrede van Lunéville af, werd daarop tot
betLagerhuis gekozen,enzagzi
jnstri
jdtegen onderstaatskanselier en minister van buiten-

de graanrechten in 1846 bekroondm etdeover- landsche zaken benoemd,vergezelde in Nov.
winning: de ophefûng ervan; een plaats in 1805 het oostenr.hof naar olmïitz,legde na
hetnieuwgevormde whig-kabinet afwijzende den vrede van Preszburg (26 Dec.1805)zi
jn
ondernam hi
j nu een reis door Europa,en posten neder, en overleed 22 Febr.1809 te

vernam te Madrid dathi
jin W est-Riding in Nveenen; hij waseen heftig verdediger van
hetparlementwasgekozen7onderzijnmede- den absoluten regeeringsvorln en een onverwerking werd in 1849 de acte van navigatie moeid bestri
jder der fransche revolutie en
opgeheven; hi
ji
jverde voortsnog voor ver- hare beginselen.
betering der handelsbetrekkingen van EngeZijn neef, Johann Philipp, graaf van C.,
laatste van dit geslacht,geb.28 M eiI741
land met het vasteland, voornameli
jk met de
Frankri
jk, voor financieele hervormingen, te Laibach,studeerde te W eenen en teSalzvoor lterziening van de kieswet, voerde 01)- bach? werd in 1767 als staatsraad naar
positie tegen Palm erston's politiek onmiddel- W eenen beroepen,vergezelde in 1777 keizer

ltk voor de Krimoorlog, deed in 1857 door Joseph 11 naar Franl
tri
jk,en nam in1779a1s
een m et16stemmen lneerderheid aangenonlen gevolmachtigde deel aan den vredehandelvan
votum van wantrouwen inzake de China-aan- Teschen; zi
j was daarop tot1793 onder-hofgelegenheden hetministerievallen,leedbi
jde en staatskanselier,werd vervolgens tot kannieuwe verkiezingen de net
lerlaag tegen den selier der italiaansche provinciën benoeid,
kandidaat der oorlogsparti
j.ondernam hierop ging na den vrede van Lunéville als buiteneenreisnaarAmerika,werdinzi
jnafwezigheid gewoon gezant naar Parijs,hield zichna1805
W eenen op,en stierf hier,30 Aug.1810.
bi
jeentusschenti
jdscheverkiezingte Rochdale teCobet
luid-llills. Heuvelketen in de prov.
.

in April 1859 weder in het parlem ent gekozen,zag zich kort daarop in het nieuwe ka- Nieuw-schotland, Canada, van kaap Chiegbinet-palmerston de poliefeulle van handel necto aandeFundybaaievenwi
jdigmetPrinceaangeboden, bedankte echter, zich aan geen Edward-eiland, scheidt de genoemde baaivan

jnenbaai; geheelmet oerwoud bedekt;
parti
j willendeverbinden,zoowelvoorheteen de Mi
a1s voor het andere aanvaardde evenwel de aan de Mi
jnenbaaien aan de noordzijderi
jke
ôpdraclttde onderhandelingen met Frankri
jk steenkoollagen.
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Cobet.(Carel Gabriel) Nederl.hellenist, steel; die bi
j de geslachten Cobiti8en Mi8geb.28 Nov.1813 te Pari
js,waar zi
jn vader 9RT*R8 LAc. (Ckbitichtltys BLEEKsl
tl gemist
een staatsbetrekking bekleedde,studeerdevan wordt; een andere bi
jzonderheid is,datbi
j
1831.- 40 te Leiden,deedtoen Op etaatskosten velen (geslachten Acaktthopuis,fp6yliflpccp/ttlll6y,
een wetenschappeli
jke reis naar ltalië, en Acanthlvhtltalmu8)de oogen door dehuidzi
jn
au levert
werd in 1847 hoogleeraar aan de hooge- overdekt;het geslacht Lepidocephal'
school te Leiden, waar hi
j 26 Oct. 1889 in de geheele familie der karperachtigen het
overleed; C. hield zich voornamelijk bezig eenig voorbeeld van een m et schubben bejlhet geslachtàp'
tba in
met de studie der grieksche schrijvers,voor- dekten k0p op,terwi
j de
nameli
jk der antieken,enverwierl'zichgroote genoemde familie het eenige is,waarbi
verdienste ten opzichtedergriekschemetriek; buikvinnen ontbreken De onderfamilie der
zijn hoofdwerkenzijn:ProuographiaXc'
?l6#At
)Al- 0.is beperkt tot Europa en Azië; de m eeste
tea (Leid. 1836),Observqtione8cr'
ifictlcin (7t?- vertegenwoordigors leven inzuidelijkenzuidmicireîïgldc: (Amsterd.1840),Oratio de arte oosteli
jk Azië en rondom deSoenda-eilanden,
izàfcrl?
reff
zzltf'
.
l gvammatices et crlfïcE.
s (hnda- terwàjl ook uit Japan enkelen bekend zi
jn;
ment'
t8'
îzl/lial
tz,pA'
ï'
//lt'
frfpplbilologip/F,
cïp(1847), van het tiental europeesche soorten komen
Praefatéo lccfïpzl'
p,m de à'
i,
gfprïtfretel'e(1853), twee in Nederland voor Cobitis Jp,
gyïli'
g,
Variae lectione8l
/u'
i/
?u,
:continentarpôyerrlfïp'
ne,
s groote m odderkruiper,donderaal en weer-aal
c'
riticae '
i,
4 scriptoreq prlccp: (1854,2e druk gelleeten, en Acantltopuis fttc?lf//,(zie aldaar),
1873); Norae lccfîpzàe.
s (1858), Oration,
e'
n et de kleine modderkruiper,beiden in zoetewa//tzgvlcsfq Lysiae tArnst.1863),Mi8cellaaèea teren metmodderigen bodem,waarin zi
jzich
p/lilplppïcfzetcrïfïcc (1873),Ob8erratione8crï- verschuilen ; van de eerste werdt beweerd,
ticae etpalaeoprapltica (f61DionyséiWtzlicftrst
zy- dathi
#
jbi
jnaderend onweernaarbovenkomt;
8en8i8 tlzlfiqifcffc,
sromanau(1877)enz.Hijwas bi
j deze visschen gri
jptook,wanneer de in
voorts mede-uitgever van het ttjdscllrift: het water opgeloste luchtnietmeervoldoende
,!Mnemosyne''1en gafook Xenophon's H'
ellenica

is voor de kieuwademhaling,een waredarrn-

(1862) en de redevoeringen van Hyperides ademhaling plaats;zi
j komen daarbiinaarde
oppervlakte van het water,sluiten c
lekieuw(1858)in het licht.
Cobllanl.Dorp in heteng.graafschap Kent, deksels, ademen dam pkringslucht in en ont-

7 km. z.o. van Gravesend; in de nabi
jheid lasten later koolzuur door de aars.Deonder-

Cobham-ilall, sinds 1714 eene bezitting der familie der C. was in de tertiaire periode
graven van Darnley ; ten noorden daarvan ri
jkelijker vertegenwoordigd dan thans; in
oad'sHill,metdewoning van CharlesDickens. het meer van Oeningen leefden in f
lieperiode
Cob%a.Stad in de chilischeprov.Antofa- vier soorten van het geslacht C()bltt'u en eene
gasfa, in het regenlooze landschap aan de van het geslacht Acantbopsiu.
westkust, voorheen onder den naam Puerto
Coblenz.Zie Koblenz.
la Mar hoofdpl. der bolivische prov.Cobija Cobourg.Stad indeprov.Ontario,Canada,
en de eenige zeehaven vanBolivia,teldetoen in een vruchtbareomgeving,aan rlet Ontario-
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ofasgan
sa
tuwe
aenli
Yo
illa, meer, 5000 inw ,uitvoer van hout,àjzererts
aarve
al
le
en koren;dagelijksche stoomvaartverbinding
#

m et Charlotte in den staat New-York.
IS Ovorgegaan.
Cobitilli. Onderfamilie van de familie der
Cdpbra de eapella. Portugeeschenaam van
Karperaclltige visschen, Cyprinoidei, bevat- de brilslang.
tende visschen meteenm eestalgerekte,doorCobras.Versterkt eil
andje in de baaivan
gaans btjna rolronde,zelden zi
jdelings saam- Rio de Janeiro,Brazilië.
gedrukte,nimmerafgeplattelichaamsgedaante;
Cobre.(E1)Stad op het eilalldCuba,prov.

het lichaam is bedekt met kleine,in de sli
j Santiago de Cub 8300 inw.,kopermijnen.
merige huid bedolven liggendeschubben;aan
Coburg, Coburg Peninsula. Schiereiland
de onderzi
jde van den vleezigen snoet een aan de noordkust van Nieuw-llolland, aan

kleine mond,omgeven door 12 baarc
ldraden, den ingang van de Van Diemensgolf,door
en begrens.
d door vleezig'
e li, pen; de keel- straat oundas van het eiland Melville get
anden zi
jn kezelvormig en staan op ééneri
j, scheiden; het heeft uitmuntende havens in
de kieuwspleet is nauw en loodrecht en de Rafies en Essington.
'

valsche kieuwen ontbreken, evenals bi
j de
onderfamilie der Ilbmalopteripj; in de borstvinnen komt,evenalsbi
j de onderfamilie der
Cgprinini,slechts eene ongelede straal voor;
bi
jsommigen(geslachten Lepidocqltaluu,ylctz'
n,
theplttltqlmuè ontbreekt de zwemblaas; de
meesten echter zi
jn in het bezit van eell
kleine,doorgaans nog in de lengte intweeën
verdeelde zwemblaasg die bij de geslachten
Cobitiu en Acantltop8bu geheelen bj hetge-

tp
'oburg.1)Hertogdom,hetzuidelijkkleiner
(zie aldaar),5621/4 ltm.
.,groot,60.000 inw.,
deelvan hethertogdom Saksen-coburg-cwotha

vormt met het geheel door beiersch gebied
omgev
en rechtsdistr.Ko
'''
nl
gs
er zonder
c berg, echt
t
le vier stedenIf0
--niJr
7sl
.
)erg .
.
..
.
.-t*:..
.
-.:.
.-..
*.
.
...
..
.*
.:
,.:
.%.*.
::2...:*...........:
..!
k(
)r.
:
t,()obl1.
l.
g,'
Nell- :.
:
.
,*
-*.
;*..-:.--..:-..:.;*.
l11 l/ran'
:.::::
.

...
...:
St11,
dt)a/d.l
-laideenPbod
h, .:
,..
. ac
..:
.'
.0
-on Lal
ltlratsalntsbezl
rk. .
:
*
.
.
**.
*1
o:
slacht Hymenophysa ten deele in een met de
2) UAoburg of lfobur&o-) ..
:..-**.
-*.
q
:
*
q
.
-*%* -

wervelkolom verbonden beenigedoosbesloten 110Ofdstad van 11et11ertt
'
)o
f
#ligt en evenals bi
j anderekarperachtigenmet tlOl'
fl C1.en afw1
.
-sselendI'
net
het gehoororgaan in samenhang staat; de (?
r'
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Coeeeji.

7.
J

Gr.,300 m eter boven zeespiegel,aandezuid- der hersenen,veroorzaaktdientengevolgeophelling van het Th aringerwoud,in hetdalvan gewektheid, vermindering van behoefte aan
de ltz,zijriviervandeMain,enaandespoorli
jn slaap en voedsel en verhooging van arbeidsEisenach-luichtenfels,in eenschooneOmgeving, kracht. Bi
j groote doses verwekt het veris zetel van de regeeringslichamen van het moeidheid, slaap en verdooving. Het wordt
hertogdom Coburg, heeft 18.000 inw.,hoog- door den jrtsvoorgeschrevenalsstimuleerend
drukwaterleiding, rioleering, gasverlichting, middel bt verschill
ende ziektetoestanden,bi
j
brandweer, een abattoir en meer dusdanige vermoei
ende marscllen en bergbesti
jgingen,
m oderne instellingen. De binnenstad is voor tegen nerveuse dyspepsie,koliek,braken van
het grootste deel zeer oud,doch heeft een zwangere vrouwen of l
i
jdersaan zeeziekte,

vriendeli
jk aanzien;de nieuwe wijken bevat- en bi
j de behandeling van morphinisten en
ten velefraaie villa's enbuitenverbli
jven;op alcoholisten.Van meer beteekeflis is hetuitde Marktplatze het door Theed gemodel- wendig gebruik a1s pi
jnstillend middel bij
leerde standbeeld van prins Albert,gemaal kleinere Operatiën,in de oogheelkunde,'
tandvan Victoria van Engelaod;vt
sôr het herto- heelkunde en in het algemeen daar, w aar
geli
jk slothet standbeeld van hertogErnst1; chloroformiseering in hetgeheelniet,ofalleen
onder de vijfkerkenmunten,uitbouwkunstig met groote bezwaren toegepast zou kunnen
oogpunt, de laatgothische St.Moritzkirche worden.
(15deeeuw.)met een 102 meterhoogentoren
Als alle narcotische middelen leidt ook het
en een gedenkteeken voor Luther,benevens C. bi
j misbruik toternstige.
lichameli
jke en
de r.-kath. Augustinkirche met een crypta geesteli
jke verzwakking en bii voortduring

onvermi
jdeli
jk tot den dood.Ven noemthet
verslaafd zi
jn aan cocaïne,hetgeen in vele
opzichten op morphinisme geli
jkt,cocaïnisme
o
f
c
o
c
a
ï
n
e
z
u
c
h
t
;
h
e
t
i
s
e
e
n
v
e
r
:
jndevorm van
ringsgebouw, het raadhuis, het paleis van dronkenschap, slechts in de hoogere kringen
uit;het hertogell
gke residentieslot(deEhrenburg geheeten)is in engelsch-gothischensti
jl
Opgetrokken; onder de overige gebouwen
van deze stad zi
jn de voornaamstehetregee-

den hertog van Edinburg,het hoftheater, de bekend,waarheteen steedstoenemend kwaad
openbare bibliotheek, het nieuwe post- en is en bi
j den dag meer slachtofersmaakt,
telegraafkantoor en het mausoleum van her- vooral in Engeland ;de cocaïne wordt door
tog Frans (overl.t806);aaninrichtingenvan inspuiting in hetorganismegebracht; cocaïne-

onderwijs heeftC.hethertogeli
jkgymnasium
Casimirianum (1605 gesticht),de hertogeli
jke
reaalschool Ernestinum (1848 geopend), de
Ernst-Albert-kweekschool voor onderwijzers,
een doofstomm en-instituut,enz.
C.do
Nior
ordt
too
em
rist
nnbe
ii
ngg
de
zei
j
sczhoc
oohnte;l
ing veelvuldig
nabijheid,

zuchtkan een tijd lang zoogeheim gehouden
worden,dat zelfsde meestintieme vrienden

een tijdlang alstuchthuisen krankzinnigengesticLt in gebruik genomen, sedert 1838,
geheel in den oorspronkelijken stijl gerestaureerd en als museum van kunsten oudheden ingericht; i
n de nabi
jheid der stad ook
nog de hertogeli
jke lustverblijvenCallenberg,
(6 km. van C.) en Rosenau (8 km.van O.)
Te C.verschi
jnen twee politieke bladen;de
industrie bestaat uitbierbrouweri
jen,weverijen,fabricatie van porcelein,ri
jtuigen enz.
Coeaïne,CwH2IN04,hetwerkzame alkaloïde
der bladeren van de Coca ofKoka (Erythrozylpg, Coca LAM), welke bladeren a1sbetel

het slachtoser wordtbijna onvermi
jdeli
jk tot
nieuwe inspuitingen gelreven.Daarbijis co.

geen verdenking koesteren; ZJ
ç* heeft niet
het afstootende van den gewonen roes. De
cocaïne-inspuiting i
sjddee g
eveasa
kste orm
me
tr
elij
van dronkenschap.Bi
narcotV
ische
middelen heeft men een snellewaarschuwing
voor het komende kwaad,maar bi
j gebruik
Van cocaïne voel
t men zich weer jong en
krachtig,de pijn is gedood,de onrustschiei
'nt
uit het leven weggenomen te zi
jn.Menheeft
het gevoel van bevrediging en spankracht,
van behagen en genoegen.Dezetoestandver-

op een kegelvormigen berg van 458 m eter
hoogte , en oude burcht Coburg, reeds in
een oorkonde van 1057 vermeld,tot1549 residentie-slot der graven van Henneberg en
der hertogen van Saksen, in 1632 door de
Zweden genomen, door W allenstein vruchteloos belegerd,in den aanvang der 19e eeuw dwi
jnt echter nog sneller dan Li
j opium en

caïne-hydrochloraat zeer duur. Een onskost
in den détailverkoop ongeveer 45 gulden.De
cocaïnezucht is zoo toegenomen, dat zi
j in
Engeland een nieuwe industrie in het leven
heeft geroepen,de oprichting van pltehuizen''
voor bemiddelde verslaafden. De llgders ver-

magerenbuitengewoonsnel,krijgeneenbleeke,
bi
jna lijkachtige gelaatskleur en lijden aan
slapeloosheid,verzwakking van geheugen en
wilskracht,gezichtshallucinaties,hetgeen ten

slotte in algeheele verstandsverbijstering (cocaïnomanie) kan overgaan, welke zich als
zoogenaamde vervolgingswaanzin openbaart;
maakt de tongzenuwen qjdeli
jk gevoelloos, wordt het gebruik niettijdig gestaakt,wat
jders zoo goed alsonmogeli
jk is,zoois
smelt bi
j 980,en lostmoeieltjk op in water, den li
gemakkelijk in alkohol en ether. 0.vormt de dood onvermijdelijk heteinde.
met zuren meest kristalliseerbare,in w ater
Coeanada.Havenplaats in het district Gogemakkelijk oplosbare,zwak bittersmakende davari,M adras,28.900 inw.
zouten, van welke het zoutzure Cocaïnum
Coeeqji.(Heinrich)Duitsch jurist,geb.25
znurïcfïcl- 8.Aytlrpchfprïcum (C17H21N04HCl) Maart 1644 te Bremen,studeerde te Leiden
in de geneeskunde veelvuldige toepassing (Nederland) en i
n Engeland,werd in 1672te
gekauwd worden. Het C. kristalliseert in
groote kleurlooze prismas,smaakt bitter en

vindt. Het behoort tot de narcotische mid- Heidelberg en in 1688 teUtrechthoogleeraar
delen en verhoogt in kleine doses inwendig in de rechten,in 1690 ordinarius der rechtsgebruikt, evenals de opium,dewerkzaamheid kundige faculteitte Frankfurt a/0.,en overl.

è-

Co7ee
e*ins.-- -. è

i

-lè1647 -.1
-

18 Aug.1719:hi
j schreef: .
J'
aré8p'
uslîcîpr'
adentia (1695),Autoncmiatjlz'
i.
:gentéum (1:20),
Eœerc%tationes c'
/dpyt
ze (2 dln.,Lemgo 1722),
Di8uertationes rtlrïï argkbmenti (2 dln,1727),
Con8ilia 61deductione8 (2 dln.,1725-28),Grofiu: ill1g8tratn8t86u eommentariéadGrpfïïde
jnre belli et paci8 îïsrp,
s 11I (4 dln.,Bresl.
(1744- 52).- Zi
jnzoon,Cocceji,(Samuel,vri
jheer von), geb.20 Oct.1674 te Heidelberg,
overl. 4 Oct. 1.755, pruisisch staatsman,in
1747 totgrootkanselierbenoemd,had eveneens
als rechtsgeleerde eenvermaardennaam ;zi
jn
ProjektdesCodicisFredericianiPomeranici''
van k Juli1747 en zijn ,,proiekt desCodicis
FredericianiMarchici''van 3ipril1748brachten een groote verbetering in de rechtspleging in Pruisen en bleven tot 1780 van
kracht.
Coeeejus. (Johannes) eigenlijk Koch of
Koken,llervormdgodgeleerde,geb.teBremen,
9 Aug. l603,studeerde aandeherv.academie
in zi
jn geboorteplaats en later aan dehoogeschoolte Franeker,werd in 1629hoogleeraar
in de bijbelsche pllilologie aan de academie
te Bremen, in 1636 aan de hoogeschoolte
Franeker,en in 1640 lloogleeraar in de dogmatiek te Leiden,waar hij5Nov.1669stierf;
hijwas de vertegenwoordiger van eenstreng
bi
jbelsche richting, die zich tegenover de
sedert de Dordsche synode in de hervormde
theologie toenemende scholastiek stelde;hi
j
schreef een Lexion et cpmTzlcsftlri'
u: 8erm0ni8
Hebraiciet(Aaldaici Veteris Te.
sfcmoxfï(Leiden 1669, later meerlnalen ilerdrukt); zijn
theologische richting werd door hem omschreven in Snmma doctrinae de foedere et
te8tamentis Deï (Leiden 1648 en 1653);de
aanhangersvan zjnrichtingkregendennaam
Coccejanen, waartegenover dievan Voetius,
de Voetianen,stonden;tusschendezeparti
jen
in ontstond in de 18e eeuw nog de parti
j
van Lampe,de Lampeanen.
hcoee
lll. (Giochimo) ltal.opera-componist,
geb. te Padua, 1720,gaf van 1757 tot 1773
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en van degroepderPlantluizen,Phytophtires,'
de leden dezer familie stemmen in levenswi
jze met de bladluizen,Aphidina,overeen,
doch wi
jken in andere opzichten van deze
evenalsvan deoverigehalfvleugeligeinsecten
belangri
jlcaf,daardegevleugeldemannetjes,
en van hetgeslacht Alenrodes LwTlt.ook de
wijfjes, een volkomen gedaanteverwisseling
ondergaan; in het algemeen verschillen de
rnannetjeszeer van de wi
jfjes;de eerstezi
jn
kleiner, missen een zuigsnuit, en zelfs een
mondopening, en iïun lichaam loopt naar
achteruitin tweeborsteltjes,terwi
jlslechts
één paarvleugeltjesenrudimentenvanachtervleugels aanwezlg ztjn;diten de volkomen
gedaanteverwisseling wi
jst op een verwantschap met de Tweevleugelige insekten;bi
j
het genoemde geslachtAleurodes zi
jn echter
zoowelbi
jdernannetjesalsbi
jdewi
jfjesde
beide vleugelparen ontwikkeld;bijdeoverige
geslacllten l(>cc1
A, Dprf/tcWq, Lecaninm,
(Chevme8),yl'
spif
lpfvf,
:,
lbli
jven de wijfjesongevleugeld,doch zi
jbezitten een zuigsnuit,die
ver achter en onder aan den kop geplaatst
is,zoodat hàjalsuitdeborstschi
jnttekomen;
metdezen snuithechten zijzich opdetakken
vast, tegen het ti
jdstip van heteierleggen;
hetlichaam zweltdan door hetgroot aantal
zîch in het achterli
jf ontwikkelende eieren
zoo aanmerkeli
jk op, dat de ringen geheel
verdwijnen, evenals de bij de laatste vervelling overgebleven rudimenten vanpooten;
in dien opgezwollen toestand hebben zi
j de
hoofdkenmerken dergelededierengeheelverloren, en geli
jken zi
j veelop gal-uitwassen,
waarom Re
'aumur ze den naam van Galinsecten gaf;eenmaalzich vastgezogen hebbende verlaten de drachtige wi
jfjes hare
plaats niet meer;die van enkele soorten
worden aan de planten vastgeplaktgehouden
tloor hetuitdeze vloeiende sap,endeeieren
worden dan door het tot een blaasachtig
hulsei ingedroogde lichaam van het doode
moederinsekt a1s door een dak oîschild over-

te Londen lesin den zang,werd laterhoog- drkt;bi
j enkele joorten der geslachtenAspileeraar aan het conservatorium teVenetië,en

dtotî
4u en Lecank'
am is een parthogenetische

overleed in 1804;onder zi
jn opera's zi
jn de voortplanting waargenomen. De lneeste
vqorpaamste: Adelaide,ylrzzlïsïo,La clemenza
schildluizen zi
jn,
(
1% 1%to, La ma8cherata en La nozzediD orina.
.
.
hoewelzeerkleine,
Coecidae. Naam van een groep (familie)
,,k
zeer schadeli
jke
,

van Radiolariën,omvattende alleradiolariën,
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welke een binnen in de blaas met vliezigen
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den mensch zeernuttigesoorten,als Opccy:cacti (zie illustratie), die oorspronkelllk
slechts in MexicoOp denopal
(Opuntia coccinelliferajleefde,
maar thansmetdezeplantin
Spanje,opdeCanarischeeilanden, in Algerië en op Java

uitbreiden;bijde onderfamilie derRltaphidococcida zi
jn deze aanhangsels vaste,enkelvoudige (geslacht Rhaphidococc'
a8 HAEcx.)of
vertakte (geslachtCladococcu.
g) stekels;bi
jde
onderfamilie der Coelodendvida ziin dezeaanhangselsholle,zichherhaaldelijklichotomiscb
sglitsendeen vertakkende steiels,uitwelker
fllne Openingen gseudopodiën treden, die
met de pseudopodlën van de extracapsulaire
sarcode anastomoseeren. De soorten dezer
familie,voor zoover bekend,leven in deMiddell.zee.

.'
'
,

insekten. vooral

voor in broeikas-

.

i.

sen e
nive
oe
rr
ade
njerye
iën
lt
gecu

geteelt wordt om de fraaie
roode verfstof,cochenille geheeten, die niets anders is
Coccus cwc'
rl dan het insect zelf,waarvan
w

z

Coeeina. De Schildluizen.Familie vyn de (vergr-;A.man-ongeveer 70.
000 een pond

orde der Halfvleugelige insecten,Hemtptera, I net
je,B.wi
jfje. cochenille vormen;de man-

Coceillellidae.
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netjeshebbeneen donkerroodekleurenwitte instituut;hijoverleed 23 Nov.1890 te Leipvleugelsdeongevleugeldewi
jfjeszijnoverdekt zig; hij sckreef: Die Erniiltrklngnweise dtar

meteenwitte,vlokkige,wasacktigezelfstandig- ffprrlplcsl und die 8erkbmtbihrende Gc/77t
s
.
zcim
heid,die aan de lichaamsoppervl.worcltafge- men8cltligen yl,4#6 (1852),Ueber #ïcAnwendung
sclleiden; eeu anderenuttige soortisLecanium de8 aullwcsypïcpel,sneb8t Angabe eineu zlcses 1nïlïcï.
s(Cbccu8 ilfciy),die op de inZuid-Europa 8trument'
n(18b3),(,k56r Glaucom,Axfzkïsfllt'/!g
en Klein-Azië inheemsche Qî
tevc'
t
l,
s coccifera umd die zlufppyie métdem Augen8piegel(1859);
leeft en eveneens een roode verfstof, de Ueber da8 Gewebe nnd die fxfzfizlt
/ung de8
kermes, vormt; genoemde kleurstof was men8chliecben Gla8körpers (1860),Der M eeha?
x.
: derzlccpmof
ytzfïpzlde8menschlichenyllgc:
reeds bi
j de Grieken en Romeinen bekend; AlïyA?î'
zij die hz
'ermee geverfdo kleederen droegen nach fcpscc/lflfzwezlïA)jLeben(1868),Ueber#ie
werden coccinati geheeten;een derdenuttige Behandll
m g der Angenverletzungen (1871),D e
g pculf hwttanj, C'
?
g,
ie '
tlctrïplï.
seœortidusf
soort@ isCoccln'
%laccaBERR.(lkccal'
c'
tt,
sFABl
t.) kktllrllé.
die l11 Benza
en op
e vii
bo
oms
o
o
r
t
e
n,
Ue
b
e
r
op/
z
f
/
l
ql
pl
p
v
l
e
f
r
ï
:
u
.f
f
Spanwçng8u l
A vel
R'ze
O
(
1
8
7
1
)
,
vool.
al op lt
ic'
as relï/pytz,leel.t;door hetuit 'tlte8sun.q an lct-ankelt x
4.
uy: (1872,
), Ueber (lie
de plant vloeiende sap worden de dicht op- Diagnosef
ftl
.
sSehplçrplbks:99/,Lebe'
n(1877),Ueber
eengedrongenzittendewi
jfjesgeheelomkorst; fïe/lDrî
gck 4/
7.
9tensor c/korïpz
àfleccanft/trkkGla8ichen zkuge8
op dusdanlge wijze met dezeinsecten bezette I'fïrwer beim Xtz/à:ye/àezà des menscltl'
taki
agen f
len naam van stoklak;door (zevende internationaal Cong'l-es Vallophthal#res dr
smelting en uitgieting op steenenplatenwordt mologen te lleidelberg'.1888).
G

Corells.Geslachtvan delalniliederSchildluizen,zie Coccina.
Coeentailla.Districtshoofdstadin despaansche provincie Alicante, ten n. van Alcoy;
7800 inw.
Coehabanlba. 1)Departamento der zuidamerik. republiek Bolivia, omvat een groot
elder oostelijke Andesketens tusschen den
$
.
7
k
Ax
-N
x
x
N .-.kend zij
n als o.nze de
bovenloop van de rivieren Beni en M amorê,
bk?.k
.
.
x.k
X
.
'
ll.eren-heer-bee8t
ae8,
x
hetnoorcleli
jke glooiingsgebied derAndestot
'
'
?
/
N
'
F
t
'
j
y
'
v
j
u
j
den 17de1' zlliderbreedtegraad, en de hoogl
-. .
z
i
j
h
e
b
b
e
n
e
e
n
e
i
!
'
.
,
)
.)
,,vormigOfbi.
jnahalf vlakte tot aan den bovenloop derrio Grande,
'q-.
k -.
&' b
olronil lichaam , beslaat een oppervlakte van 80,000 km.2 en
een korten kop en telt om streeks 200,000 inw.,m eest sterk met
in knodsen eindi- andere elementen vermengde indianen;naast
a'
Co
cc
i
ne
l
l
a
bi
punc
t
a
t
a
;
ge
nde korte sprie- de hoofdstad is in dit departamento n0g
)
L# larve dezer soort; ten,die naarbene- slechts de havenplaats Chimore tenoemen.
c$ Coccinella septem- denkunnenworden
2) Hoofdstad van hetdept.C..zeteleens
Punc
tata 2 >(vergroot). teruggeslagen; de bisschops, ligt onder 17O 21'Z B.en 66O 12'
van Gr.,2560 m.boven zeespiegel,in
pootjes kunn.wor- Mr.L.
n vruchtbare dalvlakte met aangenaam kliden tenggetrokken in groefjes.waarbi
jeven- 0e
goo de scheenen ineensleuflndedàienkomen maat, aan de periodiek uitdrogende Rio de

daaruit de schellak of gomlak verkregen.
Coerinellidae 8.xlpMtl'
ip/ltwf. lnsectenfamilie van de orde der Schildvleugeligen,Opleoptevabbevattende kleine, meerendeelsbontgekleurde keverC
tjes, waarvan de
w '*.-.eur0P00SCjje soork
r
'
r
?
ten algemeen be-

'

te liggen;de larven zi
jn langwerpig eirond,
plat.van achteren spits,en hebben een lederachtigehuid;ookzijnzi
jdik-wi
jlsbontgekleurd
en bovendien metwratjesendoornt#
iesbezet;
de pooten zi
jn betrekkelijk groot en hebben
lange di
jen en scheenen. De C. voetlen

la Rocha; 30,* 0 inw.;de huizen zi
jn allen
door tuinen omgeven en bestaan slechts uit
een enkele verdieping;erzijneengymnasillm
en een 15-talkerken;aan llet hoofdpleinbet
regeeringsgebouw (cabildo);industrie(wollen
en katoenen stofen,leder,stijfsel,zeep.- C.
zich met bladluizen en behooren tot de nut- wertl in 1565 onder den naam Ciudad de
tige
va
n ov
ins
eec
r tde
en.m en kentereen 1000-talsoorten Oropesa gesticht;hethad gedurende devri
jgeheele aarde. 1)e in Netlerland heidsoorlogen,waarin vooral de vrouw en biJ
voorkomende soorten behooren tot het ge- verschillende gelegenheden grooten heldenslacht Cbccinella,w elks soortqn naarhetgetal moëd aan den dpg l
egden,zwaar te lijden.

lenl. 1) District in he
t pruis. reg.en den vorm derpunten ofvlekjesworden disftlroel
000 inw.,1stad
ict Koblenz,502 km .2,40,
onderscheiden;Coccinellaôipuxcftxf,(Ooccinella
en
mettwee punten),C.septempultctata (C.met 69 landgem eent
n den kreits C., 51 km.van
zeven punten)enz.;de andere soorten dezer 2)Hoofdpl.va
de M osel,3500 inw.;boven de

familiebellooren tot de geslachten Aniuontiea: Koblenz, aan
tl/lfltlcprtt'
:,Cbccidnla,M éo a8pi8,Nkbndina.Scygzl- stad op een heuvel een uitermate schoon gelegen burcht, die reeds in 105t in een oor*1$8 OnZ.
konde genoemd wordt,in 1689 doordeFranCoetidiuln. Zie Gregarinaria.
schen werd verwoest,en van 1873 77in den
f'otteille,een roode teerverfstof.
Coetillille, een azoverfstof,tlonkel'rood,in oorspronkel
jken sti
jlweder werd herbouwd
water oplosbaar poeder,dat tot llet kleuren
fltlellellille. (als drogerijlat.Coccionella)
Een schildluissoort,bekend door haar fraaie
van wol gebruikt wordt.
Coeeius (Ernst Adolf) Duitsch oogarts, roode kleurstof;zie Cocciona.

geb.19 Sept.1835 te Knauthain biiLeipzig, Coeltery.(Louis Adolphe)Fransch staatsrichtte aldaar een kliniek vooroogli
jders op, man, geb. 26 April1819 te Parijs,vestigde
en werd in 1867 hoogleeraar enopvolgervan zi
ch als advokaat te Pari
js, was in 1848
Ellete a1s directeur van het oogheelkundig eeni
gen ti
jd chef de cabinet van den mi-

t'oehin
L'
-L
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nistervanjustitie.Orémieux,hervattedaarop
zi
jn rechtskundige prakti
jk, pleitte in vele
politieke en persdelicten, en wi
jdde zich
tegelijkertijd aan de journalistiek;onder het
keizerri
jk behoorde ii
j totdeoppositie,werd
in 1869 bijde algemeene verkiezingen inhet

cpls

inwoners.

en de golf van Siam, en beslaat een op-

(1869),le Opz
/lfc deM ontalembert(1870),
le Service de qstlzlfé de8 arme'eu cptzsf etpendant le .
dâ#6 de Pari8 (1871),enz.
Zijn zoon Denys O.,advokaat en schri
jver,
geb. te Parijs, 1851, onderscheidde zich in
den fransch-àuitschen oorlog,studeerde verdepart.Loiret tot afgevaardigde gekozen, en vol
gens onder Pasteur eenigen ti
jd in de
stemdea1szoodanig tegen den ool.
log van 1870; natuurwetenschappen, werd in 1881 en 1.885
jsin
hi
j werdcommissaris-generaalderverdediging in hetzevende arrondissementvan Pari
in het depart.Loiret,vergezelde Thiersnaar de gemeenteraad en in 1893 en 1898 in de
Pari
js en Versaillesvoordeonderhandelingen Tweede kamer gekozenj en schreef:Paris,
omtrent een wapenschorsing, ondersteunde qqat
re cztzlée: a'
a cpzl:eï! mnnicipal (1885),
later als député voor Loiret de politiek van l'
Evolution et la Fïc (188s) terwijlhi
j met
president Thiers, werd onderstaatssecretaris zi
jn broederHenride nagelaten werkenzi
jns
van fnanciën,voorts minister dertelegraphie vaders,Covférence8 etZecf
yrc.
g(1877),Etude8
en posterijen(5Jan.1879),behielddezefunctie ypcïtt/e.
s et écpzlpzzlïçvc,
g (1880), Pe8talozzi,8a
in de verschillende ministeriën tot 1885, en de et8a -/f/
zptfe(1880)in hetlicht gaf.
zag zich in 1888 door Loirettotsenateurg0Coehinehina. (chineesch Ko-tsjin-tsing)
kozen.
Fransche kolonie, maakt deel uit van de
Zi
jn zoon,George OharlesPaulC ,geb.te lndo-chineesche unie,omvatdetusschen101/2
Parijs,20Mrt.1855,werdin 1885inhetdepart. en 171/20 N.BI'.aan de zee gelegen en door
Loiret tot afgevaardigde gekozen en was de Anameezen Dang-Trong geheeten oostelijke
minister van flnanciën in het kabinet-Méline. provincie van hetri
jkAnam ;denaal'
nNeler1896- 98.
Cochinchina (1a basseCochinchine)wordtook
Coellin. lnboorlingenstaat in de britsch- wel in het algemeen gebezigd voor de in
indische provincie M adras, 1362 vierkante den lateren ti
ld door Frankri
jk in Achterengelsche mi
jlen groot,730.000 inw.;de ge- lndië verworven bezittingen. C. grenst aan
lijknamige hoofd- en havenplaats telt30.000 Anam ofAnnam,lfambodsja,deOhineeschezee

Coehin.(CharlesNicolas)Fransch graveur pervlakte van 56.900 km2.,met 2.252.034 inen teekenaar,geb.1715,overl.1700;zi
jnver- woners(1808).

zamelde werken bevatten m eer dan 1500
0.bestaat,ten opzichte van desaamstelling
bladen, waaronder 112 m edaille-portretten des bodem s,uit twee zeer verschillende deevan de beroemdstefranschegeleerden en kun- len;het zuidel
ijk deel,van jongegeologische
stenaars zijnstijds,en 16 gezichten op fran- formatie, bevat de bekkens van de rivier
sclle zeehavens; hi
j schreef Voyage d'ltalie Donnaï,varr de Saïgon, van de beiderivieren
(17b8), met Gravelot gaf hij Iconologiepar Vaïco, eninhetwesten van deM ékong en haar
Ff/lrcd,pu traitêcompletde.
%cljt
l
jprïdy,emblêmes delta; dit gedeelte bestaat geheel uit laag-

càc.(4 dln-,1796)in hetlicht.
Cottllill. (Denis Olaude)Fransch plantkundige, geb. 1698,overl.1786;hijverzamelde
in de omgeving van Parijs een groot aantal

vlakten,doortalrijkebevaarbarerivierendoorsneden,die dikwljls buitenhaaroeverstreden
en dan,evenals le Ni
jlinEgypte,eenvrucht-

baar slib achterlaten;op vele punten verhefplanten,waarvan de catalogus,bewerktdoor fen zich zandduinen; dedelta isgeheelbedekt
Hlrissant en Coquereau , onder den titel: met rijstvelden, behalve op enkele punten,
Jardin de8 curie'
yz o'
a ctzlclpg'
ye vaisonné #e.
9 waar stilstaandepoelen voorkom en.Hetandere
plante8 Ie.
9 pl148 rare8 et le8 pl'
u,
s belle8 in 1771 gedeelte bevat de hooger gelegenstreken van
werd uitgegeven.
het arrondissement Bien-lloa enz.,gevuld lnet
Coellill,(Pierre Suzanne Augustin)fransch heuvelen of kleine bergketens,de secondaire
rtakkingen van het groote lndo-chineesche
magistraat, schri
jver en administrateur,geb. ve
te Pari
js1823,overl.1872,hield zichbi
jzon stelsel;hoogste punt de Ba-Dinh,854meter;
der m et het pauperisme rakende kwestiën de meeste heuvelen zi
jn metdichte wouden
bezig en stond als politikus aan het hoofd bedekt; de grond is alleen vruchtbaar langs
Van 00n klei
ne fractie liberale katholieken; de rivieren, doch daar ook in hooge mate.
hij werd in 1853 maire van het lodearron- Het klimaat is,evenals dat van alle laagdtssementvan Parijs,en in 1871.prefect van c
ge
lim
lege
ati
n
seetrde
openlanden, voor nog niet geacgezond;
hetdepartement Seine;hoewelherhaaldeli
jk
europeanon tameli*i
#k on
hier en daarkandidaatvoordeTweedekam er in het gebied der moesons gelegen,heefthet
gesteld,werd hijgeen enkele rnaalgekozen; land gedurende den regenbrengenden zuid.

) eene tameliik standzijn voornaamste geschriften zijn:Esnaiyt4r westmoeson (Mei- 0ct.
le8 vléf/lp#e,
s d'in8trnctéon et tl'/f/lcfipn et:'
ur vastige temperatuur van 13 tot 19O C.;ten
le8alf//l
?lï,
swevdesf.
s de Pcyftzlpzzï(1848),Abolition tijde van den drogennoordoostmoeson(0ct.de l'e8clarage (1861) bekroond door de Aca- April) sti
jgtzi
j overdagechtersomstotboven
démie française;Rome:!6.
$.ntartyr8 #vfJapon 230, om in den nacht tot 1tO te dalen;de
etle8 eilësc.
:d'
a xlxdesiècle(1862),Lettre.
9'
!
4z' hitte is het grootste einde Februari en aanl'ètat #'
?
x paupekismeeAlAngleterre(1854),le8 vang M aart; de neerslag ishetovervloedigst
O'
l
4'
pH69'
# enropLens(1856),Dela tlpzltsz
sàz
ipzlde8 in Juni;de talfoens der zuid-chineesche zee
p'
Ifrrïerafrançai.
g(1862),leTrtwr).
:de88cience8 richten dikwijls groote schafle aan.
etdel'indlutriet
z'
?
fpointde'
.
p,4:chretien(1863), De fauna sluit zich ten nauwste aan die
la Jl/brzzle 8ocialeen France,rt
lt
szf-lcritique van Achter-lndië aan; aan roofdieren komen
deI'plul
rcpe de LePlay (1865),Abraham .
L'
is- hierti
jgers,pant6rsenkleinerekatsoortcnvoor
104

111.
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rhinocerossen,olifanten,wildezwijnen,kroko- 1658 ten deele en in 1720 geheel doorAnam
dillen
0nlsslangen zi
buFe
jn nietzeldzaam, herten onderworpen.Bijden oorlog die Frankrijk in
en
zeer talrijk; de vogelwereld is 1858 tegen Anam begon en in1861 metkracht
zeer verscheiden,evenalsdeinsectenfauna De voortzette, werd op 25 Febr.1861 devesting
Fol'
a is eenerzijds verw ant aan die vanvoor- Quin-hoa bij Saïgon doorde Franschen gelndië en Birma,anderzi
jds aan demaleische: llomen,hetgeen deverdri
jvingderAnameezen
zij vormt met die van Anam, Siana en uit C. tengevolge had ;12 April daaropvolKambodsja een eigen gebied,datgekenmerkt gende gaf de stad Mytho zich aan de Franwordt door talri
jke Clusiaceeën, in hetbi
j- schen over, terwi
jl admiraal Bonald op een
zonder Garciniasoorten,doch weinig palmen kri
jgstochtvan Dec.1861 tot Maart 1862 de
bevat. Belangri
jke delthtofen zi
jn nog ner- steden Bien-hoa,Longlap (19 Febr.)el1Vinhens gevonden.
long (22 Maart)vermeesterde,waarop keizer
De bevolking is saamgesteld uitAnameezen, Tu-duk van Anam gedwongen washetverdrag
(13/4millioen),Kambodsjanen,Chineezen Ma- van Saïgon (5 Juni 1862) te sluiten,waarleiers en andere Aziaten en een 3000-tal Eu- bi
i de provinciën Saïgon,Bien-hoa en Mytho
##
ropeanen,m eest Franschep.HetBuddhismeis aanFrankri
jkwerdenafgestaan;deFranschen,
de heerschende godsdienst; het getal der hiermedc vasten voet in Achter-lndië gekrekatlàolieke inboorlingen bedraagt ongeveer gen hebbende, begonnen de nieuwverworven
50.000; de zending heeft haar hoofdzetel te kolonie te organiseeren, doch hadden nog

Saïgon.Landbouw (rijst,mais,pataten,indigo,
suikerriet,tabak,peper,areca-noten, vanille,
bananen, auanassen) en handel (uitvoer van
ri
jst,gedroogde visch,katoen,graan,huiden;

langen tijd metopstanden tekampen,diedoor
Kambodsja en Anam in hetgeheim werden

aangemoedigd en gesteund;eerst in 1879 kon
llet land als gepacihceerd beschouwd en het

invoer vanvoedingsmiddelen,kolonialewaren, militair bestuurdooreenburgerlijkvervangen

jdekreetvan 17Oct.1.
887werd de
dranken,metaalwaren,manufacturenlvormende worden Bi
hoofdmiddelen van bestaan; de industrie is vereeni
ng van 0.,Kambodsja,Anam enTonvan weinig beteekenis
king tot de fransche kolonie lndo-china
Aan het hoofd van hetbestuurvan C.staat, geproclameerd, waarbi
j genoemde landen
sinds het dekreet Van 29 Oct.1887 een lui- echter hunne administratieve zelfstandigheid
tenant-gouverneur(lieutenant-gouverneur),die behielden.
ondergeschikt is aan den gouverneur van
Coehinellina-kip.Een hoendersoortuitN.lndo-China; hij wordt bijgestaan door een en Midden-Azië (niet uitCochinchina),omcenseil privé, bestaande uit den bevelhebber streeks het midden der 19eeeuw naarEuropa
cht;
der brigade,den kommandantderm arine,den ove
witrgeb
of rzawa
rt;de
deC is meest geel:zeldzamer

hoofdambtenaar van het justitieel beheer,
eieren zàjn kleln,dik van
dien van den administratieven dienst,en vi
jf schaalen geelachtig;hoewelmetdeinvoering
notabele leden der kolonie, door den gouver- der C. de nieuwere pluimveeteelt zich sterk
neur te benoemen;verder bestaat er een ko- heeft uitgebreid, heeft de ervaring geleerd
lonialen raad. Dit laatste lichaam bestaat uit dat de C. als leg- noch als vleeschkip een

jzondere waarde heeft.
bi
j algemeene verkiezingengekozenleden.De bi
kolonie voert den naam van Territorie en is
Coehius.(FransDavid)Nederl.offlcier,geb.
verdeeld in vierprovinciën ofcirconscriptions: 17 Dec.1787 te Valburg in Gelderland,nam
Saïgon (onderverdeeld indearrondissementen in Oct. 1803 dienst als e'lève der genie,werd
Gia-Dinh,Tay Ninh,Thu-Dau-Mot, Bien-lloa in 1808 luitenant-surnumerair, in Juli 1809
en Baria) Mytho (arrond. Go-cong, Tanan, luitenant-ingenieur,trad in Dec.1810 infranCholon),Vinh-luong (arrond.Vinh-luong,Ben- schen dienst, nam a1s kapitein bi
j den staf
tré, Tro-vinh, Sadec), en Bassac (arrond. der genie deel aan de gevechten van KatzChaudoc, Ha-rien, Long-xuyen, Rac-Gipa bach, Leipzig en Hanau,werd in Aug.1814
jhetiederl.
Cantho ofTraon,Soktrang,Bac-luieu.)Hettot wederalslsteluitenant-ingenieurbi
C.behoorend eiland Poeloe-conclorvormteen leger ingedeeld.vocht bi
j Quatre-Bras, en
afzonderli
jk arrondissement,ook de eilandjes vertrok 16 Oct.als kapitein-ingenieur bi
jhet
der Twee Gebroeders,in de Chin.zee en de legerin Oost-lndië naar Java;hi
j werd hier
eilandjesindegolfvanSiam (Poeloe-obi,Hou- in 18l7 majoor-ingenieur,in Febr.1821luit.Rag-canh,Hou-Tran,Poeloe-bama en Phou- kolonel-i
ngenieur,legde in 1825 bijhetbegin
Quoc)worden tot C.gerekend.Elk arrondis- van den Java-oorlog een groote mate van
sem ent wordt bestuurd door een administra- beleid aan den dag, approviandeerde drieteur,bi
jgestaan dooreenarrondissementsraad malenhetbelegerdeDjokjakarta,vermeesterde
van notabele inboorlingen. Hoofdplaats is
Saïgon.
C.heeft een net van 3000 km. landwegen,
die door de kolonie of door de arrondissem enten worden onderhouden; de beste en
m eest gebruikte verkeerswegen zi
jnechterde
rivieren en de veledezeonderling verbindende
natuurlijke kanalen; verder bestaat er een
spoorweg van Saïgon naar Mytho en een
stoom tram van Saïgon naar Cholon.
Geuchiedeni'. C. was in de vroegste ti
jden
een chineeschevasalstaat,lnaakte daarnadeel

in Juni 1826 Plered,vervolgde Dipa Negara

t
otrtDi
,vso
tbi
jKa
lit
ja
an
m,
okee
jan
ka
a,ko
Pa
irchQe
èé
,hi
ealn
p.D
de
nlioo
ro
lo
g Dj
tot
einde brengen,werd in Febr.1831.generaal-

majoor titulair, in Sept. 1835 kommandant
van het lndische leger, veroverde 16 Aug.
1837Bondjol,waarhetlatergebouwdefortzi
jn
naam ontving, werd in April 1843 luitenantgeneraal,op1Jan.1848alsleger-komm andant

eervol gepensioneerd, en overl.1 Mei1876
te Ri
jswlik.
Cottlllaells, (Johannes) eigenlijk Dobenek,

uitvan het koninkri
jk Kambodsja,enwerdin ook we1 W endelstinus geheeten,tegenstander

Cochlearia.
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van Luther, geb. 1479 te W endelstein,stu-

deel.
de te Keulen,bekleeddeallerleikerkeli
jke
posten, daagde in 1521 te W orms Luthertot
et
er
ni
oc
pen
spuut
s
jds
hriba
f'
tear
n tdi
ege
n heui
m t,inen gafook vele
het licht!' als
secretaris van Geoz'
g van Saksen nam hi
jop
den ri
jksdag'te Augsburg deel aande wederlegging der Augsburgsche confessie;in 1530
weld lïi
j kanonicuste Breslau;hij overl.te

Codeïne.

Cocollio.Ceunty in het n.van den noordarnerik staat Arizona,21.000 vierkante engel-

sche mi
jlen,hoofdpl.Y'lagstaff.

Cocos-eilaltdflllofKeeling-eilanden.Groep
van 33 eilanden in den lndiscl
aen oceaan,tusschen 12 en 13t
)Z.B.en onder 960 53'O.L.

van 0r.,in een rechte li
jngelegenvöörstraat
Soenda;ze komen reeds voor 0P kaarten van
1680) hoewelmen gewoonli
jk vermeld vindt,
Breslau, 10 Jan. 1552; hoofdwerken: Com- datkapitein Keeling ze in 1689 ontdekte;tot
?/lf
olfcrït
z de actiu et 8crv
'fïs
. Lutltevi 1517- 46 1823 bleven ze onbewoond;in genoemd jaar
:,
g'
îltxrlfz?llibriXII trok een engelschman,Alexander Hare,met
(Mainz,1549);Histtll-itte.fftt.
eenige rnaleische gezinnen naar e0n ervan,
t1549).
Coclllearia L.luepelkruid.Plantengeslacht Ri
jst-eiland: in 1825 vond kapitein Ross op
van de familie der Cruciferen,met een 25-tal een ander,Poeloe Tikoes,een haven, die hlJ
soorten,die in de noordelijkegematigdezone l7ort Albion noemde;Ross en later zi
jn zoon
en tot in de hoogstearctischegewesten voor- werden na Hare hoofd van de nederzetting ;
komen; het zijn onbehaarde kruiden met tot April 1857 werden de C. als een Nederwortel- en zittentle of kortgesteelde stengel- landsche bezitting beschouwd; toen echter
bladen en wittebloemen;inNederland komen eerden zi
jdoorkapiteinGranvelleFreemantle
VOOr C.armoraci
a:meer-radi
js)peperwortel, voor het Lritsche gouvernement in bezit gelnierik (wortelbladan zeer groot,langwerpig; nomen. Zi
j leveren kokosnoten, pompoenen,
gekarteld, bloemkroon wit, niet zelden aan meloenen, maïs, visch, schildpadden en trihet strand en di
jken,kruidachtige overbli
j- Pang 0P'
Cocotte, fr. in de kindertaal zki
vende plant,tot 11/4meter hoog,wordt ook
ppetje'':
gekweekt);C.#tzzàïcrf,deensch lepelblad(L1a- :g.:vrouw van verdachte zeden,lichtekeoi.
den Lijna allen duideli
jk gesteeld,tweejarige Coeqjles.Plaatsin Portugal,districtAveiro
plant, tot1/5meterhoog,niet zeldzaam aan 3000 inw.
het strand);C V/c'
i'
nfll'
id,hetgewonelepel- Coeula. Stad in M exico, staatJalisco,7000
blad konderste blatlen gesteeld, breed-eirond, inw.
middelste eirond, stomp getand, bloemkroon
trocxie.Cockisien ofCoxcie (Michiel) Newit, tweejarige ot
- overbli
jvende plant,niet derl. schilder, geb.1499 te Mechelen,overl.
zeldzaaln langs llet strand,ook hier en daar 5 Maart 1592; vel
e zi
jner werken bevinden
elders);de bladen dezer soortzi
jn onderden zich in de kerken en museum s van Brussel,
naam lterbacpclletzrïccofficineel(tegenscheur- Gent, Leuven en Praag, de meeste echter
buik),en worden ook we1alssaladegegeten; ZinpennaarSpanje.
'

C.czl
plict',engelschlepelbladtonderstebladen

6. @. D ., in den handel afkorting voor

eirond ofeirond-langwerpig. llauwtjes zi
jde- Ca8lt f
?zldelevery,eng.:betaling btjlevering.
lings saamgedrukt,bloemkroonwit,tweejarige Coda,in de muziek,het gedeelte,dataan
een muziekstuk gevoegd wordt,hetw elk uit
plant,vri
j zeldzaam,aan hetzeestrand.)
flllellleariuln,bijde Romeinen debewaar- zich herhalende deelen bestaat,om erafronIllaatsen, waarin de eetbare slakken gemest ding aan te geven.VooralBeethoven m aakt
werden.
in zi
jne sonaten veelvan hetC.gebruik.
Cottlllospernlum Kr
rl1.Plantengeslacht van
t'
,odde.(Pieter)Nederl.genreschilder,geb.
de t'
am ilie der Ternströmiaceeën,metslechts 1599 of 1600, te Amsterdam, overl.aldaar
weinige soorten? meest boomen of struiken, 1678, werd te Haarlem door Frans en Dirk

voornamelijk inheemseh in de tropen van Hals opgeleid;hi
jschilderde vooralE'oldatenAmerika, Azië en Australie. De wolachtige stukken.
zaadpluimen van C..gtl.
gt
vypflfz:lwordt totbedCtpdde(W illem vander)ofCoddaeus,nederl.
denvulsel verwerkt; de wortel van 0.tinctoorientalist, geb. te Leiden, 1575,overl.omstreeks 1630,hoogleeraar in de hebreeuwsche
Coellrane.(John)Engelsch schaakmeester, taal te Leiden,gaf eenigewerken in hetlicht

z'
ïlfz?llevert een gele verfstof.

geb. 1798, overl. 1878; vele zjnerparti
jën
werden in het tijdschrift (1he88 Tfczper'.
s
(hronicle opgenom en.
Cocllstetlt. Stadje in den kreits Aschersleben van hetpruis.reg.-districtM aagdenllurg,
aan een zi
jriviervan de Bode;2400 inw
Cockbul'
n. Een der canadasche eilanden
aan de noordzijde van het Huronmeer,wordt

Zi
jn broeders,Jan,Adriaan enC-i
jsbertstichtten een godsdienstige secte,die hetpredikambt verwierp en stlchting zochtin onderling
gebed en bi
jbellezen.

Code,fr.van lat codeœ,wetboek ;ook verzam eling van overeengekomen woorden, die
e1k op zich zelf een zin of zinsgedeelte beteekenen,waardoor een overeengekomen taal
ook wel Midden-M anitoulin-eiland geheeten. verkregen wordt.die in weinig woorden veel
t'oeker.Rivier in hetengelschegraafschap zegt. Dientengevolge wordtbi
j hettelegraCumberland?ontspringtbi
j Black-luead-Mines feeren naar overzeesche gewesten, ter been valt bi
j Cockermouth (37 km.zw.van sparing van onkosten, veel gebruik gem aakt
van codes, of zoogenaamde telegraafcodes,
Carlisle,6000 inw )in de Derwent.
Coeklley, SP0t- of bi
*jnaam voor den van die m eerendeels voor internationaal gebruik
ouder tot ouder in Londen wonendenkleinen geschiktzi
jn.
burgerman.
Codegua. Plaats in de chilische provincie
Coeollada.Hoofdpl van het'districtGoda- o'
H iggins, 2400 inw.
vari, Madrak,Engelsch-lndië,41.000 inw.
Codeïne, een alkaloide, voorkomende in

Codem o.

1.
652 2/

=%7 '

frodrillgton.
- -

---L

opium en van de scheikundige samenstelling: (1807), C d'instruction criminell
e (1808) en
018H21N0a.Het werkt op llet organisme ana- (?. peqnal (1810) w elke met het C.civilde
nq cpzp,
sVorm en.
loog als morphine, maar zonder de lastige zoogenaamde ci
Codex, lat. m eerv. codiceu, eigenl. stam.
nevenverschijnselen.

j de Romeinen hetboekgevormddooraanCodelllo (Luigia) ltal.schrijfster,geb.5 Bi
hechting van verscheidenein houten li
jstjes
gevat.
re wastafeltjes,waaropzi
jplachten te
schri
j'
zen.Thans algemeene naam voor oude

Sept.1828 te Previso,huwde in 1851 te Venetië met Gerstenbrand.er.trad in 1856 het
eerst als schri
jfster op, lret Memorie4/
1'
an
contadino, van hare werkep,die zich allen0P
het gebied van het volks- t
?n hetfamilieleven

handschriften.
Coiliaeuln.RuMl
au.Plantongeslacht van de
bewegen, zijn de voornaarrste:Berta (18581, familia der Euphorbiaceeën,met vier op de
ivi
%er%ee 8plendoridella poïera pesfc(3edruk, Zuidzae-eilanden inheemsche soorten, altijd
Roveredg 1865),L'ultémaD yl-pyfi(l867),bna groena struiken metfraaielederachtigebladen,

(lpAlsc d%c'
uprc(1869),Scene?descrizioni(1871): en kldline tottrosjes vereenigde bloemen;de
La Hpofuzïpsc'
îzlcasa (2e (lruk,1872),1'
nyp'
tzl
récchi(Treviso 1876),Akltlrtb
a (2e druk,1877),
Paginefamigliaré(2e drllk,1878),Sceneplttr'
inare (1879), S'
vlbgoa 51tt
?p,
tt8cnola (1880),Le
Zattere (188t),Racconti,scene,bozzettie.
p'
rpd'
azioni flrcvlzntzfïchc (18829. Zi
j overleed in
Aug.1898 te Venetië.

Code ëapoléon,isde naam dervijf,onder

de regeering van Napoleon l ingevoerde
fransche wetboeken, m eer bepaald die van

het Code cïd! (in Nederland afgeschaft

bij de W et van 16 Mei1829,Stbl.no.33).
Tot het einde der 18de eeuw ontbrak in
Frankrijk rechtseenheid.ln sommigestreken
bestond hetgeschreven (romeinscll)recllt,in
andere hield men zich aan het meer germaansche gewoonterecht (pay8 tfu dvoitccrïf,
du tsrpïf coutuméev). Tot eçrstgenoemde behoorde hetzuideli
jk,tothettweedehetnoordelijk en westelijk deel. ln 1791 verklaarde
de constitutie, dat een burgerli
jk wetboek
voor het geheele ri
jk npodig was,waarop
Cambacérès in 1793 en 94 ontwerpen daartoe
indiende Eerst onder het consulsbestuur in
1
e80
n0
dewerd de zaak flink ter hand genomen
samenstelling aan rechtsgeleerden van
naam,a1s Tronchet,Portalis,Bigot de Préameneu, M aleville, Berlier, Treilhard, opgedragen. Reeds in Januari 180t kwam een

CoplAl
îllAl VARIEGATUM VAl
t.TRILOBATUM.

pf
l?'ieptzfu'
m tvroeger tot het geslacht
soort C '

Croton gerekend, ls een gezochte broeikassierplant, met vele verschridenheden,als &.

torpfpx) rariegatum '
plr,tr%lobat'
am met zeer
g'
roote,goudgeelqeteekende bladen.
Codiell,eene bllvoeging bi
j eentestament,
waardoorde oorspronkeli
jkebepalingendaareerst ontwerp bàj hetHoog Gerechtshofin, van gewijzigd of opgelleven worden. (Zie
van waar het geamendeerd naar den Raad Testament.
)
goro.Plaats in hetdistrictColnacchio
van State gezonden werd,die ook nogwi
jzi- deCodi
gingen aanbracht,zoodatheteindelijk,drie-, r ital.prov.Ferrara,aan de Po diVolano,

viermaal omgewerkt ten laatstedoorde W et- niet ver van de Adriatische zee,4500 inw.
Collille m aken, een uitdrtzkking uit het
gevende Vergadering werd vastgesteld. Op
21 Maart 1804 werd hetafgekondigda1sCode Hombre-spel, wanneer een der tegenspelers
neer slagen gem aakt beeft dan de hombre,
cï'
pilde8Jrcspt
zid,bestaande uit 3boekenmet I1
.i.hàjdie het spelaankondigde.
36 titels en 2281 artikelen.Na het ontstaan (
van

het keizerri
jk werd het bi
jwet van 3

Cod Iiver (lil(Cod olie);eng.naam voor

Sept.1807 in (kdeAcpp?épsherdoopt;naNapo- levertraan.
Cod X s, afk. voor Codex m anuscriptus
leons va1 werd door de Restauratie wederde
oude naam in eerehersteld;onderhettweede (lat.),Handschrift.
keizerrijk gold weder de naam C.Napoléon, fldlddkqno. Stad in het district Lodi der
en sedert de Republiek van 1870 opnieuw ital.prov.Milaan,aandespoorli
jnenMilaan*j. Het eerste Boek handelt over per- Piacenza en Orem ona-pavia, is goed geC Cl*V1
jdesonen- en familierecht (des personne8j; het Louwd, heeft 11,500 inw-; linnen en zi
tweede overbezitrechtqdesb'
tens etde: déf- industrie,majolikafabrieken.
Coilrillgloll (Edward) Engelsch admiraal,
fLrente&.Trtt?t
dz
i/icélfipz?.
gde@:
zpî
-lvriétej,hetderde
over nalatenschap,schenking,verjaring,enz. tzeb. 1770,overl.28 April 1851,trad in 1783

j de marine in dienst, nafn deelaan den
(des t
'
ll//kresfe,
g manières flpnfon acql
aertla li
prpprz
iefg). De Fransche veroveringen brach- slag lnij Trafalgar (t805),aan hetbombardeten het C.naar verscheidene andere landen lnentvanVlissingen(1809),aandeverdediging

over, waar het na Napoléons val deels in van Cadix.werd in 1821vice-admiraal,kreeg
gebruik bleef, deels afgeschaftofgewi
jzigd in 1826 order de Grieken hulp te verleenen,
word.Aan het C.civil sllliten zich aan hetC. en voerde voor Navarino hetopperbevelover
de 2?/-pccflltre C2*
r1
*je (1806), 4
.
:
). CO/4//CFCC de vereenigde fransche,engelsclleenrussische

Codrolpo.
Z
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vloot;de toriesbewerkten zi
jn terugroeping; glacis en m aakte llier ook het eerst gebruik
als lid van het parlementverdedigde hi
j de van de door llem uitgevondenCoehoorn-morzaak der liberale beginselen.
tieren ofkattekoppen (kleine mortieren,die
Zi
i
oon, W illial
u John B., geb. 1804,
#J
'n z
overl.1884, onderscheidde zich in den Krim oorlog,kreeg het opperbevel over het leger,
voerde dit in 1855 naar Engeland terug,werd
in 1850 gouverneur van Gibraltar,en kreeg
later voor het district Greenwich zitttng in
hetLagerhuis.
Codroipo. Stadje in deital
.prov.Udinp,
aan de Stella,hooldpl.vanhetgeltjkn.district
'
(26,000 inw-),5000 inw.
Cdldrollelli-Argeli (Giovanni, graaf)ltal.
politikus,geb.14 Mei 1811 te lrnola,nam in
1859 deel in de beweging ten gunste van
Italië's eenheid,studeerde indcrechten,werd

door twee man gedragen kunnen worden en
tot het werpen van granaten dienen voorak
l

bi
j hetaanvallen ofverdedigen van een vesting, wanneer de vi
jand dichtisgenaderd);
in1682begonhi
jeenpennestrijdmetdenkapt.ingenieur Louis Paen,overdeversterking van
den vi
jfhoek bij welke gelegenheid
' hijzi
jn
Verhandeling pl
xr de'
per.
gfcrcligtçcde8'
t
lj'
/hpeà:
p'zlbuytenwercken (Leeuwarden 1682,
met al zï
met platen) in het lichtgaf,waarin hi
j een
geheelnieuw stelselvanvesung
' bouw ontwikkelde,datdoor Paen in zijn Avchitecturaz4ïlétari8 werd bestreden, doch in 1683 door C.
op schitterende wi
jze werd verdedigd; zi
jn
1867 burgemeester van zi
jngeboorteplaats,en stelsel vond vooralin Duitschland bi
jval,en
kreeg in 1871 zitting in de kamer van afge- bleek heteerstbi
jdebelegering vanKeizersvaardigden, waar hl
Jzich bi
j de rechterzijde weert door Frederik, keurvorst van Brandender centrumfractie voegde;later naderde hàj burg, proefhoudend; toen door C.'s beleid
meer en meer de Crispi-parti
j, en werd in ook Bonn in zeer korten ti
jd in handen van
1888 prefect van Napels,waarophijzi
jnman- genoemden keurvorstviel,deed deze C.het
daat als afgevaardigde nederlegde;van Sept voorstel i
n zijn dienstover te gaan; C.gaf
tot Dec. 1891 was hi
j in hetkabinet-Rudini er echter de voorkeur aan in nederl.dienst
minister van onderwijs.
teblijven (1689);in 1690 nam hi
jalsbrigaCodrus.Laatste der koningen van Athene, dier deel aan den slag van Fleurus, waarin
ltdeeeuw v. Chr.
hij bii
@
;na kri
jgsgevangen geraakte. BlootCoedès.(Auguste) Fransch componist,geb. staande aan den klei
ngeestigen naijver zijner
1840,overl.,krankzinnig,te Passy,1884,com- superieuren werd hi
jdoorW illem 111naarNaPoneerde vele romancen, liederen, dansen, men gezonden om dere stad teversterken;C.
operetten:BelleBourbonnaise91874),Clairde bouwde hier eenfort,dathi
jreedsin1692,nog
s'
uzlc (1875),Flet
Jr desaîder (1876),LaGfrpu- Onvoltooid, tegen de Franschen had te vereffe (1880à,de muziek van een ballet:le#pu- dedigen; hoewel hàj zich ten slotte moest
quet de fA.e, en met Hervé en Raspail die overgeven, werd zi
jn verdedigingswijze door
van een féerie: la Opcpfle auœ œu/k d'or Vauban, die de belegering had geleid,ten

(1873)enz.

zeerste geprezen, en werd hi
j tot sergeant-

Co:lxrient, in de algebra:de naam van majoor-generaal der i
nfanteriebevorderd;in
een getal dat bekend,of als bekend .aange- 1641 nam hi
j deel aan de belegering'van
nomen,de verm enigvuldiger is van een ander Hoey, welke vestingplaats in 10 dagen werd

getal. Zoo zi
jn a,b en c de C.van x.y,z bemachtigd; in 1695 nam hijhet door hem
in de vergali
jking ax+ by + cz= o.ln de zelven en laterdoorVauban versterkteNamen
toegepaste wiskundeheetentpivi8checp//lcïep,f in,waarvoorhi
jvandenkeurvorstvanBeieren

een grootheid die door waarneming of proe- 5 stukken geschut ten geschenke kreeg en
ven bepaald is of moet w orden,om alsfactor door W illem 1l1 tot luitenant-generaal der
te worden verbonden lnet een andere,onver- infanterie en ingenieur-generaal der fortiûcatiën werd benoemd en in opdracht kreeg
anderlijke.
Coehoorll.(Menno van) Nederl.vesting- Namen opnieuw te versterken;na den vrede
bouwkundige en ingenieur, ti
jdgenoot en van Ri
jswilk werd hàjgrootmeester derartiltegenstander van Vauban, en wel de Hf)1- lerie, verbeterde op lastderStaten devestinglandsche Vauban geheeten, geb. 1641 op werken van Groningen, Zwolle, Nijmegen,
Lettinga-state onder Britsum , bij Leeu- Breda, Bergen-op-zoom, volvoerde in 1702
warden,naar men meentuiteenZweedsch ge- den last een inval in Vlaanderen te doen,
slacht,dat zich onder Christiaan 11 in Fries- vernielde hier met 10,000 man troepen de
*nl
*i
)n tusschen St-Donaas en lsaland had gevestigd) kreeg van zijn vader fransche j.I
onderrichtin dekrijgssvetenschappen enlegde belle,stelde zich voorts vöör Venlo onderde
reedsvroeg neiging voorde vestingbouwkunde Levelen Van den hertog van Marlborough,
aan den dag; hi
j voltooide zijn studif:n aan hielp deze stad binnen weinige dagen verde hoogeschool te Franeker, en kreeg reeds naeesteren, nam vervolgens deel aan de inop l6-jarige leefti
jd een of:ciersrang in het nemlng van het kasteelte Luik,bracht bet

volgend jaarBonnindemachtvandenhertog
van M arlborough: en bezette weinlge weken
later met Sparrt
)l
net land van W aas,zi
jn
laatste krtigsverrichting;hij overl.17 Maart
1704 aan een beroerfe;hijwerd begraven te
Wi
jkel of W i
jckelin de Friescbe gemeente
Gaasterland, welks kerk zi
jn wit marmeren
gedenkteeken bevat. Hijschreefnog Nieulee
peyf'
'
isyô/lf'
à
/? (1685) met platen,fransch,Den
over biezen bruggen over de gracht naarhet Haag, 174t,duitsch, Dïisseldorf,1709)) belegervan Hendrik Casimir, stadhoudftrvan
Frlesland;hijnaln daarop deelaandeltveldtochtvan 1467, onderscheidde zicll vervolgens bij het beleg van Maastricht en in de
veldslagen bi
j Senef, Casselen St.-Denis,en
was weldra opgeklommen tot kolonel Van
t
wa
ee
Gr
vebat
legde
aljons voetvolk; bij hetbeleg van
hi
j een grootematevan vindingrijkheid aan den dag,voerde de belegeraars
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nevens verhandelingen over de theorie van
het innem en van steden,overdehulpmidl
lelen
der artillerie, enz.
Het stelsel van vestirlgbouw van C.wasin
hetbezonderberekent
lvooreen lagen,vlakkell

Coelestlnus.

Gideon Casilnir C.,geb.16 Sept.1.
792,nlttn
tleel aan den tocht naar Rusland, kreeg het
kruis van het legioen van eer,ging laternaar
Oost-lndië, maakte in 1825 al
s majçaor cle
expeditie naar Celebes lnetle, vermeesterde
in 1826 de hoofdplaats Van den vorst van
Tanette, en overleed 27 Juni1827.
Coelaeallthilli. Vischfamilie van de orde
der Kringschubbige ganoïden, Cyclolepidott,
bevattende ganoïden wier beenderen,bepaal-

bodem :zi
jn hoofdwalis betrekkelijk laag,en
heeft een gemetselde,door voorgelegen bedekkingenvoorhetvi
jandeli
jkvuurbeschermde
escarpe; zijn bastions, zes of achtin getal,
zi
jn opgevuld enruim enhebbenlangeflanken
en korte faces;de bastions en de ravelijnen delijk die der vinstralen,holzi
jn,gevolgvan
worden om sloten door een fatlssebraie, di0 eenslechtsgedeelteli
jkeverbeening;destaartdoor een droge gracht van den hoofdwal vi
n der meesten is flomocerk,bi
jhetgeslacht
@
isgescheiden,
de hoofdgrachten de ravelij- Glypiolepi8 alleen heterocerk; de staartvin is
nen zi
jn van water voorzien;de couvrefaces op bijzondere wi
jzegebouwd;dewervelkolom
zl
i'n Zeer smalen bieden den vi
de
jand ook na nameli
jk zetzichinhetmidden voortenvormt
bemachtiging geen vasten voet; de ge- een spits uitl
oopend aanhangsel, terwi
jlde
dekte weg is ruim en heeft, evenals derave- stralen gedragen worden doortusschen-doornli
jnen,gemetselde reduites entraversen;voor beenderen,wat anders in den regel slechts
het schouderpunt van het bastion ligteen ge- bi
j de rug- en aarsvinnen hetgevalis;sommetseld orillon, dat het vöör de face van migen (lï
et geslacht Coelacanthusj, hebben
hetbastion gelegen deeldergraclltbestrijkt; spitse,kegelvormige,andere(geslachtUnd'
inal
de droge gracht en de gedekte weg bieden
ruim gelegenheid om uitvallen te doen. C.is
slechts in de gelegenheid geweest verdedigingswerken voor bepaalde, op zichzelf
staande punten daar te stellen,nimmer om

plaveisglvormige tanden; de soorten van het
geslacht Pkyllolepis hebben zeergrooteschub-

provincie Gelre; Coenraad Gideon, zoon van
den vorige,geb.te M aastricht,2 April 1702,
overl. a1s kommandant van W illemstad,Nov.
1747; Johannes Jacobus, zoon des vorigen,
geb.te Maastricht, 3 Maart 1734,was veldtuigmeester in franschen dienst, ging in l770
als luitenant-kolonelin Beierschen dienstover,
en overl.1785: Louis Jacques,zoon des vorigen,geb.te Straatsburg, 16 Jan 1771,trad

Coelestinus V, gesticht; de orde heeft thans
nog in ltalië kloosters, vroeger ook in de

ben,totvan 15 centim.middellijn.Defamilie
meertelt,was hetri
jkst aan soorteningronzi
jn geheelstelselvan verdediging, datften den van hetdevonische en hetsteenkoolti
jdgeheelen staatomvatte envanallenatuurli
jke perk en is m et een steedsverminderend soorhulpbronnen parti
j zocht te trekken,uitte tentalbli
jven voortllestaantotdekrijtperiode.
werken.
Coelellllia.De Holwormen.Een1erhoofdCoelloorlly(Hendrik.Casimirvan)zoonvan afdeelingen Van den typus der wormen. Zie
Menno van Loehoorn en M agdalenavan Scllel- W ormen.
tinga,vestingbouwkundige, geb.13 Mei1683,
çloelelllans. (Jakob) Nederl
. Plaatsni.jder,
klom op tot luitenant-kolonel titulair, kreeg geb. 1670 te Antwerpen, overl. olnstreeks
de directie der approches, forti:catiën en 1734 te Aix,waar ht
jeen goed deelvan (
1e
loopgraven,nam ontslag uit den dienst, ves- schilderi
#
jenverzalneling van Boyerd'Aiglsilles
tigde zich te Leeuwarden,en overleed hier l6 in plaat Lracht(118bladen,in1709voltooid,in
Sept.1.
756
1744 uitgekomen,zàjn hoofdwerk).
Coehoorll van Houw erda Nederl. geçroelellterata (Holdieren,Holdarmigen)De
slacht,waarvan vele leden zich als kri
jgslie- Maagzak-ofNeteldieren (zie Neteldieren).
den onderscheidden, als Menno van 0., neef
lpoelt.stjnellofCelestàjnen.Een ortle met
van den vestingbouwkundige, was in 1703 een reglementin den geestderBenedicti
jnen,
kommandantvan Roermontl en majoor der in 1251 tloor Petrus van Sergna,later paus
der O ,die geen levende vertegenwoordigers

Nederlanden,Dlzitschland en Fl'ankrtjk.(keleyài/zàer Mittorieten.een afdeeling del
'Francis-

kanerorde.
fidlelestin, een gekristalliseerd mineraal,
bestaande uit strontiaan en zwavelzluren o.a.

voorkolnende bij Girgentiop Sicilië.
Coelestina, de 237st,,planetoïde.
jf
gong in franschen dienst,was bi
jhet uitbre- Coelestinus of Oelestinus Naam van vi
ken der groote revolutie luitenant,werd naar Pausen:
de kust van Genua gezonden, werd wegens
C.1,423-432,wasbijzijnverkiezing diaken
zijn aristocratische gevoelens uit den dienst te Rome, hield in 430 te Rome een synode,
entslagen,nam toenweeralsvri
jwilliger(
lienst waarop (le leer van Nestorius verworpen en
bi
j het fransclle leger, onderscheidde zich die van Cyrillus goedgekeurd werd,bestreed
onder Hoche,M oreau, Decaen,Jourdan,klom Pelagius,en zond zendelingen naarEngeland
snel op,en kreeg van Napoléon hetkruisvan en lerl
and; van hem zi
jn een 14-talbrieven
hetlegioen van eer; naar Spanje gezonden bewaard gebleven; hiJ overleed 26 Juli432;
moest hij om gezondheidsredenen en om op- feestdag 6 April;
gedane verwondingen naarFrankri
jk terug- C.11, l143- 1144,heette Guido deOastello
keeren; na Napole
'ons tocht naar Rusland en was geboortig ui
t Toscane; hij onthief
stelde hi
j zich weder ter beschikking,stond koning Lodewi
jk 71l van Frankri
jk van het
erdlct.
bi
jlaûtzen aan hethoofd der zee-soldaten en intC.
111,1t91- 1198,heette Hyacinthe Bobowerd bi
j Bautzen door een kanonskogelgetrofen,die hem een been verbri
jzelde;nade cardi, uit het geslacht der Orsini, dat met
amputatie bezweek hij,29 Oct.1813. Menno hem voor de eerste m aal in de geschiedenis

Coeleeyrl
e:.
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Coeneu.

genoemd wordt2 was kardinaal-diaken, be- een haas, dat over een groot deel van tro-

klom op 85-jar1gen leeftijd dellpauseli
jk-en pisch Zuid-ztmerika verspreid is en zich in
stoel,en overl.8 Jan 1198.
de nabi
jheid van rivieren een holgraaft;het
C.lV, 124t, uit hetomi
vel
r
al
ne
eees
d c8he
oc
ges
t.l
1ac
24t
ht, is tamel
i
jk lloog op depootcn,enheeftwangCastiglione gesproten,
zakken en vi
jfvingerigeachtervoeten;hetis
een llitstekend zwem mer.
16 dagen na zi
jn verkiezing.
C.V, 1294--1296, geb. 1215 te Sergna in
Cotlnptio ill 111a:111111, naar het Oud-rom .
hetkoninkri
jk Napels,leefde 60jaara1sboet- recht de overgang eenerdochteruitdevaderdde
lv
prediker op den berg Mejella in Apulië, mi
li
jke
ma
can
htin die van haren echtgenoot,door
stichtte de orde der Coelesti
jnen;overl.19
een schijnkoop.
Mei 1296.
Coen.(Jan Pieterszoon)Grondleggervan

f?oelesyrii!. Oade naam van een deel van de m acht der Nederlanders in lndië,geb.te
Syrië.
Hoorn,8 Jan. 1587, werd van 1601- 1607 te
floelho.(Francisco Adolpho)Portug,taal- Rome OP het kantoor van Justus Pescatore
geleerde, geb. 1847, te Coimbra, kreeg in voor den handel opgeleid,tradtoen a1sonder1.878 den leerstoel der vergelijkende taal- koopman in dienst der Compagnie,deed in
kunde te Lissabon; hoofdwerken: y1 lilt
g'
tba 1612)reeds tot opperkoopman opgeklommen,

pprf/
qçuezl (Coi
mbra 1868),Origem da lizlgufï zi
jn tweede reis naar lndië,werdinOct.1613
portugueza:(Lissab.
870),y.
tlinguapprflwueztz.
' tot boekhouder-generaal aller kantoren in
* 1
cpçt
le.
v de glottolopa eneralecyyccitzlzprfz
qçuezy/ lndië en t0t president van de kantoren te
tporto l88t), 08 dIalecto8 rpsllxicps pv neo- Bantam en te Djakatra,in 1614totdirecteur-

latint
l8 na AJHCJ (Lijsab.188t),Diccionario
'pzt
zsut'!etymologico da lzsgutzzprfuguezq.verder
gafhtj sinds 1875,onder medewerking van
Theophilo Braga en Joaquim deVasconcellos
hettijdschriftBibliopraphiq critica #eM8toria
e litieratura en van 1880 af0ok een Rel:
ista
d'ethmologia e de f
plpffplp,/t
z (Lissabon),beneiotheca #'etsucftçlp nacional uit;
VOnS een Bibl
eindeljk gaf hij de eerste verzameling echt
portugeesche volkssprookjes:(,
'
(
)ut08pp.
pllcre:
portugueze8(1879)in het licht.

generaalvan alle kantoren,en 25 Oct.1617 tot
gouverneur-generaal benoemd;in 1618 legde

hi
j,trots den tegenstand van denpangeranof
regent van het ri
jkje Djakatra en van de
Engelschen,te Djakatra een fortaan ter bescherming van de in 18t0 aldaar gestichte
factori
j, en ging, zich op den duur niet bestand achtende tegen de overmachtigeengelschevloot,kortnadevoltooiingvandatfortnaar

de Molukken om versterking tezoeken (Jan.

t619), verbrandde op dezen tocht Djapara,

Coeli algie,gr.koliek.
waar het vorige Jaar eenige Nederlanders
Coelibaat,lat.van coeleb8,ongehuwd. De waren vermoord,ontzette bi
j zi
jn terugkomst
ongehuwde staat, m eer bepaald die, welke het belegerde fort, welks bevelhebber,Van
der Broeck,door een listkri
den R.K.geesteli
jken voorgeschreven is.
#
jgsgevangenwas
gemaakt,veroverde Djakatra,verwoesttehet,
Coelibatair.vrijgezel,ongehuwd man.
Coello.(AlonzoSanchez)Spaanschschilder, stichtte op de puinhoopen de stad Batavia,
geb. te Benifayro, tusschen 1b15 en 1525, organiseerde het voor de Compagnieverworoverl.1590teMadrid,portretten,kerkstukken. ven gebied) deed in 1621 een tocht naar de
Coello. (Olaudio) Spaansch schilder,geb, Banda-eilanden, welks bevolking hare pro1621 te M adrid,overl.aldaar,20 April1693. ducten aan deEngelschen leverde,onderwierp
vormde zich naar Rubens en Titiaan;zijn deze eilanden, ging met groote wreedheid
meesterwerk is een aan portretfkuren rijk tegen de inlanders te werk, ontvolkte de
kerkfeest,thans in de sacristie van hetEscu-

eilanden door het in leven gebleven deelder

riaal; hi
j geldt als de laatste schilder der bevolking naar andere deelen vanden archipel
oud-spaansche school.
over te brengen,legde 1 Febr. 1623 zi
jn beCoello, Francisco Coello de Portugal y stuur neer, werd in Nederland met groote
Quesada, spaansch aardri
jkskundige,geb 26 eerbewijzen ontvangen en tot bewindhebber
April 1820 te Jaen, overl.30 Sept 1898 te
benoelnd en zag zich 3 Oct.1624 opnieuw
M adrid, w erd soldaat, doorliep allerleiran- tot gouverneur-generaal benoemd; Engeland
gen, vocht in franschen dienst in Algiers,en deed alsnu stappen om deze herbenoeming

nam in 1866 ontslag;hi
j wasmede-oprichter
van hetAardz-i
jkskundig Genootschap teMadrid,en langen ti
jdpresidentdaarvanyhoofdwerk : Atlas de A'
v ci
,
s,
tz y .
:.
?
x.
9p08e8%0ne8 de
'
altramar (schaal1 :200.
000460 bladen).
froelogenys.Knaagdiergeslacht van de familie dcr Cavin,
a

(81,
4bung'
?
xlafcf,
/

H alfhoevigen),

te doen herroepen en werkeli
jk kreeg Coen
bevelzich vooralsnog nietin te schepen;hi
j
vertrok echter incognito, kwam in 1627 te
Batavia aan,trad 30 Sept.inzijnfunctie,had
tweemalen achtereen eenbeleg vaneenkri
jgsmacht uit Mataram te doorstaan,en overleed
ti
jdens hettweede beleg, 21 Sept. 1629. C.
legde ti
jdens zi
jn loopbaan ,
groote veldheersbekwaamheden en een bi
jzonder organiseerend talentaanden dag;verderkenmerkte hj
ziclldoor een onafhankeli
jkoordeeltegenover
de hoogmogenden; overigens was hi
j geheel.
een niets ontziend man vau geweld, die zeer
lichteli
jk tot harde en strenge maatregelen
z
i
j
n
t
o
evlucht nam en in zijn streven om de
baatzuchtige Compagnie tevreden te stellen

met slechtseene
soort, 0. PJCJ
RENGG. (0.:uà.
=..<
mge
r Cgv.
)) de
'
->
#*y-.paca,metmeer-%
> '.
dere variëteiten,
ooxsoGxsvs pwcx.
door sommigen
als soorten be- voor niets terugweek.
schouwd;de Paca is een dier tergroottevan
Coenen. (Frans)Nederl.muzikus,geb.26
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Dec.1826te Rotterdam, kreeg op 7-jarigen
leeftijd van zi
jn vader,den organistenviolist
Louis Coenen, onderricht in het vioolspel,
werd echter wegenszijn geringe vorderingen
weldra onder een der andere leerlingen
gesteld, zong in 1837 bi
j gelegenheid van
een feest in de kerk de altparti
j in de
solokwartetten Van een mis van Van Bree,
toen weer doorzijn vader onder diens

eigenleiding genom en.studeerdeonderlfupsch
harmonie- en compositieleer, componeerde
omstreeks dezen ti
jd een mis voor gemengd
koor, werd door kunstvrienden in staat gesteld naar Stuttgart te gaan!zette hier tot
1842 onder M olique zi
jn studiën voort,bracht
t
er
eonkbe
nozgoehketz
ae
al
nfdz
eijj
n geboorteplaats,en ver-

Co:reibele Kassen.

aankwam ; in Juni van datjaar speelde ll
i
j
Rotterdam OP het kunstenaarsconcertvanhet
3-daagsch muziekfeest ter viering van het

25-jarig bestaan derMaatschappijtotbevordering der Toonkunst,en vertolkte daar m et
Lubeck Beethoven's Krentzer8onate;in 1855

huwde hi
j metAnnavanEl,enbegafzichkort
daarop naar Amsterdam om zichm eerspeciaal

aan het onderwijs te wi
jden,hoewelhijnog
veelvuldig a1s solist en kwartetspeleroptrad;
spoedig washijconcertmeesterdereoncerten
van J$Caecilia''/ ,
ôFelix Meritis'' en ,,Toonkunst, had eenlgen ti
jd (
le leiding van

7/Amstel's Mannenkoor'', en aanvaardde in
1877 de benoeming tot directeur dermuziekschoolvan de afdeeling Amsterdam derM aat-

aarnaarBrussel,om zijn schappi
j tot bevord. der Toonk., bedankte

studiën onder Vieuxtemps te voltooien;in daarop als concertmeester, staakte ook zi
jn
1843 vestigde hi
j zich te Rotterdam,gafmu- kameruitvoeringen, werd in 1883 directeur
ziekonderwi
js,trad veelalssolist op dndeed Van het nieuw opgerichte Am sterdamsche
nu en dan kunstreizen naar de provinciën en conservatorium? waarvan hi
j een dermedenaar Duitschland en Engeland;in 1846 werd oprichters was, legde in 1895 om gezondhi
j door de af'deeling der mM aatschappi
j tot heidsredenen zi
jn meeste betrekkingen neder,
bevordering der Toonkunst,, tot directeur en trok zich na zi
jn 70slen verjaardag uit
harer zangvereeniging benoom d, w elke be- het openbare leven terug;hi
j vestigde zich
trekking hi
jtot1848 Lekleedde,in welkjaar pe Leiden ;de schilderes Thérèse Schwartze
lee
rr
le
derde bijzijn heengaan als directeurvan
hij wegens ve
and
ei onaangenaam heden met schil
de Ouderey
begrippen aanhangende hetconservatori
um zijnportret.
bestuurderen, ontslag nam en besloot naar
Als componistishi
j bekend door zijn mis,
Amerika te gaan; te New-York,waarheen zi
jn oratoria Elia pw Iloreb,AtbreclttBeiling

hijzich allereerstbegaf,brachtzijnoptreden
hem aanvankeli
jk meer roem dan voordeel
op, zoodat hi
j zich ten laatste gedwongen
zag door hetgeven van muziekonderwi
jsin
zijn behoeften te voorzien,als hoedanighi
j,
door zi
jn solospelreeds bekendheid verwor-

en Maria Magdalena(allevoorsoli,gemengd
kooren orkest),zi
jnmannenkorenmetorkest,

raking met den impresario Ullm ann, diehem
den voorslag deed zich bi
j zi
jn gezelschap
italiaansche Zangers, waarmee hi
j concerttournées m aakte, te engageeren, waarin C.
toestemde en zich voor solospel,dirigeeren
en pianobegeleiding verbond;nateW ashington,Baltimore,Richmond,Norlblk,Columbia,
Augusta,wcharleston enz. concerten tehebben
gegeven, werd het gezelschap wegens de
gespannen verhouding derleden ontbonden,en
teekende C.een nielzweovereenkomstom met
Herz en .onder aanvoering van Ullmann naar
Mexico te gaan)die weinig laterteZacatecas
verbroken werd ;C.bleef in de stad M exico
achter en werd hier door de gele koorts
aangetast: 14 Nov. 1849 verspreldde zich in
Nederland het geruchtvanzi
jnoverlijden,wat
weldra echter kon w orden tegengesproken;

W est-lndië en andere deelen van Amerika,
ging in 1862 naar Londen, besloot weldra

en door tal Van viool- 0n pianowerken,
liederen enz.

Coenen,(W i1lem)pianist(autodidact),geb.
17Nov.1837teRotterdam,gingopl7-jarigen
ven bebbende, spoedig tal van leerlingen l
eeftijd naar Suriname,vestigde zich hierals
kreeg ;kort daarop kwam hi
j echterin aan- muziekonderwijzer,maakte eenkunstreisdoor

in de lente van 1850 washi
j geheelhersteld,
ging naar Havana.werd hier weder door de
genoemde ziekte op het ziekbed geworpen,

bezocht,hersteld zijnde,Jamaica,Portorico)

hi
er te bli
jyen, en werd erna een ruim 30
@
verbltf eerste pianisten hoofdleeraar
2
u
p
y
aan de Gui
ldhall SchoolofMusic;hijcomponeerde vele liederen en stukken voorpiano
Llhpilight,Le8etincelleh enz).
Coenen. (Cornelis) Nederl. muzikus, geb.
19 Maart 1838 te Den Haag, leerling der
kon.muziekschoolaldaar,waseenjaarorkestdirecteur te Amsterdam ,werdin 1860 dirigent
van.hetstedeli
jk orkestte Utrechtenkapelmeester derschutteri
j,bekleeddedezebetrekkingen meer dan 30jaren en ging in 1892
alsvioolleeraaren directeurvan hetNijmeegsche symphonie-orkest naar Ni
jmegen; hi
j

comporieerde twee suites,eenige ouvertures,
intermezzo's?kleinerew erken voorsymphonieorkest, en lnstrumenteerde ook vele werken
voor harm onie.
Coenen. (Johannes Meinardus) Nederl.
muzikus,geb.28 Jan.1825 te's-Gravenhage,
leerling der kon.muziekschoolaldaar,achtereenvolgens directeur derconcertenvan ,Felix

Barbodos, Martinique en Venezuela,was in
oct. 1850 te Curaçao, en keerde aanvang
1851 naar Rotterdam terug ; met Lubeck Meritisu,,
:paleisvoor Volksvlijt'
den van het

j;
ondernam hi
j nog hetzelfde jaar een tweede muziekkorps der Amsterdamsclle schutteri
reis naar de nieuwe xeereld,arriveerde lnet onder zà
jn compositien zi
jn de voornaamste
pls
deze in Dec. te St.Thomas,en keerde,na de ouverture +'lovi8 F, de cantate Ada '
een avontuurli
jke rondreis van drie jaren, Ilolland, Bertka en Sieg/ried (voor soli,koor
waarop hi
j veelsucces en hooge onderschei- en orkest).Hijoverleed in 1899 Amsterdam.
Coëreibele gassen. Die gassen welke de
dingen verwierf, op 4 April 1854 van VeraCruz naar Nederland terug,waar hi
j 1 Mei eigenschap bezitten zich tot vloeistoftelaten

Coereltiefkraeht.
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CofGniéres.

onder leiding van Johan van den Cornput;
lem Lodewi
jk van Nassau,
OP last van W il
die C.tot den sleutel van Drente,Groningen
en Friesland wilde maken,kreeg de stad de
het echter aan Cailletet te Pari
js en Raoul vestingwerken, die haar tot e0n der V00rPictet te Génève alle nog voor permanent naam ste vestingplaatsen van de Nederlanden
gehouden gassen door sterke afkoeling en maakten,en diein 1609werdenvoltooid ;naden
hoogen druk vloeibaar te lnaken.
slag bijHardenbergh in 1580 werd6.doorde
fioereitiefkrael
lt, de eigenschap van het Staatschen verlaten en door M aarten Schenk
staal, dat het de scheiding der vereenigde bezet; een jaar later viel de stad weerin
en de llereeniging der eenmaal gescheiden handen der Staatschen;hetzel
fdejaarwerd
m agnetische krachten N'erhindert.(Zie ivag- Z11van 9 tot 20 Sept.door Rennenberg belegerd,in 1592 door prins Maarits, diehaarop
nettsmel.
Coetier. (W illem) Nederl. geleerde, geb 12 Sept. innam ; van oct.1593 t0t M ei 1594
10 Maart 1647 te Arnhem, overl. 16 Dec. had zl
j zich tegen Verdugo te verdedigen;
1723 te Franeker, als hoogleeraar ingeschie- i
n Juli1672werdzi
jdoorCttristoffelBernllard
denis en welsprekendheid aandehoogeschool van Galen, bisschop van M unster?ingenomen)
verdichten. Tot 1877 verdeelde m oll de gassen in coërcibele en permanente,welkelaatste
onder alle omstandiglleden hunnen gasvorm
zouden behouden. ln 1877 en 1878 gelukte

aldaar; hi
j schreef: Adnotatione8 ïzl aliqnot doch in hetzelfde jaar naarhet planvan den
coevordenschen schoolmeester M eindert MinSuefpiïloca(1609).
Cœur, fr. hart. ln het kaartspel: harten. nes van den Thynen,hernomen ;indetweede
Coe'
ar d'pr,hartvangoud,toenaam van iemand, helft der 19e eeuw werd C.ontm anteld.
die door groote goedheid desharten uitmunt.
Coevordellsehe kanaal.Kanaalvan Coe-

Cœur.tlacqueslFranschûnancier,staatsman) vorden naar de Vecht,bijHaanderik,door-

schatnleester van koning Karel V11,geb.omstreeks 1400 te Bourges,ôverl.25 Nov.1456
te Chios.
Coevorden. Gemeente in Drenthe (
arrond.
Assen, kanton Emmen), omgeven door de
gemeenten Dalen, Hoogeveen, Gramsbergen
toveri
jsel) en ten 0.grenzende aan Pruisen,
ruim 4030 bunder groot, bevat het stadje
Coevorden, de buurt Steenwijksmoer en de
gehuchten het Klooster, de Loo? Ballast,
W eierswold, Padhuis, Vlieghuis, Pikveld,
knholt, de Kleine-scheer, de Hulte en de

loopt,de gemeenten Ooevorden en Gram sbergen,is ongeveer één uurlang,w erd 1859- 63

door de Coevorderkanaalmaatschappi
j?met

staatssubsidie,aangelegd. ,
Coeym ans. Dorp in Albany county) staat
New-York,N -Amerika, 3700 inw.

Co-existeneie) het tegelijkerti
jd bestaan
van hetnaelkanderontstaan (successie).
Colfee. 1)County (graafschap)in het z.0.
van den noord-amerik.staat Alabama,12,800
inw.,hoofdpl.Elba;2) county,staatGeorgia)

11,000 inw.,hoofdpl.Douglas;3)county)staat
Wi
jnhorst;in hetzuiden vereenigen zich het Tennessee, 14,000 inw.?hoofdpl.M anchester.
Schoonebekerdiep, het Drostendlep en het
Colfey.County (graafschap)in den noord-

Loodiep tot de Kleine Vecht; de bodem be- amerik.staat Kansas? 16,000lnw.,hoofdplaats
staat in het w.en n.o.uit afgegraven hoog- Burlington.
veen, in het z.o.langs het Schoonebekerdiep
Coll'
eyville. Stadje in den noord-ameri
k.
uit laagveen, bi
j Vlieghuis en Padhuis uit staat Kansas,M ontgom ery county,2300 inw.

diluvisch zand, in hetz.
,Lijde vereeniging

ColElz.(JamesHenry)Amerik.meteoroloog)

1263 tot 1395 een leenheerlijkheid,en deelde
later de lotgevallen van Drente.Het stadje
C.,aan de saamvloeiing van bovengenoemde
watertjestotdeKleineVecht,iseenoveroude
plaats, die vermoedelilk reeds hetzi
j als
sterkte of als legerplaats ten tijde van de

een der aanvoerders bi
j de bestorming der
Tuileries (10 Aug.1792),werd 17 Aug.1792

der genoemdewateren uitklei;hoofdmiddelen geb.1806,overl.1873,schreef: 1'
1%zl#.
9PJ th6
van bestaan:landbouw,veeteelt,zuivelberei- G/pù6,enz.
ding,turfmakerij;de gemeentetelt3600inw.; Gol'lin-eilanden.Zie Bonin-eilanden.
kiesdistrict Emmen; personeele belasting:
tiotlinllal-lubal, (Jean Bapti
ste) geb. in
kom der gemeente 8ste klasse; overig deel 1754 te Aurillac, practiseerde eerst als g09deklasse.De gemeente,langen ti
jd een be- neesheer, later als nechtgeleerde,w erd prozitting der Lissclloppen van Utrecht,wasvan cureur,nam deel aan degrooterevolutie)was

tot president van het tribunalwaarvoor de
royalisten moesten terechtstaan, en later tot
vice-president vanhettribunnalrévolutionnair
benoemd) zocht Robespierre op 9 thermidor
Romeinen bestond; ln een brief van 1195 te redden,werd door de Communetotlid van
wordt reeds gewag gem aakt van de villa het uitvoerend comité.belast m ethetorganiOoevordiae;hethad reedsoudti
jdseensterk seeren van hetverzettegen dethermidoristen,
slot,lang heteenigeverdedigingswerk,tevens faalde hierin, werd door iemand ten wiens
residentie der kasteleins? burggraven?heeren huize hi
j zich verborgen hield aanzi
jntegenen drosten van C.en Drente;di
t slot werd standers uitgeleverd, en 18 thermidorgeguilherhaaldelijk genomen en hernomen;C.werd lotineerd.
16 oct. 1512 door Roelol van Munster verColxlliéres.(Antoine Siméon Gabriél) Fr.
rast, en 8 Dec.van genoemd jaar door bis- rechtsgeleerde en letterkundige)geb.te Casschop Frederik van Baden veroverd)in Sept. telnaudary, 1786) overl, 1862)pleitte in vele
1522 door de Gelderschen overrompeld en politieke processen, en schreef een menigte
genomen ; in de 16de eeuw kreeg de stad werken,waaronder devoornaamstezi
jn:A.
vvestingwerken,die door Karel V en'Filips11 l
y8e de8 #p'
pelJe.
s de l'empereur J'
I
sy/bszep, conwerden gesloopt;in 1579 werdmetden bouw /?r4.
s arec I't
zscïes droit /ktzxftxi: etle Cpt8e
van nieuwe wallen een aanvang gem aakt, Napole*
on (1805);le Codex
Ytzykoléoséœpt
iqnépar

Cogalnieeanoe.
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Cohena

@st
*ons suprémes (le la cpur de ccsytzlipo'à ltot
le8 de;ct
homago (1840),laBichetltfboi8(1845),la
et tf'
1
4 con.
%eil d'E tat (1809);Obuerrationsy'
urle t.zthatte blanclte (1*52), les fkîselpf.g d'a d%alllt'

rétablin8ementt
zu divorce(1821);De laApurye
etdesdpe@vlcfïpp,
.
g8%r le8 c//'
cl.
spublics (1824);
Traité dela Jïserf'
gïntsïz
pf#selle(1828);Rapport
y'
tfr le '
gy.
gf?-e cellulaire (1844);Ele:
mott8 de
notre prg
zzàïdtzfïf
pn gounernementale:admini8tra:t
f'
ire etJvt
ficflire(1850).
Cogalllieeanoe.(Michael)Rumeenschstaatsman 0n geschiedvorscher,geb.6 Sept 1817
te Jassy,overl.1 Juli1891tePari
js.schreef':
Iiistoiredela Valachie etdeJtzMoldavie(Berlin,1837);fzeyppi.selïlc M oldarei W a Valachiei
77Kronieken vanMol
daviëenW alachije,''(1872);
Documentiistorice;.
>J.
::!4J.
s.
:e:'
?
xrlesfzïgcsed,enz.
Cogels. (Jozef Karet) Landschapschildert
geb. te Brussel, 1785,overl. te Leitheim bi
J
Donauwörth, 1831; zi
jn werken munten uit
door levendige voorstelling,natuurli
jkheid.en
verrassende tinten van lichtenlucht:
'hàjwas
een leerling der academie teDiisseldorf,hield
zich later afwisselend te Pari
js en teBrussel
op, en vestigde zich in 18t0 te Muncllen.
Coggeshapb.Stadje in heteng.graafschap
Essex,4000 inw.
Coglletti.(Francisco) ltal.schilder,geb.
4 0ct 1804 te Bergamo,overl.23 April1875
te Rome,volgdeeen streng klassiekerichting;
fresco's, kerkstukken,historische werken.
Cogito,ergo sum ,lat ik denk,dusbesta

(18b8),lePied t
'
/emokbpzà(t860)enz.
Coglliet. (Léon)Franscllscllilder,geb.29
Aug. 1794 te Pari
js, voltooide zi
jn studiën
aan de academie te Rome erionder Guêrin,
behaalde in 1817 den pri
js van Rome;hoe-

welonder den invloed staande van de tradities der klassieke school van David,open-

baren toch reeds zi
jn vroegste werken een
eigen richting;hi
j oïerl. 20 Nov. 1880 te
Pari
js. W erken: ivartun sur les rulnes de
Carthage (debuutstuk),Massacredesinnocents
(Bethlehemsche kindermoord), Saint-Etienne
Portant des tecours à une pauvre famille
(voordekerkbt.Nicolas-des-champsteParijs),
La garde nationale partant pour l'arm ée en
1792 (voor het museum te Versailles), Le
Tintoret peignant sa fllle morte (zi
jn meest
populair stuk, 1845),Bonapart
e dirigeant les
travaux des savantsen Egypte (plafondstllk,
Louvre), portretten (Louis Philippe, maal'schalk Maison, monsieurde Crillon,enz.)C.
was hoogleeraar in het teekenen aan het
college Louis-le-Grand, en ging later in dezelfde hoedanigheid over naar deEcole poly-

technique, waaraan hi
j zeer laag verbondell
Lleef; Le
'on Bonnat, een zl
jner leerlingell
schilderde zijn portret; Ohapu vervaardigdt?
zi
jn gedenkteeken op het kerkhof Pe
're-

ik; de grondstelling waarop Cartesius zi
jn Lachaise.
wijsgeerig stelselbouwde.
Cognolnen,lat.Bijnaam.
Cogllae. 1)Arrondissement van hetfran- Cognossem ent. Scheepsladingsbrief. De
sche departcment Charente,7171/4km.
2groot; wetteli
jke bepalingen hieromtrentzi
jn in art.
het omvat de 4 kantons Ohâteauneuf-sur- 507 en volg.van hetW etLoek vanKoophandel
Charente,Cognac (16 gem.
,32,280 inw ),Jar- omschreven.
Cogoleto. Plaats in de ital. prov.Genua,
naC en Segonzac,tezamen met 62 gemeenten
en 66,000 inw.
aan de golfvan Genua,2600 inw.,visscheri
j;
2)Hoofdplaats van het arrond.en hetkan- C.beschoawt zich als de geboorteplaats van
ton C.,37 km.van Angoulèm e,aallde Cl1a- Oolumbus.
rente,20,250 inw.;een uitgebreidegem eente
Cogolill. Gemeente in llet fransche dept.
lijke bibliotheek,een museum,een sehilder- Var, 23 km. van Dragaignan, 2050 inw..

achtig park,overblijfselen (poort yeiankeerd
door twee torens)van oude vestlngwerken;
handelin gedestilleerd.
Cognae, een uitwijn gedestilleerde brandewi
jn, aldus genaamd naarde stad C.aan
de Oharente en bevattende 50 à 54volumenprocenten alcohol;oorspronkeli
jk isde0.wit
van kleur, maar door de eikenhoujen vaten
waarin hijwordt bewaard,neemthi
jeengele

bazalt,lava;overbli
jfselenvaneenoudkasteel.
Cogollutlo. Stadje in de spaansche prov.
Gua
delajara,nietver van Henares,1300inw.'
;
generaal Hugo voerde den titel van graat
Van C.
Cogorxlo. Plaats *
It1 de ital.prov.Genua,
4000 inw.;leigroeven

Cogswell.(Jôseph Green)Amerik rechtsgeieerde, bibliograaf, geb te lpswich (Maskleur aan.Kunstmatig wordt C.gem aakt uit sachusetten), 1786, was van 1820- 23 hoog-

ontfoeselden aardappel-alcohol door toevoe- leeraar in de geologie aan Harvard-oollege;

ging vangebrandesuiker,azi
jn-ethereneiken- gaf eenige jaren de ,New-York Review'
basttinctuur ofook wel uit Cognac-olie.
uit,en bestuurde met Halleck en W ashington
Cognatt-olie (huile demarc),eenuitkokos- de oprichting derAstorLibraryteNew-York,
olie verkregen zelfstandigheid, die voor de waarvan hi
j langen tijd bibliothecaris was;
bereiding van kunstm atige cognac gebruikt hi
joverl.1871.
wordt.
Collaesie,ook 8ynapbje,dekrachtwaardoor
Cogniard.(Charles Thèodore en JpanHip- de deeltjes van een vastlichaam ofvan een
jeen gehouden worden,krachtvan
polyte) Fransche vaudevillisten gebroe- vloeistofbi
ders,de eerste geb,30 April l806, overl.14 samenhang ; zie Aantrekkingskracht.
Mei 1872;de laatste geb.20 Nov.1807.overl.
Cohahuila.Zie Coahuila.
6 Febr. 1882, beideu tooneeldirecteuren te
Cohen,(ofkoher),hebr.,meerv.cohanim,
Pari
js, schreven tezamen een reeks meest priester;C.hagadöl:hoogepriester.
waardelooze dochveelpubliektrekkendetheaCohen. (Levi Ali)Nederl.geneeskundige,
terstukken:Ma88e%a,l'enfantc/leH dela rictoire geb.te Meppel, 1817,studeerde teGroningen
(militair stuk),le .
llppluvte de8femme8(1833), en vestigde zich aldaar als arts,was een der

les(Wcu//eur:(1835),
#pàéc7zcetGcIï-cJre'(1837), drie medewerkersvan Thorbecke bijdevoorBrnno deFleur (1837),la Wïlle del'air(18379). bereiding Van diens geneeskundige wetten,

Cohen.
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froiter.

werd inspecteur van Jletgeneeskundig staats-

frollllllttilll. (Julius Priedrich)Duitsch patoezicht,eerst voor deprovinciënoveri
jselen tlloloog,geb.20 Juli1839teDem min in PomDrentlle, later voor Friesland en Qroningen,
bewerkte de oprichting van de Nederl.vel'eeniging tot bevordering derkoepokinenting';
hi##ioverl.22 Nov.1889;schreef:Behandelipg

meren , w as hoogleeraar aan verschillende
hoogescholen en overleed 14 Aug. 1884 te
Leipzig ;schreef: Unter8nchltngen k
'
iàer diecmbolischen T'
rpzeyye (1872),Ne'
aeTùàeràulpye'
vom

llan Diabetes.'
mell'
;f'
l
f: (t845),Openbaregczpsd- Sfssrl
yl
uzà/gàc der Jp/eàfïpzlyleh'
re(1881),Fprlt!
heidsregeling en geneeskundigeytllffic (1872). snP
nqen liberallgemeinefa
cf/àplppïe(1887)enz.
dplloes. Stad in AlLany county van den
1?4)llt!I1.(EmilW ilhelm)Mineraloogengeoloog,geb.12 Oct.1842teAakjaerbi
jHorsens noord-amerik.staat New-York,23,000 inw.
in Jutland,werd in 1878 buitengewoonhoogCoiblt of Quibo. Eiland aan de zuidkust

leeraar te Straatsburg, schreef Geognost.Be- Van
550 de columbiaansche provincie Panam a,
schrtl
'
z
isv4n.çdevuk/
km 2 groot, heeft een goede haven en
tgtl
gt
lzàdllp'
zllleidelberg(t879-8t,
Onder medewerking van Benecke),Sammlun,
q wordt vooraltloor pal-elvisschers bezocht.
wps M '
lkrophotoq
n z%br Fcrfts.
sc/àftulic/llfzw
. rapbie
Coigllet. (Jllles Louis Philippe) Fransch
dek'oiàrpt
vàpiliycàc'
zl Strlçkt'
ar Op% M ineralielt l
andschapschilder,geb.2 Dec.1798 teParijs,
and Geyfcïses (Stuttg.
'
overl. 1 April 1860; Olieverf- en aquarel:1881.-83),enz.
Collejl (Henri)M uzlkusenpenningk-undige, stukken.
geb. te Am sterdam ,1808,overl.te Bry-surCoimbatur.1)District,presidentschapMaMarne, Frankri
jk, 17 Mei 1880,schreefeen dras,Engelsch-lndie,1.660.000inw.;2)Hoofdopera:l'Impegnatrice,dieteNapelsopgevoerd stad van het district 0.,voorheen een miliwerd, M arguerite et #'c/
fyf tpoème lyrique, taire post,thans 36,000 inw.

1847, Parijs), leMpfozc (scène lyrique,1851.
1)
wijdde zich voortsaan hetmuziekonderwi
js,
was eenigen tijd directeur van het conservatorium te Lille, en werd later als penniklgtltndige aan het Cabinetdes médaillesverbonden;hi
jschreefwerkenovergenningkunde:
D escription ,gésprtzle des 'mpnstzlc,
g de la rép?
4bliqueroma'
ine (t857),Descviptéonlit
sfprir
p cde8
o/lp'
nscïc:frappées yp'
t,
gl'empire'
rpmtzi'
?
k(7dln.,
2e druk 1890)2 benevens Traité prf
zfït
/ueet
fkzcilcd'harmome,T'
rfzffg élémentaireetJccïlede
cpsfreppïsf et (
le /kyut
?, een bundelSolfège8
zkrP
t
lt
/reyW/d,Le8Arïzlcv
zey (le la zzivWg'
l
z,
eenz.
ohen.(Jules EmilDavid)Franschcompo-

Coilnllrlt.1)Districtderportugeescheprov.
17 concelhos of kantons. 2) Hoofdstad der

zelf leeraar aan die inrichting;hj componeerde de volgende opera's en komische
opera's:W'
/?cl'emperenr (t860),Maitre Claude
(t86t),.
7p'
sé Maria (1866),Le.
qllctfefw (1867),
I)éa (1870),nieuwe muziek voordekorenvan
Athalie en Estlterenz.;overl.Jan.190l.
Collrl.(Ferdinandlul.)Duitscllplantkundige,

geesteli
jken, aan de rivier het Sta. Claraklooster; linnenweveljjen,fayence,leer,con-

(leî'vli/grpyàppï.
sc/àe'
/l Algen '
l
xs# Ptlze (1853),
waarin hi
j het eerst d6 plantaardige natullr
der bacteriën vaststelt; Grundlegende rJ'
nftl
?-8uchunqen liber .
rz
îtplpg'
àc '
and Sy8tematik 4c#'
Bakter%en (1872),enz.;htjoverl.25 Juni1898
te Breslau.
Colltl. (Gustav)Duitsch staathuishoudkundige,geb.12 Dec.1840 teM arienwerder,studeerde te Berli
jn en te Jena,werd in 1884
hoogleeraar ln de staatswetenschappen te
Göttingen; hij schreef: lhe engl.Ei8enbahn1Jf?difi/r der le/zfes zehn 'Ttz/àre (t883),System
flerNationalökonomie(2dln,1885,1889),k'olkskvivt8chaftlicheylu/kfïfze (1882),NtttionalökonoAiyc/àeStndien (1886).

bijlteid van C. werd in 18t0 een afdeeling

Beira,3883 km 2,390,000 inw .,is verdeeldin

portug.prov.Beiraen van hetdistrictCoimbra,
deels op een steile rots,deels in de vlakte
aan den noordoever derbevaarbareM ondego,
waarover een schoone steenen brug is ge-

bouwd, aan de spoorli
jn Lissabon-oporte,
schilderachtig gelegen tusschen oranje- en
wi
jngaarden;17,000 inw.De stad bestaatuit

een hoekige, slecht geplaveide bovenstad en
een onderstad, beiden door deMinervatrap en
twee op het Universiteitsplateau eindigende
chaussees verbonden; 0. is zetel van een
nist, geb. te M arseille,1830, studeerde aan bisschop, heeft een drukbezochte kunst-acahet conservatorium te Pari
js,enwerdin1870 demie, een kathedraal, een semiuarie voor
.

.

ûturen,handel in vruchten;de bewoners bestaan in hoofdzaak van de universiteit,c
le
eenige in Portugal,in 1290 te Lissabon gesticht,sinds 1308, behalve van 1338 tot1537,

te C.gevestigd;ztjheeftsinds1816eentlleol.,

geb. 24 Jan. 1828 te Breslau, werd in 1872 rechtsgeleerde,medische en philos.-mathemalloogleeraar in de plantkunde aan de hooge- tische faculteit,en beschikt over een sterrenschool zi
jner geboorteplaats;in 1866 richtte wacht,een chemisch laboratorium.eenbiblioitij het ,Pianzenphysiologische lnstitut''der theek, een museum metanatomische en andere
Breslauerhoogeschoolop;zàjnonderzoekingen verzalingen,een plantentuin,een derbesteçler
strekken zicltvoornameltjk uit over de mor- wereld, enz. - 0. het Conimbrica der Ropllologie en 4ie ontwikkelingsgeschiedenisder meinen, werd in 1064 door Fernando den
lagere wieren en zwammen;hi
j schreef:Zl
ir Groote en Rodrigo de Bevar aan de M ooren
Xf
zfurpcyc/lic/zfe de8f'
A'
pftkcpccl
u y?/'
àst/
'
îcli:(1850), ontrukt en WaS Van 1139 tot 1383 de resiUntersnchkmgen '
f
ïôer dieA'nfzpïcàl'z
tzà
yf
g,
ge,
gc/l'
ic/àfc dentie der portugeesche koningen.ln de na-

van het fransche leger onder Masséma door
de Engelschen gevangen genomen ; op 7 Juli
1846 brak hier eenmiguelistische opstand uit,
gevolgd door den intocht van den hertog van

Saldanha (4 Jan.1847),nadiensoverwinning
bi
j rorres-vedras.

Coill. Districtshoofdstad in de spaansche

provincie Malaga (Granada),aan den noordvoet der Sierra de Mijas, 9900 inw.;in de
omgeving marmergroeven

Coiter ofKoyter.(Volcher)Ontleedkundige,

een der grondleggers der pathologische anatomie, geb. .
1534 te Groningen, studeerde te
Pisa,Rome,Bologna en Montpellier,werd in

Coitus.
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Colchester.

1569 stedeltjk arts teNeurenberg,traddaarna ten, alle inheelnsch in tropisch Afrika;hct
a1s arts in het leger van denpalzgraafJohan zijn boomen lnetongedeeldeofgetobdebladen
Kaslmir,en overl.in 1590;hàjisdeontdeklter en een- of veelslachtige bloem en.
der nlusculus corrugator sllpe
rciliit de. bOColae.1)Graafscha'
p (shire)van Victoria.
.
venste neusspieren, enz.; hiJ
gaf ln zi
ln in Xieuw-Holland, 8000 inw. 2) Hoofdpl. vall
1659 door Eyssonius (in:Depydi?/?f.
ginfanti'
g: Colac shire,Victoria,2800 inw.
Colalli. (Timothée) Fransch godgeleerde,
Groningen,1659)uitgegeven Tlactatlu c'
zàcfp- pol
itiek voorganger der liberale elem enten
mi(:
1ç8dep.
$.
W/
?'
y.
: (betll.
?côprfït'fet'
izd/hpti.
sdi- onde
r de fransche llrotestantcn,geb.1824 tt
l
o'
ît
'
/ï?
'
,
fA)îanni 9?(tf'
Elzet eerstcen afbeelding valt
het skelet van lletfoetus;zi
jn Tabdlac('
.r.
/c/'
- Lemé (Asne),overl.2 Sept.1888 te Grind''lnarkbm t,
f'
lntevîîardm pls-czlï clllllovi8 pt'trfïzttp? lavald tzw-itsctrlalltl), schreef:.
J(
1.
9ît.
%-()bri'
%t(t
(Neurenberg, 1573 en Iaeuven 1653)vormen Jcylz'pyco?gey-cyyïcxfvvcyfle8()nfc/np:(1864)enz.
Colasione, of colascione, ital.een op de
den eersten toë
lographiscll-ol
ltleedkundigen
atlas.
mandoline geli
jkend muziekinstrument,vooral
Coitlls,lat.bi
jslaap damnatnsofillicitus, in Beneden-ltalië zeer geliefd.
bloedschande.
Colball, (Adolphine Marie)geb.Schmidt,
Cfdix L.Plantengeslacht van defamilie(ler noorweegsch schrjfster,geb 18 Dec.1814te
.

oramineeën, met slechts drie soorten,voor- Cllristiania,huwdemetprofessorColban,werd
ltomende in alle tropische streken;hetzi
jn in 1850 weduwe, hield zich eerst beurtelings
heoge, breedbladige grassen, ondersclleidezl te Pari
js en in Noorwegen op,vestigde zich
van alle andere grassen door groote,kogel- daarna te Rome,en overl.hier 27 M rt.1884;

ronde,steenharde schijnvruchten.C./'tcrf
/plt
z
komt in geheel lndië voor, zoowel in het
wild a1s gekweekt, en heetbi
jde Maleiers
djelai batoe, bij de Javanen djalie watoe;
de pitten wordenjobstranengenoemd en op
Java gebezigd om er bidsnoeren van te maken,ook a1s speelgoed voor kinderen,bijin-

voornaamste werken: Tre Xprelfev', (1873),

Tre

Noveller,(1875),Jeg lerer (I877),En

AlpleJp-/rl (1879),C'
leopatl'a(1880),Thyra
gamme
(18821.

Colbert.(Jean Baptiste)Franschstaatsman,

minister van Lodewi
jk XIV, geb. 29 Allg.
1619 te Reims,werd eerststaatssecretarisva'
n

landsche feesten tothetm aken vanguirlandes, Letellier, later van M azarin, won de gunst
des konings,w istzich
en als geneeslniddel.
ç'oixtlalluaea. Stad in de mexic. Pr0V.
op allerleiwijze ver,
Oaxaca, 14,700 inw.
diensteli
jk te maken,
<#
bracht Foucquet in
Cdtjedes. Staat van de amerik.republiek
zongenade,kreeggrooVenezuela, 86,000 inw-;hoofdpl.San Carlos.
ten invloed ten hove
frojutttpeque. Hoofdstad van het departa,
en diende den koning
mento Cuscatlan dernlidden-amerik.republiek
'
tals zcontrôleur-génjSalvador, aan den weg van San Salvador
.,''j.k;',--. .
(rz,J?:.
.4
:.naarSanVicente;4200inw.;belangrijkmarkt- , !--n
. ,k-k.
!,
ra!,, n1et zj
J-u fluaucj.-'
$
JJ'
.
z tJ44 yx- eej.etalent* )waarvan
verkeer.
? 73
.
'' /
*; de vruchten den verCokarde,een uit lintgestrikteroset,veelal
x '7-e-X
, ? kwi
van een bepaalde bedoeling uitdrukkende
stenden koning tot
. t
=

QE
,, l
w .'

j2 a
hl
erl
bruliete
nde
spnori
gJ
el
de
neive
id
en
EAx
BAI
A
'
r
I
S
I
'
E
j
j
e
m
i
y
j
s
t
e
l
den
ColusEltr.
kostbarestaat
te
de
oorlogen
amerik. staat Texas,2100 inw.,hoofdpl.Rovoeren ; C. zocht
welvaart te doen foebert Lee.
C'djk-v.. (Edward) Engelsch rechtsgeleerde, nemen door denui
tvoer te vergemakkeli
jken
geb. l552,werd advokaat,later speaker van en den invoer te bemoei
lijken,deed kanalen
het Lagerhuis (1593),doorkoninginElizabeth aanl
eggen,herzag de recztspleging,enz.;hi
j
tot Solicitor general en tot Attorney general overleed 6 Sept.1683.Zi
jnstoffelijkoverschot
benoemd,leidde in deze laatstehoedanigleid rustin de kerk Saint-Eustache te Partis.
hetprocestegen Raleigh,bekleeddenogallerlei
Colbert. Graafschap (county) in het n.
w.
andere posten, kreeg echter in 1616,zich niet van den noord-amerik.staat Alabama,21,000
willende schikken in de onwettige handelin inw ,hoofdpl.Tuscumbia.
Colby. Hoofdplaats van Thom as county,
gen van koning Jacobus,ontslag,voegdezich
daarop in hetLagerhuis bi
j de oppositie,be- Kansas,N.-Amerika,600 inw.
streed zi
jn ouden mededinger,Bacon,alsook Colttllaglla.Provinciederzuid-amerik.repuBuckingham , en was de hoofdbewerker van bliek Chili, grenst ten n.aan Santiago,ten
de petition ofright,hàioverl.3 Sept.1634 z aan Ourico, is 9829 km.2 groot en telt
Cokes,eng.,brandstof,dieverkregen wordt 160,000 inw Hootdstad San Fernando.
Colellester.Stad en parlem entsborough in
door verhitting van steenkool in bizondere
ovens, waarin het toetreden der zuurstot uit het engelsche graafschap Essex,80 km .n.o.
Londen aaneenreekshoogten die derivier
de lucht op bepaalde wi
jze geregeld is;zi
j van
lnebegeleiden,llkm.vandeNoordzee,35,
000
vormen vaste stukken van i
jzergriizekleur, iCo
die grootere verwarmingswjarde heLbendan nw.iindustrie,scheepswerven,kustvaal't,handel
steenkool, minder zwaar zl
jn en dusgoed- in vee en graan;de haven is voor schepen

kleur (bi
j volksfeesten,betoogingen verkiezingen,enz.)
Coke.County (graafschap)van dennoord-

n 150 ton toegankeli
jk.C.iseel'deroudste
kooper getransporteerd kunnenworden.(Zie va
steden van Engeland ;onder de Angelsaksen
Steenkool).
l
gkEssex
Cola Scuoq'
T.Plantengeslacht van de fam. washetdehoofdstadvan hetkoningrder Sterculiaceeën,met slechts weinigesoor- in 1643 werd de stad het toevluchtsoord der

qiolelltetne.
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Coles.
-

aanhangers van Karel 1; eerst na een lang-

durig beleg viel zi
j den parlementairen in
handen.2)County,Nova Scotia,28,
000 inw.;
hoofdpl. Truro; 3) Plaats in New London
county,Oonnecticut,3000 inw.:4)StadincM
Donough county,lllinois,1800 inw ;7)Dorp
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Colebrooke. (Henry Thomas) Engelsch

orientalist, geL.15 Juni1765teLonden,overl.

16 Maart1837 te Londen;zijn hoofdwerkis:

Sanskrit Grammar.

Colerord.Stadje in hetengelsche graafColelllltll. County (graafschap) van den

scllap Qloucester,2500 inw.

in Chittenden county,Vermont;5200 inw.
Colellieille, C1vflo N05, het vergiftige noord-amerik. staat Texas, 6500 inw., m et
alkaloïde der herfstti
jloos (Colchicum autum- geliiknamige hoofdpl.,1000 inw.
nale), uitwier zaden het doorextractie met ' Colellzall.(W illiam)Amerik.rechtsgeleerde,
alkohol verkregen wortlt.Het vormt daneen #1ournalist,eenigen ti
jd uitgevervan ,,Evening
alnorph, geelwit reukeloos poeder van zeer Post''(New-York),geb.1766,overl 1820.
Clllenso. Plaats in de eng.kolonie Natal,
bitteren slnaak.
Coltthicdllll L. Plantengeslacht van de fa- Zuid-Afrika, ten zuiden van Ladyslnith;tijmilie der Liliaceeën,meteen 30-talin Europa, dens het beleg van laatstqenoemde stad ln

westelijk Azië en Noord-Afrikavoorkomende den Zuid-Afrikaanschen oorlog bezet(begin
soorten; in Nederland komt voor C.ctffum- Nov.1899);15 Dec.1899ledendeEngelschen
nale: droogbloeier, ti
jdeloos, herfstti
jdeloos (onder Buller) hier hun derde groote neder(bloemen wortelstandig, groot, alleenstaand, laaz in genoemden oorlog.
bloem dek lilakleurig,zelden wit,bladen langColellso.(John W illiam)Eng.wiskundige,
werpig lancetvormig.na den bloeiti
jd in het a'
odgeleerde en bi
jbelkritikus, bisschop van
volgend voorjaar tegeli
jk met de doosvrucht Natal, geb. 1814, overl. 1883; hoofdwerk :
uitkomend),eenvergiftige,kruidachtigeplant, Pentateuch and lppà PJ Joultua c?'
ifict
zîly
vriizeldzaam opvochtigeweilandengevonden, eœaminel.
ook gekweekt;de zaden zàjn of:cineelenbe- Coleoptera, de Schildvleugelige insecten,
vatten een bitter smakende, in kleurlooze ookKeversen Torrengeheeten.Eenderhoofdprismas kristalliseerende stof,colchinine,die al
'
deelingen (orde)van den typusder Gelede
ook in andere deelen derplantvoorhanden is. dieren. van de klasse der lnsekten.Hoofd1l1hoornCold erealn, eng. letterlijk koude room, kenlnerken: bi@i#tende monddeelen, @
anqnenlïbm !ez?'
'
Jc,?:,naam van een oorspron- achtige dekschilden veranderde voorvleugels,
keti
jk in Enzeland gebrtliktezalf,dieom haar een sterk ontwikkeld voorborststuk,een volkowelriekendh=
eld als lluidmiddel algemeen in men ledaanteverwisseling.Zie voorts Kever.
gebruik is.Door verdamping vaahaarwaterColerltille. Stad in het iersche graafschap
gehalte veroorzaakt zi
j op de huid,envooral Londonderry, aan den recllteroever van de
op ontstoken plaatsen, een weldoende ge- Bann,7 km.boven haar monding,en aan de

waarwording van koude.Ger
peenli
jk bestaat spoorlijn van Ballymena naar Londonderry;
ziiuit4 deelen witte was,5 dln.spermaceti, 7000 inw.
3) deelen amandelolie,16 deelen water,met Coleritlge. (SamllelTaylor)Eflg.dichter,

op elke 50 gram zalf een druppel rozenolie.
philosoof en aotlgeleerde,
.#
ex
* :Nq#
Colditz. Stad in Saksen,disyrict Leipzig,
=A.x 1
Nu
geb.20 Oct.1772te Ottery
#
'
x
N
#e
w1
ambt Grimma,aan deZwickauerMulde;4800
z :
1
St. M ary (Devonshire),
%)êe1'/#?f?'
/:
.I
.
inwoners.
overl.25Juli1834te Highil
jh 'k
,' .
4
-..
-<..
,
j
'
Cold Sprillg'
.Plaats in Putnam countyvan /'<'i,'!4li.$k$..e(f' *e ,-jjIjI,1I!,, *'.,.,':;.
gate, schreef:Poems:x1.
?l'
den noord-amerik. staat New-York, aan de î1) ..4;uxl11;1b.q..$>. : %<5?e/?'
cient M ariner,enz.
:$
-1' Hudson, tegenover W estpoint, aan den voet
WN k
NYyz?x
tt
Jj
e<WM.
u W
- '
C oIeridge, (Hartley)
&.
van den berg Taurus,4200 inw.
e
zoon des vorigen,geb.19
Iw
IZes -ys
'
x
)
Coldstrealn.Plaats in hetschotsche graafSept. 1796, overl 6 Jan.
ll1
,J.I>kK% .- hw'
z
.ar
ak
Ij
: tN 1
schapBerwick,aan den linkeroeverderTweed, t I4jw'*;-.
849 te Rydal,W estmore'
!hbIo
h v $$
k.
p j'
I
?
%
?
1700 inw.; hier overschreed generaal Monk
Av. /I
4!bs% x%
l
a
nd:dichter en schrljver,
I '
x
e Nh(
,v
v:x
NX XS
Nh
1 Jan. 1660 de Tweed;vanhetdoorhem hier
Poet%cal zcprb ,Bilbqraphia
N.
yx
opgerichte ruiterregiment is de naam Coldboreali8, or lï'
pe,
sof #ï.
9f'
izlstream -Guards afkomstig.
SAMtIEIU TAvIu()lt g'
ai8hed Xprf/
lvtcs (t833)
Coldwater. 1) Hoofdplaats van Branch
ColaEl
ttoGl'
l. 0nZ.
county,staat Michigan,N.-Am erika,niet ver
Coleridge (SaraHenry)
van de grenzen van den staat, 5300 inw.; Engelsch scbri
jfster.dochtervanSamuelTylor
2) Hoofdpl. van Comanche county, lfansas, C., geb 1803, overl. 1852,schreefPltantasmion,enz.
500 inw .
Cold-w avt', eng. koude golf, noemt men
Coleridge.(JohnDuke)Eng.rechtsgeleerde,
in Noord-Amerika de zich golfvormig voort- Lord CètiefJustice van Engeland,geb 1820,
overl.1894.
bewegende temperatuur-verlagingen.
Cdple Graafschap (county)van den noord- land
çlf
bo
kltuwkun
ll-lls. (
di
Jge
oha
en
nn) Duitsch schriiver over
amerik. staat M issouri,18.000 inw.,hoofdpl.
aanverwantevatken,geb.
Jefferson.
einde 16de eellw, overl. 23 Oct. 1639!zàjn
Cole.(Joseph Foxcroft)Amerik.landschap- hoofdwerken,diethansnog slechtshistorlsche
schilder,zeb.1837,overl.1892.
waarde hebben,zijn:Calendaritbm p6rpef'
uuA?l
'

-

-

.

Cole.(Thomas)Amerik.landschapschilder, et.
sez libripccpzàf
?-ïcï (3edruk 16844,Oecono-

geb.1801,overl.1848;lloofdwerk:Thevoyage ozàz
ltz rnralis ett8pz
p,
cdfz
àcf
.
z(6 dln.,159t- 1601),
of life.
ook tezam en onder den titelH au8ltaltungsbuch
Ha
mps
roo
e,k.
N.Ame
ryl
lka
Col
ehi
br
Hoo
fd
.v,an Cooscounty,New- (t609)verschenen.
1800 inw.
Coles. 1) Plaats in de spaansche prov.

ColesberK.
U
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tlollé.

r

Orense,aandeMigo;5600inw.2)oraafschap
Cpligny,(LouisedeJdochtervan denvorige
(county)in het oosten van dennoord-amerik. bij diens eerste echtgenoote,Charlotte de
staat lllinois, 30,600 inw :hoofdpl.Charleston.
Colesberg.Divisie van deNoordoost-prov.
der britsche Kaapkolonie,Zuid-Afrika,6209
km2. groot)8400 inw.,vormt een boomlooze

Laval,geb.teChâtillon-sur-luoing,1555,huwde
in 1571 met Oharles de Téligny,verloor haar
vader en haar echtgenoot in den Barthololneusnacht,vluchtte daarop naarZwitserland,

hoogvlakte, zeer geschikt voor de schapenen struisvogelteelt;C.is hetbestewoldistrict
derKaapkolonie.Dehoofdplaats,medeOolesberg geheeten,20 km.ten z.van deOranjerivier, aan de spoorlijn Port-Elizabeth-c.Bloemfontein,heeft 1à00 inw.
Coleshill Stadje in hetengelsche graafschap W arwick,2400 inw.
Colet.(Louise Revoil,mevr.)Franschdichteres, geb.15 Sept.1810teAix,overl 8 Maart
1876 te Parijs;viervanharedoordeacademie
bekroondegedichten (1439,1843,1852,1855)
verschenen tezamen onder den titel:Quatre
poèmescpurpxsg.
sparl'zlccdélnieJrqsçtzï.
:c(1855);
van hare overige gedichten zijn te noemen:
Le pp?zne de la femme (1853-56);van hare
romans zi
jn de voornaamste:Lae
/c'
l
xzle,
:.
:ede
M irabeau (1841),Lescpeur:bré8é8(1843),van
hare tooneelstukken :Charlotte Oprt
fck
yetM me
Rolapd (1842).
Colet.(John)Engelsch geesteli
jkeenvoor-

keerde in hetgeheim naar Frankrijk terug,
huwde in 1583 met W illem den Zwijger,
prinsvan Oranje,moestook dezeonderhaar
oogen een gewelddadigendoodzien sterven,
trad daarna alsdiplomate tusschen Frankrijk
en de Nederlanden 0p,brachteenverzoeninx
tusschen den hertog van Bouillon enHendrik
IV tot stand,werkte krachtig mede aan het
afsluiten van het Twaalfjarig bestand, en
lnengde zich Ook in de arminiaansche en go'narische godsdienstgescllillen; zij overl.in
1620 teFontainebleau.
Colljnsplaaf.Gemeente inZeeland(arrond,
Middelburg,kanton Qoes)opheteilandZuidBeveland, ten n. bespoeld door de OosterScheldezoverigensomgevencoordegemeenten
W issekerke.Kortgene en Kats,meestpoltlerland (klei,indewesthelftmetzandvermengd),
lloofdmiddel van bestaan landbouw ; 199inw ;
kiesdistrict Goes;personeelebelasting8stekl
Het dorp C,nen der voorn plaatsen vanhet

Coleus Loul
t.Plantengeslachtvan de fam.

Colinla.1)Staatvan de republiekMexico,

bereider der hervormipg in Engeland,geb. platteland van Zeeland, met een haven aan
1466,overl 1519.
de Ooster-schelde,ontstond sinds 1599.

derluabiaten,meteen 60-talsoorten,inheemsch grenst ten n.en o,aan Jalisco,ten z.o.aan
in de tropen van Afrika,in Oost-lndië.op de M ichioaan, ten z.w.aan den Groote Oceaan,
eilanden van den Maleischen archipel,en in heeft m et inbegrip der Revilla-Gigedo-eilan-

Australië; het zijn kruidachtige planten of
halfstruiken,zelden struiken:enkele worden
alssierplantgekweekt,
Colfax.(Schuyler)Amerik.staatsman,geb.

den een oppervlakte uan 5418 km2.,en een
bevolking van 75.
000 zielen.2)Hoofdpl.van
den geli
jkn. staat, 65 km.van den oceaan,
aanhetriviertje Colima,24.000inw.,drukke

1823,was van 1863 tot 1869 speakervan het handel;aan de kust ligtPuerto deC.,een ook

huis van afgevaardigden,van I869 tot1873 voor grooteschepentoegankelijkehaven,door
vice-president der Vereen.Staten;hi
j overl. eeh spoorlijn met C.verbonden
1885.
Colins.(Alexander)Zuidnederlandschbeeld-

Collbx. 1) County (graafschap) van den houwer,geb.1526 teMechelen,overl.17Aug.

noord-amerik. staat Nebraska, 11.000 inw., 1612;vele m onumenten,gedenkstukken,graf-

hoofdpl. Schuylez';2)county,Nieuw-àlexico, tomben,enz.

6800 inw.,hoofdpl.Springer;3)Hoofdplvan

Coll. Een der zuidelijkste Hebriden-eilan-

W hitman çounty,sta tW ashington;1800inw. den, behoorende tot hetschotschegraafschap
Colieo. Plaats in de ital. prov.Oomo,3600 Argyll, 9 km . n.
w . van M lzll,20 km.lang,

inwoners.
77 km2. groot) 650 bewoners:visscheri
j en
Coliglly.Hoofdpl.vanhetkantonC.(9gem., landbouw.

9500 inw.) van het fransche dept.Ain,22 km.
Colla destra. ital. muziekterm , met de
van Bourg,1700 inw.
rechterhand.C.Wzllfrc,id.metde linkerhand.

ColiKny, (François de)heez'van Andelot,
geb. 18 April 1521, werd in 1552 generaal
der franscheinfanterie,werd in1557metzi
jn
broeder Gaspard C.gevangen genomen,wist
$ N
p

.
e- .
. ,
.
,,

t
; y'.. x
-ï
'.
M
'
.
..;
.*

Collatio, lat. in het kerkeli
jk recht de
verleening van eeq kerkel
ijk ambt,ofookde
lloeveelheidspi
jsdien men naardeR.K.voorschriften op vastendagen,buiten den hoofdmaalti
jd,desavonds gebruikenmag.Denaam

te ontkomen,was later komt hiervan, dat in de kloosters vöör het
een der m oedigste lei- avondeten een hoofdstuk werd voorgelezen
ders der Hugenooten; uit de (
N llationeuwtzfr'
upl vanJohannesCassi-

hijoverleed 1569.
anas. Van daar noemt men thans nog een
coliKl'y, (Gaspard) kleineren maalttjd nollation.
heer van châtzllon, Collationeeren, een afschrift vergeli
jken
Fransch veldheer en met het oorspronkeli
jke stuk, ten eznde de

,z
'
jjh'
'
J-,'x . -,. a
11du
mire
aanlo
,te
lenidereb.d1e6r riccol
htigle
ovre.rnaeami
neglijt
ec
nt
roleerebni.
é
md
.o
ljand
rdslt
etl,
Y'
'
'
'
'
F
e
b
r
v
1519techg
atillon- benami
n'gfa
lseen
ngba
ldi
ch
tl
tn
eqehnet
denba
zg
.
'
y
'
'
'
1' ''h'
,

'

.

.

l-$
- .
!,
'., sur-luoing,vielalseer- collé.(charles)Fransch dlchter,geb.1709
--.,
--'%'%êïlt '
ste olervan den Bar- te pari
js, overl.a Nov.1783,schreef meest
tholomeusnacht,23-24 kleine tooneelstukjes alsLe'
dérffédan8le'
pb,

GAsl
awuo ColutGxv. Aug.1572.

enz.,die allen veel succes hadden.

Colle.
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Collins.

Colle.(RaFaelo dal)ltal.schilder,leerling hoorende soorten is een grooter ofkleiner
getal van centraalkapelsbevatin een gemeenschappelijkeextracapsulairesarcodemassamet
talri
jke alveolen, zoodat de centraalkapsels
onderling door een net van zich tlaartusschen
ziitle, en ontwierp terzelfder tijd Ook zelf- uitbreidende sarcodestrengen verlonden zi
jn;
sl
andig vele altaarstuk-ken.
geslachten Collozoum, Sz/ttzcrzplm,Rhaphédoen navolger van Raiael,daarom ook welRaffaellino geheeten, geb. 1490 te Borgo San
Se
oj
verl. 1540, stond zi
lnepeasltcerro,bi
jngrootenleerzi
jn arbeid in hetVatikaan ter-

Colleete, inzameling, meer bepaald van
liefdegiften.
Colleetellr fr. inzamelaar. Aleer bepaalt
benaming van dengene,die van hetri
jk een
groot aantal aandeelen in de Staatsloteri
j
overneemt en deze in het klein plaatst.
Colleetie.Verzam eling van kunst- Of we-

tenschappelijke voorwerpen;eenschilderi
jencollectie,een vlindercollectie, enz.
Colleetier, gemeenschappelijk, onder éên

begrip vereenigd.
Colleetivislne,zie Communisme.
Cölleda Stad in den kreits Eckartsberga
van het pruis.reg.
-districtM erseburg,23km.
van W eimar;3500 inw.
Colle di Val d'Elsa.Stad in de ital.prov.

Zplm .

Collier, fr.halsketting,halssieraad.
Collier. (Arthur) Engel
sch philosoof,geb.

1680 te LangfordMagnabi
jSalisburyinW iltshire,overl.1732 alsrector in zijn geboorteplaats; hi
j leeraart in zi
jn geschrift Clanis
l
'
xzlftler#cli,
:,or a sc'
m ivtqniry after frlà/lzbeing
a dcmpndfrlfïpzlpf tlte wpzl-ezidfezlccpr %mp08f
sï/
?ïlïfg p/-an eœternalworld (1713)een zelfde
idealisfne als Berkeley, waartoe hi
j geheel
onafhankeli
jk van dezen laatsten gekomen
schijnt.
Collier.(John Payne) Engelsch letterkun(
lige en kritikus,geb.tt Jan.1789teLonden,
overl. 17 Sept.1883)hijschreefondermeer
LifeJJ Shakemeare,enz.
Collim atie, richti
ng,meting. Zelfsbijde
beste meetwerktuigen blijft er alti
jd eenig
verschil tusschen den op het werktuig afgelezen uitslag der meting en de werkelàjke

Siena, aan de bronnen van de Elsa,zi
jrivier
8800 inw), een dom (13deeeuw),talrtjke papaleizen,hoogovens,i
jzer- en glasindustrie.
Collega, lat am btgenoot,vakgenoot.
waarde van het gemetene;ditverschilnoemt
College Point. Dorp in Queens county, men de collimatie-fout.ls deze eenm aal bestaat New-York,N.-Amerika,6200 inw .
kend, dan kan m0n haar Li
jalle volgende.
College.De les door hoogleeraren aan stu- waarnemingen in rekening brengen.
denten, of door godsdienstonderwijzers,pre- Collimatie-lMn, de gezichtsll
gn,de rechte
dikanten,enz.aan hunne leerlingen gegeven. li
j
n
i
n
we
l
ke
h
e
t
o
o
g
me
t
e
e
n
k
i
jker op een
ln Engeland: vereenigingen met weten- te lneten voorwerp gerichtis:bi
jverrekl
gkers
schappeljk doel(C ofPhysicians);ofinrich- b.v. de li
jn,welke doorhet middelpuntvan
tilgen voor onderwi
js,waarvan die van 0x- beide glazen gaat,dezoogenaamdeoptische as.
lord en Cambridge weldemeestbekendezi
jn. Collin.(Christen)Noorweegsch letterkunColleton.County vanZuid-oarolina,41,000
van de Arno, zetel eens bisschops, heeft

inw.,hoofdplaats W alterborough.
Colli?ital meerv.van collo,een stuk vrachtgoed.
Collidae. Familie van Raderdieren van de
onderorde der E
litb
ia,
wc
et
lo
ke
he
t omvattende de

dige, geb.21 Nov.1857 te Drontheim,sinds
1895 docentin deeuropeescheletterkande aan
de hoogeschool te Christiania. medewerker

aan ,,verdens oang'',schreef:Klm8tenpyMo-

ralen.BidraqfïIKritik CJRealiumenuDIgtere
p# Kritiker(1894),Studier overmenne8keSàf'
lRa
rdieren bi
j
brede
s
ke
l
e
t
he
t
z
i
j
on
t
d
r
i
n
ge
n8
f
f
uz
l
#
f
(
1
8
99
)
e
nz
.
ekt, of uit onsamenhangende spicula beGol
' lingwood. 1)Hayenstad in de prov.
staat; daartoe behooren zoowel monozoïsche
als ?ol
yzoïsche vormen? waaroln de familie
nOg ln twee onderfamiliën wordt gespitst:
1. Soâtare8 8..
vt
lzùpzt
?tz,
' bi
hoo
j de hiertoe berende is het enkelvoudige,bolronde centraalkapsel omgeven door een hoeveelheid

Ontario,Simcoe county,Canada,aanhetzuideinde van de Georgian-baaivan het Huronmeer,5000 inw.,uitvoerhandel op de Veree-

nigde Staten.2)Voorstad van Melbourne.
Cellins. (John Anthony) Engelsch deïst,
geb. 1676, overl. 1729,hoofd der toenmalige

extracapgulaire sarcode, met talri
jke groote engelscle vrijdenkers,vooralbekenddoorzl
gn
alveolen; gewoonlijk is een meestal ronde, werk: 4 di8co'
ar8 PJ freethinking,pcct
zyl
'pzletl
somsechtervan kleineblindzakjesvoorziene by fAe ri8e and grp-fj. PJ a sectccI!'(Ifreebinnenblaas aanwezig ; het skelet ontbreekt t
hinker8(1713).
geheelbijde geslachten Thalau8icollaenTlta- Collins. (W illiam) Eng. dichter, geb.25
ltt,
sdpltïmpe,
' bi
j de geslachten Phyuematinm, Dec. 1721 te Chichester, overl.12 Juni1759;
T/àt
zlcft
up,
gphtzerc en Thala8soplaneta wordthet Orientaleclpgl
xc: (1742),0de8 (1747).
centraalkapseldooreenigespiculagevormd,die
Collills. (W illiam) Eng. schilder,geb.18
nogbi
jdebeideeerstgenoemde diergeslachten Sept.1788,te Londen,overl.aldaar 17 Febr.
vasten bi
jhet laatste hol,buisvormigenaan 1847; genre- en religieuze werken.
beide einden open is 0ok bi
jhet geslacht Collins.(W illiam W ilkie)Engelsch novel.

Anlacantha kom en zulke holle spicula voor list,zoon des vorigen,kleinzoonvan Dickens,
doch in radicale richting geplaatst. Een door,

beb.8 Jan 1824 teLonden,overl.aldaar22
de gedaante des lichaams afwijkende,maar bept. 1889, schreel': Antonina (1850), t.a8il
zich overigens door het geheelgemisvan een (1852),Hideand #ceà(1854),Aperc
/t
zrà(1856),
skelet het naastaan Thalassicolla aansluitende Tl
t
e
de
a
d
s
e
c
r
e
t
(
18
5
7
)
,
The
J
r
p
z
t
'
z
l
de
ep(drama,
vorm is Myœobrachia:in 1870 het eerst door 1857),Lighthou8e (drama),The'
m
p
vl
t
z
'
?lizlwhite,
Haeckel beschreven.
(in Dickens'weekblad .1.
sltheyearA'ptfsf/,1859
2. Aggregatae 8.Polyzoa, bi
j de hiertoe be- 60), i% name (1863))Armadale(1866),Thc
-
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Mo
Mao
nn8
atn
od
ne.NJ
(1e
8s(
8LO
),nThe
d. new Magdalen (1873),
1870),Poor Aié'
.
sFinclt
(1872)Thelaw and thelady (1875),T'
l
cpde8ti'
ztle,
s(1876),The146:. PJ Ileart8,TheAtzyzlfed
l'
toteltmy8teryp/--pt
ferzlTenéce(1878),W.rogue'.
u
!ïJe (I879), The fallen leare.
g(1879),Jezesel'8
danghter (1880), The ôlttcà robe(1881),Heart
and science (1883),f say Fp (1884),Theerf!
geniuu (18854,Littlezàp,.
e!.
9(1887),Tkeleqacy
PJ Cain (1889).
Zi
.
jn onvoltooid geblevenYlind
Love (t890) werd door W alter Besantvoleindigd.De meeste zijnerwerkenwerdenook

L

Colne.
7J1--77-

minal(1April 1795)Nzerd zij totdeportatie
veroordeeld en naar Guyana ingescheept,
waar hi
j 8 Jan. 1796 stierf.
Colloquilvm ,lat. esprek,onderhoud;vroeger in de scholen de in de lati
jnsclletaalgevoerde gesprekken.0.doctum:naam van een,
00n OXam 0n Vervangend g0SPrek OV0rW0t0n-

schappeli
jke onderwerpen, waaruit de bekwaamheid vaneenkandidaatolzijnbevoegdtothetoptreden a1sleeraar,moetbli
jken.

Collotypie.Zie Lichtdruk.
Collusie,een ongfoorloofde,verborgen gehoudenovereenkomsttusschen eenigepersonen
in het Nederl. overgebracht.
Collinsia NUTT. Plantengeslacht van de ten nadeele van een derden ofvan den Staat;
familie der Scrophulariaceeën,met een 12-tal zoo b.v.van den advocaatdereeneparti
jmet
soorten,inheemsch in Noord-Amerika.
de tegenpartij; van een beklaagde metgeCollins:ille.Stad in M a@dison county,staat tuigen, die op grolzd van toegezegde geschenken/lewaarheidverbloemenofloochenen.
lllinois,N .
-Am erika,3500 IIIW .
frollinw-ood. Dorp in Cuyahoga county,
C@llllaIl.(George)Eng.bli
jspeldichter,geb.
28 April1733 te Florence,overl.14 Aug.1794
Ohio,2000 inw.
*
flollioure. Plaats ln het fransche dept. in een krankzinnigengesticht;men heeft van
Pyrénées-orientales, 33 km. van Oéret, aan hem een 35-ta1,getrouw naar het leven uitgewerkte tooneelstukken, waaronder: Polly
de Middell,zee,3300 inw.
Collipplli.Hoofdpl.van het departamento Sbo
leycpt
zlù (1760), Tlte y
't'
tzlptf.
g wife (1761),
inemarriage(176ù,met Garrick),Ar8
C. der chilische provincie Malleco, aan de clandest
rivier M alleco,4200 inw.
Apcfïcq (vertaling van Horatius, 1.
783,
) enz.
Collirytidae .
%. .
Dp.
stz.
9fc'
/t
ï#tte.Familie van ziin Dramatic zcpr/f.
s verschenen 1777, zi
jn
sterdieren of stekelhuidigen,omvattende een
iscellaneoun'cprà,
s(3 dln.
)in1787.- George
aantal geslachten met alleen fossiele soorten C.,zoon des vorigen,tooneelschri
jver,geb.21
(geslachten Collyrite8.D y8a8ter,x
leftzppr/lïzlv'
g, oct.1161,overl.26Oct.1836 teLonden,schreef

Gra8iajtdieuitsluitend uitdejura-enkri
jt- The Jevltzl: dramatist (blijspel), Tu)() to pzle
(1784,) kkay8 and mean8(1788),TheA.
fp/
l
xzàftzizàPerioden bekend zi
jn.
Collieie, f.
r. botsing,tegen elkander stoo- eer8 /
k1794), The '
srp'
?zche8t(1796,naar 00(1ting,m eer bepqald van spoortreinen ofvaar- wins Caleb W illiam8 Lewerkt The heir at lf
zzn
tuigen.
(1797),Blnebeard(opera,1798).ThepoorgevtleCollobriéres. Hoofdplaats van het kanton man (l802), John Bul
l(18054,Thed/ricqpg
.
0.(2 gem.,4340 inw.)van hetfranschedept. (1808),Tlte ?tz'r PJ Jara (
.1822); verderburVar,39 km.van Toulon,in deM auresbergen, lesken en memoires (Random recprA,Lond.
2280 inw.
1830).Hetleven en de werken van vaderen
Collodium ,eeneoplossing vanschietkatoen zoonzi
jn door Peake beschreven in:M eraoiv8
in ether, in 1848 door M aynard te Boston PJtl
le C.Jtz1;
1îJ#!iltcllbding theircorrespondencc
het eerst bereid. Het is een dik,kleverig z
nïl/ltltemostdi8t%ngui8lledpersonage8ofthdrfïvle.
vocht,dat op een glazen plaat of op dehuid
Colman. (Samuel) Amerik. schilder,geb.
llitgestreken, tengevolge van de verdam ping 1833 te Portland (Maine),landschappen,ital.
der ether,een dun,doorschi
jnend vliesje(ni- stadsgezichten,genrestukken.
Colmar. 1) Kreits van het van district
trocellulose) achterlaat. Het wordtdientengevolge gebruikt in deheelkundeom wonden Opper-Elzas,6631/2km2.,85.000 inw.,62 geaan de lnwerking der lucht te onttrekken, meenten,omvatde vi
jfkantpns Andolsheim,
ien W inzenheim.
en in de photographie om de voor het licht Oolmar,M tinster,Neubreisach '
gevoelige laag op glas te hechten.
2)Hoofdstad van hetdistrict Opper-Elzas,
Colloïde, in de ziektek. ontleedkunde een en van den kreits en het kanton Colm ar,16

jn,aan de Largh,33.500
eigenaardige,gele,li
jmachtigeeiwitsubstantie kln. w. van den Ri
(zoogen. natronalbuminaat), die tot ziekte- inw.;handel,industrie,wijnbouw.
Collnar in Posen.Zie kolmar.
toestanden a1s krop leiden kan.
Colmars. Hoofdpl. van hetkanton C.(5
Colloxlges. Hoofdpl. van het kanton 0.
m.2640 inw.)vanhetfranschedept.Basses(11 gem., 9l90 inw.)van hetfransclle dept. ge
Alpes,50 km.van Castellane, aan de Verdon,
Corr'
eze,21 km .van Brive, 1500 inw.
Collotd'Herbois.(JeanMarie)Fransch re- 700 inw.
volutionair, geb. omstreeks 1750 te Parijs, Colmenar. Stadje in de Spaansche prov,
bereisde alstooneelspelerFrankrijk,deXeder- Alalaga,4800 inw .
landen, België, kreeg te Genève het beheer
Collxlellar-de-llreja PlaatsindeSpaansche
over een theater,ging hijhetuitbreken der Provincie Madrid,5(00 inw-,wijnbouw,steenrevolutie naar Parijs, deed zich kennen als groeven.
een der heftigste republikeinen,hadzittinyin
f'ollnanar-viejo.Stadindesyaanscheprov.
vel'
schillenderegeeringslichamen derrepublzek, M adrid, 500 inw .; teelt van stleren voor de
werd na de inneming van Lyon door Robes- stierengevechten.
Colne. Stad in het engelsclle graafschap
piprre m et Fouché naar deze stad gezonden
(Nov.1793),en voerde hier een waarschrik- Lancashire, 44 km . n. van M anchester,aan
n,17.
000 inw.;calico-.mousselinebewind zoodathi
j den bi
jnaam vandemitrail- de Henbur
uenterie-fabrieken.
leur ontving ; na de insurrectie van 12 ger- en passel
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Colorado.

Coloeasia RAY. Plantengeslacht van de ()
()km.,40,000 inw.)der republiek Urllguay,
familie der zkraceeën,met 5 soorten in tro- op een voorgebergte aan de La Plata.
pisch Jkzië,struikachtige gewassen, m et zetColollnade,ital.cplpolncfp,zuilenri
j-galerij
meelri
*
jke wortelknollen,die een hooggeschat langs cen gebouw,rustende op zuilen.
voedingsmiddel opleveren; bekendste soorten
Coldpnsay.Een derkleinsteHebriden-eilan0.alttiquorum (Wr'
u'
?
Alcolocasiaten C.esculenta den,behoorende tot hetschotschegraafschap
Argyll,benoorden lslay en nietvervan OrontOc/lt
Jflïlon esculentumj.
frologllllVeneta.Hoofdstad van hetdistrict say,waarmee llet bi
j ebgetijsamenhangt,44
C. (25.000 inw.) van de ital.prov.Verona, km'?.groot,400 inw.;veeteelt, soda.
aan de Frassine,8000inw.;zi
jdeteelt,hennep- Colophollillln, viool-, of spiegelhars, in
den handel kortweg hars genaamd; de gele
en wijnb0uw
Cologlle.Fransche naam der stad Keulen of bruine,broze zelfstandigheid,die bi
j desCologne. Hoofdpl. van het kanton C.(13 till
atie van terpenti
jn overblijft, terwi
jl de
gem.,4570 inw.)van hetfranschedept.Gers, terpentijnolie vervliegt. Hetwordtgebruikt
37 km.van Lombez,630 inw.
voor het bestri
jken van den stri
jkstok,voor
Cololllbier,fr.naam van een papierformaat, vernisbereiding, en in de papierfabrieken

meest tergrootte van aanplakbiljetten.
somwijlen in de plaatsvan li
jm.
Cololllbint.,ital.cluifje.Naam vandevrou- Colopllollillm stleeini.barnsteen.
weli
jke hoofdflguur in de italiaansclle harle- fiolor,lat.kleur.
ki
jnspelen, en gewoonli
jk de geliefde van Colorado. Naam van talri
jke rivieren in
Am erika:
Harlekijn.
Colombo. (Kolumbu) Hoofdstad van het 1)De W esteli
jke 0.(C.de Occidente,C.of
eiland Ceylon, gelegen onder s0 54'N B., the W est),vroeger ook C.van Californiageen 7905l' 0. L. van Greenwich, aan de heeten, ontstaat onder 380 N.B.uit de verwestkust,op een smalle landtong,die aan de eeniging van de Green River en de Grand
landzi
jde door een zoetwatermeer wordtbe- River,doorloopt Utah en Arizona,wendtzich
grensd. C. bestaat uit twee hoofddeelen ;de na de opneming van de Virgin River zuid:!Europeesche stad'', een sticllting derNeder- waarts, vormt de grens tusschen Nevada en

landers,in europeeschen sti
jlgebouwd,echter Californië eenerzi
jds en Arizona anderzi
jds,
naar de behoeften en eischen vanhettropisch en valt na een loop van 2000 km.in degolf
klimaat gewi
jzigd, bevat dc regeeringsge- van Californië;zijheeft,metharezijrivieren,
bouwen, kerken, een musel
lm met ethnogra- een stroomgebied van 660.550 km2.
phische verzamelingen)een militair hospitaal
2)De oosteli
jke C.,een dergrootsterivieenz.; ten n.o. daarvan ligtde Pet,(Pettah), r0n Van den staatTexas,ontstaatuitmeerdere
de Zwarte stad, hoofdzakeli
jk door singha- bronrivieren (tusschen 32 en 330 N.B.en l020
leezen,tamuls en m ohametlanen bewoond.C. W .
1u. v. Gr.),en valtna een loop van 1450
telt ongeveer 130,000 inwr., waaronder een km. bi
j Matagorda in hetoosteli
jk deelder
5000
-tal europeanen; zi
j heeft veel handel, Matagorda-baai, onderdeel van de golf van
*
eenlge industrie (fabrieken van kokosolie, Mexico.
araltbranderi
jen), en een druk scheepvaart- 3)De zuideli
jke C., in het zuiden Van
verkeer.
Argentinië, benoorden de rio Negro, ontCololnbo.(Guiseppe)ltal.staatslnan, geb staat ongeveer onder 350 Z.B. uit de ver1845 te Milaan, waar hiilloogleeraar in de eeniging van de ri0 Negro en de ri0 deBarwerktuigkunde werd;in 1886 werd hijin de rancas,die uit de Cordilleras van Chili ontTweede kamer gekozen, waarin hijzich bij sprlngen, en valt bezuiden Bahia Blanca in
de rechterzi
jde voegde en Crispi's politiek den Atlantischen oceaan, na een loop van
bestreedqin hetkabinetRudinikreeg hi
jde 1200 km .
portefeuille van hnanciën (7 Febr.1891),doclt Colorado, (of:cieele afkorting Col.) Een
trad reeds 22 April 1892 af.
Cololl. Departamento der midden-amerik.
republiek Honduras, aan den Atlantiscben
oceaan en aan degrensmetNicaragua,slechts
3000 inw.,voor een deelnog ongeciviliseerde

lndianen;hoofdplaatsTrujillo.

van de vereenigdestaten van N.-Amerika,ligt
tusschen 37 en 41O N.B.en 102 en 109 W .L.
van Gr,grenst ten n.aan W yoming en Nebraska,ten o.aan Nebraska en Kansas,ten z.
aan het lndianen-territorie en Nieuw-M exico,
ten w.aan Utah,beslaat een oppervlaktevan

Colon.Havenstad op het eilandM anzanillo 269,
150 km2,entelt419,
000inw.;hetoosteli
jk
in de Limonbaai:2000 inw.;in 1850 door de deel is vl
ak,hetwesteli
jk bergachtig (RotsAmerikanen alsuitgangangspuntderPanam a- gebergte, hoogste punt de M ount-luincoln ,

spoorweg aangelegd;droeg eersteenigentijd 4359 meter);tusschendebergketensstrekken
d
en naam Aspinwall.
zich vruchtbarehoogvlakten(Parks)uit,waarColon, Stad in de argenqjnsche provincie onder het overvloedig bewaterde San Luis
Entre Rios, aan de Uruguay, 5000 inw ;is Park (
46,000 km2.);minerale en warmebronnen komen veelvuldig voor; de beroemdste
voC
or grootere schepen nog t'
oegankelijk.
olon.Stad op Cuba.zie Nueva zermeja. bevinden zich bi
jColoradoSpringsenManitou.
Colonel, een soort boekdrukletter, op 7
punten, dus staande tusschen nonpareille en
petit.
Colonelganj.Stad in de divisie Faizabad,
Oude.Eng.-lnkië,10,000 inw.
Colonia. (La) of Colonia del Sacram ento.
lloofdstad van het departamento C (5682
105

C.bestaat uit een vlakke oost- en een grootere bergachtige westhelft;het water van de

oostelijke vlakten begeeftzich in hetn.naar
de South-plate-River, en in het z. naar de
Arkansas; het watervan de westelijke pla-

teaux stroomt door de Green- en de GrandRiver,de bronrivieren van deW est-colorado,
111.

Colorado.
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Colportage-boekhandel.

naar den Grooten Oceaan.C.vormt de oost- vraatzucht zeer gevreesd; in vele streken

grens van het woesti
jnbekken,welksmidden van de westeli
jke staten van N.-Amerika

door den staat Utah wordt ingenom en;de verslindthetden geheelenaardappeloogst,zooplantenwereld is door de vele karakteristieke dat m en den aardappelbouw op vele punten
plantvormen van het Rotsgebergte een onge- heeft m oeten staken ; in 1877 en 1.
888 ver-

meen rijke: het klimaat isdroog en vooral scheen het ook in Duitschland, zonder dat
op de hoogvlakten ofparks zeer gezond;de men heeftkunnen nagaan op welkewijzehet
winterkoude zoowel alsde zomerhitteworden dier daar was gekomen.
door de zuivere,droge lucht getemperd;te
Colorado 8pringe.Hoofdpl.van El Paso
Denver, 1585 m eter boven zeeniveau,is het county, staat Colorado, N.-Amerika, t1.400
maximum 36e, het minimum - 290 C.De bo- inwoners;heefteen college,een doofstom men-

dem bevat groote hoeveelheden edele metalen; in zilverproductie neemtC.de eerste
plaatsin de unie in;ook steenkoolenpetroleum (bi
j Florence in Fremontcounty)zijn
ruim voorhanden; naast hetmi
jnwezen vorm en landbouw en veeteelt de hoofdmiddelen
van bestaan; de industrie is onbeduidend.
De staat is verdeeld in 56 counties of graafschappen: Arapahoe, Archuleta,Baca,z ent,
Boulder, ChaSee, Cheyenne, Clear Creek,
Conejos,Costilla,Custer,Delta,Dolores,Dou-

en blinden-instituut, een mijnschool,allerlei
industrie en belangri
jken handelin vee;de
stad wordtom haarschooneomgeving(koolzureManitoubronnen,Cheyennecaùons,Pikes
Peak, Monument park) '
loor vele toeristen
bezocht.
Coloratuur, (van lat. color,kleur),in de
zangkunst de toonschakeering doorlevendige
en menigvuldige beweging derstem.
Colorlet,kleurschakeenng,kleurmengeling,
hetaanbrengenderkleuren op een schilder-

glas, Eagle, Elbert,El Paso, Fremont,Gar- stuk.
feld,oilpin,Grand,Gunnison,Hinsdale,HuerColorim eter,tcesteldienende totbepaling
fano, Jeierson,Kiowa,Kit Carson,Lake,La van de hoeveelheid eener stof, uit de inPlata,Larimer.Las Animas,Lincoln,Logan, tensiteit van een door die stofgekleurde op-

Mesa,Montezllma,Mineral,Montrose,Morgan, lossing en waarbi
jdekleurderteonderzoeken
Otero, Ouray,Park,Phillips,Pitkin,Powers,
Pueblo, Rio Blanco,Rio Grande,Routt,Saguache, San Juan, San Miguel, Sedgwick,
Summit, W ashington,W eld,Yuma.Dehoofdstad is Denver. De Senaat bestaat uit 26 op

oplosslng vergelekenwordtm etdekleureener
oplossing vanbekendgehalte,dezoogenaamde
normaalqplossing.
Colorim etrie, de methode van onderzoek
m et den colorimeter.

vier jaar gekozen leden,hetHuisvan afge- Colorno. Stadje in Italië, prov Parma,
vaardigdenuit49 leden,dietweejarenzitting aan derivierParma,7100inw,
hebben;C zendt twee leden naarden Senaat
en ook twee naar het Huis van vertegen-

Coloetrum ,Biest,zie aldaar.
C@lotlan. Stad in den m exic.staatJalisco,

woordiging der unie; bi
j de presidentsverkiezing heeft de staatvierstemmen.C.heeft
een mignbouwschool (te Golden City), een
staats-universiteit (te Boulder City)en vier
colleges. C.kreeg eerst sinds 1858,in welk
jaar op verschillende punten goudmijnen
werden ontdekt,eenvastebevolking;28Xebr.

7900 inw.
Colpodidas. Familie van Infusoriën van
deordeder(hliata;desoortenhebbenmeestal
een eironde ofeen ellipsvormigegedaanteen
een zijdelings aan denbuikgeplaatstenmond;
geslachten Colpoda,Paramaec
nzum,Isotricha,
Ptychostomum,Conchophthirus)Helicostoma.

feest der onafhankelijkheid, waarom C.den
bi
jnaam van Centennialstaatheeftbehouden.
Colorado. 1) County,staat Texas,20.000
inw.,hoofdplaatsColumbus.2)Hoofdpl.van
Mitchellcounty,Texas,1000 inw.
Colorado-city.Stadjein ElPasocounty,
Colorado,1800 inw.
ColoradokeverrDprpphprctofLeptinotar8aj

bijwi
jze van marskramersstadswijken ofhet
platteland geregeld bezoeken,noemtmencolporteurs; de naam vindt dan ook inderdaad
zi
jn oorsprong in de eoorden col= halsen
tortew'= drager,iemand,diezijnkoopwaren
ln een bak ofzak om den halsmededraagt.
ln sommige landen,o.a.Duitschland staathet
beroep vancolporteurnietvooriedereenopen;

schade aanrichtaandeaardappelvelden,waarom zij ook we1 aardappelkever wordt geheeten; zi
j houdt zich echter ook wel op
andere Solaneeën op;het dier is tot 11 cM :
groot; de geelwitte vleugels zijn met vrt
overlangschezwartestrepen bezet;dewi
jfjes
leggentot1000 eitjea,waaruitzichgeelachtig
roode larven met zwarten kop en zwartepooten ontwikkelen;in denloopvaneenenkelen
zomer treden 3, 4 generan
tlën op;het dier,
dat steeds bi
j massa'sverschi
jntisQm zijn

bepaalde kwalen lijden,onder politietoezicht
staan, of aan de zulken, welken meer a1s
bedelaars of landloopers zi
jn te beschouwen
en hu: optreden door een owandergewerbeschein'' als colporteur zouden trachten te
dekken.
Colportage-boekhandel,de tak van den
boekhandel,welkezich toelegtop hetuitgeven
van in aieveringen verschi
jnende werken
(goedkooperomansendergel.),diedoormiddel
van colporteursaandenmanwordengebracht.

1861 werd C m et deelen van Kansas,NeColportage, het aan den man brengen van
braska, Nieuw-Mexico en Utah toieen territo- allerleikoopwaren,thans meer bepaaldboekrium georganiseerd, dat op 1 Aug.1876 tot werken,platen,kalendersenloteri
j-aandeelen.
staat werd verheven,inhetJaarvan heteeuw- Hen die hiervan hun beroep maken en dus

decemlineata. Keversoort van de familie der
Bladkevers, Chry8omelina,voorkomendein het
Rotsgebergte van het westen der Vereenigde
Staten van N.-Am erika,endiealslarvegroote

in genoemd land wordt daarvoor,volgensde
wet van 1Juli1883 een arbeidskaartvereischt,
die niet verleend mag worden aan personen,
velke een vonnis tot hun last hebben,aan

Colquhoun.
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Colum bia.

lqa
ur
ho
n15(Pa
ickmb
) En
g.
ijver,geb. andere kruipende dieren; eA elen
14co
Ma
tu
17
tetrDu
art
onsicnhrlc
hotland, visschen.

eten ook

Columba?zie Duif.
overl. 25 April 1830, schreef over handelsgeschiedenis, handelspolitiek, economische
Columbariqm (lat.duiventil,van colnmba,
onderwerpen enz.; hoofdwerken: Commerce dl
lif.)Naam van dekleine nissen,dieopri
jen
and policePJtheriver Thameu(1800),0n the naast elkander in de muren van vele oud-

wealth,pp'
uler and r:.
:t?k4rce.
:of the Britiultem- romeinsche grafkeldersaangebrachtzi
jn,maar
pire (1814).
Coltepee. Plaatsin den mexic.staatMexico,
7600 inw.
Colubrina. Familie van slangen van de
onderorde der Gladtandigen,Aqlyphodonten,

omvattende slangen bi
j welke he tanden in
grootteverschillen:devoorstezi
jndeltleinste,
de achterste de grootste;in dit opzichtdoen
zich in deze familie nog drie gevallen voor,
die a1s kennaerken van evenzooveel onderfamiliën strekken.
1. (krypltodontina.
' de tanden nemen Van
voren naar achteren allengs in grootte toe.
Deze groep bevat slechts een enkelgeslacht,
(bAwphpdpoDvu.zm eteen aantalamerikaansche
en oost-indische slangen,die allen een tam e-

li
jke lengte bereiken; de grootste is C.con
8trictor, 21/: meter, Noord-Am erika; allen
hebben 00n ranken vorm en een tamelijk

spitsen kop,die iets breeder is dan de hals;

de staartloopt yitin een dunne spits.

2 SyncranterIna:de tanden staafl alle op

dezelfde li
jn; de achterste zi
jn langer,doclt
sluiten onmiddellijk tegen dekleinere.Vande
hiertoe behoorende soorten hebben die van
het geslacht Leptophi8 BSI,
L een dun enrank

lichaam meteen zeerlangen grijpstaart,die
hare levenswijze op boomen aanduidt; de
overige geslachten (Tropidonotus,Coroneltaen
Simote8) bevatten minder rank gebouwde

soorten m et een middelm atig langen staart;
de soorten dezer drie geslachten houdenzich
op den grond of in hetwaterop.Twee ervan
komen ook in Nederland voor,nl de ringslang, Tropidonotla ztcàriz en da kleine zeldzam e Coronella !Jed.
9,
' de eerste leeft over
geheel Europa tot aan Noorwegen,alsook in

noordeli
jk Afrika;detweedeistothetmidden
en zuiden van Europa beperkt;andere zuideuropeeschesoortenzi
jnTrppidpblpfu:cher8oides
en Ooronella piruwtlicc,
' de overige talrijke
soorten zi
jn verdeeld over Noord- en ZuidAmerika, Afri
ka on .
$Z1
*e)noo
@ rdeli
jk totin

BTJZETTIXG DEItURN tN EEN OOLUMBXRIUX.
w elke eraven alleen in Rome zelve en haar

onmiddellijke omzeving gevondenworden.Zii
dagteekenen biina alle llitde le eeuw n.C.
In deze nissen werden de urnen met de asch
der overledenen geplaatst.
Thans ook de naam van de hal waarln de

Izrnen metdeaschvanverbrandelijkenworden
biigezet,b.v-te Gotha.(ZieLàikverbrandinl-)
Colnm bla of Oregon.Rivier in hetw esten
van Noord-Amerika, ontspringt. in BritschColl
zmbia, aan de westhelline van het Rofsgebergte,ongeveer onder 50930'N.B.en 1160

W.
L.v.Gr,uit hetkleine Ottermeer (in de
Japan.
Pu
r
lRange van het Rotsgebergte),envalt
3.D iacranterina: de twee achterste groote na ceeeln
loop van 2250 km. in den Stillen
tanden in de bovenkaak zijn vandedaarvoor Oceaan.
staande kleinere door een tusschenruimtege.
Colnm bia.Naam van een 8-talgraafschapscheiden.Geslaghten:Dromicu'
g,Terspzd,Ste- den in de Vereenigde Staten van Noordgpzlpll:,Zamem 8:.
lzïpz/diy, Uromacer,A'
/)1
zhic.
:- Amerika, a1g: 1) in het z w.van Arkansas,
ma,fzelïcppd,Xenodon,S eàerptfpzl. ln Europa 20 000 inw .,hoofflplaats Maznolia:2) in n.o.
leven een viertalsoorten:Periop8Aipppcrezïy van Florida,13.
000 inw.hpl..Lake City :3)
en Zameni8 piritfï/lt/tllf: in zuideli
jk en z.w. in het n.o. van Georgië, 1t.500 inw.. hp1
Europa,Zameni8 trabaln8 en Zamenis#chlù in Appline:4) in heto z.o.van New-York.47.000
z.o. Europa; het sterkst is deze groep ver-' lnw.,hpl.Hudson: 5) in hetn.w.van Oregon,
tegenwoordigd in Zuid-Amerika;echterook in 5500 inw., hpl.St.Helen; 6) ln het o.van
Afrika,op de eilanden van den Oost-indischen Pennsylvanië, 38.000 inw.,hpl.Bloomsburg ;
Archipel en in Japan komen soorten voor; 7) l@n het Z.O. Van W ashington,6800 inw.,
de meesten zijn slechts van middelmatige hpl. Dayton: 8) in het z. van W isconsin,
grootte;Xenodon ##c.
:,degrootstesoort,kan 30.000 inw.,hpl.Portaze.
ruim twee meter worden. In het algemeen
C. is ook de naam Van raeerdere plaatsen
houden zi
j zich bi
jvoorkeur opdengrond0g. @ln de V ereenl*c(1e Staten,a1s: 1) hoofdplaats
Het voedsel van de soorten dezer familze van Richland collntv.tevens hoofdplaats van
bestaat uit kleine zoogdieren,kikvorschen en den staat Zuid-carolina,16.000 inw.;2)fa-
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brieksstad in Lancastercounty,Pennsylvanië?
11.
000 inw.;3)hoofdplaatsvanMaurycounty,
Tennessee,5400 inw.;4)hoofdstadvanBoone
county, Missouri, 4000 inw.; 5)boofdplaats
van W hitley county, lndiana,3100 inw.;6)

Cauca; 2)de centrale keten, begrepen tusschen de Cauca en de Magdalena,met de
hoogste topyen der noord-equatoriale Andes
(vulkaan Tollma,5584 meter),doch naarhet
noorden snelin hoogte afnemende om in de

Colqmbia,(Colombia).Eenvoormalige,van
hetspaanscheonderkoninkri
jkNieuw-Granada
en het kapitein-generaalschap Caracas ofVenezuela gevormde zuid-amerik.vrijstaat,die

massa,de sierra Nevada de Santa-Maria,ter
hoogte van 3500meter;3)deoostelijkeketen,
die eerst parallel met de beide genoemde
ketens loopt,doch zich weldra naar hetn.o.,

hoofdpl. van Adair county, Kentucky, 700
inwoners.

vlakte te verloopen; in de verlenging van
dezen keten verheftzich eengeïsoleerdeberg-

tot 1830 bestond;de staat grensde ten n.aan naar Venezuela,wendt.
de Carabische zee,teno.aandenAtlantischen
Het klimaat levert de grootste verscheioceaan,ten z.o.aanBraziliëen Britsch-Guyana, denheid op ;de hoogste bergtoppen bereiken
ten z.w.aan Peru en ten w.aan den Grooten het gebied dereeuwigesneeuw ;in deparam os

oceaan; de oppervlakte bedroeg ongeveer 3 (ruwe, droge,onbewoonde streken in de gemilliopn km2.ymet omstreeks 3 millioeninw.; bergten),is de gemiddelde temperatuur90C ,
de staat,die een republikeinschenregeerings- en daalt soms tot 4GC.,terwijlnietzelden
vorm had,wasindriedepartem enten verdeeld; Ook een weinig sneeuw valt.De tierra fria

Bokota was hetlangst de hoofdstad (zievolgend artikelGeschiedenis).
çolumbia.Aldus heet sinds 1861.devoormallez.-amerik.republiekNieuw-Granada,die
tot 1 0 deeluitmaakte van de groote republiek Columbia (zie vorig artikel),welk in
genoemd jaarlziteenviel;C.heefteenopper-

zich de tierra calente uit (de kustvlakten,
hetbenedendaten de Cauca en van deMagdalena en hetgroote laagland in hetoosten),

hoofddeelen, uit het door de Cordilleras gevormde hoogland, datde westhelftinneemt,
en uiteenvlakkegeheeluitlaaglandbestaande
oosthelftydie de llanosrondom de westelijke

ren van dit land een Li
jzondere belangrijkheid;de Atrato (700 km.lang)die deeigenli
jke Andes van de ten onrechte dikwi
jls
hiertoe gerekende oud-kristalli
jne gebergten

vlakte van 1.
203.100 km2., en grenst ten n.
aan de midden-am erik.republiek Costa-Rica,
en aan de Caribischezee,tello.aan Venezuela
en Brazilië,'ten z.aan Ecuador,ten w.aan
den Grooten oceaan
Al
gemeene pcdfrldhcid. C. bestaat uit twee

neemt een groot deelvan het hooggebergte
in (boven 2500 meter), een grootere uitgebreidheid heeft de tierra templada (van 800

tot 2500 meter hoogte);daar beneden strekt

met een gemiddelde temperatuur van 25 à
300 C.Bogota,de hoofdstad,gelegen op2610
meter boven zeespiegel,heefteen gemiddelde
temperatuur van 14,40 C.) Augustus 13,4 ,
M aart 15,1 0.
De overvloedige regens geven aan derivie-

nevenrivleren van de Orinoco en derio Negro, de landengte van Panama scheidt,heeft ter
benevens die van deAmazonerivieromvat;de hoogte van haar monding een grooterwater-

vlakke oosthelftis bi
jna onbewoond;zelfsde voorraad dan de Ni
jl.welkshydrographisch
rivieren hierzijn nog nietnauwkeurigbekend; gebied honderdmaalgrooteris;deMagdalena

alle rivieren der columbiaansche vlakten ont- behoort tot de grootste rivieren der aarde.
springen aan de oosthelling der Andeszten
Plantenwereld.De llora, uitgezonderd in de
deele op groote hoogte,doorloopen alsberg- kale,het punagebied van Bolivia evenarende

stroomen en metvele watervallen de voor- paramos,is rijk en weelderig;de boomgrens

bergen,en betreden voorts de savanen en de reikt aan den Tolima tot 3360 meter, de
dichte wouden; van het noorden naar het grens van degersttot3000 meter;detropische
zuiden nemen de grasvlakten af, de wouden wouden dertierracalentebevatten degroteske

toe;in dezelfderichtingvindtmenderivieren
Arauca (grensrivier met Venezuela), Meta,
Vichada, Guaviare of Guayabero, W aupes
(zijrivieren der Rio Negro), Yapura ofCaqueta, en eindelijk de 1ça ofPutumayo;uit
de llanos verheffen zich nog allerleimet de
Andes evenwi
jdig loopendeen gemiddeld300
km.van deze verwi
jderde heuvelketens. De

en voor den uitvoerhandelbelangrijke ivoorpalmen van hetgeslacht Phytelepha8,aan cle
hellingen der Andes groeien velestamplanten
van belangri
jke geneeskrachtige kruiden ea
drogeri
jen.
Dierenwereld.De fauna is ongemeenri
jk en
bevat nevens tropisch zuid-amerikaansche,
vooralin degebergtenmidden-amerikaansche

llanos van C worden onderscheiden in die diervormen; 10 aapgeslachten hebben hier

van Casanare tusschen Arauca en Vichada, vertegenwoordigers;behalve pumaenjaguaar

die van San M artin, tusschen Vichada en kom en pekaris,tapirs,paca's, agutis,mierenW aupes, en die van San Andres,tot aan de eters en vooralgordeldieren voor;de vogel-

grens van Ecuador;vroeger vormdenzijdrie fauna van C.isri
jk en verscheiden.
eigen territoriën; sinds 1886 echter zijn zij Bevolking, scdfulir, enz. 0. heeft een be-

bi*i
urige Andes-staten ingedeeld.Door volking van ongeveer 3:/4 millioen zielen,
F de nab
het laagland zwerven nog geheelehorden ongeciviliseerde lndianen.
Het Andesgebergte , de ruggegraat van
Zuld-Amerika, zet zich van de grens van
Ecuador over de westhelft van C. in drie

waaronder omstreeks 400.
000 blanken,300,000
negers en mulatten, en overigens m estiezen
en ongeciviliseerde indianen. C. bestaat uit
9 departamentos, n.l. M agdalena, Bolivar,
Panam a,Cauca,Santander,Antioquia,Boyaca,

ketensvoort:1)de meerhoogewestel.keten, Cundinamarca, en Tolima;hetEepartamento
die zich uitstrekttusschen den Grooten oceaan, Panama behoort geographisch tot M iddendie zi
jn voetbespoelt,en het dalvan deRio Amerika. Hoofdstad des lands is Bogota.
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Sinds 1886 hebben de departementen,vroeger strie bepaalt zich tot de fabrikatie van ruwe
staten,alleen nog m aar volle zelfsfandigheid geweven stoYen,hangmatten,sigaren en strooin hun Qnantieel beheer; het land wordt be- hoeden; sinds de vrl
gstelling van de scheep-

stuurd door een president,die voor6 jaren
wordt gekozen en wien 6 verantwoordelijke
secretarissen of rninisters terzi
jde staan;de
wetgevende macht berastbi
j de Kamer van
af
kevaardigden (Lestaandeuiteenlidopelke
50.000 inw.
,die voorvierjaren volgens een
algemeen,direct kiesstelselgekozenworden),
en bi
j den Senaat (27 gekozen,3 voor e1k
departamento op 6 jaren bi
j indirecteverkiezingen,en 6doorden presidentbenoemde
leden).De algemeene toestand des landslaat
zeel'veelte wenschen over;de zedeli
jke en
intellectueele cultuur staater op lagen trap.
De hoofdgodsdienst is de r.-katholielte (één
aartsbisdom (Bogota)en vi
jfbisdommen (Popoyan, Cartagena, Sta-Marta,Antioquia,Panalna). Den protestantschen belijdenissen is
volle godsdienstvri
jheid gewaarborgd. Het
onderwl
js verkeert in treurigen staat; een
inrichting van hooger onderwijs heeft C.

vaart op de Rio Magdalena zi
jn aan deze
rivier belangri
jke scheepswerven Ontstaan.
Het mi
jnwezen is naar verllouding tot den
ri
jkdom aan delfstoffen onbeduidend; het
grootste deelvan degaud-opbrengstvanC.
wordt door wasschenverkregen,voornameli
jk
in hetgoudri
jke degartamento Cauca;deontginning der goudmtnenvanAntioquiaissinds
langen ti
jdin handen eener engelschemaatschappi
j; de belangrijkste zilvermijnen zi
jn
die van Sta-Ana bi
jVariquita;de smaragdgroeven van Muzo op hetplateauvanBogota
zi
jn sinds de ontdekking des lands beroemd;
op genoemd plateau,datgeheelhetkarakter
van een voormalig meerbekken heeft,bevinden zich ook deonuitputteli
jkri
jkesteenzoutlagen van Zipaquira,en de kopermi
jnen van
Moniquira; aan de Rio Magdalena bevinden
zich steenkoollagen,asphaltlagen zijn ontdekt
indebergenvanOcaùaenvanQuindiu,zwavel

selninariën. Het staande leger is5000 lnan
sterk;in oorlogstijd is iedereen weerplichtig.
Een vloot bestaat niet.Het wapen der republiek,gekroond door een de vlerken uitbreidendelï condor,ter weerszijden waarvan een

geenen deele overeen met zijn rijkdom aan
producten; C. is de eenige staat in ZuidAm erika die door twee oceapen wordt bespoeld (baaivan Panama,het aanknoopingspuntvan hetverkeer tusschenEuropa,W est-

slechts in de onbeduidende universiteit te en barnsteen worden gevondenin de omgeving
Bogota en in een aantal colleges en priester- van Honda. De handel van C.komt nog in
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Am erikaen Oost-Azië,en metmeerderebelangrnke havenplaatsen :Cartagena,Barranquilla,
Bue
ventura),doch de traagheid der bevolkingna
, het ontbreken van lndustrie en het

mo
j
k iv
r
in
enk
la
me
t
dooerili
mu
ldei
ekreee
nr) me
stat
anhedtebo
nn
twi
knedlin(g
veasn
den handelin den weg.C.heeftslechtsongejn,'
Jen
veer400 km . spoorl,90-00ltm . telegraaii
geLrekkig postwezen;de hoofverkeersweg is
de Magdalena-rivier;tusschen Panama en de

hootdhavens aan den Grooten Oceaan tot
san Franciscobestaanstoombootverbindingen
(weekdienst).
-Gevcbieden'is c.werd in 1499 door Hojeda
.

en Vespucci ontdekt en in 1536 door den

spanjaard Gonzalo Jimenez de QuessadaveroverL en door heln naar zi
jn geboorteland,
Ni

W wpsx vAN oE Itsl
ausl
ulslt CoLuustw.

euw-Granada geheeten ; in 1547 werd dit
land toteen zelfstandigkapitein-generaalschap
georganiseerd,waarblg in 1710 ook hetpresi-

band de spreuk Libertad y orden (Vri
jheid
en orde) draagt, en gedrapeerd met twee
vlaggen (goud blauw rood) aan elke zi
jde,
vertoont in het bovenste blauwe veld twee

dencia Quito thet tegenwoordige Ecuador)
werd ingeli
jfd,en datin 1718 toteen onderkoninkrl
-lk werd verheven,hetwelk dennaam
Njeuw-Granada behield,doch ook welSanta-

hoornen des overvloeds, in het middelste Fé werd geheeten. Evenals in de anu
'ere
l

zilveren veld een roode vri
jheidsmuts,en op spaansche koloniën van Zuid-Amerika brak

het onderste veld de landengte van Panama ook hier,ingevolge de gebeurtenissen in het
met een schip op beiden derdezebegrenzende m oederland , in 1810 een opstand uit: die

oceanen; de vlag van C.is geel (dubbele
Lreedte) blauw en rood,horizontaalgestreept.
Hoewelde kultuurplanten alleraardgordels
hiergedijenwordtnauweli
jksgenoegverbouwd
om in eigen belloefte te voorzien;bi
jna alle
voedingsplanten worden verbouwd, (mais,
bananen,rijst,koren,cacao)doch devoortbren-

uitliep op losscheuring van Spanje. Van
17 December 1819 af vormde het noordelijk deel van het onderkoninkrijk NieuwGranada,metVenezuela,decentraal-republiek
Columbia; in 1821 kreeg deze republielceen
grondwet (congres te Cucuta);in Mei1822
sloot Ecuadûr zich bi
j Nieuw-Granada aan.

ging is nog te weinig intensief;voorden uit- Deze staat echter,een scheppingvan Bolivar,
voer wordt alleen tabak en kofûe verbouwd vielnog voor den doodvan dezeuiteen,door-

(AmbalemainlletMagdalenadal,Palmirainhet dat hettervaststelling eener nieuwe grond-

Caucadal),de veeteeltis alleen in demidden- wette Bogotabijeengeroepencongres,zonder
deelendeslandsvaneenigebeteekenis;deindu- zijn taak te hebfen kunnen volbrengen,op 11
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Mei1830 zi
jn zittingen sloot,waarop,evenals volgd door Mariano Ospina, Onder wiens
in Nov. 1829 reeds Venezuela,ook Ecuador
zich van den bond afscheidde;de driestaten
constitueerden zich tot zelfstandige republieken; 21 Nov. 1831 w erd op het congres te

regeering het in 1859 tot nieuwebinnenlandsche onlusten kwam ; de hoofd-aanleiding
hiertoe was de vervanging van de grondwet
van 1853 door de nieuwe staatsgrondwet van

Bogota de eerste grondwetdernieuwe repu- 15 Juni1858,welkehetfederatievestelselv/d.
bliek Nieuw-Granada afgekondigd; 9 M aart Ver. St.v.N.
-Am erikahadingevoerd ende36
1833 werd generaal Santander tot president provincies waarin het land verdeeld was tot

gekozen;onderzijnbestuuraanvaarddeNieuwGr
Aanada de helft van de totale schuld der
voormalige republiek Columbia.Als zi
jn opvolger werd niet de door hem aanbevolen

8 staatsgebieden werden vereenigd, die als
onafhankeli
jke staten slechts door denzwakken band van de centraalregeering teBogota
bi
jeengehouden bleven.Nauweli
jksechterwas
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Marquez gekozen (1837); dit had een door die tot oorlogen tusschen de afzonderli
jke
den gevallen kandidaat Obando geleiden

staten en w e1dra tot een algem eenen burger-

opstand tengevolge,die weldra hetkarakter
van een formeelen burgeroorlog begonaante
nemen, het geheele land in ellende dompelde en tot1841 duurde;de partijvan Dr.
M arquez behield ten slotte de overhand en
genoemdepresidentbereiktehetwettelijkeinde
vanzijnmandaat.Hi
jwerdzMei1841opgevolgd
door generaal don Pedro Alcantara Herran,
die in den burgeroorlog de verliezendeparti
j

oorlog leidden, die jaren lang duurde en in
welke de eene hoofdparti
j,de konservatiefconstitutioneele eerst tot 13M aart1861onder
president Ospina en daarna onder diens opvolger, president Julio Arboleda,de andere,
de vri
.
jzinnig-demokratisclle,onder-Mosquera
stond; de staat Cauca was het middelpunt
van de laatstgenoemde parti
j;op 18Juli1861
vermeesterde Mosqueradehoofdstad,Bogota;

provinciën ditvoorbeeld;18 Juni1841 kondigden de provinciën Panama en Veragua te
Panama een eigen grondwetaf,zich tegeli
jkertg
i'd onder dennaam Staatvan delandengte
vanPax maonafhankeli
jkverklarende;weinig
later vereenigden zij zich echter weer met
Nieuw-Granada.ln deplaatsvanHerranwerd

genoemd jaar vermoord.Intusschen hadden
de vri
jzinnig-demokratische statenzichopeen
congres te Bogota eerst onder den naam
Confederatie van Nieuw-Granada vereenigd
en daarna door een op 20 Sept.1861 afgesloten unieverdrag den naam Vereeùigde
Staten van Oolumbia aangenomen en een

de laatsteslagen had toegebracht.19 Oct.1840 Arboleda,die in Aug. 1862 een verbond met
had intusschen Cartagena zich van de repu- denpresidentvan Ecuador,don Garcia Morena,
bliek afgescheiden;kortdaaropvolgdenandere gesloten had,werd op het einde van laatst-

in 1845 generaal Tomas Cipriano M osquera nieuwe grondwet uitgevaardigd. Na den dood

president;deze zette de doorzi
jnvoorganger van Arboleda kreeg generaalCanaldeleiding
aangevangen pogingen om hetland verade- der conservatief-constitutioneele parti
j. Tusming te schenken,voort;door Herran werd schen deze en M osquera kwam op 29 Dec.
de grondwet verbeterd,het openbaar onder- 1862 te Cali in den staatCaucaeen konventie

wi
js bevorderd en metde engelsche staats- tot stand,die aan den burgeroorlogeeneinde

schuldeischers een verdrag gesloten; onder maakte Canal onderwierp zich aan deregeeM osquera werd een goed deelvan de staats- ring van Columbia; Columbia schonk Canal

schuld gedelgd,de handelin goud en tabak
vri
jgesteld en de stoomscheepvaart opdeRio
Magdalena in het leven geroepen,terwi
jlook
de tarieven (rechten op in-,uit-endoorvoer)
werden herzien, en overigens scholen voor
mineralogie,geologie en botanie werden geopend.Een in Mei 1846 uitgebroken oorlog
metEcuadoreindigde nog in dezelfdemaand
metdenvrede van Santa Rosa de Carchi(29
Mei1846).Metbehulp allervooruitstrevende
elementen werd bi
j de presidentsverkiezing
van 7 Maart 1849 José Hilaria Lopez gekozen,die een reeks het herstel der zuivere
democratie ten doelhebbende veranderingen

en zi
jn parti
jgenooten de volle burgerrechten
en volkomen amnestie. 4 Februari 1863
kwamen te Rio Negro in Antioquia de
afgevaardigden der afzonderlijke staten bijeen voor een constitueerende vergadering;
Mosquera legde op deze vergadering zi
jn
diktatorische macht, die hij sinds 20 Sept.
1861 bekleed had, neder,waarop voor den
duur van de bewerking der grondwet een
uitvi
jfministers bestaande vooltoopige regeering benoemd werd;de nieuwe grondwet
kwam 8 Mei 1863 gereed; zij waarborgde
de religieuze vri
jheid en con:ykeerde den
kerkeli
jken eigendom waartegen door debis-

doorvoerde. ln 1853 werd m et behulp der schoppen en den paus krachtig werd gepro-

regeering en derdemocratischeparti
jgeneraal testeerd.Voordeperiode1Mei1864-31Maart
José Maria Obanda tot president gekozen. 1866 w erd dr. M anuel Murillo tot president
Van diepingrijpende gevolgen wasde decen- gekozen, terwi
jl Mosquera tot 1 Mei 1864
traliseerende grondwet van 1853; een aanhangsel daarvan kende aan elke provincie,
mits onder goedkeuring van hetCongres,het
rechttoezich toteen eigen souvereinen staatte
constitueeren en metdemoederstaatin federa-

provisorisch als president fungeerde;laatstgenoem de knoopte cnderhandelingen aan met
Ecuador,ten doelhebbende de vroegere centraal-republiek Columbia te herstellen; deze
pogingen echter leidden toteenkorten oorlog

tief verband te treden; hiervan maakte 11 metEcuador en werden bi
jdenvrede,30Dec.

Juni 1856 Antioquia en 27Febr.1857Panama 1865, opgegeven. Onder het presidentschap
gebruik.
van Murillo braken op verschillende punten
Obando w erd in 1857 a1s president opge- opstanden uit, vooral in de staten Panama
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0R 6O1iVRl*(U21*t2g0l12))milldor o0ktor togoll g010g011aallde kust VandenGrootenoceaan,

het centraal-bestuur a1s tegen de eigen regee- omvat het vroeger onder de namen Nielzwringen. 1 April 1866 werd M osquera weder Caledonië, Nieuw-Georgië , Nieuw-Norfolk ,
tot president gekozen; wegens de oppositie Nieuw-cornwall, Vancouver en Stikine-terri-

diehi
jvond legtk hijreedsinDec.vanhet- torium bekende gebied. Gelegen tusschen

zelfde jaar zi
jn ambt neder; zijn aftreding den Grooten oceaan en Alaska ten w. en
werd echter nietaangenomen, waarop hi
j in den hoofdketen van hetRotsgebergte in het

1868 het Congres ontbond, 68 senatoren en o., wordt deze prov.ten n.door den 60steI'
afgevaardigden gevangen zette, en voor het breedtegraad en ten z.door het gebied der

geheele land den staatvan belegafkondigde; Ver.Staten begrenst.Vroegerstondzijonder
hetmeerendeelderstaten verklaardezicheven- uitsluitende contrôle der Hudsonbaai-com welvoorhetCongres,waaropditlichaam 0p25 pagnie, die 0? verschillende punten aan de
Mei 1868 Mosquera in hechtenis liet neme!z kustenin hetblnnenland postenhad.Dein1858

en hem tot twee jaren gevangenisveroordeelde,wat in verbanning naarPeru werd
veranderd; voor de restvan zijn ambtsduur
werd hijalspresidentvervangendoorgeneraal
Santos Gutierrez,die oqk voor 1868-70 gekozen werd;in dezen tljd werd een verdrag

gedaneontdekking vangoudaan deFraserrivier,diereedsheteersteJaar20.000landverhuizersnaarC deed stroomen,gafaanleiding
dathet gebied t0teenkoloniewerdgeorgan/seerd,wiergrenzen'in1866tenn.langsden6ostcl'
graadnoorderbreedte enten oosten langs den

engte van Panama. Na Gutierrez werd de
liberale generaal E.Salgar tot president gekozen, die het onderwi
jswezen sochtte verbeteren.Zi
jn naaste opvolgers waren Manuel
Murillo Toro(1872- 74),SantiagoPerez(187476),A. Parra (1876-78),generaal Truiillo
(1878-80),A.R.Nuiez(1880-82),J.J.Otalora
(1882- 94).Van 1884-85 woeddeeennieuwe
burgeroorlog,ingevolge waarvan 5Aug.1886

Vancouver,bijdeze kolonie gevoegd,diezell'
in 1871 in de dominion van Canada opgenomen werd. B.heeft metinbegrip der bi
jbehoorende kusteilanden n1.de Koningin-charlotte-eilanden (tezamen 13215 km2.)een oppervlaktevan 1.
010.949km2.
Hetvasteland van C.bestaatuiteen westeli
jk kustgebied,het centrale terrasland van
de Fraserrivier? en een zuidoosteli
jk gebied

gouvernement ressorteerende departementen
m aakte en den ambtsduur van den president
opzesjaren stelde.ln 1894 werdM.A.Caro
tOtpresidentgekozen,in 1898Marroquin.ln
het jaar 1901 braken,behalve inwendige
onlusten, geschillen uit met Venezuela (zie
aldayr).
L%terjtnur: Humboldt, YoyageJuz région'
%
équinortale8 t
fu Nouvean (bsfïsexf (Parijs,
1807), Restrepo,Hi8toria de lareeplucïp. de
Oolombia (1g dln.metatlas,Pari
js1827),Hamilton, Re%8e durch dleinnern Prptziszezlvon
0. (W eimar 1828),Samper,En8ayodpùre la8
revolucione8 polïfïcc: y la cps#ïcïpzldela8repnblica8 (bîpvlsïtzsc.
s(Parijs 1861),Powles,New
Granada:ïfd internalredplfrce: (Londen1863),
Schumacher,GeschichtqderFerfcd:usgderFereinigten Staaten rpw,C.(rllistor.Zeitschrift'',
1875), Esglterra,D'
Iecionario gepgrtWcp de Jp,
:
E8tado8 usldp: de Colombia (Bogota 1879);
Lemoyne,Colombia e Peru (Turijn 1880);Reclus, Toyage è la Sïerrc-X6rcx d6 SainteMarthe (2e druk,Pari
js 1881);Pereira,Le8
Etat8-uni8#e0.(Parijs 1883);GeograFageneralt!e l08 .
/l.
:ftltsj.
:lnnido8 de6ï.(Bogot!1883);
Karsten, Géolqpe (16l'ancienne6blxd
-ùleBoli'
varienne(Berll
Jn 1886);Peralta,Co8ta Aïc/ y
Colombia de 1573 4 1881(Pari
js1886);Sievers, Rei8e in der Sierra Nevada tle Santa
Marta (Leipzig 1887);Restrepo,Gold and
Silrer mine8 PJ C.(New-York 1886);De Lemos, Compendio #e geoprapa 46la Sepusllcc
de C.(Medellin 1887);W heeler,Thecgrïcultnral cozltlfïg
'
on of 6bluvlsfc,
'Diplomatic csc!
consnlar S:pprf.
s (Lond. 1889),
. Child, The
Spani8ltAmerican .
l?ewlxàlïc: (New-York 1891),
Columbia.(Britseh-)ProvincievanCanada,

wi
jdig loopende barggroepen;de eene berggroep,in het westen, bestaande uit een kustketenendeAlpenvanColumbiaofhetcascadedergebergte,begrenstdegebroken,fjord-en
eilandri
jkekust,een der schilderachtigsteter
wereld;de rivieren diezichdoorditgebergte
een weg banen vormen hier allerleiwatervallen en stroomsnelten.ln hetoosten loopen
de Goudbergen en het Rotsgebergte, het
laatstemetenkele zeerhoogetoppen,a1sde
Mount-Brown,5400 meter.DeFraser, 1200
à 1300 km.lang, heeft in den loop destijds
in het plateau ware caùonsgevormd,evenals de andere hoofdrivier des lands, de
Columbia;hetwater vanW est-columbiavereenigt zich hoofdzakelijk in de Peace-rivier
en in de nevenrivieren van de Mackenzie.
Het klimaatis in hetn.en n.o.uiterstruw
en streng,in hetkustland en hetzuidenveel
zachter; geli
jk in het algemeen de geheele
westkust van Noord-Amerika heeft ook C.
door den invloed van den golfstroom des
Grooten oceaanseenveelmilder,geli
jkmatiger
klimaat als de streken onder geli
jke breezte
aan de oostkust. Vancouver-eiland en het
kustland van C.,hebbenongeveereenklimaat
als zuidelijk Engeland;slechtsindezuidelijke
streken (tusschen 49 en 510N.B.)heeftde
landbouw behoefte aan kunstmatige bew atering;dekuststreek iseen heuvelig land,bedektmetwouden van Ooniferen,afgewisseld
door uitgestrekte grasvlakten,uitstekend geschikt voor de veeteelten voor hetverbouwen van europeesche voedingsplanten(koren,
aardappelen, groenten,ooft). Aan gene zi
jde
van hetmetwoudenbgdekteCascadegebergtc
beginthet land dadeltk ruwer enonherberg-

gesloten tusschen C.en deVereenigdeStaten 120sten m eridiaan werdenbepaald;tevenswervan Amerika tot doorgraving van de land- den alle omgelegen eilanden,weinig laterook

eennieuwegrondwettotstandkwam ,welkeden aan deBoven-columbia-rivier;in hetalgemeen
federatieven staatineen republiek herschiep, is het een gebroken,rotsachtig plateau,bede 9 zelfstandige statentotonderhetcentrale zaaidmetmeren,engeiankeerd doortweeeven-
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zamer te worden. Hoewel het 3500 meter
Colum billae.De Duiven.Zie Duif.
hooge plateau tusschen het Cascadegebergte
Colum bine, de extractiestof uit den Coen de Gold-Range een streng klimaat heeft, lulribo-wortel, herkom stig van de zuid-afri-

is de koude hier nietzoo groot als de lig- kaanscheMeni,
vermum pc/z/lttfs-/
'zi
jkriatalliging zou doen verwachten.
seerb in goudgele naalden en heelt een zeer
De bosschen aan de Fraserrivier bestaan bitteren smaak.

hoofdzakelijk uit dennen, Tsuga ctzzlctfczlyïy,

In Frankri
jk ook de naaln van een mest-

bouw geschikte streken aan de Fraseren de

Colulnbus.Graafschap (county)in hetz.o.

eiken, esschen, elzen,amerikaansche ceders, stof,in hoofdzaakbestaandeuitdeuitwerpselen
levensboomen en ahornen.De ioor den land- van duiven.

Thompson worden op 155.
000 km2.)aan de van Noord-carolina,N.-Amerika, 18,000 inw.,
Columbia op 55.
000,in hetdistrictAthabasca hoofdpl. W hiteville
op 30.
000 kmz. geschat.ln weerwilvan de ,Coltllnbus. Naam van een 30-talplaatsen

uitbuiting door de Hudsonbaai-compagnie, in deVereenigdeStaten;devoornaamstezi
jn:
van welke 0.het rijkste pelsdistrictis,zi
jn l)HoofdstadvandenstaatOhioenvanFranklin
allerlei soorten van beren,losschen,m uskus- county,in 1812 gesticht,in 1834 totstad verratten, vooral echter bevers en marters nog heven,ligt aan beide oevers derSciotorivier,

zeer talri
jk; ook herten,koni
jnen en andere
zoogdieren zijn ruim voorhanden, terwijl de
vogel-en vischfauna van C.bijzonder rijkis.
De grond bevat allerlei delfstoffen, vooral
i
jzer,koper,lood,goud en zilver;Vancouver

telde in 1870 31,274,in 1890 88,150 inw.;de
grond is in den omtrek ri
jk aan natuul'li
.jk
gas, en aan i
jzer en steenkool.Handel,industrie:een medisch college,een staatslandbouwcollege)een r.-kath.seminarie,eendoof-

heeft oliebronnen.
stommen-instituut, een blintlen-instituut enz.;
De bevolking bedroeg in 1871:8576blanken, het staatskapitoolm et dorische,rondom een

462 zwarten en 1548 chineezen;in1881telde galerijvormende koloml
nen,is eennavolging
C.reeds 48,459 inw ,in 189192.767;hetgetal van het Pantheon en staat midden op een
indianen bedroeg in 1890 35,416; de voor- ruim plein.

naamste stammen zijn die derTahkali,Selish
en Ssushawap;zeertalri
jk zijn dechineezen.
C.is in de Dominion Senate (Hoogerhuis
van Canada) door drie,en in hetHouse of
Commons (Lagerhuis) door zes leden vertegenwoordigd; aan het hoofd van het in de
hoofdstadVictoriazetelendprovinciaalbestuur
staat een luitenant-gouverneur (lieutenantgovernor),die door de Dominion wordt aangesteld en betaald,en eenwetgevendlichaam
(Legislative Assembly)van 33 doordeinwonersderprovinciegekozenleden.Hetonderwijs
is voor kinderen van 7 tot12jarenverplicht
en kosteloos;inrichtingen van hoogeronderwijs ontbreken.
Columbia,(DistrictofC.
)HetaanhetCongres der Vereenigde Statenvan Am erikadoor
de staten Maryland (1788)en Virginië(1789)
ter stichting van de bonds-hoofdstad afgestane
district; het vormt het county W ashington,
wordt in het z.w.door de Potomac van Virginië gescheiden,en is overigensgeheeldoor
Maryland om geven;het besloeg oorspronkeli
jk 261)(
Z km.,sinds 1846,in welk jaarhet
door Virginië afgestane stuk land van 79 ((()

2) Hoofdplaatsvan Muscogeecounty,staat
Georgië, aan de westgrens van den staat,
(enkele der buitenwi
jken liggen zelfsin Alabama), aan de Chattahoochee, die llier bevaarbaar wordt,17,500 inw.;katoen-en wO1fabrieken, meelfabrieken;handel in katoen.
3)Hoofdplaats van Batholemew county,lndiana,ten zo.vanlndianapolis,aaneenzijarm
van de W hite River:6800 inw.
4) Hoofdpl van Lowndes county,Mississippi,aan de oostgrens van den staat,aande
Tombigeerivier, die hier bevaarbaar wordt,
4600 inw.;handelin katoen
5)HoofdplaatsvanPlattecounty,Nebraska,
3200 inw.
6)HoofdplaatsvanCherokeecounty,Kansas,
2200 inw ,
7)Hoofdplaats van Colorado county,Texas,
2300 inw.
8) Stadje in Columbia county,W isconsin,
2000 inw .
9)Plaatsin Hickmancounty,Kentucky,aan
de Mississippi, 28 km .beneden Kairo, 1500
inw.; in den burgeroorlog werd deze plaats
op 4 Sept 186t door de geconfedereerden

km .aan dezen staat w erd teruggegeven,nog bezst en daarop sterk bevestigd.

slechts 18I(()km.;het Levatthans detwee Colulnbu:,(Christophorus)ital.Cristoforo
steden W ashington en Georgetown. 0.had Colombo;spaansch CristobalOolon,gelijk hi
j
vroeger den regeeringsvorm van een territo- zelf zich teekende. Zeevaarder, ontdekker
rium,het wordt thans in naam van hetCon- der nieuwe w ereld,geb.1446 of 1447 te Ge-

gres onmiddelli
jk dooreencommissiebestuurd
en bezit slechtsweinig zelfstandigheid inhet
regelen van zi
jn aangelegenheden.
Colulnbiana.1)Graafschap (county)inhet
o.n.o. van den noord-amerik. staat Ohio,
60.
000 inw.,hoofdpl.New-luisbon.2)Hoofdpl.
van Shelby county,Alabama,N.-Amerika.
Columbia-pers.Eenboekdrukkershandpers,
uitgevonden door George ClymertePhiladelphia, later vereenvoudigd en.verbeterd door
den bekenden uitgever Friedr. Vieweg te
Brunswijk,maarthansnagenoeg geheeldoor

nua, overl. 21 Mei 1506 te Valladolid. De
eerste periode zi
jnslevensis door vroegere
biographen met allerlei toevoegselen opgesmukt geworden; zoo zou hij de zoon van
een edelman zijn en deuniversiteit te Pavia
hebben bezocht.Nieuwere vorschers achten
het waarschi
jnli
jk dat hij aanvankelijk het
handwerk zijns vaders, Domenico, die wolwever was,beoefende,en tevens van ti
jd tot
ti
jd kleine zeereizen ondernam,wellicht ook
zeeroof pleegde. Zi
jn eerste reizen schijnen
hem hoofdzakelijk naarden Levapttehebben

persen van nieuwere constructie verdrongen. l gevoerd;m inder geloofwaardig ishetverhaal

Columbus.
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van een reisdie hi
j vanuitBristolnaarThule om hetten uitvoer te leggen. Marchena be(llsland ofde Faroèr)zou hebben gedaanen werkte allereerstdat hijdoordekoninginten
die hem 100 spaansche mi
jlen van genoemd hove teruggeroepen werd.Metdeverovering
uitgangspunt zou hebben gevoerd. W aar- van Granada in 1492 vieldelaatstem oorsche

schi
jnlijk omstreeks 1.
477 ging hi
jnaarPortugal en huwde te Lissabon metdonna Felipa
Mogiz-perestrello, dochter van den eersten
leenheer van heteiland Porto Santo bi
j Madeira, een ital. edellnan, die zich als zeevaarder had ondersclleiden,en uitwiens ge-

stad en kon de voor C.'splannen zoo nadeelige oorlog als geëindigd worden beschouwd.
Van geheel andere ztde deden zich echter
nu nieuwe moeili
z'kileden op, n1. de hooge
vorderingen die 6. voor zich en ziin nakomelingen stelde, voor ltetgevalzi
jn onder-

brekkige kaarten en papieren C. de eerste neming mocht slagen: verhe,
'flng in den adelschemerachtige berichten omtrenteilanden en stand, een admiraalsrang, macht en titel

landen in de westelijke zee gewerden. Dit van onderkoning der te ontdekken landen,
bepaalde zijn aandachtbi
:jde medetleelingen beschikking over een zeker qetal ambten,
van zeelieden, die dikwi
gls de zee aan gene waardigheden en bedieningen bl
jllet organizi
ide van M adeira en de Azorenbevarenhad- seeren van de te ontdekkenlanden,ééntiende
@#

den, omtrent allerlei sporen van een bewoond der krooninkomsten van die landen, aanland inhet westen.Uitgesneden stukken hout, deel in de opbrengst der handelsm onopolies,

stammen van onbekende boomen,li
jken van
lnenschen van onbekend ras enz. had lnen
van het westen zien aanspoelen. Dit alles
ondersteundedereedsdoorAristoteles,Seneca
en Plinius geopperde meening,dat men van
Cadix uit binnen weinige dagen lndië kon

enz. Daar men echter op deze vorderingen
niet inging, begafhi
j zich weer op reis)om
over Cordoba naar Frankrijk te gaan,welk
land hem , naar hij beweerde, schitterende
voorstellen had gedaan. De koningin, door
haar raadgevers hiertoe aangespoord, zond

bereiken, evenals de berichten van Marco hem een ijlbode achterna,die hem te Santa

Polo, welke zeevaarder ook reeds de door Fé inhaalde.Dekapitulatiemetdekroon werd
Ptolemeus aangegeven grenzen der ooster- 17 April onderteekend, en reeds 23 Mei be-

landen ver had overschreden.Aldusrijptebij
C. de gedachte aan de mogelijkheid om een
anderen weg naarJapan (Zipangu)en China,
de fabelachtige oosterlanden,te vinden dan

vond C. zich te Palos;hier werden binnen
10 dagentweekaraveelschepenuitgerust;een
derde kleinvaartuigwerdafgehuurd;hierook
monsterde C. zi
jn bemanning (120 personen)

de toenmaals bekende, nl die om de zuid- aan, onder welke onder meer de drie gebr.
punt van Afrika,een gedachte die trouwens M artin Alonso, Vicente Yaùez en Francisco

vôor hem reeds doorandcren,b.
v.denitaliaan Martin Pinzon, uit een der ri
jkste familiën
Toscanelli, was gekoesterd;van genoemden te Palos. 3 Aug,zeilde hi
j,zelfaan boord

Toscanelli verkreeg 0. ook een copie vaneen van het schip Santa-Maria, van Palos uit
den w eg naar lndië aaugevende wereldkaart. bereikte 9 dagen laterdeCanarischeeilanden,
,

Vermoedeli
jk omstreeks 1483 kwam C.voor waarhij24 Aug.een uitbarsting vandePiek
heteerstmetzijnplannenvoordendag,door van TeneriYewaarnam,enstevendetoennaar
ze den ondernemenden koning Johannes 11 het onbekende westen. Toen zich echter na
van I'ortugalop eeneaudientievoorteleggen; verloop van eenige weken nog geen land ver-

deze gafze een commissie van geleerden in
handen,door welke ze echteralstdeledroomeri
jen werden aangemerkt;slechts de duitscherMartin Behaim (ziedeze),diezichtoenmaalsin Lissabon bevond,lieterzichgunstig
over uit.Toen kort daarop zijn echtgenoote
stierf,ginghi
jn.Spanje,waarzijnplannenaanvankeli
jk evenmineengunstigonthaalvonden.
Eerstnadathi
jop20Jan.1486opeenaudientie
bijkoningin lsabella was toegelaten en hijin
het koninkli
jk gevolg opgenomen was geworden,werd zi
jn ontwerp ter beoordeeling

toonde, ontstond er ongenoegen en muiteri
j
onder hetscheepsvolk. Groote massa's drijvend wier en de afwijking van de magneetnaald vervulden velen metangst?terwi
jlC.
een en ander alseen gunstig verschijnselheschouwde.ln demeening,daterzichteekenen
oydeden van denabi
jheidvanland,veranderde
h1
J 7 Oct. van richting en zette koers naar
hetzuidwesten;anders zou hi
jinN.-Amerika
aangeland zijn. 1 Oct.lnaakte C.zijn verttouweling Pedro Guitierrez opmerkzaam op
van plaats veranderend licht aandenhorizon,

werd slechtseen stem ten gunsteervan uitgebracht, en het werd daarom tot een gunstiger ti
jdstip na de beëindiging vandenoorlog metGranada voorloopig terzi
jde gelegd.
Na zeven jaren vruchteloos wachten besloot
C.Spanje te verlaten en zich naar Frankri
jk
te begeven.Onderweg naar Huelva,waarhi
j
zich wilde inschepen,washi
jmetzi
jn zoon
Diego genoodzaakt aan hetkloosterLa Ra-

Bermejo,een matroosvan hetvooruitzeilend
schip, bij het licht der maan het eerst de
zandige kust.Den volgenden morgen was C.
de eerste,die aan walstapte;hi
j had in de
eene hand een uitgetogen zwaard en in de
andere de vaan van Castilië,en in naam van
dat rijk nam hij? door zi
jne manschap als
onderkoning gehuldigd,denieuwewereld in
bezit. Hi
j was aangeland op Guanahaùi,een
der Bahama-eilanden , en gaf daaraan den
naam van San Salvador. Op aanwi
jzing der
inboorlingen, dat zich in hetzuiden een goudland bevond, stevende hijderwaartsen ontdekte 27 Oct.Cuba en 6 Dec.Haïti.Daarhi
j
echter reeds een vaartuig verloren had en

aan de geleerden deruniversiteitteSalamanca en toen om middernacht de wolken van den
in handen gegeven; ook ditmaal echter hemel verdwenen, aanschouwde Rodriguez

bida aan de zee om brood en onderdak aan

te kloppen. Hij vond hier Juan Perez de
M archena, biechtvader der koningin, en de
arts Garcia Hermandez,aan wie hl
Jzijn ontwerp opnièuw ontvouwde, en die hem hun
hulp toezegdent0thetverkri
jgenvanmiddelen
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een tweede vermiste,nam hi
jhetbesluit,0nl
in persoon op zi
jn laatste schip het bericht
derontdekking overte brengen naarSpanje.
Hijliet39 vri
jwilligers achter enaanvaardde
den terugtochtop3Jan.1493.Opdentweeden
dag vond hi
j het vermiste vaartuig terag,
maar had zulk een geweldigen storm te
verduren, dat redding bijkans onmogelijk
scheen, weshalve hij hetberichtzijner ontdekking in een vat deed kuipen en aan
de golven toevertrouwde.Hi
jbereikte echter 4 Maart den mond van de Taag en

derde maal naar hetnieuwe werelddeelkon
vertrekken.Men had echter zi
jne vaartuigen
met gevangenen bemand, een maatregel
waaraan C.in een oogenblik van onbedachtzaamheid zi
jne goedkeuring geschonken had.
Drie schepen zond hijlangsdenkortstenweg
naar Hispaniola en met de 3 anderen begaf
hi
jzich op eene nieuwe ontdekkingsreis.Uit
den stroom tusschen heteiland Trinidad en
de daartegenover gelegene kustmaakte hij
de juiste gevolgtrekking. dathi
jzich nabij
den mond van eene rivier (de Orinoco)be-

gelui van alle klokken,in de haven van
Palos.ln hetmidden van Aprilhield hi
jeen
plechtigen intochtin Barcelona,waarkoning.
Ferdinand hem wenschte te ontmoeten.De
voortbrengselen der Nieuwe W ereld werden
doorvöörhem uitgaande dienaren gedragen,

te kunnen toebehooren, zoodat hi
j naar
het westen stevende en weldra hetvasteland ontdekte Nu zi
jne koers noordwaarts
nemend, bereikte hz
i' eerst een eiland, dat
hi
j Margarita noem de, en begaf zich vervolgensnaar Hispaniola.Hi
j vonderdekolo-

alwaar hij zittend verslag mochtgeven van
zijne ontdekking. Niet alleen werd hi
j tot
grande van Span.ieverheven,maarmenstelde
hem ook aan hethoofd eener vloot van 17
schepen met1500 man.25Sept.stakhi
jdaarmede van Cadix in zee,ontdekteinhetbegin
van Nov.heteil.Deseada(Desideria)entoen
de eilanden Dominica,Marie Galante,Guadeloupe, Antigua, Montserrat, St. Christoiel,

digd werd.C.verdeelde daarop de landen en
de inboorlingen, en deze stap,later in alle
Spaansch-Amerikaansche koloniënnagevolgd,
leidde totde vernietiging deroorspronkeli
jke
bewoners.
lntusschenbestormdendevi
jandenvanc.den
Koning van Spanjemetnieuweaanklachten,
legden hem zelfs ten laste, dat hi
j in de
Nieuwe W ereld een onafhankelijk gebied

kwam den 15dcn daaraanvolgende onder het vond, die te groot was,om aan een eiland

waarna hem in tegenwoordigheid deskonings nisten der nieuwe stad San Domingoin groote
een zetel werd aangewezen naast den troon, spanning, omdat hun gouddorst niet bevre-

St. Eustatius, Saba, St. Bartholom aeus,St. wilde stichten, en weldra vertrok Francisco
Martin en Porto-rico, en bereikte 22 Nov. Bovadilla met eene uitgebreidevolmachtnaar
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noemd. Daarna bezocht hi
j op een reis,die
5 maanden duurde,JamaïcaenPorto-ricoen
werd bi
j zi
jn terugkeer verrast door de aanwezigheid van zijn broederBartolomeo,die
meteen voorraad van levensmiddelenaangekomen was.lnmiddelsontstond bi
j de metgezellen van C. groote ontevredenheid. Zij
badden zich gevleid metde hoop,dat zi
jin
de Nieuwe W ereld zonder eenige m oeite onmeteli
jke ri
jkdommen zouden vergaderen,en
vonden niets dan moeielijkheden en ellende,
zoodatzijzich doorlasteropdenonderkoning

C.enzi
jne beide broeders in boeien slaan en
naar Spanje voeren.Met waardigheidverduurde C.dien hoon en meldde uit Cadix(25
Nov. 1500) in een briefaan denkoning en
de koningin,welke beleedigingen hi
j had
ondergaan.Een welwillendantwqgrdnoodigde
hem ten hove, waar de vorstelpke personen
hem met de gewone onderscheiding ontyingen.C.rechtvaardigdezich opeen eenvoudige
wi
jze, werd volkomen vrijgesproken en in
zi
jne vroegere waardigheid hersteld,terwi
jl
Bovadilla zou worden afgezet. Toch onder-

zochten te wreken en aan het Spaansche hof gingen die goede gezindheden weldra eene
valsche voorstellingeltgaven vanden toestand volslagene verandering.Men sprak van groote

des lands. C.wasvan oordeel,dathi
j zi
jne toerustingen toteen nieuwen tocht, en zond
lasteraars het best kon bescham en door aan inmiddels Nicolao de Ovando y Lares a1s
zi
jne gebiedersdeschattenderNieuweW ereld stadhouder naar Hispaniola. C. verzocht
te vertoonen,zoodat hijzooveelgoud moge- dringend doch vruchteloos om vervullingder
li
jk, dikwijls metgeweld,door de inboorlin- gedane toezeggingen. Ernstig was hIJ er
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chuldigingen te onderzoeken. door hem ontdekte land tot het vasteland
De onderkoning,die lletbeneden zi
jne waar- van Azië behoorde, zoodat hi
j er niet aan
digheid achtte, in het land,waar hi
j heer- twijfelde, of hi
j zou doorde eene of andere
schappijvoerde,voor eene rechtbank tever- zee-engte een weg naar Oost-lndiëvinden.
schiinen, benoemde aanstonds zijn broeder Met 4 ellendige schepen,door hethof voor
Bartolomeo tot zijn plaatsvervanger,- ging zijne onderneming uitgerust,en met150man,
20 Maart 1496 met225 Spanjaarden,onder glng hij 11 Mei1502 metzijn broeder Barwelke zich ook Aguado bevond, naar het tolomeo en zi
jn zoon Fernando van Oadix
vade'rland onder zeilenvernietigdedoorzijne voor zi
jn vierde reis onderzeil en kwam,in
tegenwoordigheid en vooral door de mede- stri
jd met zijn wensch, 25 Juni vöör Sangebrachte schatten al de aantijgingen van Domingo, alwaar hijvruchteloos vergunning
zijne vijanden. Toch wisten deze de voorbe- verzocht om binnen te loopen en zi
jne schereidselen tot een nieuwen tocht zöö te ver- pen te herstellen,alsmedeom een naderenden
tragen,datC.eerst30 Mei1498 met6sche- storm afte wachten.Toch vond hijgelegenpen van San Lucar de Barrameda voor de heid, om aan zi
jn klein eskaderin den vol-
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genden nacht een veilige wi
jkplaatste bezorgen, terwi
jleene Spaansche vlootvan 18
schepen, die in spijtvan zijne waarschuwingen in zee was gestoken,nagenoeg geheel
en alvernietigd werd C.stevende nu langs
de kust van Midden-Amerika totaan Punta
de San Blas op de land-engte van Panama.
Twee van zijne schepen werden door
storm vernield, en de 2 andere leden
schipbreuk nabqj Jamaïca, waar hi
j ternau-

-.
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aan de eene zi
jde zi
jn koenlleid en volllarding, gegrond op onwankelbaar vastllouden
aan de richtigheid zijnertheoriën en combinatiën, bewonderenswaard, aan de andere
zijde stoothi
j afdoorzi
jnaanmatiging,gouddorst en wreedheid,waardoor hijreedsdadeli
jk den grond legde voor de latere onderdrukking der inboorlingen. C. is gestorven
zonder zich van de volle beteekenis zi
jnel'
ontdekking bewust te zijn geworden; hij

wernood het leven redde. Hier had hi
J de meende slechts een nieuwen handelsweg
hardste beproevingen te verduren en scheen naar reeds bekende landen te hebben ge-

er ter prooi aan een wisverderf.Hijwist vonden. Het door C.op zi
jn eerste reis bijechter eenige kano'svan de inboorlingen te gehouden dagboek gafNavarreteinzi
jn Vipks
bekomen en overreedde twee van zi
jne be- de!p.
9E8paholeu (Madrid, 1826)in hetlicht.
kwaamste zeelieden, om den tocht naar His- Eene Scccplfe completa der geschriften van C.

paniolatewagen en aan den stadhouderbericht te geven van zi
jn toestand. Ergingen
maanden voorbi
j voordat er eenige redding
opdaagde.Zi
jne reisgenooten waren op hem
verbitterd, dreigden meer dan eenmaalhem
te dooden, en lieten hem aan zi
jn lotover
door zich naar een ander gedeelte van het
land te begeven.Hierkrenktenzijdoorhunne
wreedheid de inboorlingen zoozeer,dat deze
ophielden hen levensmiddelentebezorgen.De
moed van den wereldontdekkerklom echter
te geli
jk met hetgevaar,en hijwiststeeds
nieuwehulpbronnentevinden.Eindeli
jkdaagde
er redding :de beide stoutmoedige zeelieden
hadden Hispanola bereikt,doch b'l
'jden stadhouder geen gehoor gevonden. Ten laatste
washethungelukt,eenschiptehuren;Ovando
voegdeereen bi
j,en naverloopvaneenjaar
kon hi
jmetzijnemakkersJamaïcaverlaten(28
Juni 1504).Hi
j stevende naarYan Domingo,
om zijn vaartuig te herstellen,en vervolgens
naar Spanje, waar hi
j 7 Nov.ziek teSan
Lucaraankwam.Isabellawasintusschenoverleden,en0.verzochttevergeefsvanFerdinanl
de vervulling der oorspronkelijke beloften.
Nog eenigejaren sleeptede ondankbaarbejegende man een ziekeli
jk leven voort en
overleed te Valladolid,21 Mei1506.Op zijn
sterfbed bevalhi
j,datlnendeketenen,waarmede hi
j eensuit de door hem ontdekte wereld naar Europa was overgebracht,in zijn
grafzou leggen.Zi
jnstofeli
jkoverschotwerd
in het Franciskaner klooster te Valladolid
bijgezet, doch in 1513 naar hetKarthuizer
kfooster Las CuevasteSevillavervoerd,waar
Ferdinandde Katholiekeeen gedenkteeken ter
zi
jner eer deed verrijzen methet opschrift:
4 oastilla y g Leon A'
?
xe'
t?
p Mundo 4ïg colon,
tvoorCastiliëen Leon ontdekteColumbusde
Nieuwe W ereld).ln 1536 bracht,menhetechter met hetli
jk van zi
jn zoon Diego naarde
lloofdkerk van San Dom ingo op lfaïti,en in
1796 naar Havanna op Cuba.ln 1877 ont-

bezorgdeTorre(Lyon,1864)
Behalve de oudere biographiën van C.van
de hand van Bossi(Milaan 1818),Spotorno
(Genua 1819),W .lrving,Sanguinetti(Genua,
1846) enz.zi
jn de voorn.werkenderomvangri
jke Columbus-literatuur:
Alex. von Humboldt, Eœamen crffïçsc de
l'histoire de la géographie,etc.(5 dln.,Pari
js
1835-38), Codice dïplpmcfïcp Colombo-amerécano (oenua 1823); Canale,'
Vita e dc#.
/ di
Cri8toforoC0l0mb0(F1or.1863);Helps,Tltelife
PJ C. (Londen 1869);Harrisse,Le8Cplpvll
?,
:
de France etd'Italie(Pari
js 1874);Ortega y
Frias, W #c y '
pict/e,
gde(HylprtzfCplpzt(Madrid
1874); Select letter8 PJ Chri8topher (bfvmskf.
g
(in de publicaties derSociety(Londen1870en
1893);Harrisse,L'histoirede(Wrïdfpw/lColomb,
attribwle # .
%0n /i1,
9 Fernand (Parl
gs 1875);
dezelfde,Ohri8tophe (blpe (2 dln.1884- 85),
dezelfde, Cltristophe Cplp-ù efSarone(Genua
1887), dezelfde,Chri8topheCplpms.Le8 (br:c,
v
(Parijs1890),Peragallo,Christofovotlplpplspe
la81
x@famiglia(Lissabon1889).Asensio,oltri8tobal Cplps (2 dln,Barcelona 1891);J.W insor, Chri8topher (bluplôu: (Boston 1891);00lumbl
u (Drysden,1892), Stevens,Columbu8's
B00kPJPr%dlege8(Lond04 1894).
Columbus Grove.PlaatsinPutnam county
van den noord-amerik staatOhio,1700 inw.
Columbus Junetion. Plaats in Louisa
county van den noord-amerik. .
staat Jowa,
2600 inw.
Columella.(L.Junius Moderatus)Eender
voornaamste schrijvers deroudheidoverlandbouw, geb. te Cadix in Spanje,leefde omstreeks het midden der lste eeuw n. ClAr.,
ti
jdgenoot van CelsusenSeneca;inzijn Dere
rustica (12 boeken)geefthi
j een helderbeeld
van den toenmaligen stand (theorieen prakti
jk)van den landbouw,
Columna, lat. Zuil. op zich zelfstaande
zuilen,met opschift en beeldhouwwerk voorzien werden bijde Grieken en Romeinen als

dekte m en echter in denDom teSanDomingo eereteeken voor personen of lichamen opgeeen tweede volgens inschrift het stofelfgk richt.Zoo b.v.te Rome de 0.rostrata,de met

overschot van 6. bevattende tombe,zoodat vi
jfscheepsnebben versierde zuiltereerevan
onzekerheid in deze is ontstaan.

den zeeslag van 0.Duilius,in 26 v.C.;de

Bi
j hetvierde eeuwfeestvandeontdekking
der Nieuwe wereld,in 1892,haddenteGenua,
HuelvaenMadridgrootefeesteli
jkhedenplaats,
en het volgend jaar werd te Chicago de
Columbus-W ereldtentoonstelling gehouden.
W at de wereldhistorische grootheid van C.
betreft, zijn de gevoelens gedeeld: bli
jven

eerezuil voor Trajanus en die voor Marcus
Aurelius.
Columna.(Fabius)Ital.plantkundige,geb
1567,overl.1650,wasdeeerstediegeslachten
(genera) onderscheidde,schreef proetssteell
der planten'', enz.
Colqmnae Hereuli..Herculeszuilen.
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Columna.Eenzuilofkolom,oorspronkeli
jkICastellondelaPlana,uittrachytiscllelava

slechts totnut,een stutolpilaar om een dak te opgebouwd, voor elke cultuur ongeschikt,
dragen,m eest uit ruwe boolnstamm en,ofuit slechts door visschers bezocht. Oolunbretes
ongehouwen steenblokken, die eerst langza- grande, een ingestorte krater,heel'
t de ge-

merhand een schoonervorm verkregen.
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b01*e8Ce%8 gevonden tblaadleslneest11in getal?
omgekeerd-eivormigy matgroen?geaderd)tro:
g- tot 6-bliemigj okselstandig, peul aan den
tOP gesloten,bloemkroon hooggeel,een houtige plant
c@jvjjje. Hgofdpjaats van Stevens county
Van dol1 noord-amerik.Staat W ashington,600
inw.;heette vroeger Fort Oolville.
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Ver,geb.te NOrWOOd, 18 Juni 1843,werd in
1873 hoogleeraar in de schoone kunsteng in
jgy6 dkrecteur van het museum Fitz-W illlanz
te Oambridge en Volgde in 1884 Reid op als
conservator Van de afdeeling prenten en teek0Xiugex aan het Britsch m useum ;behalve
een groot aantal Opstellen in periodieken

hkla
lo
teleeede
l
tl
l
etr
ek
dl
escl
ll
l
tad
ï
l
gc
I
ar
ae
rl
s
teo
rg
ke
n.
Al
ske
al
tl
zj
ok
nd
ek
rk
llk
sl
ta
ac
al
ït
de
zue
lu
lewe
n1l
l1l
he
t

u
1t
dte
ntt
lacis
tr
lt
en
kari
l
gs
t
oclkt;d)etdl
eval
zCaesarll
ïetoll
ct
o
scl
r
rl
e
pr
r
a
e,1aopdell
torum,S0 voetlt
og,
up1t
lt
ulf
lk
lldPla
sc
tllt
nila
ntt
ell
'
ll dood van Caesar (loor
, 1
llolabella verlt
lelt
l,wat Cicero prtst;c) Maenla,een
sterkczull,waareen ll
all
tolloprnstte,voorhetlt
nls
v
annl
lo
ster
usa,rwsapl
aralal
j
foeafe
va
sl
la
ar
ve
en
ll,I
du
lewl
ven
llee
en
scMa
llule
dn
el
na
tsde
lts
at
dr
,a
wa
rn
lll
an
ag
r
zl
zlkeltusdadlgerscolumxlantlteettelt;t
'
)rostratalltetde
be
d
kendescllt
repsnelllellvan Du1l
llus; g)bellicn,voor
cn tempcl van Bellona aan (
ecarmentallscltepoort,
wa
el
ct
on
sus
lpde
plaacrll
tdu
te
reo
kor
enl.ogsverklarlngtegenvljandigevolken

benaming blaasstruik ; vele soorten worden

eypjant gekweekt,.in Limburg is C.crZjS Sj
a
z, .
a.

cojvjjj.(sjduey)Engelschgeleerdeenschrij-

(als AlnevtZlz
l
xrer,lt'
l8 Teacherq
h/lz
i.
g.
Ri'
val% and

yjs scyojapsj j
.
yjppo
folio'.?
vv
. r
.t
.t 187
v7)
. sc
.hreef
.hi
.j'

N0te8 0% the A2/l15ïf'
l0%8 01*à/16AO#qlXCJdCII#

and 0ld G ljer-cplpur Socieiy(Overgedruktuit
d: :,gjobe
'l 1869)
n ï9lftalialt ant'
!
.x'
z Childre'
E*9li8h ZJC.
WJ/l (1672)) Laïtdor (1881))lkat'
%
(
1881) enz.jhijis executeur van den letterkundigen eigendom van A

evenson,en
. L. St
begon in 1894 een uitgave van dienswerken ;

Columllilbren. Orde van planten van de i- 1895 gaf hi
j diens SamoaktLetters en in

groep der Dicotylen, afdeeling der Choripe- 1895 diensLetters in het licht.
talen, gekenm erkt door twee-slachtige bloeColylnbidae.De Duikers.Vogelfamilievan

men, in welke de meeldraden tot een of de orde der Zwemvogels,Natatore.
g(Duikermeer, gewoonlijk 5,bundelszijn vergroeid; achtigen, Urinatoresl;de hiertoe behoorende
de orde omvat de familiën der Tiliaceeën,
Sterculiaceeën en M alvaceeën.
Colunga.Stadin despaanscheprov.Oviedo,
aan den Atlantischen oceaan; anthraciet-

soorten hebben evenals de duikeenden een
gezoomden duim,doch een rechten, saamgedrukten, met hoorn bekleeden snavel. Doorgaans onderscheidt m en slechtstweegeslach-

mi
jnen,visscheri
j'
,8100 inw.
Colunbretes. (Columbretas) Groep van
kleine eilanden,tezamennauwelijkseenhalve
vierkante km groot,gelegen in de nabi
jheid
van de oostkust van Spanje,65 km.o.van

ten,Colymb'
asLATII.(volkomen zwemvliezen)
en Podicep8 (teenen gelobd),die echter ook
welin meerdere geslachten wordengesplitst.
De Colymbus-soorten houden zich voornameli
jk in de zee op en begeven zich slechtsin
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'

den broedttjd naar de binnenslandsgelegen vier bassîns gedeeld, en hangtdoor smalle
wateren;zi
j voeden zîch met visch;dePodi- uitgangen met de zee tezaam ;de stad isgeceps-soorten bewonen daarentegen vooral bouwd Op dortien onderling door bruggen
zoete wateren en voeden zich,behalve met verbonden eilanden, is zetel eens bisschops
visch,ook lnet insekten en zelfs metplanten. en telt,met de havenplaats M agnavacca aan

HetgeslachtColymb'
a8isbeperkttot dengematigden gordelvaa het noordeli
jkhalfronf
l.
,
het geslachtPodicepsheefteengrootergebied.
ln Nederland komcn van deze familie voor:
de roodkeeligezccf
luîàer (Urinatoryepfczàfrlpnalis;('
lpl
ymsu,
gneptentrionalis),wintergast,van

zee,10.
000 inw.;visscheri
jishoofdr
niddelvan
bestaan
Colnal.Graafschap (county)vandennoordam erik. staat Texas, 6500 inw ,hoofdplaats
Nep-Braunfelt.
Comala.Plaats in Mexico, prov.Colit
na,

Oct.-M aart, langs de kust,op de rivieren en aan de helling van dea vulkaan Colima;
(
1e groote m eren; deze soort komt in Neder- 5800 inw.

land hetveelvuldiqst van alle voor:
Colnalapa. Plaats i/d midden-alnerik.rede ipduiker (r7r$n,
qf'
p?-glacial'
i8; (bl
ymsu,
s publiek Gaatemala,dept.Chimaltenango,5700
#
qlaclalisj,zeer zeldzaam ;
+
inw.
deparelduiker (Urinator creficud/
'Colgmbu8 Comalealeo.lloofdpl.van lletgeltiknatnig

arctécas), nu en dan aan de kusten op de district (10,000 inw.) van den mexic.staat
binnenwateren, een enkele m aal in pracht- Tabasco,nîet ver van de golfvan Campeche,
kleed waargenomen;
te midden van door de rio Secco doorsneden

de f'
aut (Opl
ymô'
u: cristatn8,fbt/icez,
gck'l8tatu8) of Aarsvoet,zie aldaar,d1.1,pag.33,
Ook zandreiger, lumme. zanddri
jver,pronkvogel,certijnduiker, in N.-Brabantkeizer,in
Friesland kroonduiker en groote alduiker tin
hetfriesch haerringslyndel'
) geheeten,zomervogel, April-sept.,broedtoveralaan meren,
rivieren en poelen,eenaantaloverwintertaan
de kust;
de roodltalsfuut(6b!gm5'
!4:gri8eigena,.
Jb#icepe rusrïcplliy,
'Podicep8gri,
geigegsc), zomervogel,minderveelvuldlg dandevorigesoort;
de kkbifdujker (6blpmsy: anritns: .
fbclicey.
g
corngbtug,ook klcine zanddri
jver geheeten,In
het najaar in kleinen getale Op de kust;
slechts eenmaalisbi
jVli
jmen een enkelpaar
broedende gevonden;
de geoorde JuuflcolymbuRTtiçràcdllïd,.
!%#icep8 w,
i#rïct?!!ï.
:,
' Podiceps lkfrifug),in kleinen
getale in het voor-ennajaaropdendoortrek,
en een enkele achterbli
jver deswinters aan
de kust;enkele paren werden broedendegevonden in Zo-llolland en N.-Brabant.
de doodaars(Op!ym5?f:Ft
bviatiliu;Op/gvlôu:
minor;Jbr
fïccp.
sminor),ookkleinefuut,kleine
duiker, te Haarlem hagelzakje,in Friesland
kleine aalduiker,in Limburg duikertjegeheeten,broedt overalaan rivieren,meren,poelen
en plassen, ook op Texel;velen bli
jven den

wouden;beslaat deplaatsvaneenindiaansche
stad, wier bouwvallen een omtrek hebben
van l6 km ;8300 inw.
Colnanehe.1)County (graafschap)vanden
noord-amerik.staatKansas,3000inw.,hoofdpl.
Coldwater.2)County vandenn.-amerik.staat
Texas, 16,000 inw.,met gelijkn.hoofdplaats.
Comanehen. of Ne-oeme, geli
jk zi
j zelve
zich noemen, indianenstam, in taal verwaat
aan de Utahs en de Slangen-indianen, en
verder ook in Letrekking staande tot de
Sonoravolken van Mexico en de Azteken;z!j
hebben een zeer ontwikkelden schedeleneen
intelligenter pro:el dan de lneeste andere
noord-amerik.stammen;zijzi
jnkrachtig van
bouw,en minder koperkleurig als denoordelijke en oostelijke Indianenlhet zi
ja Ilitmuntende ruiters en jagers;zljhouden zich op
in Texasin Nieuw-Mexico en zi
jn thanszoo
goed a1s geheel geciviliseerd, zenden hun
kinderen ter schoolen kleeden zich opeuropeesche wi
jze;hun getalwordt op 2 '
a 3000
geschat; evenals andere zuidelijke indianenstammen zijn hetzonaanbidders.
Comanesei.Plaats in het rumeensche district Bacau,Moldavië,3500 inw.;in de omgeving kolenmiinen en petroleumbronnen.
Comares. Plaats in de spaansche prov.
Malaga,2300 inw.
winter over.
Com arnieu.Plaats in het rum eensche dis(lverigens kent men soorten dezer familie trict Prahova,W alachi
je,in hethoogdalvan
uit Noord- en Zuid-ztmerika, van de Falk- de Prahova,zàjrivier van de Jalomitza;5000
landseilanden,Nielzw-llolland en VanDiem ens- inwoners.
land.
Com atulidae. De Haarsterren.Familievan

Colyton. Stadie in bet engelsche graaf- Zeeleliën (Crinoidea:zzlf/lpitfec,C'
rinidea),
'de
hiertoe behoorende soorten zi
jn allen in den
jeugdigen toestand van een steel,columna,
voorzien?waarvan hetoverblijfsellaterwordt
teruggevonden in de rugplaat of de zg. knop,
Coma.(gr.
) Bcwusteloosheid.
die het midden van den kelk aan derugzi
jde
Colna Bereniees.Hoofdhaar van Berenice. bedekt,en w aaraan kransen vanranken,cirri,
Sterrenbeeld in denabi
#
jheid Van den Leeuw staan; deze rugplaat, die doorgaans rond of
(zie Berenice 111).
afgestomptvi
jfNoekig,zelden(b!
'
jhetgeslacht
Comaeellio,oudti
jds Comacula.Bevestigde Phanogenia) stervormig is, overdekt de tot
hoofdstad van het district C (38.000 inw.) een enkel rosetvormig stuk vergroeidegrondder ital. prov. Ferrara, ligt midden in de stukken, basalia, en de eerste straalstukken,
ri-tzric ten deele of geheel;het
zuideli
jkste lagune der monden van de Po, rfztïitzlic p'
de Valle di Comacchio geheeten, 5 km .van kelkdek wordt gevormd dooreen weekehuid,
de Adriatische zee; genoemde lagune heeft waaraan zich b!Jde meesten (geslachten C0een omtrek van l40 km.,is door dammen in matula of Antedon: Alecfp.l de mond in het
schap Devon,2500 inw.
Cdplza.Fransche naal
n van koolzaad.
Com.) of Comm.Bi
i natuurwetenschappe@#
li
jke nal
nen:Philibert Commerson.

Com ayagua.
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Combee-B ounoue.

midden)bij anderen (geslacht Actinometra) 1820in aanraking metRichardOwen,werddoor
nabij den rand bevindt; een toteen buisje deze voor de communistische ideeën gewonverlengde aarsis gewoonli
jk aanwezig. Uit-. nen,en besteedde zijn vermogen aan hetop-

gezonderd de soort opltiocrinlu fsdïtlit
:'
ti'
g, die richten van een communistische kolonie naar
geheel onverdeelde armen heeft, hebben alle de inzichten van R.Owen;in 1826 kwam de
bekende haarsterren 10 armen;bijsommige kolonie Orbiston totstand;C.overleedreed/

het volgend jaar aan de gevolgen Van te
zware inspanning bijden veldarbeid.
Combeaufbntaine. Hoofdpl. v/h. kanton
C (17 gem.,6360 inw.)vanhetfranschedept.
Haute-saône,22 km .van Vesoul,625 inw.
Combermere.(StapletonCotton,burggraaf)
Engelsch generaal, geb. te Llewenny-Hall,
I773,overl.1865,streed in lndië (1.798- 99),
Atlant. oceaan,de Roode zee, den Indischen Spanje (t808),onderschei
dde zich in denslag
en den Grooten oceaan.
van Toulouse, ging in 1817 als opperbeveljdkrachten naar
Colnayagua. )Departamentodermidden- hebber der britsche stri
amerik. republiek Honduras, 17,000 inw.2) Engelsch-lndië, en veroverde de provincie
Hoofdpl.v/h gelijknamigdept,tot1880hoofd- Assam op de Birmanen.
stad van den geheelen staat, ligt 650 meter
Comberousse, (Charles Jules Felix de)of
soorten bli
jven dezen onverdeeld;bi
j andere
ontstaan door een zich herhalendeverdeeling
tot40 armen (bijde soortActinometravlulfïradiataj.Men kenteen40.ta1soorten;daarvan
leven vier in het noordel
ijk deel van den
Atlant.0C0aan) éen in de Poolzee en tweein
de Middell.zee;de overige soorten zi
jn verdeeld over het zuideli
jk gedeelte van den

boven zeespiegel,in een overvloedig bew aterd
en vruchtbaar dal; een in 1700- 1715 gebouwde kathedraal. De stad werd in 1537
gesticht, kreeg den naam van Valladolid la
Nueva,werd in 1561 zeteleens bisschops,en
telde voor de verwoesting door de Quatemal-

Decomberousse.Fransch wiskundige en inle-

nieur, geb. en overl. te Pari
js,1826- 1897,
zoon van den tooneelschrijver Alexis de C.
(geb. 1796, overl. 1862), werd ingenieurbi
j
de spoorwegen en later hoogleeraar in de
toegepaste werktuigkunde aan de Ecole cen-

tekep 18,000 inw.; het tegenw. getal inw. trale;hijschreefvele technische werken,als

worutzeerverschillend opgegeven:3000,4100 Etnde de8 r6f
sït
t
vflz?ce.
v an -puz
pemezàf de8 lrcïzl.
s
en 12,600.
8%r le8chemin8defer (1853);C0%r8completde

Combaeonum.Stad inhetdistrictTanjore, Azlcf/llvlcfz
içud,
g(1860- 1862,mgt atlas); (%ur8

Madras? Eng.-lndië,55,000 inw.;een deroudste c
Ie cinématiqne (18s5); Tra%tl d6gy'
phn/fric
en heillgste steden.
llémentaire(1865,metEug Rouché);Hi8toire
Colllbe.(Andrew)Schotsch geneesheer en de l'fcple centrale de8 art8 etzzlpfïer.g depw's
physioloog, geb. te Edinburg,27 Oct.1797, 8a Jpnt
lcfïpzl,
)'
n8q'
tn'(ï n08J'pur.
g(1879);Trcïfl

werd in 1836 li
jfartsvanLéopold1vanBelgië, d'arithmltique,met Serret(1882);enz.
moest om gezondheidsredenen weldra naar
Combes.(CharlesPierreMatthieu)Fransch

Schotland terugkeeren,en werd in 1838 toteen ingenieur, geb. 1801, overl. 1872, schreef,
der geneesheeren van koningin Victoria be- behalve een groot aantal memoires:Traitê

noemd;hi
jlegde zich vooraloydelongziekten
toe; na een reis naar Amerlka m et een in
het bi
jzonder voor landverhuizers ingericht
schip plaatste hi
j een reeksartikelen in de

de J'czplpz
'fcfïps de8mine8(1844- 47);Traité
t
fe l'aérage (1.
: mines; Recherckes f/z/z-fgz
l
ze.
s et
expekimentale8 #ur le8 rpue.
g ti Waction pu #

t'
ayauœ (1843); Mémoire,
g.
$u9- le8 Ierée.
g de8

11Times's, over de urgentie van gezondheidsmaatregelen van staatswege voor de landverhuizersschepen, waarop in 1849 een desbetrefende wet tot stand kwam ;C. overl.te

wîtfz?,
s Douterrain8; A einpïre 8ur le mourement
de l'air dan8 Ie# tuyauœ tfe conduite; fœppdé
de8 prïscïpe: de la thehrie vlgccxïç'
ue de la

Gorgie,bijEdinburg,9Aug.1847;hi
jschreef:
Ob8eèwations pn mental derangemen'
t (1831),
Princ%L
ple8 OJ physiology (1834,15dedruk1860),
Tltep/lpWtllpgy PJ diqe8tion(1836),ThemanagementPJ infancy (18i0,lode druk 1870), enz.
Combe. (George) Schotsch phrenoloog en

Premier ettleuz-s?Azlemeknoire.
:ur l'ahplicatéon

hi
j overl. 14 Aug. 1858; voornaamste geschriften: E88ay8 pzlphrenology (1819),El6mentsPJphrenology (1824),ThecpxyfifufipzlPJ
Man (1828,9dedmzk1879))Lect%resplwppulflr
education (1833), M oral p/lïlpypp/ly (1840),
Principle8 PJ criminalle/dlcfipx(1854),Phreno!p#p applied fppaénting and .
gcufyfurc(1855),
The curreqcp question (1855), n 6 relation
between 8c%ence and relï/ps (1857).benryens
artikelen in het ophrenologicalJournyl''(20
dln.,1824- 47)tl in zchamber'sJournal''enin
de
,,scotsman.
Combe, (Abram) Engelsch socialist,geb.
15 Jan. 1785 te Edinburg, had in zijn geboorteplaats een leerlooierij,kwam olnstreeks

pay8 de8 Gt
J!Ic:, de Choa et d'
Ifat, préc/tlc
d'une ezcurylpn dan8 I'zlrcùïeHeureu8e(Parijs,
1836-37);en zelfstandig;Uoyage6. Eggpte,
en #lsïe,etc.(Parijs,1846).
Combes-Dounous.(Jean Jacques)Fransch
philosoof en politikus,geb.en overl.te Montauban,1758- 1820,bekleeddetijdensderevolutie allerleirechterli
jke ambten,had il
1het
jaarV1lzittingindenraadderVi
jfhonderd,en
in 18t5, na Elba.in de Cham bre des représentants; hj was een der beste hellenisten
zi
jns ti
jds:foofdwerken:E88aiAïdfprïgd: sur

chalenr et(/68e8cpplïccfïps:prindpale8(1867);
t
fe la c/lclelr auœ llt
zc/lïse,
g loct
lmot%ve8 dan8

la marcke4 contre-vapeur (1869),enz.
Colnbes. (Edmond)Fransch reiziger,geb.

te Castelnaudary, 1812, bereisde hetkustland
van de Roode zee,deelen van Arabië en van

philosoof, geb. 21 Oct. 1788 te Edinburg, Abyssinië (1834-36),doorkruiste Egypte en
leerde in 1816 Spurzheim kennen en werd Nubië (1841),en schreefonder rpedewerking
eenverdedigervan diensphrenologisch stelsel; van Tamisier: Ybyage en ylôydglwïe) dan8 le8

'Itzfpzl, 8ui1)i t8'ux colbp #'œi!rapéde 8'
ur l'hi8-

fpïre d%ç plcfpwï:-e, depnis Platon /'
?
x::'
u'&
nous (1809); Introductiottt
- la p/liloypp/lïe de

Combes.
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Platon, frctluïfe d'
a grec #'Alcizlt
/'
d
/.
9 (1800);
le fezfe grec,avect!6,
:note8 crïfïgle,
g,historiques et c/lrpsplp/guc.
g (t802); Hi8toire de8
aerres cïpïfe: te la répuslï:'
#'
ueromaine,traduite#,
t4grecf/'Wppïes (1808);en zijn zichop
geheelander gebied bewegend:Nobiceyur le
l8-Brttmaire Acr '
uAlteknoin pculcïre,quipeyf
ffïrr.
'Quod'
pî4ï,te8tor.(anoniem,1814).
f/ombes.(François)Franschgeschiedschriiver,geb.27 Sept.1816,teAlbi,werdin1814

Com ettant.

(10 gem.,16,550 inw.)van het franschedept.
eea poel waaruitde Limon,zi
jriviervan de
Rance,haar oorsprongneemt,5540inw ;tullefabrieken,leerlooieri
jen; een feodaalkasteel
uit de 12deeeuw,in hetwelk Chateaubriand
een deelvan zijn jeugd doorbracht.
Combrailles. Eandschap in de oude provincie Auvergne,Frankr0
ig
'k;hoofdstad eerst
Chambon, later Evaux. ok naam van een
landschap in Bourgogne,tusschenGueugnon-

D inertation8 Je M aœime de Iyr, frcdz fc.
g8%r lle-et-vilaine, 4t km. van Saint-Malo,aan
.

hoogleeraar in de geschiedenistePam iers,in sur-Arroux en de Creusot.

in 1848 aan het College Stanislaste Pari
js,

Colnbretaeeeën.Plantenfamilievandeorde

1856-60 inspecteur aan de academieteLons
le Saunier,en daarna hoogleeraaringeschiedenis teBordeaux,waarhij7Febr.1890stierf;
lui' schreef: L'Abbé Super (1853), Hiutoire
#ê
-nérale de la diplomatie esrppéeszle (1854),
La .
s'
/d:ie en face de fbsyfcsfîzlpple et de
l'E%brope(t854),Ili8toire de ladiplomatiedlcl'
e
et scandinave (1856),La prïnceyyede8 Jr.
W'
??#
(t858), Hi8toire de la Azlpncrchïe prn88ienne,
Iliutoire de8ï'
zltltz,
:ïpzl.
s germanique8 en France
(t873), Le8 libe'
rateur8 de8 xcffpn: (1874),
fz'fsfl-erve de Bayonne etla ç'
tfe.
:fïps dela
Saint Barthllemy (1882),Madame deS/d#xJ,
plidftlrïczt(1885);de tragadiën:Lemtp-gc/lclde
# pnf-presc.y (1866) en Cat
hérinede x
veilicï.
g
(1874),enz.
tl
ombinatie, een verbinding van verschillende begrippen,of grootheden,in dewis-

t
'
net bi
jna uitsluitend tropische soorten,boomen ofstruiken,dikwi
jlsklimmend.
Combretum L.Plantengeslachtvan defamilie derCombretaceeën;het120-talsoorten
zi
jn meestklimstruiken zeldzamerboomen.
Combustiebel,branlbaar.
Comédie. fr. naam voor tooneel,vooral
bli
jspel;ook voorhetschouwburggebouw zelf.
Colneniue.(JohannesAmosKomensky,gezegd)Pedagoog geb.in Moravië,1592,overl.
te Amsterdam, 1671, schreef: Grammaticae
Jtxcïlïprï: praecepta (Praag 16t6),Didactica
magna (eerstin 1841 gedrukt),Informatori'
um
der M'
lsflersc/lule,Schola maternigrc-ïï,Janua
lingnarum re8erata (1631),Junnaeliztglftfr'
um
veutiblbl'
am (1633).
Colnerre.(LéonFrançois)Franschschilder,
geb.taTrélon (dept.Nord),1850,leerlingvan

sen,een C.der eerste klasse,ofeenvoudige
C.,isdie van één element;eenC.dertweede
klasse ofbiniqn (ambe)iseenverbindingvan
twee, een C. der derde klasse of ternion een
verbinding van drie elementen,enz.Noemen
wi
j b.v. de elementen a,b en c,dan is een
C. der tweede klasse ab,ac en bc,die der
derde klasse abc, de vraag hoevele C. van
een bepaaldaantalelementenkunnenontstaan,
wordtdoor de wiskunde beantwoard.

du Christ'';op zi
jn rsamson etDalila''kreeg
hij in 1881 een medaille 2'
1t
3klasse,en het
stuk werd door zijn geboorteplaats aangekocht.
Comes,1)Oudti
jdsiemand,diedehoogere
ambtenaren in deprov.vergezelde,en laterde
keizers; 2) sedert Constanti
jn den G.werd
come8 een titel voor al de hof- en staatsbeambten, al behoorden zij ook niet tothet
keizerli
jk gevolg. Zelfsde in de provinciën

in 1856 aan het Lycée Bonaparte, was van 4en Myrti:oren en vandegroep derDicotylen,

kunde elementen genaamd. Naar het aantal Cabanel,behaalde in 1875 den prix deRome,
dezer elementen verdeelt m en de C.in klas- op ,,l'Ange annonçantauxbergerslanaissance

Deze leer,ook welwaarschi
jnli
jkheidsleer, geplaatste kri
jgsbevelhebbers kregen dien

leer der variatiën of kansrekening genoemd, naam.

vindt o.a.toepassing bi
j de winstberekening
in loteri
jen, bi
j het ontcijferen van geheimschrift, bi
j lex-ensverzekering-berekeningen,
enz. Verwant met de C.is de Permutatie,
d.i. het verplaatsen der elementen; zoo
geven b.v. de drie elementen a, b en c
zes permutaties:abc,acb,bac,bca,cab en cba.
Vraagt men hoeveel amben zi
jn bi
j vijfgetrokken nummers mogelijk,dan vraagt men
een C.der tweede klasse;vraagtmenechter
hoevele malen kunnen vi
jfpersonen aan een
tafel van plaats veranderen,dan vraagt men
naar hetaantalpermutatiesvan vijfelementen. Vooral Leibnitz, Bernouilli, Euler en
na hen Hindenburg hebben zich opdezentak
der wiskunde toegelegd. Zie voorts Kansrekening.
Comblain-au-pont.Gemeente in debelgische provincieLuik,aan de Ourthe,zijrivier
van de M aas,2400 inw.
Combles.Hoofdpl.van hetkanton C. (21
gem., 11.045 inw.) van het fransche dept.
Somme,12 km.van Péronne,1440 inw.
Combourg. Hoofdpl. van het kanton C.

Comestibles (van lat.comedere,opeten),
eetwaren;meer bepaald de naam voor:jnere
lekkerni
jen,verduurzaamde ofingelegde eetwaren,enz.
Comettant (Jean Oscar)Fransch muzikus
en schrijver,geb.te Bordeaux,1819,overl.te
Montvilliers, 1898 , leerling van Elwart en
Carafa,hield zich eenigen tijd inAmerikaop,
en wi
jdde zich voorts aan muziekonderwi
js,
compositie en letterkunde;hijschreef:Troi8
an8 c'
uz Etat8Uni8(1857),leNonvea'
ax
vpzttl:
(t861),le8 tlïrïîï.
:tdfïpn,
ginconnue8(1863),l'z1mériq'
ae telle quelle e8t (1864),JeDanemark tel
îutéle8t(1865), Voyage pïfforedgue ettzzlcevptique c'
/z Etat8-unis (I'ybzlerïque (1865),De
A/
t'
uf en ba8, fptpre.
st
sïpzl,
g pyre'
néenneu(1868),
ffïyfpïred''
uzàïsresfeural,
bxvlllcsiècle(Adolphe
Sax, 1860), M'
a8ique etAyll
x,
sïcïez,:(t862),La
proprieté intellectuelle (1857),laA'
l
uïçxe,le8
M'
a8icien8 et !c,
: Instrt
amentsdeA?l'
l
x,
9ï:'
!
46chezle8
diferent8pelple.
gd'
a monde (1869)enz.;voorts
was hi
j medewerker aan een groot aantal
tijdschriften en redigeerde vele jaren het
,,keuilleton musical''van de ,Sièc1e'' Overi-
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g
ens componeerde hi
j veleromancen,stukken
V00r piano koren, enz.
Conzfbrt,
.
, eng-, huisltke
gezelligheid door
practische en smaakvolle inrichting der vertrekken.
Comfortabelz behageli
jk/aangenaam,
.a
geriezi
gk.
colnilla. Stad in de divisie Chittagong,
Be
len, Engelsch Indië, 15.
000 inw-; ook
Tipnga
erah geheeten.

'
omillas.Stadje in despaanscheprovincie

Santander,aan den Atlant. oceaan,2400 inw.
Com ines. (Phi
lippe de)Fransch staatsman

en geschiedschrijver,werd geb.in1445teComines, overl.17Oct.1509 op hetslotArgenton.
Com ines of Komen. Stadje op de grens
van Frankri
jk en België,door deLysintwee

de
elen verdeeld, waarvan het eene fransch,
het
andere belgisch is;het fransche gedeelte
behoort tot het dept. Nord? arrondissement
Lille, 15 km.van de stad Lllle:hetbelgisch
gedeeltetotdeprov.'
W est-vlaanderengarrond,
Yperen ;het fransche deel telt 7501)lnw-,het
belgische 5000.
.
Com inius, 1) uit een plebelisch geslacht,

Com m andobrug.

k
ondenaanvaarden;elndell
jkltaddenzà
jgrootenlnvloed
OP ëe familieaangelegenlleden dercumales Zoowerden
Onderandere. î,
jdezeconuueu (
!etrstamantengemaakt,
adopticnvoltrokkenenz DoorservlusTulhusverloren
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l
'e
llilelledaeanngeslleegcehnh
tsede1n);d2e) b
esll
ing
de
gen
mde
fa
ml
de
os
ps
dr
achl
tnva
n he
to
ie
mpe
-

mum en van het2us ausplciorum doordelex curiata
de lmperio,3)debekraclttlglng derlndecomitia cent
u
te
a gei
n
ns
bl
e
lmten
we
lk
recs
ll
tna
lns
gewe
li
jks
l
d
t
eda
noogme
esc
(
l
egn
e
t
lwe
ui
t
gr
ea(l
e
fen
ni
dtg
vr
ege
en
r wa
shts
deJeo
kr
onl
n
vo
ora
zl
tte
r,rt
later de

consuls,praetorsendlctators Destemmlnggescllledde

biJcurien;tegen heteindederrepubllek werden de 30
ca
uu
rlen
rv
3a
0
ct
or
rske
vl
e
egv
en
oe
re
dn
igdh
,e
l
et
es
ep
eo
uo
wr
v
hetdototd
klid
e
zretrs
ewo
rdw
tnlada
s3te

dezervergademngen,c)comltlacelturiata:zoogel.Jeten

n
jaar(
1el93centurien,waamn ServlusTnlliusdegeheele
,ue
y
.
g
y
.
u
vauder
sao
tv
rie
cr
ih
er
e,
ndJ
olw
ebe
et
j
ee
rv
sl
dn
ee
le
dhh
ag
d.
u
t
'
Dek
l
'
ezen
'
esden
g
ngv,ere
d
oo

stereclltsprark lngevalvan hoogerberoepkmlsschien

oo
v
d
e
bes
ssln
g
o
vh
er
oo
rg
log
en
ro
eml
deliwa
s
og
rs
er
vi
u
s
uklg
ll
ln
l
soo
dhe
dc
ohot
rs
eama
in
e
deevc
etn
ovuo
eir
tt
oe
e
ep
md
ezere
pr
k
be
rs
et
l
dl
d
zic
h la
er
te
tb
or
ta
ec
el
n
e
algemeene hoogste besusmngin strafzaken (doordelex
Ya
ler
la e
n d'e derx11tafelen) zonderbekrachtiging
v
de
senaathadgeenbeslultdercomltlellverbindende
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te brengen,datde consulGracchushen zou
Ontzetten.2) P.enL.Cominius,tweebroeders,
klaagden in 'tei
r v.C.dengewezentribuun
Faa
.
Cornelius van mal
.esteitschennis aan,m oesten

l'ad,nadatderidders(i8ceutumen)endeeersteklasse
(80centumen)hunnestem haddenuitgebraclï
t

Com m andeeren, fr. commander, bevelen,
gelasten; van daar commandant:bevelhebber.

echter voorgewefdwi
jkenendevluchtnemen. Commalltleur,bezitter van een hoogeren
Bij een later vernieuwde aanklachtwerdCor- rang in een riddero
,rde,terkenmerking waarneliusdoorCiceroverdedigd.Deredevoering van het lint gewoonlàjk om den hals (en
van P.Cominius wordtzeer door Cicero ge- 8antoir) gedragen wordt.
prezen.
Com lnanditaire vennootselzap Een hanCom iso Stad in het district Modica der delsvennootschap,waarinbuiten debesturende
ital. prov. Syracusa, Sicilië,19,500 inw.,ka- vennooten,nog een of meer personen,alleen

toencultuur,zeepfabrieken.
Colnitan,Comitlan ofSan Domingo Comitan. Stad in den m exic.staatChiapas,aan de
Gri
jalva,z.o. van Cristobal,ongeveer 10.000
inw ;smokkelhandelmetBelizeenGuatemala.
Com ité, fr. van lat.committere opdragen;
een in naam eener grootere vereeniging en
gewoonlijk doorhaaraangewezen,optredende
groep leèen ofpersonen,welke een bepaalde
opdracht m oeten uitvoeren.0.g/nérale.vergadering met gesloten deuren,derhalve niet

doorgeldelijken steun,betrokken zijn,zonder
dat deze zich dus methet dri
jven der zaken
mogen inlaten. Het W etb. v. Kooph.zegt
daaromtrent (art.19):,,De Vennootschap bîi
wi
jze van geldschieting,andersencpmnlcsflïfc
genaam d, wordt aangegaan tusschen eenen
persoon,oftusschen meerderehoofdeli
jkvoor
hetgeheelaansprakeli
jkevennooten,eneenen;
ofmeeranderen personen a1s geldschieters.'
En art. 20 bepaalt: De commanditaire
vennootmag gkene daad van beheerverrich-

voor toehoorders uit het publiek ofvoorver- ten of in de zaken van devennootschap werk-

slaggevers dernieuwsbladentoegankelijk.En
petItcomifd'
,ongeveer hetz'e
lfde alshetnedere'', vert
landsche meen onder-ons-g
rouweli
jke
vergadering van een klein getal personen.
Comitia.De gewone romeinsche volksvergaderingen,waarin hetvolk zi
jneoppermacht

zaam zi
jn,zelfsnietuitkrachteenervolmacht.
Hij draagt nietverder in de schade dan ten
beloope der gelden,welke hi
jin devennootschap heeft ingebracht of heeft moeten inbrengen,zonder dathi
jimmer totteruggave
van genoten winsten verplicht zi
2
'.''

uitoefende; de 8enaat had slechts het recht
De comm anditaire vennoot,die deze bepaom de zaken die aan de beslissing van het lingen overtreedt,is wegens alle deschulden
volk m oesten onderworpen worden, voor te en verbintenissen van devennootschap hoofde-

bereiden en om te besluiten in zaken van li
jk voorhetgeheelaansprakelijk.(Zievoorts:
b
i
n
n
e
n
e
n
b
u
i
t
e
n
l
a
n
d
s
c
h
b
e
s
t
u
u
r
;
d
e
o
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r
V
'
eCom
nnout
8chap)
heden m oesten zorg dragen voordeuitvoering
mandite,tak,:liaal,van eenhandelsvan de besluiten door het volk en den senaat
genomen.
1)Comltlacurlata zoogeheetennaarde30curlender
o
ger
ofde
pat
ie
errdee
ni
tqttio
Su
erd
ve
iub
sur
Tul
ls
lus
em
ec
nl
gr
es,
lld
ui
re
geo
rn
sdwa
n.ko
De
zn
ege
cn
oml
ep
n
kozen de koningen en ambtenaren,bekrachtigden of
v
erwierpen de wetten? lcslisten in zaken van hooger
lleroep en waren ln ditopzlclltde hoogsterechter,gaven

huis,niet te verwarren met comm anditaire
vennootschap.
Com mandtjbrlls, een dW ars Over het bOng,
V0I1dek van een schip loopende verhoogi
VanWaarde OfûcierVan d.eW achtOfdescheepscommandant een goed en tegen ZoeWaterZO0-

aandegekozenoverlledenhetimperium enwàjddrnhen vee)mogeli
jkLeschu
t,stand.puntheeft.0ppantza a.,
tot hun ambtln,zonderhetwelk deoverheden dltnlet SerSCh0P0n iS d0 U.QIKWiJIS dOOr Staalplaten
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tegenmi
li
dde
chtngeschutvuur beschermd ofbevindt
zich
op de C.een zwaar gepantserde
commandotoren,waarin zich deseintoestellen
naar de m achinekamer,enz.bevinden.
Collllnantlostaf,m aarschalkstaf,het waardiglleidsteeken van den hoogsten militairen
bevelhebber,thansin eenige ri
jken (Duitsch-

land,Frankri
jk) nog bestaande.

Collllnalldoteeken,vlaggen,dietenteeken
van de aanwezigheid van den hoogst com m andeerende, op oorlogsschepen worden geheschen.

Colnmeatus(lat.),verlof.
Comme il faut, fr.zooals hetzijn moet,
zooalshetbehoort,behoorlijk.
Commelill.(Hieronymus)Boekdrukkeren

Commlee.

m eeldraden;vruchtbeginsel 3-hokkig,bovenstandig,m et 1 sti
l'l.Totdezefam iliebehooren
eenaantalveelvuldig inbroeikassengekweekte
sierplanten, van de geslachten Commelina en
Tradescantia.
Colnmelnoratio,lat.herdenking,gedachtenis

C.omninm j#6!ï'
t4Ap,,gedachtenisfeest van alle
geloovigen(Allerzielen);0.nmnu,
m mxcftvïu'
m,
gedachtenisfeestv.alleheiligen(Allerheiligen)
Collllllende,een geestellke bediening,die
vacanten tijdelijk aan een anderopgedragen
is,welke er de inkom sten van trekt.
Colnlnensaal,(van het lat.c'
am,meten
mensa,tafel)tafelgenoot,kestganger.
Com m ensalislne.lndedierkundigewetenschap het verschijnsel dat organismen ten

geleerde der 16de eeuw , geb. te Douay , koste van een ander levend w ezen,in-ofuitdat toenmaals tot de spaansche Nederlanden w endig daarvan, leven.Zie Parasieten.
behoorde?ging als aanhanger der reformatie
Com lnentaar, lat. aanteekening,opheldenaarGen'
eve,beoefendehierdeboekdrukkunst, ring,uitleggi
ng,hetzijafzonderli
jkuitgegeven,

en vestigdezich laterteHeidelberg;hi
jmaakte hetzi
j a1skantteekening bijhet desbetreYend
zich verdienstelijk door hetbewerken enuit- onderwerp in een werk bi
jgeschreven.
geven van gedichten en romeinsche klassieken, werken van kerkvaders enz.;de tekst
van vele zijneruitgaven werd door hem m et
behulp der handschriften verbeterxl,en verder van kritische notenvoorzien.Hi
joverleed
einde 1597 of aanvang 1598.
Van zi
jn bloedverwanten hebben vele zich

alsschrijver a1sanderszinseennaam gemaakt:
lzaak 0., geb.te Am sterdaln, l9 Oct.1598,
overl.13 Jan. 1676,was boekdrukker en gaf
eenige geschiedwerken over de nederl.ge-

schiedenis in het licht; zi
jn oudste zoon,

Johannes C.,geb.23 April1629overl.19Jan.
1692 als hoogleeraar in deplantkundeteAmsterdam,is de stichter van den Hortus botanicus in laatstgenoemde stad, 0n schreef:
Catalog'
a8 plantarum indigenarl4m Hollandiae:
en HovtiAzlcffïciAmntelodamensiszwripr'
.m planft
zr'
tfz/ldescviptus et icone8;Caspar O.,tweede
zoon van lzaak, geb. 28 Febr.1636,overl.

Colnluentry. Hoofdpl. van het kanton C.

(4 gem., 15,
350 inw.)van hetfransche dept.
Allier, 15 km .van Montluçon, aan de monding van deœ ilin deBaune,op een helvveldie
deze beide rivieren beheerscht; 12,630 inw.;

steenkolenmi
jnen met25 M.machtigelagen;
metaal en industrie; hoogovens,smelteri
jen,
staalfabrieken van stelsel-Bessem er.
Com l
ner. (Franz) Duitsch componist en
muziekgeleerde, geb. 23 Jau. 181.
3 te Keulen,overl.17 Aug.1887 te Berlijn alshoogleeraar aan de academie*aldaar;m aaktezich
verdienstelijk door het 1Il het licht g0V0n

van muziekwerken van nederlandsche toonkunstenaars der 16t
le en 17de 0OllW '
. hoofdw elken : Cbllectio oper'
@tït mluicornm fcfcrp-

'
r'
tfvlsaeculiXJU (12 dln.Mainz,zonderjaartal),M u8ica 8acra (verzameling meesterwerken der 16de, 17de en 18(
le eeuw, 26 dln ,
Berli
#
jn, 1830 v,v.
),Cttntécadccrc(16de-18dc
15 Mei 1693 voltooide de door zi
jn vaderl)e- eeuw,2 dln.).

gonnen Beschriiving van atgzlyfcrtltzm (Atnst. Com nveree, fr. Koophandel. Ook naam
1693)4Caspar 0 ,neefvan Johannesendiens van een gezelschapsspel m et speelkaarten,
opvolger als hoogleeraar in de plantkunde, waarin de spelersonderlingkaarten metwinstgeb. 1667,Overl.25 Dec.1731,veegdeaanhet kans verkoopen, hier te lande ook kleuren
werk zi
jnsooms:HortiA/letficï,eentweededeel en schacheren genoem d.
toe en schreef:FloraiHalabarica en Praelkçdia
Collllllerey 1) Arrondissement Van het
botanica.
fransche dept.Meuse,19513/1km2.groot,het
Ctplnlllelina DILL. Plantengeslacht van de omvat de 7 kantons Commercy (29 gem.,
falnilie der Comlnelinaceeën, m et om streeks 20,
400 inw.); Gondrecourt,Pierrefltte,Saint80 soorten, kmlidachtige planten,vooral van M illiel, Vaucouleurs, Vigneulles-lès-Hattontropisch en subtropisch Amerika,en verder châtel en Void, tezamen met 176 gemeenvan Oost-lndië en Nieuw-llolland; 3 meel- ten en 79.370 inwoners. 2)Hoofdplaatsvan
draden, 1 stamper, kelk- en bloemkroon 3- hetarrondissement en het kanton 6.,32 km.
bladig ; bloemkroonbladen afvallend; vele van Bar-le-buc, 8100 inw.; l
uetaalindustrie,
soorten worden om hunnelederachtigebladen wi
jnhandel
als sierplantengekweekt;inNederland vooral
Commerson.(Philibert)Franschnaturalist,
C. coele8ti8 (stengel rechtopstaand,vertakt, geb. te Châtillon-lès-Dombes,18 Nov.1727,
knoopig geleed, bladen zittend, kaal,lang- overl.13 Maart 1773 op lsle-de-France,nam
werpig of eirond-lancetvormig , bloemkroon in 1764 deel aan Bougainville's reis om de
hemelsblauw, geheele plant ruim 1/2 meter wereld, op welke hij160 voordewetenschap
nieuwe plantengeslachten en soorten verzahoog),een sierplantuit Mexico.
Com nlelinaeeeën. Plantenfamilie van de melde; overigens hield hi
j zich voornamelijk
orde der Enantioblasten, met omstreeks 300 bezig naet de iora van Frankri
jk.
uitsluitend tropische en subtropische soorten,
Com m ies, titel van ambtenaren van be-

meest kruidachtige, overblijvende gewassen, paalden rang bi
j departementenvanalgemeen

m et levendig gekleurde , meest regelma- bestuur, provi
ndaalofgemeentelijk bestuur,
tige en tweeslachtige bloemen m et 3 Qf 6 posteri
jen ea telegrafe,belastingen,enz.
106
111.
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Com - dhs.

Com milito, lat. eigenliik w apenbroeder;
thans meer algemeen kame'zraa(.
j,voora! ju (
.
j:
studentenw ereld.
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Commissaire.(Sébastien)Franschpolitikus,
geb te Dôle (dept.Jura), 1822, was eerst
zi
#
i
'de.werkerte Lyon,daarna onder-.of:ci@erbi
j
d
e
J
a
g
e
r
s
,
e
n
we
r
d
i
n
1
8
4
9
t
e
ge
l
t
k
e
r
t
i
l
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n
dedepartementenBas-Rhin enRhônetotvolksvertegenwoordiger gekozen, voegde zich bi
j
de zg.bergpartij,nam deelaan de manifestatie van 13 Juni 1849, moest deswege voor
hethooggerechtshofteVersaillesterechtstaan,
werd tot deportatie veroordeeld en eerst
naar Belle-lsle,later naar het bagnoteCorte
gebracht,zag zich in 1859voorwaardelijkbegenadigd, keerde naar Lyon terug, wi
jdde
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Commissieboek , bestelboek, zie Boekhouder.
Com m issiegoed,artikelen, diedeeigenaar
aan een ander ten verkoop (in commissie en
dus niet voor rekening) zendt en d'
at na
eenigen tijd,bi
jgebreke van koopers,teruggezonden wordt. Het woord C.is vooralin
den boekhandelgebruikeli
jk.

v

zich hier aan den handel, werd 4 Sept. 1870
tot gouverneur van Saint-cloud,M eudon en

Com m issiehandel.Zie Commi88ionair.
Com m issionair, iemand, die commissie-

Malmaison benoemd,vielalskri
jgsgevangene handel dri
jft, d. w. z. de goederen die hij
in handen der Pruiseh.wist te ontkomen en
werd tot secretaris-generaal van hetdepartement Orne benoem d;in 1878 kreeg hi
ieen
7.
administratieve betrekking te Lyon:h!
J gaf

koopt of verkoopt,niet voor eigen rekening,
maar voor rekening en in opdracht van derden,kooptop verkoopt. Volgens art.76 van
het W etb v.Kooph.is de C.iem aad,die op

in hetlicht:Mémoires et Spurexfr: (1888).

zi
jn eigen naam of:rma en tegen hetgenot

bestuurder;C.derffpxïzt/x,(ofdeskonings)
is de naam van het hoofd van bet provinciaal bestuur (gouverneur der provincie),
wordt door het hoofd van den staat aangesteld,en is metde uitvoeringderkoninklijke
besluiten enmethettoezichtop deProvinciale staten belast;hi
j zitvoorindevergade-

àandel verricht.De commissionairisjegens
dengene,metwien hijhandelt,nietgellouden
den persoon op tegeven,voorwiensrekening
hij de handeling verrichtheeft.Hi
j is,even
als ware het zi
jn eigen zaak,rechtstreeks
jegenszi
jn mede-contractantverbonden.Diegene, welke aan den C.een daad van koop-

Com m ie-voyageur, fr.handelsreiziger.
van zeker loon Of provisie,op order en voor
Colnm isearis,gevolmachtigde, uitvoerder, rekening van een ander, zaken van koop-

ring der Staten en in die der Gedeputeerde handel opdraagt,heet commissiegever en ook
staten en heeftin laatstgenoemd collegestem ; diens rechten en verplichtingen worden in
een instructie voor deze staats-ambtenaren is art. 78 en volg.van het W etb. v.Kooph.

vastgesteld bi
jkoninklijk besluitvan27Sept. omschreven.
1850, stbl. 62; 0. ran .pplifïc het door den

Colnm itteerell,opdragen,volmachtgeven;

koning benoemd hoofd van hetgemeentelijk committent: degene die een opdracht doet,
politiekorps of, in grootere gemeenten?van volmacht geeft,lastgever.
een afdeeling daarvan.Militie-commis8arn8,zie Colnmode.fr.gerieii
jk.gemakkelijk. Als
Nationale Militie.
zelfst. naam w. naam van een meubel, overCom m issie,fr.colnmission,opdracht,bood- eenkom ende met een latafel Commoditeit,ge-

schap,bestelling.Vereeniging van personen riefltjkheid,gemak;comntoditê (fr.),heimelijk

met bepaald doel.
gemak.
commissle(centrale)voor (
le statlst,ek;
Com lnedore, in Engeland en Duitschland
deze conlmlssley lll
gesteld 1)l
jl
vollll
tlk'k beslult van titel van den marineoffcier? die een eskader
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vrede gesloten te hebben, keerde hi
j van bon, Grousset (Paschal),Johannard,Jourde,

daar Onmiddelli
i
#
J
'k naar Rome terug,gaf zich Iuangevin, Lefrançais, Longuet, Malon, J.
hier geheel en al aan vermaak over en liet M éline, Miot,Parent(Ulysse),Parisel,Pothier,

aan zi
jne neiging tot wreedheid den vri
jen
teugel. Zi
jrt gunsteling Anterus werd wel
ve
dirmoord, doch een ander, Perennis, nam
ens plaats in, die totaan zijn dood (186)
de
keizer en het rijk regeerde? terwijl
Con
mmodus zich inzonderheid aan zi
ln hartstocht voor het spel overgaf, waarbij hij
groote sommen verkwistte, terwi
jl hi
j zicfi

Protot, Pyat (Félix): Ranc,Rastoul,Réf
s'?re,
Rigault (Raoul), Trlnquet, Urbain,Vaillant
Vallès (Jules), Varlin,Verdure,Vésinier en,
Viard, voor het meerendeelradikt
tle kleine
burgers en Blpnquistische socialisten. De
leden der lnternationale, 19 man sterk,maakten alshetmeestvan hetwezen der sociale
vraagstukken doordrongen, van alle fractiën

tevens niet ontzag zelf als gladiator op te het beste flguur, vooral ook door hun aftreden.Perennis werd als minister door Cle- keer van wreede en barbaarschenlaatregelen.
ander opgevolgd. Toen C.in het begin van Het gouvernement van Versailles bracht in

193 wederverscheiden edelemannenterdood alleri
jleen leger van 100,
000 manopdebeen
had veroordeeld,werd hijzelfvermoord,ter- waarvan Mac-Mahon het opperbevelkreeg;
,
wi
jne woele zells aan zi
jn li
jk de geconfedereerden lladden Cluseret, Duval,
k jl het volk zi
oelen wilde.

Eudes, Bergeret en Dombrowskitotaanvoer-

fmommons lHou8e PJ), eng. In Engeland ders;laatstgenoemdentraden heteerstofensief
het als volksvertegenwoordiging gekozen op, op 2 April te Courbevoie, op 3 Aprilte
college, dat met het Ho'
ase PJ Lord'
?, het Chatou, op 4 Aprilte Châtillon;zijwerden
Parlement vormt;eenigszinsovereenkomende echter terugaeworpen ;daarop ving hetleger
meCt onze Tweede Kam er.
van Versailles den opmarsch aan, en het

ommunards, Aanhangers der Parijsche
commune (zie aldaar).
Cofllmulle (fr.)Gemeente;in het.fransche
administratiefbeheereen gebieddatdooreen
maire of burgemeester, lli
jgestaan door een
gemeenteraaf
l (conseil municipal) bestuurd
wordt.
Comm ulle (van Parijs van 1871) Aldus

noemde zich de colnmunistische regeering,

te Pari
js, ingesteld na de revolutie aldaar,van de revolutionairen tegen de bourgeoisie; deze revolutie was voorbereid door
de propaganda der lnternationale, na het
c
ot
ngr
s van Lausanne in 1*66, en had
to
oe
nmiddelli#
ike aanleiding de oorlog m et
Duitschland en het gebrek.en de ellende van
allerlei aard door dezen oorlog ih het alge-

meen en door de belegering van Parijsinhet
Lli
jzonder,teweeggebracht;zijbrak ultbi
jhet
bevel van de stedeli
jke regeering aan de
nationale garde om hun wapenen in te leveren;de tameli
jk gereclltvaardigde vreesvoor

tweedebeleg vanPari
jsnam eenaanvang;20
Mei werd bresgeschoten;2tMeiom 3 uur
'snamiddags drongen de troepen van Versailles de stad binnen (16dearrondissement)
waarop de straat- en barrikadegevechten,
begonnen,die een week duurden (semaine
de mai) en op 28 Mei met de algeheele
nederlaag der communemannen eindigden;
duizenden communards werden na het eindigen der vijandelijkheden in de straten en in
de huizen gedood, 11,
00
0 voo
kr
ijgs
terechtgqsteld en to
tden
doo
d ofrtot
de
por
ra
tde
atin
e
vereordeeld;deze laatsten werden m eestnaar
Nieuw-caledonlë gebracht,vanwaar zi
,evoo
r
zoovernog in leven, krachtens de amjn
sties
van. 17 Jan.1879 en 14 Juli 1880 terugkeerden. Bi
jdenkortenduurdercommuneontbrak

haar de gelegenheid zich aan het ontwerpen
eeneromvangri
jkesociaal-politiekewetgeving
te wijden,en moestzijzich bepalen tothet
verminderen van den m eestdreigendennood.
Naar dat doel streven de besluiten betref-

een royalistischerestauratiewerd daarop door fende de huishuur en wissels. waardoor de
d
e nationale garde als voorwendsel geno- iluishuur, die in october, Januari en April

men voor een weigering om hun wapensin vervielgeheelwerd kwijtgescholden,en de
te leveren; een aantalbataljonsvereenigde vervaltermijnen derwisselsverdaagdwerden;
zich dadeli
jk tot een Fédôration républicaine met dezelfle bedoeling werd ook deverkoop
de la garde nationale, onder bestuur van der verstane panden in debanken van leening
een centraal-comité; 18 M aart 1871 brak de uitgesteld. Verder gaan twee anderebesluiten,

burgerkrijg uit: Thiers, hoofd van het uit- die door den invloed van deinternationalistivoerend bewind, begaf zich met de gere- sche leden der communegenomen werden. 't
gelde troepen naar Versailles;het centraalcomité der federatie maakte zich meester
van de regeering en schreef een verkiezing
uit voor het samenstellen van een gemeellte-

Eene van den 16f
1enAprileischte,eenvergadering der arbeiders-syl
ldicaats-kamers om een
statistiek der werkplaatsen op te ma,ken, die
door de eigenbars waren verlaten , en de
raad (conseil communal) van Pari
js; deze middelen aan tegeven,om diedoorar
beidersverkiezing had plaats op 26 Maart en 16 associatiën weer in werking te stellen en

April, Het getalleden der commune (welke
naam de aldusgevormdegemeenteraadkreeg)
bedroeg 75; door de comlnune werden gedelegeerden aangesteld, die de pitvoerende

een jury te benoemen, die hetbedrag der
schadeloosstelling aan de fabrikanten moest
bepalen; het andere stelde de rechten der
onechte kinderen geli
jk met die der echte.

macht vormden. De meest bekenue derin de 0ok 'tvernielen der Vendhmezuil is aan den
c
m egekozenledenzi
jnAmouroux,Arthur, invloed der lnternationalen te wijten; 25
Aommt
rnould,Avrial,Billioray,Cam élinat, Oham- April werd er een wapenstilstand gesloten..;

py, J.B.Olément, Cluseret,Courbet,Cour- allengs kreeg de Jacobijnsche partij in de
net, Delescluze, Dereure, Dupont (Clovis), commune de overhand; de lnternationalen
Ferré (Théopllile), Flourens, Frankel,Gam- trokken,toen hun hoop de commune naar
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hun zin te leiden verjdeld werd, zich van Mably,Brissot de W arville,Babeuf,Fourier,
't stadhuis terug. M eer en meer gleed de Louis Blanc enz.
macht - en in de laatste dagen geheel Com m unistenbond. Laterenaam vaneenin

uit (
'
1e handen der commune en ging overin
kleine clubs en der straatdemagogen. De
qruwelen diein den laatsten tijd ook vande
zl
jde der communemannen bedreven werden,
en die men op rekening dercommunestelde,
zi
jn inderdaad 't w erk van enkele personen,

1836tepari
jsopgerichtenrevolutionairenbond,
welks eerste provaganda-brochure:Die'
m e!f
wie 8iei8t'
?
4n#8e%n :p!I(1839,doorW ilhelm
W eitling)de communistische ideeën zochtte
verbreiden. De oorspronkelijke organisatie
van den 0.deelt Marx mede in Herr Fp#fz'
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den der kringen op een congreswerden gekozen, doch dat het recht had zich in dringende gevallen zelf voltallig te maken en
opvolgers te benoemen.Naastden geheimen

die zonder opdracht dercommunehandelden, de bond was een geheime;een aantal leden
Colnm unieatie, verbinding verbindings- vormden een gemeente(commune), verschil
weg, ook mededeeling,bericht,
.
lende gem eenten een kring , gegroepeerd
Communieeerende buizen of vaten zijn rondom een leidenden àrïz?
#,
' aan het hoofd
Onder het vloeistofoppervlak dooreen kanaal van het geheele lichaam stond een centraalmet elkander verbonden. In alle armen van be8tlm r, waarvan de leden door afgevaardig,

(t:.
<=
-*
z
-*
î
uv -n -' ;u.
'; een zelfde vloeistof op
.

bond w erden ogenbare vereenigingen van
arbeiders georganiseerd, waaruit de leden
van den geheimen bond werden gerecruteerd ;
couMvxlczllœxoz horizontaal vlak. Ver- in de openbare vereenigingen werden geresvtzsx.
schil in omvang of geld propagandistische voordrachten en be.-

,

.

.

wi
jdte tusschendebui- sprekingengehouden,lageronderwijsgegeven)
zen onderling brengtin ditverschijnselgeen bibliotheken opgericht,enz.De bondbreidde
verandering.(Ziedeafb.).0pditverschijnsel zich zeersneluit,vooralinZwitserland.ln
berustde fnrichting van nivelleer- ofw ater- 1840 werd de zetelvan hetcentraal-bestuur
Paswerktuigen,van waterleidingenrfonteinen, na den opstand-Babeuf naar Londen ver-

artesische putten en dergelijken.
Communie, lat.communio,kerkelijke gemeenschap. Meer bepaald in de R.-K.kerk
de toelating tot hetH.Avondmaal.
com m unio bonorum . lat. gemeenschap
van goederen
.
Com munisme. De gemeenschapsleer, de
maatschappelijke theorie die in opheffng
van indivfdueel bezit en van volkomengeli
jkheid in rechten op hetgeen dienttot on-

plaatst. Een groote verandering werd door
Marx in den C.totstand gebracht;dezehad
gedurende zijn eerste verblijfin Parijsmetde
leidersaldaarpersoonli
jkverkeerd,wasechter
noch in dien bonq,noch tot een anderen geheimen bond toegetreden;nadathi
j in 1845
uit Pari
jsverbannen was,had hijmetEngels,
W .W ol; en anderenteBrusseleenarbeidersvereeniging opgericht. Tegeli
jkertijd publiceerden zi
j een reeksdeels gelitographeerde

he
''
l
Jd te doen heerschen.Terwi
jlhet collectivisme zich beperkttothetin hetbezit der
gemeenschap stellen van de productiemiddelen (grond, grondstofen, gereedschap, verkeersmiddelen),en zoodoende hetindividueel
belang m et,het algem een belang zoekttevereenigen en te doen saamvallen enzoodoende
de intensiteit derkapitalistische productiete

Marx verklaarde daarin,datde socialistische
leer op wetenschappeli
jk inzichtin den economischen bouw der burgerli
jkemaatschappi
j
moest rusten,dathetnietgold deuitvoering
van eenutopistischsysteem,maarzelfbewuste
deelneming aan het omwentelingsproces der
maatschappi
j, ontstaan door verandering der
voortbrengingswijze.Tengevolgevandiewerk-

geproduceerde(voedingsmiddelen,kleedi
j,meubelen enz.
); bij het collectivisme bli
jft een
verhouding tusschen verrichten arbeid en
aanspraak op belooning erkend, en het persoonli
jk rechtvan den producentophetdoor
hem met de door de gemeenschap ter zijner
beschikking gesteldeproductiemiddelen voortgebrachte onaangetast,bli
jitderhalvedenoodwesdigheid aanwezig om voort te brengen,
teneinde zelf te kunnen bestaan; het communismeverwerptook dezen dwang en leert
vri
je verdeeling van het met de volkomen
vri
jgesteldeproductiemiddelenvoortgebrachte.

zond in 't laatstvan 1846 een zi
jnerleden,
den horologemaker Joseph Mol1, die later
als revolutie-soldaat in 'tgevecht bijW aghaûselviel,naar Brussel, Om hen tot toetreding in den bond over te halen.Hunne bedenkingen wederlegde Moll door de verzecongresin Iuonden bijeen wilde roepen,waar
de door hen gegeven kritische m eeningen
zouden behandeld worden.Hijbewooghentot
toetredingdooreroptewi
jzen,datslechtsdoor
hunnepersoonlijkemedewerkiN hunnenieuwe
ideeën den tegenstand van oudere elementen

nistische idee waren Plato (De Scpuslieà),
Thomas Morus (Utopia),Oampanella (Zonnestad),Harrington (Oceana):Jean Bodin (La
République), Meslier, Deschamps,Morelly,

land,Frankri
jk,België,Duitschland enEngeland afgevaardigden zonden, werd na een
debat van eenige weken het door Marx en
Engels geschreven yymanifest der communis-

derhoud van het leven,het m iddel ziet om vlugschriften, waarin de leer van den bond
alaem een geluk en algem eene rechtvaardig- aan een strenge kritiek werd onderworpen.

behellden, zou het communism e dit beginsel zaamheid trad hetLondensch centraal-bestuur
ook w enschen te zien doorgetrokken tot het in correspondentie met M arx en Engels en

kering dat het centraal-bestuur een bonds-

De leer van het collectivisrne is die der zou kunnen weerstand bieden.Op een consociaal-democratie. Verdedigers der commu- gres, waarheen de bondsleden van Zwitser-
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tische partij''ofcommnni8ti8ch manife8taan- banden der feodaliteit, die den mensch aan
genomen, 1at in 't begin van 1848 in druk een natuurlijken meester verbonden, ververscheen.
scheurd, en geen anderen band tusschen de
Dit manifest, misschien het meest revolu- menschen gelaten dan de gevoellooze con-

tionaire dat ooitin dewereldwerdgezonden,
is een der belangri
jkste documenten der
socialistische literatuur, en heeft op de ontwikkeling der socialistische ideeën een beslissenden invloed uitgeoefend. W atden inhoud betreft, vormt het den grondslag der
internationale sociaal-dem okratie; de gebezigde uitdrukkingen zijn detechnischetermen
dier beweging geworlen;de in ditmanifest
ontwikkelde gedachten zi
jn in de overri
jke

tante betaling;zi
jheeftdeheiligeaandoeningenvandevromedweepzuchtyvanderidderlijke
geestdrift, van het burgerlilke gevoelsleven,
verdronken in den ijskouden vloed der egoistische berekeningen; zi
j heeftde persoonli
jke waarde in de ruilwaarde opgelost;zi
j
heeft in één woord in de plaats dermetreligieuse en politieke illusiën omhulde uitmergeling de openbare,onbeschaamde,dadelijke
uitmergeling geeteld; de bourgeoisie heeft

een meesterwerk van agitatorische kracht
geroemd, het bevatde kiem van hetwetenschappeli
jke socialisme, waarmede Marx's
naam evenzoo onafscheidelijk is verbonden;

hun heilig karakter ontnomen;zijheeft den
arts,den rechtsgeleerde,den geesteli
jke,den
dichter,den man der wetenschap,veranderd
in hare betaalde loondienaars; zi
jheeftde

socialistische literatuur weinig meer dan ook alle voorheen eerwaardige en metvrome
nader uitgew erkt; algemeen wordt het als schuchterheid beschouwde werkzaamheden

wel spreekt uitelkeregelrevolutionaire ener- verhouding der huisgezinnen van hun heiliggie,doch de geest ervan wordt in hetgroote sentimenteelen sluier beroofd en die terug-

werk van Marx,20 jaar later inhetlichtver- gevoerd toteenzuiveregeldverhouding,enz.''
schenen, getrouw teruggevonden.Hetbestaat Verder: ,De bourgeoisie heft m eer en meer
uit vier gexleelten,mettotaanhangseleen kri- de verbrokkeling der productiemiddelen,van

tiek van het verschillend socialistisch en het bezit,en van de bevolking,op;zi
j heeft
communistisch streven,terwi
jlten slotteaan- de bevolking opeengehoopt, de productiegegeven wordt welke positie desocialistenin middelen gecentraliseerd, den eigendom in
verschillende landen in de praktische politiek enltele handen geconcentreerd ;een noodza-

hebben in te nemen.
Het eerste deelhandelt over:Bonrgeoi8en
Proletarièè; hierover zegt het,na in hetlicht
te hebben gesteld datelke maatschappijtot
op heden een klassenstrijd heeftteaanschouwen gegeven, onder meer:,:vrije en slaaf,
patriciër en plebejer,edelman en lijfeigene,
gildeburger en gezel, met andere woorden
onderdrukkersenonderdrlzkten,stondellachtereenvolgens in de geschiedenis tegenover el-

keli
jk gevolg daarvan is politieke centralisatie:onafhankelijke,moeilijk tevereenigen
landstreken,m et verschillendebelangen,wetten,regeeringen,wetten en tarieven)werden
tot één volk, e'én regeering, één wet,één
nationaal klassenbelang, é'
en douanenlinie
saamgedrongen:debourgeoisieheeftiuhaar
nauweli
jks een eeuw oude klasseheerschappi
j
meer productiekrachten in hetlevengeroepen
dan alle vroegere geslachten tezamen, zi
j

borgen of in het openbaar een stri
jd, die
telkens met een revolutionaire omw enteling
der geheele maatschappi
j ofmetdengemeenschappelijken ondergang der stri
jdende klassexfefndigde.De uit de ondergegane feodale
maatschappi
j voortgekomen moderneburgerli
jkemaatschappijheeftdeklassetegenstellingen
niet opgeheven; z!j heeft slechts nieuwe
klassen,nieuwe vormen van den strijdin de
Plaats van deoudegesteld;onsti
jdvaiechter,

veelzi
jdige en geweldige crisissen voor,en
vermindert de middelen, om die te voorkomen: zi
j moet dus ten slotte voor een punt
komen waar geen ontkomen meermogeli
jk
is; dan gaat de heerschappi
j over aan de
tegeli
jkmetdebourgeoisieontstaneklassevan
hetproletariaat,de klasse dermodernearbeiders,die slechts zoolang leven als zi
j arbeid
vinden, en slechts zoolang arbeid vinden als
hun arbeid het kapitaal vermeerdert/'.Van

kander, voerden onafgebroken in het ver- bereidt zich door haar ontwikkeling telkens

dat der bourgeoisie,munt evenwel daardoor den toestand der proletariërs zegt het maniuit, dat het de klasse-tegenstellingen vereen- fest: ,,De arbeid der proletariërs heeft door

voudigd heeft;de geheele maatschappijver- de uitbreiding der machineriën en de verdeeltzich geleideltk in tweegrooteelkander deeling van den arbeid e1kzelfstandigkarakvi
jandigeklassen,bourgeoisieenproletariaat.'' ter, en daarmee elke aantrekkeli
jkheid voor
Na hierop het ontstaan derbourgeoisiellisto- den arbeider, verloren ; de arbeider is niet
risch te hebben onderzocht,en totde slotsom m eer dan een aanhangsel der machine;de

te zi
jn gekomen dat, volgens hethistorisch eenvoudigste, eentonigste, gemakkeli
jkst te
m aterialisme, deze klasse het resultaatisvan leeren handgreep wordt slechts van hem vereen lange reeks omwentelingen in de wi
jze langd;de kosten,die dearbeiderveroorzaakt
van productie en verkeer, en dat waar de beperken zich daardoorongeveertotdelevens-

bourgeoisie zich geheelheeft ontwikkeld de
staat slechts haar vertegenwoordigeris,die
hare gemeenschappelijke belangen beheert,
gaathetmanifestvoortmetaantetoonendatde
bourgeoisie zelf in de geschiedeniseen zeer
revolution.rolheeftgespeeld :,Debourgeoisie
heeft, waarzi
j tot heerschappijis gekomen,
allefeodale,aartsvaderli
jke enidyllischetoestanden omvergeworpen; zi
jheeftde bonte

middelen, die hi
j tot zi
jn onderhoud en tot
de voortplanting van zi
jn rasnoodig heeft;
naarmate machineriën en verdeelx
ing van
arbeid toenem en,neemt ook de massa van
den arbeid toe, hetzij door vermeerdering
van arbeidsuren of van den in eenbepaalden
ti
jd geëischtenarbeid.''Hetproletariaatbreidt
zich steeds uit,tengevolge der maatschappeli
jke ontwikkeling:,?Dehedendaagschekleine
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middenstand, de kleine industrieelen,koop- &orlu afschaffen; llet wilden privaat-eigenlieden,renteniers,llandw erkslieden en boeren dom ophefen; m en is hierover ontzet; maar
allen vervallen tot het proletariaat,ten deele in de nu bestaandemaatschappi
jisdeprivaatomdathun klein kapitaalvoor het bedrijven eigendom voor negen tienden desmensohdoms
van groot-industrie ontoereikend is en de reedsopgeheven;hi
jbestaatjuistdaardoor,dat
concurrentie met het groot-kapitaal niet kan hi
j voornegen tienden nietbestaat.Menvervolhouden,ten deele omdat hun arbeid voor wà
jtons dus, dat wij een eigendom willen
de m oderne productie waardeloos is gewor- ophesen, die de eigendomloosheid van de
den; alzoo wordt het proletariaat gerecru- grootste meerderheid der maatschappàj tot
teerd uit alle lagen der bevolking.''Na in voorwaarde stelt.'' Tegen de bewering,(Iat
het licltt te hebben gesteld dat de loop der met de ophesing van den privaat-eigendoln
dingen onvermi
jdelijk tot klassenstri
jd leidt, alle werkzaamheid zou ophouden en een a1-

vervolgt het manifest: ,,Maar met de ont- gemeene nietsdoeneri
j zou intreden,voerthet
w'
ikkeling der industrie vermeerdert niet manifest aan dat, a1s hiervoor te vretazen
alleen het proletariaat- het wordt in groote :r1
*0)
) de huidige maatschappi
jreedsIangdaal'massa's tezaam gedreven , epeengehoopt, aan moest zi
jn ten onder gegaan, daal'
zi
jnkrachtneemt toe en hetwordt zich die juist in deze maatschapyi
j wie arbeidt derft

meer en meerbewust;debelangen,delevens- en wie niet arbeidt genlet. Als opvolgentle
toestanden binnen den kring van het prole- maatregelen noemthetmanifest,vool'dem eest
tariaatworden gedurig meer geli
jk genlaakt, geprogresseerde landen: Onteigening van den
daar de machinerie meeren meerhetverschil grondeigendom en gebruik der grondrente
in arbeld doet verdwi
jnen en het loon bi
jna voor staatsuitgaven; sterke progressieve beoveraltoteengeli
jk laagniveaudaalt;detoe- lasting;afschaffing van heterfrecht,verbeurd
nemende concurrentie door bourgeois onder verklaring van den eigendom van alle uitgeel'
kanderen dedaaruitvoortspruitendehandels- wekenen en opstantlelingen:centralisatievan
crisen maken hetarbeidsloon steedswisselval- het krediet in handen van den staatdooreen
liger: de steeds toenemende verbetering der nationale bank met staatskapitaalen m ono.m achi
nerie m aakthun bestaansteedsonzeker- polie; centralisatie van hettransportwezcn in
der;steeds meernemen de botsingen tusschen handen van den staat; vermeerdering der
arbeidersenbourgeoishetkarakteraanvanbot- nationale fabrieken en productiewerktuigen;
singen tusschen tweeklassen.Dearbeidersbe- ontginning en verbetering van denbodem .
naar
ginnen bondentegen debourgeoisietevormen, een gemeenschappeli
jk plan;gelijke arlleirlszijtreden gezameli
jk op om hun arbeidsloon plicht voor allen ;vereeniging vall het lantl-

te handhaven;zijrichten zelfs vastevereeni- bouwbedri
jf en der industrie; streven oll
)
proviandeeren;hier en daar barstdestrijt
lin te doen verdwi
jnen'enz.
opsïand uit; van ti
jd tottijd overwinnen de Het derde gedeelte behandelt (le theol-ie
arbeiders,maar slechts voor korten ti
jd;het van den klassenti
jd en de grondslagen van
resultaatvan hun stri
jden isniethet onmid- andere richtingen in hetsocialistisch streven:
dellt'
k succes,maardesteedstoenemende ver- llet vierde deelde verhouding van den colneeniging der arbeiders; deze wordt bevor- munistenbond tot de verschillende oppositiederd door de toenemende middelen van com - parti
jen: het manifesteindigt: ,,De colnmumunicatie,door degroot-industriein hetleven nisten verslnaden llet hunne meeningen en
en die de arbeiders met elkander bedoelingen geheim te houden;zijverklaren
ge
oepe
n,
Inrve
rbi
nding brengen; slechts die verbin- het in het openbaltr, dat llun doelslechtskan
ding is noodlg om de stukken plaatseli
jken bereikt worden door de vervanging derthans
stri
i
ot een nationalen,tot eenklassenstrtjd bcstaandemaatscllappelijkeordedoordehunne;
*J
'd t
te centraliseeren.De kl
assenstri
jd moet,daar moge de heerscllende klasse voor een comh1jde zelfstandige beweging dergrootemeer- munistischerevolutiesidderen.Deproletariërs
gingen op, om zich voor eventueelverzet te gaandeweg het verscl
niltusscllen stad ('n land

derheid is, ten slotte tot ilen val van c1e hebben niets te verliezen a1s hun ketenen:

heerschappijder bourgeoisie,totdeoverwin- ,1Proletariël-s Van alle landen,vereenigt u !''
ning van het proletariaat, leiden. De geëxploiteerde en onderdrukte klasse zal door
hare overwinning niet slecllts zichzelf, maar

de geheelemaatschappijvanuitzuiging,onder-

111'tlltzgl11val.1848wasBrllsselvoorkoIten tijd (1e
zetfalvall>t('elïtraal-llestuur Na'tultllrekelltlerfraltsclle
Fellrtlarll't'srtlll1.tlt, werdelk de leldende Ipondsleden door
de lllvlglsellc regcerlng, dle volksllewcglngen ln Belgle
vretlsdc, verllallllen of gcvaltgen gellolllen Olltler d1e

drHe
ukk
ing en klassenstrtjdbevrijden.''
t tweede deel van het manifest handelt

olllstalllllglledellverplaatstelletcclltraal-llestuur1)1
,,jbeslult
valt.'
;Maal'tzlillzetelllaarPartis,alsllct,,t.entrum der

over Proletariërs en Communisten ; het zegt
hier onder meer; ,
!de theoretische grondbestellingen der communisten zi
jnnietdeideeën
van een wereldvelbeteraar,maar uitdrukkingen van feiteli
jke toestanden Van een betoe
tns
ande
staanden kl
asse
trijnd.De wisseling van economische
heeft steeds ook een
wisseling der eigendolzlstoestanden ten gevolge gehad. Evenals de fransclle revolutie
den feodalen eigendom ten voordeelevan den

alle aallgelegerllteden van denllond lltjdroegook aan
Alarx()p,ln Parts,zoodradeontstandlglteden 'tveroorlootden, (1c nleest gesclllkte llondsleden tot een nleuw
celltraal-llestuurnaarzljnkeusteconstltlzeerenendaartoc
zelfsllondsledell,dlenletlnParljswoonden,tcllelkoen'ten
Gedurende den revollltletljd ln Dultscllland kwjlkde,

burgerli
jken eigendom heeftafgeschaft, wil
hetcommunismedenburgerlijkeneigendom ten
voordeele van een hoogeren eigendoms-

gelleele revolutlollalre llcweglng''.lletgatvoorts,overwcgende, dat de lleataallde onlstandlgltedcn energleke
'
leidlllg valldell1)()11(1elscllten,aan'tllondslldKarlM arx
llescltelden volulaclkttotnlonlenteelecetttraal-directlevoor

zooals Alarx nledetlcelt,(1ewerkzaantlleld van den llond
van zelf, (laar nu nleer werkzanlewegen totllereiklng
van 'tdoelopen stonden 't Zwaartepunt van den llolld
lag van Mel 1848 tot Me11849 ln Keulen;waar Alarx
met anderen de ,,Neue Rllelnlsclle Zeltung,ultgat' 1n
dcn zom er van 1849 constitueerde 't centraalllestuur
zicll opnieuw in Londen en vernleuwde de verblnding
met(lewet!ropgerichte kringen vanden bondinDuitsch-
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land Bljna ovcral waren degemeenten geheeluiteengespat,nietalleeninDuitschland,maal-o0kinZwitserland,
l'
rankrl
jk en Belgle De duitscltearbeidelsvereeniging

Com o.
-XL ()( '-v 7-(

partt trad in verlllndlng metdeverschlllenderevolutlonalre vereenlginren,d1e toen doordeultgewekenen
OpïemclltWela
t
jeu zjjvjrp(j
ej.
tjj
ly
jtey
.
uatlouaal-denjocra-

was outllonden en lïare leden werden ult hetland verllannen Toch bleet'een kleine ,,gemeente''van denbond
llestaan Londen &&-as toen de eenige plaqtsln Europa,

tlscll-soclallstlsch comlté,, jn ,jlevej),ryj yjam (.j(,(,)aau
de Opmollting Van de ,,emlgratleclul),, sryjjg: splluy..
llonden der polltle o a Clïerval t,n Glppemch traden

dle decommunisten een velllgoord bood Om deoude
leden vau den bond schaarden zich andere Wlllicll, de
leidervan 'tarbelderskorpslndenopstand in (lenRjnPt'
alz-Baden, Scharttner, de kommandant der Ilanauer
Gymnastenba
taljons, later W . Lle!)knecht Om de ge-

totdepa
vtkjtoe Op grondhunnerontltutllngenwerdelt
door vel.scjjilleuty
e vegnjmyjgej.j aauklacllten Iljgediend,
2l0 VP1e leden &..OOrjaugeyj.tjt.
tyyt(l
tegevangenls1)l-aclkt011 W1111C1l Zelt ging naal xyj
jey-jka,waarjkijIaterirt
tletl l'lll-geroorlog ultnkulltte Depattj Wllllclk-scllapper

lingenuitgezonden,HeinricltBauernaaroultscltlanden
A
dolfMaler naar Zwitserland Belden ll
addensucces;
v
ooral Ifeznrichmauer In 'tcentraalbestuurzelfbrak
weldra tweedracllt ult Eenige leden daarvan, vooral
wlllich,meenden,datlllnnenkol
'
tentijdeenI'roletarlsclle
revolutleinDultscltlandmoestbewerktworden lli
jverl
sa
mengaanmetde denloratlscllegeemlgarneg
ed
re
dend,aadrioemve
rsclleldenecomlte'sgevormd lladden en
dageli
jks'
tultbrekeneenernleuwerevolutleverwachtten
Marxwasecllterovertuigd,dateenmetsuccesbekroonde
aan
anva
da
eriaDau
clle regeering nietj
todter(
1b
eour
zeggeepor
ai
ael
v
'tlpo
rp
olet
tits
is
maar totlteel'schappi
zou lelden.Alsde,proletarlersaandlenstri
jdookzouzlen
deelnenlen,belïoorde'
ttocl
tnlettotltun roeping,voor
e
en demoerausche revolutle te aglteeren?ofsamen te
spannen Marxgeloofdenietaaneenpraletarlscllerevolutie

C0111Inlltatie lat-, verwisseling, verander
i
n
g.ln de sterrenkunde:dehoek)dien delijn
van de aarde naar de z0n met een andere
Van de ZOn naar eon Planeet maakt. ls deze
lloek nulo, dan staat de planeet in oppoét'
ie
me.t
de zonx) i
j 1800) in conjunctie.
-,
,s hi
tJ@Il1l1l1llalOr, Stroomkeerdor Ofstroomverwisselaar? noem t men alzulke inrichtingen,
n in tegengeW 0)ke den electrischen strool'
Stelde richting kunnen doen gaan,zonderdat
de bevestiging van de pooldraden daarfoor
beho
eft te worden veranderd.
,
.

schappi
jaaneenrevolutlonalreontwikkta
llng;sleclttslangzaam tot stand komendeverandemngen derntaatschap?
gk
elet
oms
esteaen
dne so
l
tev
r
os
o
as
p
,
teli
p
ro
ta
rd
ee
nn,va
tv
ee
er
dma
sc
ll
rl
e
da
en
re't
vg
ol
k
ktlk
as
et
nta
,al
'
t
coJcentreeren dermassa'sln degrootesteden enz,zoude
tdelleerscllappi
jvan'
tproletariaatl
tunnenlelden
1
5nSeto
pt.1850 steldeMarxdaarom voor,deaanllangersvan
wlllich uit te slulten Bi
j'tmotlveeren van datvoorstel deet ht
j'
tprincipieelverschllvan meeningduideli
jk ultkomen,'
Wàlllch en zà
jn aanll
angerswerden uitg
e
s
l
e
t
e
n.
Z
i
j
c
on
sa
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ele
rt
de
ct
ltoda
all
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nn
de
rl
e,
ll
ond,wienscentr
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uunrz
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swa
ar
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da
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ke

Italië, grenst ten n. aan het Zwitsersche
kanton Tessin, ten n.o.aan deprov.Sondrio,
tel1 0. aall Cergamo, ten Z.aan X ilaan,ten
w . aan Novara, en beslaat een oppervlakte
vaan ,27
96 ltm2
, , , .;-,whet is een. vooralpe
-n. land,
Uat Uellalve 11et Uomo-meer hetOosteli
lk deel
van het Maggiore-m eer, het Luganermeer,
v00r zoover (jit op ital. gebied is gelegen,
llet meer Van Varese en andere kleine

sclleuz-de draden weder aaneen te binden, Mrerdenzende-

maarovereenkomstigztjnorganlscheopvattlngdermaat-

M.el.(j aauvang 1:53 otltllonden

f*D1*. 1) Provincie van het koninkrigk

Ge
b
e
rt,iL
ehma
nln
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happder
,me
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l
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rlel
1
willlcll1)e- alpenmeren Omvat; 0. is ri
jk van heerljke,
s
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ni
d
a
'
ac
ts
ec
e
eit
van de drie schilderachtige streken, tameli
se
t
enzd
erhrD
ull
t
lleooakrbe
i
der
sveerrdeecrnll
jk bergach
'tig
lpngellop hunne
zi
jf
le,waarultMarxmetzll1aanhangersBauer,Engels, (X0nt0 Legnone, 2610 meter), met schoone
-

Eccarius,Liellknecht,Plper,Pt
knder,Sclt
ramm,Selleren dalen)zachtglooiend in de richtitlg van dePot
wo
;aau
dennaa
zi
lrvKe
erp
laatsten toen den zetefvan '
t lakte.
cenl
tr
l-llltetsrtauur
,hoofdrivieren: Adda
ulen, waar sinds lang de ,,lei- v .
. , Tresa en Olona;
dende kmng''voorMlt
ldel-cn ZuldDuitscllland bestond Zildeteelt, koren- en wi
gnbouw? visch,hout,
en zicll na Londen 'tmeestbeteekenend centrum van lnarm er? albast;rundveeteel
i
t,zi
jde-industrie,
nt
l
erctu
'
tee
Kle
rcahchct
enntrl
l
e
o
catieC i
jzerindustrie; 560)000 inw.;
De
Ol
O
euk
ls
e
a
av
lbn
ed
stuurwerden(
loordeparti
j PZPieyfabri

van Mal
'x nieuwestatuten,in overcenstemmingntetde klimaat mild en gezond; de provincie omvat
meenlngen van Marx,vastgesteld Vierafgezantenzond drie districten:0Om0JVarese en Lecce.
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le
ge
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De.overlge bescltuldigden werden vrtigesproken

taureerde kerken (Sant' Abbondio en San
Fedelel?eengotischraadhuisuitde13deeeuw :
12,000 lnw.,metdevoorsteden 26,
000;allerlel
judustrie, beeldhot
l.wer
jaen
ge handel)
a
,
.i
, lev
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en den vlerden naardeRt
jnprovlncle Een dezergezan- Provincio, schilderachtig gelegen aan het
ten,de kleedermakersgezelXotlnung,viel10Me11851 zuiddinde Van den Westarm Van het meer
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g0DOr0n Werd. U.heetteOlldtt
ldsComum en
was toenmaals een stad der lnsubren; de
pome
ne
,
, i
, nl vooral Oesar,zochten van 0. een
Ut/lWerk tegen de alpenvolken te maken;in
de vroege lniddeleeuwen was deze stad de
StaPelpjaats voor den handel van Raetië op
de landen Van den Boven-Donau;een hoofdzetel der Ghibellinen en pde open poort van
Italië van de duitsche keizers'' werd 0. in
1127 door de M ilaneezen verwoest,dock in

Comonfort.
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tompl/gne.

1159 door keizer Friedrich I weder opge- geb. 27 Juni 1835 te Rom e, werd in het

bouwd en met een burcht versterkt;later
viel het onder de signorie der Rusca,kwam
in 1335 aan de Visconti,en deelde sinds de
lotgevallen van Milaan.
Comonfort(Ygnacio)PlesidentvanMexico,
geb.12Mrt.1812teLaPuebladelosAngelos,
overleden 13 Nov.1863,koosop zo-jarigen
leefti
jd de zi
jdevan generaalSantaAnna,verdedigde in 1836 de stad La Puepla tot het
uiterste,moestzich echterten slotteovergeven, en trok zich daarop voor eenige jaren
in hetprivate leven terug;door zi
jngeLoorteplaats werd hi
j in 1844 naar hetCongres
van Mexico afgevaardigd;hijwas voortsmilitair bevelhebber van Tlapa,in welkenpost
hijgroote energie en eerli
jkheid aan dendag

jaar 1859 hoogleeraar der grieksche taal
aan de hoogeschool te Pisa,later aan die te
Florence, eindelijk'aan die te Rome;hoofdwerken:Iperide,J'fuzcztïyyaec(t861))lntornoal
libro dei SetteSc'
pi(186a), Saggit
fef dialetti
greci nell' Italia Azlcrïtfïpzltlle (1866), Virgilio
nelAzlc#ïpe'
vo(1872),Papit'oercplfzzieye(1875),
Relazione .
:'
?
xi papiri ercplczlTf
:i (1875), icf
commi88ione p-crïcc di f'
ïyï,
:frf
'fp e il ciclo
epico (1881),hcrizionigreche #ïOlimpiae#ï
lthaka (1881), La d!/l ercolane8e deifïypz?f
(1883), Le !ep#i di Gortyna (in dl. 3 der
M onwmenti, czlfïcl,
i van de academie der
Lincei, Milaan, 1893);metd,Ancona gafhij
conti e rcccplfï del rpllpîp italiano (Turijn,
1870-89,deel1-8)enwaslangentijdmehe-

legde, en in 1846 lid van het door generaal redacteur van ,:ll,evista di ûlologia etd'istru-

Paradesverjaagde congres,nam deelaan de zioneclassica''(Turi
jn en Rome,sinds1873).
samenzwering der liberalen van Aug. 1844)

Com partim ent,afgedeelderuimte,gedeelte

was daarop burgemeester van de mexic. van een spoorwegrtituig,

hoofdstad, prefect der w esterafdeeling van
Com partilnento. ln ltalië de titel der
den staat Mexico, opperbevelhebber in den oude landschappen, thans offlcieel ingedeeld
oorlog met de Vereenigde Staten, afgevaar- in 69 provinciën; zie Itallë.

digde op hette Queretaro vergaderend vre-

Colllpassio,lat,Medeli
jden,medegevoel.

descongres, en directeur-ontvanger in de
Com pendium , lat. Handboek, leiddraad,
havensteden Acapulco, Sinaloa en Vera-cruz; waarin eene wetenschap slechtsin algemeene

uitdeze betrekking werd hi
j in 1853 door trekken behandeld is.
Santa Anna,toen dezewederaanderegeering

Com peneatie lat., verefening,vergoeding,

kwam, ontzet; hi
jnam daarop deelaan den schadeloosstelling. vergelijking van schuld.
opstand van 1855 tegen Santa Anna en werd Colnpellsatie-slinger.Xie Slinger.
na diens va1 eerst totplaatsvervanger van

Compensafor, een in rechte stoom- of

president Alvarez. en 10 Dec.1855 zelf tot waterleid'
lngen aangebrachte inrichting, om

president gekozen; hi
j had echter hetleger
en de geestelijkheid tegen zich,dochslaagde
er in zich hiertegen te handhaven;om de
machtder geesteltkheid voorgoedtebreken,
vaardigde hi
jhet dekreetvan 31 Maart1856
uit,waarbi
j allekerkeli
jkgrondeigendom vervallen werd verklaard, en dat van 28 Juni
1856, waarbijde clerusgeen grondeigendom
meerverkri
jgenkonofbezittenmocht;hoewel
door een sterke partijgesteund en metbuitengewone macht bekleed,slaagde hijerniet
in de orde en rust te herstellen en w erd na
een bloedigen stri
jdinJan.1858doorgeneraal
Zuloaga gedwongen Mexico te verlaten;hij
begafzich,na voorafJuareztotzi
jnopvolger
tehebbenbenoemd,naardeVereenigdeStaten,
doch keerde na weinigejarennaarzijnvaderland terug en werd nabijSanLuisPotosidoor
Guerillas vermoord.
Comoren-eilanden Zie Komoren.
Comorill. (Kaap) De zuidpuntvan Voorlndië.
Compaet,gedrongen,dicht ineen.

de door warmte ofl
toude veroorzaakte uitzetting ofinkrimping der buizen onmogeli
jk
ofonschadeli
jk te maken.
Compère fr., makker, kameraad, helper,
medeplichtige,mededader
Colnpeteeren,lat.Toekomen,te vorderen
hebben.
Competent, bevoegd, rechtmatig;competentie,bevoegdheid.
Compiégne. 1) Arrondissement van het
fransche departementOise,1274 km2.groot;
het omvat de 8 kantons Attichy,Compiégne,
Estrées-saint-benis, Guiscard, Lassigny,
Noyon, Rqssons-sur-Matz en Ribécourt, te
zamen met157 gemeenten en 95.000 inw.
2)Hoofdpl.van het arrond.en hetkanton
Compiègne, schilderachtig gelegen, aan de
Oise; meerdere schoone kerken (Saint-Germain,Saint-Antoine,Saint-lacques),een gotisch stadhuis,een ènderLodewi
jk XV verbouwd slot,een 111/'
gkm2.grootpark,sinds
Clovis jachtdomein der fransche koningen;
gedenkïeeken van de maagd van Orléans;

Cem pagnie, fr.,gezelschap,vennootschap. een collège, bibliotheek van 30.000 banden;
In het leger eene aldeeling infanterie van 100 museum van kunstwerken en oudheden ,
tot 250 man, die onder bevel staat van een 14.000 inw . - O , volgens sommigen door

kapitein.Eenige compagniëntezamen vormen
een bataljon.
Compagnon, fr.. makker,handelsvennoot,
associé.
Comparatio,lat.,vergelijking;comparatieh
vergeli
jkend.
Compareeren. verschi
jnen, meer bepaald
voor den rechter, of voor een notaris,van
daar dat hi
j ofzij,welke verschi
jnt,compar&nt,ofcomparante,wordtgenoemd.
Comparetti. (Domenico) ltal. philoloog,

de oude (.
9 lliërs gebouwd, heette ten tijde
van ClovisCompendium en kreeg van Karel
den Kale in 876 den naam van Carolopolis;

in 876 werd Lodewijk de Vrome hier uit de
regeering ontzet;24 Mei1430 vieldemaagd
van Orl/
eans hier den Bourgondiërs in hanaen,doorwelke zi
j aan de Ellgelschen werd
overgeleverd ln de nabi
jheidhetslotPierrefonds.
Compiégne.(Victor,markies de) Fransca
reiziger, geb.22 Juli1847 te Fuligny (dept.

Com pilatle.
.
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Aube
),overl.28 Febr.1877 te Kaïro (in een
duel), bereisde in 1869 Florida, in 1872

Compositen.
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Midden-Aluerika, in 1873 74 met Marche
de landen van de rivier Ogowe; behalve

lkoofdge nu eens gell
gksf
lortig, cn daltwederongelljksoortl
g; randbloemwes i1
llletlaatstegevalmeesttong-

stellen van een werk door uitknipsels uit
andere werken; compilator, de sam ensteller
Van 00n Zoodanig Work.
Complaisanee, fr., vriendeli
kheid, wel-j
willendheid.
Com pleet, lat.completu8:gevuld Voltallig,
volledig; completeeren : aanvullen, voltallig
maken.
Com plelnent, in het algem een datgene

,, llntoftontigen zoom,en danwedereelerzl
jdsl,
'ee
.
getle u'tloopende,dat dan aan ltaar atgeknotten top
eveneens s-tandlg is Aleeldradell 5 ln aantal, op de
llloemkroon gczeten:envan vrle llelnïdraden voorzlen;

veleopstellenin vakti
l'dschriften schreefhi
j:
L'Afriqne éçvttfprïcle (Pari
js, 1875,2 dln.),
'
VoCol
yage
'
R:clta8sesetpverz.c(1876).
npilatie, (lat.,Plundering),hetsamen-
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groeld,door welkedesti
lllteelloopt,en daardooraanl
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l
g
gl
e
en
nde
t:t den naan.an
v&
n synanthereeen of
sey
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g'
e
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sv
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ten dezer famille ook
, waarmede de pl
welllestempeldworden,alst
loktotltareplaatslngln de
1
9deklassevan hetLinneaanscllestelselVruclk
theginsel
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t
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jl1)jdevrtlclk
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a
au ztu top tweespll
e
t
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uet vlakke,vooral laugshun
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wa
t bi
j een gedeelte moetworden gevoegd
om het tot een geheelte m aken;zoo is in

r
and en op llunnellovensteopervlaveklleraclltigl
)ellaarde,stempels vrucht een op den vruclltllodem ge-

zijCol
n ve
rschilmet 90Oop hetquadrant.
nplelllentaire kleuren of aanvullings-

z
aadpluls(pappus)draagt,'twetkverstlllllendvanvorm
wezen kan eltzeldzaant gelleel olltlreekt Bloempjes

de meetkunde het complement van een hoek

kleuren zi
l@n die kleuren, welker vereeniging
wi
tgeln
ic
ht naa
geesftt.eVo
g
enrsge
He
lmh
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zeij
ned
e
vol
de
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nde
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n.
Paren complementair:rood-groenblauw;Oranleblauw ; goudgeel-blauw ; geel-indigoblauw ;
Vroengeel-violet.Zie ook Aanvullingskleuren.
f'onlplete g'
etallell, ontstaan door ver-

e
eniging van een werkelijk en een denkbeeldig getal, door optelling ofaftrekking.
Coluplex Samenvatting, verzameling.
:
Com plexle,Lichaams- ofgemoedsgesteldheid en het deze llitdrukkend uiterlil
-k.
Com plieatie verwikkeling, ingewikke
lde,
,

verwarde toestand.
Conzpliee fr.m edeschuldige,medeplichtige.
Colnplilnent fr. Groet,beleefdheidsvorm,
,
plichtpleging.

Colnponeeren, het scheppen of schri
jven

van een muziekstuk ofcompositie;com ponist:
toonzetter, toonkunstenaar,de schepper van
een muziekstuk.
Com ponenten, de samenstellende deelen
van een geheel;in de scheikundedeverschillende onderdeelen, die een legeering of een
mengsel vormen; in de werktuiqkunde het
onderdeeletnerkracht;in de sterrenkundede
enkele sterren van een dubbelster.
Colllpositen,Compositae,Saamgesteldbloe-
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door dle ln (
le onderf
amlllesderTuli
llf
lorea,tanguli-

s
flo
aren en Lablatlf
lorenvervaugen vanltetlooo-talge-

cllten hellben 69 vertegenwoordlgers ln Nederland,
teza
men met 1:4 soorten (deln onderstaandeli
jstvan
ln Nederlant
l vertegenwoordigde eeslacltten achterzeVoegde ci
jtcrs geven het getal soorten aan dat ftet
eslacllthlertelandetelt).
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carduus (olstel) 5
czrsium (vederdlstel)7
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S
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in bloeiwijze sterk met elkaar overeen,en
zi
jn daarom reeds uitwendig a1sleden eener
zelfde familie te herkennen; de C.zign van
uitgebreid nut; vele zi
jn offcineel,anderen
zi
j
n
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s
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1)e Composltcn zljn kruldaehtlge,zelden lloutige'gewassen, met afwlsselende of tegenovergestelde llladen,
dle geen steunblaadles llebllcll,maar dlkwllsaan den
stengelgezeten zt
jn,llloemen ltleln cnllzgrooten getale
vereenlgd toteen zg.hoofdze (zle Bloelwpze);bloemwes
op den vruclttboden (receptaculum)splraalswllze
gerangscllikt, dlcht op elkallder gelloopt, van bulten
naarblnnen ontlulkende,entezamen,lliJdeneerstenaanbllk,op ééneeukelebloem gelijkende,waarom dan ook

.

Avnosems l

uehchrj
rsun.(stroobloenl)2. Hypoclloeris(Biggel
zl
cruld)2
Artemlsla(Alsen1)6
Taraxaculn 1.
Ammobiunll
Cllondmlla 1
Cotula 1
Lactuca(S1a)4.
Santolina1
Soncllus(Melkdistel)4.
Achlllea(Dulzendlllad)4
Mulgedlum 1.
Anthemls(Kamzlle)6.
Barkhausla3.
Tanacetunl(Avormkruld)it Crepls(Streepzaad)4.
Chrysanthemum (Ganzebloenzl4llleraclum (Havlkskruill)l5.
Matricarla1.
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Clmpeeiteur,anderwoordvoorComponistlb.
v.tothetdrijvcnderboormachinesbi
jhet

(zie Componeeren);ookletterzetter.
'maken van tunnels.
Colllpositie, samenstelling; minneli
jke Colllprimeeren. Samendrukken, samenschikking; ook naam van verschillendelegee- persen.
ringen die op edele metalen gelijken
Compronlie. W ederzi
jdscheovereenkomst.
Compositio,in de middeleeuwen deboete, Zoo spreekt men in het dageli
jksche leven
waardoor de bedrijver van eenongeoorloofde van een C.wanneer staatsparti
jen oùderling,
handeling zich van den beschuldiger ofdiens oflnet de regeering overeen gekomen zi
jn
erven kon loskoopen. De verschillende mis- een bepaalde houding tot aanneming of verdri
jven waren in het volksrecht naar een werping van aanhangige wetqvoorstellen of
bepaalde maatstaf geschat.
besluiten aan te nemen In rechtzakennoemt
Compost, van lat.compositum,samenge- men C.de overeenkomst tusschen parti
jen,
steld.M engselmest.Deuitverscheidenestofen
samengestelde m est,in het bizonder eenverm enging van aarde met organische stoYen.
De gewone C.bestaat uit stalmest,dielaags-

dat geschillen aan de uitspraak van scheidsmannen zullen worden onderworpen Te dien
opzichte bepaalt art.620 .
van ons W etb.van
Burgerl. Rechtsvordering ; y:leder kan de

gewlgze met aarde afwissel
t.0ok lluisafval, geschillen omtrentde rechten, waarover hij
turfmolm, zaagsel, kolenasch, run, onkruid, de vrije beschikking heeft, aan de uitspraai
dierli
jke afval en dergeli
jke vormen door- van scheidslnannen onderwerpen. Men kan

.

ee'ngemengd een krachtige,werkzame mest. zich zelf vooraf verbinden om geschillen,
Collkpot, fr.compote,ingemaaktevruchten, welke in het vervolg mochten kunnen opko-

gember en dergelijke toespijzen 0ok degla- men, aan de uitspraak van scheidsmannen
zen vaaswaarln éeze op tafelkomen.
te onderwerpen.
''Echterluidtart.62t:y
:Men
ColnN lllld-.
dz'llalllolllaellille.ZieDynamo
m achine.
Colllpolllldluloeolllobiel. Iaocomobiel wier
stoommachine als compound-machine is in-

kan, op straYe van nietigheid: geen com'
promis aangaan te,r zake van glften en legaten, tot levensonderhoud, huisvesting, of
kleeding, van scheidingen tusschen echtge-

gezicht.
icolllpound-raderen.Zie Tandrad.

nooten, hetzi
:
i
' uit den echt, hetzi
jvan tafel
en bed,hetzt van goederen,van geschilpun-

meerbepaald van drukwerk.
f ellppres.Een samengevouw en stuk linnen,
dat op een wond wordt gelegd, hetzi
j bevochtigd in een vloeistof, die de genezing
bevordert,hetzij droog om eennoodigedrukking qp het zieke deeluit te oefenen,ofom
toetredl
Yng van luchttotde wond tebeletten.

art 625: ,Het compromis zal den termijn
scheidingsmannen onderwerpen, zal moeten
beslistzi
jn,en bi
jaldien zulksnietbepaaldis
geworden,zalde lastaan de scheidsmannen
opgedragen, zes maanden voortduren,te rekenen van den dagâdat zi
jhunnebenoeming

Cllnmtant.Zie Contant.
ten,die den staat van eenen persoon aangaan,
Compte,fr.rekening.
noch van eenige andere geschillen waarover
Com pres, lat.,dicllt in een,dichtop elkaar, de wet geene dading toelaat.
''Voortsbepaalt
bepalen, binnen welken de zaak, aan de

ti-llert'ssibi
'liteit. Salnendrukbaarheid;de hebben aangenomen.Gedurende dien termijn

eigenschap der licbamen, ten gevolge waar- kunnen de scheidsmannen niet llerroepen
van zic,
h hun volume door samendrukking worden, dan m6t eenstem mig overleg van

laat verkleinen. Detegenovergestelde eigenschap heet extensibiliteit öf uitzetting tzie
aldaar).- De C.van vastestofenistegrooter naarmate zi
jporeuserzijn.Hetgrootstis
de C.bij de gassen.

parti
jen.
''(zie voorts:Scheidsrechter.)
Conlprom ittet'ren, eigenl.wederkeerig beloven of wederkeerig berusten in een uitspraak. (Zie Comprontiè.lemand C.:iemand
in zijn eer ofgoeden naam aantasten,in qp-

mom pressie.. Samendrukking,verdicllting, spraak of onaangenaamhedon brengen,zich
ln de geneeskunde de toepassing van een zelf C.,zich zelf in opspraik brengen.
aanhoudende druk op zieke deelen,.
b.
v. op
Colqptahel, fr. verantw., rckenplichtig.
bloedende vaten, om het bloed te stelpen
Colnptabiliteit, fr.Rekenplichtiglleid,ver-

Colllpreesielnattllille,ook compve88or genaamd. W erktuigen, wier door motorische
kracht bewogen kolven de samendrukking
(compressie) van groote luchtmass'sveroorzaken. Daar bi
j sterke compressie een aanzienli
jke verwarming derluchtintreedt,moet

antwoordelijkheid voordejuistheld van geldeltjke verrekeningen.
f'em pplsatie,aansporing,dwang.
Colapulsoires, fr ln het fransche recht
beslissingen waardoorgriffers,notarissen of
'andere bewaarders van openbare registersof
voor een voortdurende afkoeling van den acten verplicht worden aan eene part
ij een
,

pompcylinder door koud water gezorgd wor- uittreksel of afschrift of inzage van bescheiden. De C.worden gebruikt b1J het werkcn den te géven.

in de aarde ofonder water,en ook in ruim- Colnplllsorilllll,schri
jven waarbi
jeenhooten, die gevuld zijn met voor de inademing ger college een ondergeschikt college tot
ongeschikte gassen.ln denlaatstentijdwordt bespoediging eener zaak vermaant.
de samengedrukteofsamengepersteluchtvoor
Com putabel,Berekenbaar.
het vervoer van brieven langseenbuisstelsel,
Clm plttatie,Berekening.
of ook tot het vermengen van vloeistosen
tlem ptltes, lat. Berekening. C. pa8chali8,
toegepast.Devoortrefeln
-kstetoepassing vindt berekening volgens welke de datum van het

de gecomprimeerde lucht echtertothetdri
j- Paaschfeestbepaald wordt.
ven van werktuigen,waarbi
j hetgebruikvan
Cemte,fr.graaf;comte-e,gravin.
stoom als beweegkrachtnietmogeli
jkis,zoo Comte. (lsidore Marie A'
uguste François
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xaver) Grondlegger derzg.positievephilos
op
hie,geb.19Jan.1798teMontpellier,overl.
5sept 1857 te Pari
js,werd opgeleid aan de
Polyfechnische school in zijn geboorteplaats,
ging in 1816 naarParijs,leerde Saint-simon
kennen, brak echter
,
;'
spoedig metdeze,werd
'
in 1820 medewerker
.
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aan,,l'organisateur'',in
1822 van hetnieuwopgerichte blad ,,LeProducteur'',begonin 1826
voordrachten over zkjn
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deAu//bs,a'
vecle8'
sife,
s1)46),Trav
itêcp-wzef
(lbhi8toirexcfurelle(1844- 48),M'
aséed'Aidàpire
natnrelle (1854) enz.Zi
jn echtgenoote Mme
Aghille Comte, geb. Aglaé de-Boucauville,
biJ haar huweli
jk met0.weduwe van J.L.
Laya, schreef een ElogedeMmedeArkp,
c
(1840), blijspelen enz.
Colnuni(Sette)en Tredieicomuni Zeven
gemeenten en dertien gemeenten.Tweeberglandschappen in Opper-ltalië;heteerstein de
yrov.Vicenza,tusschendeAsticoendeBrenta,
ln het n deel der Lessinische Alpen,omvat
de gemeente Asiago, Roana, Rozzo,Gallio,
Fozza,Enego en Lusiana;hettweede,in de
prov. Verona, aan de zuidhelling van de

A.von Humboldtwer- Monti-luessini,tusschen deEtsch endeAgno,
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bescherming in Enge- vano, Badia Calavena, Selva de Progno ,
en

. land (StuartMij),oeorge Grote enz.Zi
jn positieve pllilophie is een
mengselvan empirislne en socialismeen richt
zich in zi
jn negatiefgedeelte tegen elke metaphysica. Zijn hoofdwerken zi
jn:Plan de8
travauœ t
scïcnlz
i/iqz
d
xesnéce8saive8ppurWorgani8er
la societl (1822),Systèmedep/àilpdnph'
lep08itive (een nieuwe bewerk
.ing van het vorige
werk, 1824), Cour.
n de philf
p8pwhîepo8iti'
ve (6
dln-, 1830-42,5de druk, 1893);in hettijdpesk van zijn religieus enthousiasme schreef
hi
j: Sy8tème de politique ppyiffre, p'
?
xTraite
dssoeiolç
lgie(t852),Catécbj8meppyïfllfe/
'verdrr
schreef i1y: Traité é/l
rme'
/lfcïre de g/pAnélrle
analyttque(1843),Traél'
lp/tilp:p.
p/à
igue d'a8trnnnmie ,ppulciz'
c (1844), Discour8 8ur l'e8prit
po8itéf(1844),Grenlairezrp.
ppdtxzlfunec:ypcïation Tib'c pour l'
ïwdfrvcfip?p d'
a ptkfpledan8
tout Coccitlcsf envopéen 1848),Calendrier p0bwitévi8te (1849),k
%y8te'mez?p:ïfid
lïf
gfe (1852- 54),
Bibl
-iothèqueppyifirïyfe(1851),CatekluhmeppWtiri8te (1852),Appelcvz con8erratew'
à (1855),
Sgnthè8e'
yulp'
ccfitlc(1856)4ztjn exécuteurstestementaires gaven in het licht: Lettre8 4 M .
Valat:prtl/'
eydeur,(
lez
mtzf/tcintzx
/ïgue.
s(1870),Let,
/re,
sa
* StuartMill(t877),Opu8c'
ale8 de#/fi!0dop/zie 8ociaje(t883),Te8tamentcl'yluguyfeComte
(.
1884).
t%1llte. (Pierre Charles) Fransch schilder,
geb.23 Apr'l1823,te Lyon,leerling x
van RobertFleury,wi
jdde zich evenals dezeaanhet
historisch genre, çn debuteerde in 1847 met
Lady Jane Grey''; andere werken van hem
zi
jn Jeanne d'Arc bi
j de kroning van Karel
Vl1(1861,museum teReims),KarelIX door
zi
jn moeder tot den bloedbruiloft aangezet,
Bezoek van Frans 1 aan Benvenuto Cellini,
De' nichtvan Don Qlzichotte (1877) enz.
Colnte.(JosephAchille)Franschnaturalist,
geb.te Grenoble,1802,overl.teNantes,1866,
was achtereenvolgenshopgleeraar,bureauchef
aan het ministerie van openbaar onderwi
js,
en directeur der voorbereidende school voor
het hooger onderwi
jste Nantes;zi
jn hoofdwerken zi
jn:Recherchen czltxfpvlïg'
d
xe:etpàpWplogique8 relcàire: à, !f
z pre'
dominance #u bra8
drozt d'
?
xr febra8gcuc/le(1828),llègneanimal
de Ouwer, dipo8é en fcàlecuz métltodique
(1832- 41),Cah%er8 #'Aïyfpîrenaturelle (183645), met Milne-Edwards; Xnvrescp-pl?fe:
.

.

s.Bartolomeo tedesco.De bewoners noemen
zich gaarn.
e Cimbren. Van de Satte Comuni
is Asiago hoofdplaats,van de TrediciComuni
Badia Calavena;de eerstebeslaaneenoppervlakte van 260 km2, en tellen 23,0001nw.?
die van veeteelten stroovlechten bestaan.
Con,ital.,met. ln de muziek in talvan
uitdrukkingen gebruikelî
jk, als: con abbandono:met overgave;c.afetto methartstocht;
c.afllizione,met uitdrukking van smart; c.
agilata, met bevalligheid; c. calore met
warmte
Colllllllllre,ital.,metliefde,ietsc.amore
doen:ietsdoen met toewi
jding.
Cfme.Afkortingoprecepten voorcgp,ci:u:,
lat., klein gesneden (van wortels, stepgels,
endergel)
.
C@nca,ital.Mossel,C.d'oro (goudenmossel),de bocht van Palermo.
Collca della Campania. Plaats in de ital.
prov.Caserta,3000 inw.
Colleaar lat., hol,heet eenx
gebogen oppervlakte, waarvan de randen dikker zi
jn
dan het midden; in het tegenovergesteld
geval spreekt men van convex (zie Lens).
In de wisk.noemtmen C.de zijde van een
kromme lijn, waar twee van hare ,punten
door een rechte lijn vereenigd kunnen worden.Aan de anderezijde,waarditgeenplaats
kan hebben, noemt mep haar convex of bol.
f olkearlleall Hoofdpl. van het'kantgn C.
(4 gem.17.300 inw.) van hetfransche dept.
Finistère,22 km . van Quimper,z
aaneenklein
zi
jbekken van de Forestbaai,6500 inw.;de
reede is slechts voor kleine schepen toegankelijk.
Colleedo, lat, ik geef toe, ik erken,ik
stem toe.
Coneentaina of Cocentaina. Stad in de
spaanscheprov.Alcante,aan deSerpis;7600
inw-,papierfabrieken,branderijen,stokeri
jen,
kantfabrieken; 0. is de hoofdstad van het
s
gelJ
i'kn. district met 26.000 inw .
tlolleelztreeren) fr. op één punt samentrekken,b v.lichtstralen;ook hetverdichten
van een ofandere stof.
Coneentris he eirkels! zi
jn die cirkels
welke met verschillende straaluiteenzelfde
middelpuntgetrokken zi
jn.
Coneepeion. Provincie der zuid-amerik.
x

Coneepelon.
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republiek Chili,grenst aan de zee en aan de
provinciën M aule, Nuble,Biobio,M alleco en
Arauco,is 9155 km2.groot,heeft212.000inw .,
en is verdeeld in de5 departamentosLautaro,
Talcahuano, Rere, Puchacai en Coelemu ;C.

Coneha.

vroeger Arroyo de China geheeten,hoofd-

plaatsder argentijnsche provincie EntreRios,
aan de Uruguay, 10.000 inw.; de stad staat
door een spoorli
jningemeenschapmetParana
en is voor grootere schepen toegankeli
jk?zi
j
is wegens zi
jn ri
jkdom aan landbouwpro- werd in 1778 gesticht.
ducten de korenschuur van noordelijk Ohili, Coneepeion dellro.Stadje in den mexien levert verder wijn en steenkoot. Voor- caanschen staat Zacatecas,3400 inw.
naamste plaatsen: Uoncepcion (hoofdstad), Coneept, lat. ontwerp, schets,voorloopig
Coronel,Lota en Talcahuano.

plan.
Coneeptie,conceptio,lat.,ontvangenis.Fe8een vruchtbare land- fltvl conceptioni8 immaculatae beatae M aréae
streek, aan den rechteroever der Biobio,10 '
pïrpïsïd. feest der Onbevlekte Untvangenis
km.van haar monding,onder 360 49'Z.B.en van de H.M aagd M aria.
730 7,36,W .
L .,ten n.w.van den berg CaraConeeption. Eiland van den Bahamacot, die een prachtig vergezicht tot aan de archipel,60 km .z.w.van San Calvador,ruim
zee biedt;klimaat gezond,echter wegens de 7 km2.groot.
hevige winden en de vochtigheid minderaanConeeptiollsbaai. Baai aan de noordkust
genaam dan in andere plaatsen van Chili; van het schiereiland Avalon,oosteli
jk New24.
500 inw.; een kathedraal, een raadhuis, foulldlahd, m et vele visschersdorpen aan de
geplaveide straten ; C. is zetel van den bis- kust,benevens de haven Harbour-Grace.
schop en van hethOf van cassatie van ZuidConeert, fr. van lat. concertare,mededinChili, heeft een seminarie, een lyceum, een gen,wedi
jveren.Muziekuitvoering,ook naam
landbouwschool, en een kweekschool voor van een muziekstuk door een solist voorgeonderwijzeressen (met duitsche leerkrachten); dragen met orkestbegeleiding.

van
2)Oh
Hoi
oli
fd
,sg
taedlegd
en
erine
g li
jknamige provincie

een spoorlijn stelt de stad methaar haven,

Coneertina. Muziekinstrument (Zie Har-

Talcahuano, een andere m et de hoofdstad des monika).
lands en met het zuiden in gem eenschap.De
Concertm eester,dedi
eerde
stenvioolspeler:soloBiobio is bi
j C.zeerbreed,echterondiep en violist in een orkest,
dirigentbl
jontbezet m et zandbanken,derhalve slechts voor stentenis vervangt,
kleine schepen bevaarbaar. De industrie is
Coneessie, lat., vergunning, inzonderheid
gering, de handel des te belangri
jker ttlit- van staats- ofgem eentewege gegeven tothet
voervooralvan steenkool).C.werd in I550 aanleggen en hebben van grootew erken.6bndoor Pedro de
Va
ldi
vië
ars
gevse
ti
ht,ri
1n554 en ce88ionavi8,de persoon ofgroep vanpersonen
Ar
auc
an
rc
ove
dn.i
1608 door de
1570, aan wie deze vergunning verleend is
1657 en 1751 door aardbevingen en op 20
Colleha (don ManuelQuttierezdela)marFebr. 1835 door een zeebeving verw oest. kies de1Duero, syaansch generaalen politiOnderde spaansche heerschappi
j waà hetde kus,geb.te Madrld, 1808:gesneuveld in den
tweede stad van het kapitein-generaalschap slag van Muro, 1874;ht nam deelaan het
Chili
verzet tegen de spaansche overheersching,

3)Villa de 0.,stad in den mexicaanschen Fing yervolgens naar Amerika om de rust
ln de opgestane spaansche koloniën te helpen
herstellen,keerdetoen dezevoorSpanjeverhaar appels, die wi
jd en zijd aftrek vinden; loren waren, naar M adrid terug, stelde na
C. was vroegerbelangrijk om de nog thans den doodvanFerdinandV1I(1833)zi
jnzwaard
tameli
jke hoeveelheden zilver opleverende in dienst van de jonge koningin lsabella
zilvermi
jnen JezusMaria,in de Sierra Tara- tegen de Carlisten, was eerst parti
jgenoot
hum are.
van Espartero,daarna van den ultra-conser4)Villa real de la C.,hoofdstad van het vatieven Narvaez, vervolgens weer van Esdepartamento C.(11.000inw.)derzuid-amerik. partero. toen deze weer aan het bewind
republiek Paraguay,onderden keerkring;2000 kwam,trok zich bi
jden valvan lsabella uit
inw.;handel in Paraguay-thee,diein devlak- het openbare l
even terug (1868),nam opuitten ten oosten der stad wordt ingezameld.
noodiging van m aarschalk Serrano in 1874,
5)Concepcion,stad in hetColumbiaansche bijhetuitbreken van den nieuwen carlistendepartamento Santander, bi
j de rio Servita, oorlog, weer in dienst en sneuvelde nog het
6000 inw.;mineraalwaterbronnnen.
zelfdejaarbijMuro,nietvervanEstella.
6)Loncepcion, stad op het eiland Luzon, Coneha, (Lon José Guttierez de 1a)marPhilippi
jnen, in de Pampangavlakte; 14,
000 kies de la Habaia, spaansch generaal en
inwoners.
Politikus, geb. te Cardova de Tucuman
Coneepcion de Apolobam ba of Apolo- (
Buenos-Ayres),1812,overl.teMadrid,1895,
bamba. Stad in het boliviaansche departa- broeder des vorigen ; hi
j streed eersttegen
m ento Beni, 300 km .n.van LaPaz,meteen de ojgestane spaansch-zqid-ameri
kaansche
indiaansche bevolking;kina.cacao.
kolonlën,ging vervolgensnaarSpanjeom den
Colleepeion de Araueo of Arauco. Staat troon van Spaoje voor lsabel
la tegen de
carlisten te verdedigen, voegde zich later
inede
ntRi
i
jns
ca
he
d
staa
drge
La
oj
,5P
00
ro
0vi
.nLa
R
i
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j
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e
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o
o
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d
e
n
j hetaan
w.,oligven en wijn- bij de liberale oppositie,moestbi
bouw.
hetbestuurkomen van Narvaez Spanje verfp
'
oncepeion de la V ega.Zie La Vega.
laten,hield zich eenigen ti
jd teBordeauxop,
Coneepcion delnio Cuarto.zieRioCuarto. keerde onder de regeering van het kabinetConeepeion deI Uruguay of Ooncepcion, o'Donnell naar Spanje terug,werd in 1862
staat Chihuahua, 80 km.w.z.w.van de stad
Chihuahua;telt 4000 inw. en is beroem d om

Coneholde.

-- 1693 --

tot ambassadeur te Parijs benoemd, nam
weldra alszoodanig ontslag,nam in Spanje
teruggekomen ijverig aandeelaan depolitiek
en werd in 18ù3 minister van oorlog in het
kabinet-M iraiores; nadat Qonzalez Bravo

Coneurrentie.

4400 inw.4)Plaatsin Jeierson county,W isconsin,Noord-Amerika,1550inw 5)Stadjein
Cumberland county,Nieuw-zuid-W ales,2t00
inwoners.
Coneordaat.Verdrag tusschen den pausen

was opgetreden werd hi
j op 18 Sept.1868 een souverein ter regeling van de godsdienmet het vormen vaù een nieuw ministerie stige belangen en de kerkeli
@
jke rechten in
belast;hijverdeelde Spanjein viermilitaire het gebied van den laatste.
districten en zond tot herstel der rust een
Colleordalltie (1at.
)Akkoord,overeenstem-

leger naar Andaluzië; toen dit leger,aange- ming. Naam van een woordenboek, dat alle
voerd door Novaliches, op 28 Sept.verslagen in den bi
jbelvûorkomendewoordenmetopwerd,legde C.den volgenden dag zijn ambt gave van beek,hoofdstuk en vers waar deze

neder; hi
j was tweemalen kapitein-generaal voorkomen,bevatendatdientom inweinigtjd
van Ouba)1849-52 en 1872- 74;hi
j beging een tekst,waarvan een gedeelte ol een ken-

hier vele misslagen en trad metgrootehard- merkend woord bekend is,op te zoeken.Zie
heid op;na de troonsbestijging van Alfonso Trommius. 0ok naam van een werk,w aarin

X11 trok hi
j zich uit het openbare leven
terug; in 1882 aanvaardde hi
j weerde benoeming tot president van den Senaat; in
1883 werd hi
jbevelhebber van hetspaansche
noorderleger.
Colleltoïde,schelplijn.Eenli
jnvan schelp-

vormige gedaante in de hoogere wiskunde,
uitgevonden door Nikomedes, een grieksch
wiskundige uit de 2de eeuw v.C.
Conelles of Conches-en - ouche. Hoofd-

plaats van hetkanton 0.(26 gem.,8920inw.
)
van het fransche dept. Eure, 17 km . van

Evreux, 2150 inw., hoogovens, smelteri
jen,
korenmolens;overbli
jfselen van oudeversterkingen.
Conellos, of Rio de los Conchos,grootste
rivier van den mexicaanschen staat Chihuahua, ontspringt onder 26020' N.
B .,beoostelï
de Sierra Tarahumare,en m ondt na een loop

de door verschillende evangelisten(Mattheus,
Markus,Lukas,Johannes)verhaalde gebeurtenissen ter vergeli
jking naastelkanderzijn
geplaatst; een verzameling van tegenstri
jd'
Ige plaatsen heet discordantie.
Collcordia, lat.Eendracht.
Coneordia. De 58ste planetoïde, in 1860
door Luther ontdekt.
Coneordia ree parvae eresennt,lat.door
eet
nd
Ci
aartacht neemt het kleine in bloei toe.
Ontleend aan Jqgnrtha van Salustius,
waarnog volgt: discordiazzàtzziplt
zedilabunt'
gr.
door tweedracht gaat het grootste tegronde.

Contordia. 1) Stad in de argenti
jnsche

provincie Entre Rios,aan de Uruguay,10,
000
inw.;uitvoer voor pekelvleesch en paraguay-

thee;staat dooreenspoorli
jningemeenschap
metCaseres.2)StadjeinCloudcounty,Kansas,
3200 inw.

van 500 km.in de nabi
jheid van Presido del Colleordia of San-sebastian. Stad in den
Norte uit iu de Rio Grande del Norte;haar lnexicaanschen staat Sinaloa, 7400 1@1155r.* in
waterstand iszeer ongeli
jk.
1531 door Spanjaarden gesticht.
Concierge,fr.huisbewaarder,bewaardervan
een gebouw, portier, vroeger de naam van
slot- of gevangenisbewaarder.

Colleordia Sagittaria.Plaatsinhetdistrict
Portogruaro der ital prov.Venetië, aan de

Lelnene, op de plaats van een ten tijde der
Colleilie (lat.concilium)Vergadering van romeinsclleheerschappi
jzeerbelangri
jiestad;

bisschoppen en godgeleerden tot het behan- vele oude bouwwerken en een in t873 ont(lelen vanleerstelligevraagstukken engeschil- dekte oud-christeli
jke begraafplaatsmet 160
punten en voor het vaststellen derkerkeli
jke grafsteenen;3000 inw.C.werdwaarschijnlijk
discipline.- Algemeen concilie:concilie ter onder den naam Oolonia Julia Concordia gebi
jwoning vaarvan alle bisschoppen zijn uit- sticht.
genoodigd. - Nationaal concilie: concilie
Coneordia sulla Neeellia Plaats I
@ll de
waarop alle bisschoppen van een landbi
jeen- ital.prov.Modena,aan de Secchia; 10,000 inw.
komen.
Colleours,fr.,wedstriîd.
Colleipieeren, fr-, ontwerpen, planmatig
Con.reet,vanlat. concr%
#eu8ere,samengroeien,
schetsen.
dus samengegroeid, vereenigd.Van daarconConeludeeren, tot een slotsom komen, creef beqvip, zulk een dat de eigenschap van
een gevolgtrekking lnaken.
een onéerwerp met datonderwerpvereenigt,
Conelusie, lat.,slotsom, gevolgtrekking.
in tegenstelling vaneenabstknactseprîpwaarbi
j
Coneord.1)Hoofdstad van den staatNew- men het onderwerp op zichzelf bescllouwt
Hampshire en van het county M errimack van
Collerelnent, een sam engroeisel of vast
genoemden staat, aan de rivier M errim ack, lichaam, dat door verkalking of andere oorw erd in 1853 tot stad verheven,heeft ruim zaak in een vloeistof zich vastzetofontsfaat;
17,000 inw., een staatskrankzinnigengesticht, in de geneeskunde:de steen- ofkri
jtachtige
staatsregeeriagsgebouwen, enz.: i
jzergiete- lichamen,die door neerslag of verkalking in
rijen, graniet-en marmerslàjperijen,ri
jtuigfa- sommige vloeistoffen en sappen van hetmen-

brieken.2)HoofdplaatsvanMiddlessexcounty schelijk lichaam ontstaan, als bv. de nier-,
van den noord-amerik. staat M assachusetts, blaas- en galsteenen.
ten z.van Lowell,aan deConcordrivier,4000
Collctlbillaat.Het btlitenechtelijk sameninw.;een graniet-obelisk hier toont deplaats leven van twee personen van verschillend
waar in den slag bijLexington(19April1775) geslacht.Concubine, de vrouw,welke sam enin den ameriltaanschen vrijheidsoorlog de leeft m et een man,zonder m etheln getrouwd
eerste Engelschen vielen.3) zoofrlplaats van te zijn.
Cabarrus county,Noord-carolina,N.-Amerika,
Coneurrentitt,van lat.concurrel'
e:gemeen-

Coneprsus.
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schappeli
jk naar eenzelfdedoelloopen.Inhet
algemeen, evenals concour8, de onderlinge
wedstrijd van verschillende personen om
een pri
js; in engeren zin: de wedi
jver
tusschen handeldri
jvenden ofanderepersonen,

Condé.

Bourbon-condé,waarvan de tweelaatstevertegenwoordigers waren:LouisHenri Joseph,
prins van Condé,m eerbekend als?,hertog van

Bourbon''1opgellanren gevonden in zijn kamer op hetslot Salnt-lueu,27Aug.18b0,en
die zaken doen, om voor zich de m eeste F
zijn zoon, hertog d'Enghien,gefusilleerd te
begunstigers te verwerven.Neemt de C.haar
incennes,1804.Vele leden van dit geslacht
toevlucht tot bedriegli
jke voorgevens dan hebben een rol gespeeld in de godsdienstspreekt men van ,
joneerli
jke concurrentie'') oorlogen en politieke troebelen, alsmede in
fr. concnrrence deloyale, duitsch nnerlaubte8 de mi
litaire geschiedenis van Frankràjk. Het
Wettbeweyb,welke den bedrijverlnetdestraf- voornaamste werk over deze familie is:Hi8wet in aanraking brengt.Hier te lande doet toil'
e de8princes #e Condé,van den hertog van
o.a ditgevalzich voor bi
jdenabootsingvan Aumale(Pari
js,1869 v.
v.)
gedeponeerde handels- of fabrieksmerken ,
Colldé (Louis l van Bourbon,prins van)
om eigen waar te doen doorgaan voor het geb.te Vendôme,7 Mei 1530,vi
jfdezoonvan
fabrikaat van een ander,dat zich in een goedtn naam vcrheugt, of om de vruchten van
anderer werkzaamheid te plukken,door het
publiek in den waan tebrengen,dathetkoopt,
wat het, op etiket of fabrieksmerk afgaande,

Charles van Bourbon,
hertog van Vendôme,
; +;s-.
oom van Hendrik lV,
. ,.J+ . ' ,
,
onderscheidde zich ON ).$
,
)
'
reeds onder Hendrik 11 ., . ,,'-) *
meent, dathetis,zonder dathetdaarbi
j de doordapperheid;in de .-7x .',
geringe verschillen tusschen nagebootst en t
>q'
weespalt tusschen de '.l
Y
.
-S ..
'
,
huizen Guise en Bour.,*.J' y
erkend m erk opmerkt.
Conellrsus, lat. Samenloop. Cbncnrsu' ad bon openl
ijk totdeHu- j
'
:.
''
tleîfcfu'
zzl, in het strafrecht: het plegen van len oten overgegaan,
,
een misdrijfdoor meerderepersonen;C delic- wa
shijde zieldersa..
.F
fprlvl.
'he1plegen van verschillende misdrij- menzwering van Am.
x
b
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ven door één persoon.
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Cendamine. (CharlesMariedela) Fransch daarvan 0n VallniellWo .,. gy;.k,.,..f'
Fransch reiziger en wiskundige,geb.28 Jan. aanslagen,werd hii
'J
zz
:,
z
'z
'
z'
ee 30
,
1701, trad eerst in militairen dienst, verliet Oct.1560 teOrléansge- L
va
nge
n
ge
nome
n
e
n
d
a
ou
t
sl
vkxBoultsox,
deze echter om zich geheel aan de wetenk voor een recht- Prins van Condé.
schap te kunnen wi
jden,bereisdeden Levant delh*'
#
en de kusten van Afrika,werd in 1735 door bank gesteld; de dood van Frans 11 redde
de fransche academie van wetenschappen met hem van het schavot;in April 1562 opende
Godin en Bougner naar Peru gezonden om hi
j a1s aanvoerderder Calvinistendeneersten
daar een graad van den meridiaan te meten, godsdiensto-orlog,met deinnelning v.Orléans,

en besteeddeaan dezeopdracht10jaren;op Rouaan en anderesteden (zieHugenoten).19
de terugreis voer hi
j de Amazonenrivier af, Dec.bi
j Dreux verslagen,verwond en krijgswaarvan hi
j de eerste op astronomische be- gevangen gemaakt, sloot hi
j 19 Maart 1563
rekeningen gegronde kaartontwierp;hijwas te Amboise vrede; in 1567 greep hijweder
ook de eerste, die het pijlgif van Amerika naar de wapens,leverde den connétable van
naar'Europa overbracht; in 1745 te Pari
js Montmorency den slag van Saint-Denis (10
terug,ijverde hiji
j voorinvoeringdervaccine; Nov.1567),sloeg hetbeleg voorChartres,en

hij overl. 4 Febr. 1774; voornaamste geschriften: Relation abrêge'
e 42'14,1 voyage Jlif
dan8l'ïzlflrïeurdel'Amériquevl6f
rïtlïpzdcle(1745),
M e8ure > .
: troh prpAzlïer.
s degrh (/1: méridien
tlcx.
gl'hémiphère alutral (1751)) Jow-nal #y
voyagefait'
a l'égucfeur.
Condé. 1)Hoofdplaats van hetkanton C.
(10 gem.,27,600 inw.)van hetfranschedept.
Nord,13 km.n.o.van Valenciennes,5200inw
2)Condé-sur-Noireau, hoofdplaats van het
kanton 0.(11 gem ,11,900 inw ) van het
fransche dept. Calvados, 24 k.m. van Vire,
6400 inw. 3) Coadéen-Brie,hoofdplaatsvan
hetkanton C.(27gem.,9080 inw.) vanhet
.

fransche dept. Aisne, 20 km . van ChâteauThierry,600 inw

Condé.Een heerlijkheid,eerst een domein

der heeren (si
res) van AVesnes, kwam later
aan het huis Luxem burg; Alaria Van Luxemburg,w eduwe van Jacobus van Savoie,
dochter en erfgenam e van Pierre van Luxemburg , graaf van Saint-paul, brachtdeze

heerli
jkheid in het huis Bourbon,door haar
tweede huweli
jk metFrançois vanBourbon,
graaf van Vendôme (1487),vader van Louis
van Bourbon,den stamvader van hetgeslacht

sloot 13 M aart 1568 andermaalvredem ethet

hof;op een poging zi
jnertegenstanders om
hem op zijn landgoed gevangentenemen,die
mislukte,àervattehi
jechterdenburgeroorlog;
13 Maart 1569 k-wam het in de nabijheidvan
Jarnac toteen veldslag;C werd hierbijmet
de wapens in de hand en gewond gevangen
gemaakt, en door een kapitein dergardevan

den hertog van Anjou,Montesquiougeheeten,
met een pistoolsciot afgemaakt.De op zi
jn
naam uitgegeven L
vemoiresde 6bn#/zi
jn van
hooge waarde voor de geschiedenis van
hemzelven en zi
#
jner parti
j gedurendedejaren
1559--65.
Condé (Henri1 van Bourbon,hertog van
Enghienx prins van)zoon desvorigen,geb.
te Festé-sons-louarre,1552,overl.1588,koos
na Jarnac de zi
jde van Coligny,ging na den
Bartholomeusnacht tot de tegenparti
j over,
nam de wi
jk naar Duitschland, bracht hier
een klein leger op de been, en keerde naar
Frankrijk terug om opnieuw aan de godsdienstoorlogen deel te nemen;hijstreed bi
j
Coutras(1587)en overleed hetvolgendejaar.
Ctmde,(Henri11 van Bourbon,hertogvan
Enghien, prins van) zoon des vorigen,geb.

C.pwwlh..
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Condlllae.

na den doodzijnsvaders)1588,overl.teParijs, door druk of afkoeling of door beide. Over
1646, werd in het katholicism e opgevoed, C.bi
jstoommachines,zie Condensator.
huwde in 1609 metCharlotteM argueriteM ontCondensatiefleseh. Zooveel als Lei'
dsche
morency,had een veelbewogen leven,m aakte iesch.Zie aldaar.
ook deel uit van den regentschapsraad van
Condensatie-hygrolneter.Een hygrometer

Lodewijk XIV,streedinbetzuidenvanFrank- (zie op dat woord),die in zi
jn eenvoudigsten
rijk tegen de protestanten en had ook de vorm bestaat uit een vingerhoedachtig,dunleiding van eenige militaire operatiën in Ca- wandig vatvan zil
ver meteen goedgepolijst
talonië.
oppervlak.In dit vat giet m en ether,plaatst
Condé, (Louis11 van Bourbon.prins van) een thermometer daarin en blaast met een
bijgenaamd de Groote Condé, een der be- gewoon blaasbalgjeluchtin deether. Dienkwaamste veldheeren
der 17de eeuw,geb.8

-.

tengevolge verdampt de ether snel en koelt
het geheele toestel af m et een snelheid, die
men door de kracht van den luchtstroom reSept. 1621. te Parijs,
.k
voerde gedurende het
'
gelen kan. Zoodra de temperatuur tot het
dauwpunt gezonken is, beslaat hetvat. Bi
leven zijnsvaders (tot
ox ,
j
eenige oefening kan men dit beslaan spoedig
16463zie vorig artikel)
-'
den titel van hertog
g.
waarnemen en zoo de ligging van het dauwpunt waarnemen.
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ColldexlsatieAl-lxter-alvoerder of stoombebehaalde in 1643 de, ?/'.'
7 lI
,
spaarder,bestaat uitverschillende systemen,
overwinningbi
jRocroi,couls11vwxBogusox waarvan de hier volgende er een is.Hettoeve
g het volgend priusvan condé. . stel bestaat uit twee gebogen buizen a en b,
iaarrsloe
M ercy,behield het
die door het verbindingsstuk c m et elkaatler
veld bài Nördlingen,opereerde in de Neder- communiceeren. Door een i
jzeren stang 8 en
landen,bracht Duinkerken weder aan Frank- een tegenplaatp worden cf en b in den verri
jk, wierp zich in de intriguesder Fronde, eischten stand gehouden.Troedtnu bijd de
koos aanvankestoom binnen,om
.

lijk partij voor u
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c weder te verlaten,dan zalallereerst de lucht
door een ventiel

ofklep eontwi
jvan de gelijkti
jken.Ten gevolge

digeverwarming

niet genegen
deze ln te willigen en tevenszijn intrigues
vreezende,hem gevangen lieten nemen en te
Vlnciennes gevangen zetten(1650);uitzi
jngevangenis ontslagen stelde hi
jzich,naarwraak
dorstende,aan hethoofd eenernieuwe Fronde,
knoopte onderhandelingen aan met Spanje,
en maakte zich meestervan Pari
js,dochwerd
terzelfdertijd door een groot deel van zijn
aanhang yerlaten,waarop hi
jnaarde Nederlallden uitweek,inspaanschendienstoverging
(t653), en zijn kri
jgsgenie tegen zi
jn landlieden richtte;bi
j denvredederPyreneëenwerd
hi
j doorhet fransche llofin zi
jneerenwaardigheden hersteld,werd m et goedkeuring des
franschen konings kandidaatvoor den Pool-

derbuizentrachten deze zich uit te zetten;daar zijechter
door de plaat p worden verhinderd zich in
de lengte uit te zetten,nemen zi
j zulk een
gebogen vorm aan,dathetventielgesloten
wordt.Zoodra echter een voldoende hoeveelheid conf
lensatiewater (de t0twaterverdichte
stoom) zich irl de buizen bevindt, worden
deze weder afgekoeld,en opent zichdientengevolge hetventielwëder,waardoornu het
condensatiewater door de bi
j d iadringende
stoom wordtuitgedreven.Dan vult stoom de
buizen weder,zet deze opnieuw uit,hetventiel sluit zich weder,totdoor een volgende
voldoende waterhoeveelheid de afkoeling en
uitdri
jving alshier beschreven zich herhaalt.

vier legerkorpsen (1672),werd in 1675 naar
den Elzas gezonden om deze provincietegen
M ontecucullite verdedigen,trok zich daarop
op
zi
jn buitenverbli
jf te Chantilly terug,en
stierf 11 Dec. 1686 te Fontainebleau
Conëemnatie, fr. Veroordeeling;cnndem-

dat de cylinder wordt afgekoeld.Haaruitvinder,JumesW att(t763),brachttedieneinde
in de stoomm achine een rondom gesloten
metalen vat aan,tothetverdichten van den
stoom ; dit vat staat in een bak m et koud
water;door een zijdelings aangebrachteope-

van dampen ofgassentotvloeibarentoestand

Condillae. (Etienne Bonnot de) ''ransgh

schen troon mocht er echter niet in slagen
Condensator, een met den stoomcylinder
deze te verwerven, kreeg in de oorlog m et eener stoommachine verbonden vat,waarin
de Nederlanden het opperbevel over een der de afgewerkte stoom wordt verdicht zonder

.

neeren:veroordeelen.
Comlensatie,lat.In het algemeen 4e verdichting of tezamendrukking der stof in een
kleiner volume;in engeren zin deverdichting

ning spuit dit water in den condensator en
wordt met de daarin bevatte lucht door een
luchtpomp w eder weggevoerd.Voor Electrische C zie Leidsehe iesch.

Condltle.
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r.-kath.godgeleerdeen philosoof,geb.30Sept.
1715 te Grenoble,overl. 3 Aug. 1780; hij
schreef:E88ai yur l'origine#e'connai8sance8
kumaine8 (2 dln.,Amsterd.1746-54),Iraité
de8,
syyfé-e: (1749),TraitLt
fe.
s8ensationu(1754),
Traite'#e: animanz (1755),Cour8 #'éfut
fc: (13
dln.,1760- 73),Lecommerceetlagp'
/
xtlcrzàevleAlf
ct
lnsidlrl8 relcflezylesf l'lm è,l'autve(1776),
Logiq'
ae(1780),Lalang'
aede8calcul8(nagelaten
werk,1798).
Coaditie, lat. conditio, voorwaarde. 0ok
dedienstbetrekking,waarinkantoorbedienden,
huisonderwijzers, gezelschapsjunrouwen en
dergel. tot hunne meesters staan; vandaar
de uitdrukking rin conditiegaan'',voor),eene
betrekking aanvaarden''.0ok in hetalgemeen
toestand,gesteldheid:mhi
j verkeertin goede
conditie'',voor ,
:hetgaathem goed''.
Conditie-vergelijking,een uitwaarneming
afgeleide vergell
jking,ter gelijkti
jdigeverbetering (correctie)vanalhareelementen,meer

Condueteur.

ven,evenalszijnmoedenz.;doordatzijnfraaie
veerenhandelswaarde bezitten,heeftmenhem
zoodanig gejaagd,dathi
jthanszeerzelden
meer voorkomten weldrageheeluitgeroeid
za1zijn.Zie ook Vulturini.
Condoreet. (Marie Jean Antoine Nicolas
Caritat,markies van)Fransch wiskundige en
schrijver van philosophische werken, geb.
17 pept. 1743, te Ribemontbi
j St.Quentin,
wasmedewerker aan de grooteEncyclopedie,
nam deel aan de revolutie, schreef artikelen
over staathuishoudkunde en staatsrechtelijke
vraagstukken in het door Ceruttiuitgegeven
tijdschrift,,Feuillevillageoise'',steldedeboodschap aan Frapkràjk en de volkeren van
Europa omtrent deafschaffngvan hetkoningschap op, stemde in de nationale conventie
lneest op de Girondi
jnsche voorstellen, en
stelde een constitutie saam,die echter door
den valzijner parti
j op 31Mei1793nietwerd
ingevoerd, werd, a1s medeplichtig aan de

in het bizondervandiederbaan eenerplaneet. zaak-Brissot 3 Oct. 1793 in staat van beConditioneeren, bedingen, voorwaarden schuldiging gesteld, door m adame Vernet
stellen.
8maanden lang verborgengehouden, en einde-

Condoleeren, lat condolere, mede li
jden. lijk in een herberg aangehouden en in ver-

Rouwbeklag m aken.condoleantie,rouwbeklag. zekerde bewaring gebracht; des anderen

Condom .1)Arrondissementvan hetfransche departement Qers,1454 I
)
I
()km.groot;
het omvat de 6 kantonsCazaubon,Condom,
Eauze,Montréal,Rogaro enValence,tezamen
met 88 gemeenten en 60.850 inw.2) Hoofdplaats van het arrondissement en het kanton
(12 gem., 11.800 inw.)Condom,36 km.van
Auch, altn de Baïse; 7040 inw.;handelin
graan en meel, wi
jnen, brandewi
jn. 3) Gemeente in het fransche dept, Aveyron, 20
km.van Espalion,940 inw.
Colldominium,lrt.Mede-eigendom.lndien
meerdere personen tezamen ietsbezitten,dus
elk hunner een aandeeldaarin heeft.
Condor, een zuid-am erikaansche gouden

daags, 28 Maart1794,werd hijdood in zijn
kerker gevonden; men veronderstelt datii
j
zich zelven vergihigd heeft. Voornaalnste
geschriften:E88aL.
s'
?
xr 16calc'
alintebral(l765),
Problème r/e,
g troiu cprp: (1767), Eloges de8
acad/micinns plp?-f avant 1699; Théorie de8
comètes (1777,door deBerli
jnscheuniversiteit
bekroond),Rétleœion8yur l'e8clavagede8ségre:
(1782, pseudoniem Scllwartz), E8q'
ai88e d/'
us
tablean Aï.
:fp?'
ï:'
t6 de8 progrè8del'em rïfhumain
(zi
jn hoofdwerk, geschreven ten .huize van
madame Vernet,1794).
Zi
jn echtgenoote,Sophie deQrouchy,markiezin van Condorcet, zuster van generaal
Grouchy, geb. 1764)gehuwd 1786,overl.1822,

mllnt,ter waarde van 26 à 30 gulden.
een vrouw van bi
jzondere geestesgaven,beCondor (Sarcorampltu8p?'
.
ypht4: DuM.) Vo- zocht haar gemaal elken dag ten huize van
gelsoort van de familiederGieraclltigevogels, mevrouw Vernet,werd na C's dood zelf geF'
ulfurïsï, de grootste van alle roofvogels; vangen genomen en eerst na Robespierre's
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VOorkeur op in en droeg allereerstden naam Conderatum
dehoogere,kou- civitas.
dere strekenvan

Condroz. Iuandschap in België, tusschen

het Andes-geoxoou.
bergte. De C.is
een vogelmet1
tot 3 meter vlucht;zi
jn pluimage-ts zwart,
op de vleugels gemengd metgrijsenisabella;
zn
ln natuurlijke histo/'le is langen ti
jd door
fabelen omringd gebleven,en hoewelhàjwerkeli
jk de grootste derroofvogelsis,heeftmen
zijn afmetingen dikwijls schromeli
jk overdre-

Maas, Ourthe en Lesse,ten ti
jde van Julius
Cesar bewoond doordeCondrusi;men spreekt
nog van Bas-condroz (voornaamste plaats
Huy) en van Haut-condroz (voornaqmste
plaats Ciney).
Conduct, lat., Geleide, met name bi
j begrafenissen.
Condueteur, fr., Geleider, begeleidende
beambte op spoortreinen,stoombooten,tram-

C

Conduetor.
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Coqgllratle.

Wagons)0nZ.)die onder weg voor passagiers der Verscheurende dieren,Carnirora,en van
en bagage zorg draagt.
de familie der M '
a8telina, bevattende vier
Conduetor, lat., Geleider der electriciteit, mustelinen,die Midden- en Zuid-Amerika be-

meer bepaald bijelectriceermachinesde ge- wonen; de noordelijkst voorkomende soort
isoleerde metalen bol,waarop deelectriciteit is 0.Mcvl
4rïlp (Oalitbrnië),dezuideli
jkste 0.
zich ophoopt. ln de heelkunde een instru- Humbol
dtki(Vuurland)
ment, dat bijeen operatie een ander instru- Confeetie, lat.,vervaardiging,vooralvan
ment geleidt,b v.sommige sonden
kleedingstukken.confectiemagaz'
l
g
'nen:winkels
Conduite,fr.,Gedrag.Conduite-staten,li
js- waarin geheel afgewerkte, pasklal'e kleedingten bi
j sommige administratiën (het leger, stukken te koopzi
jn.Dezemagazijnenhebben
groote industrieele ondernemingen, enz.)in in den lateren ti
jd in alle steden der wereld
gebruik, waarop de beoordeeling wordt ge- een hooge vlucht genomen en aan het benoteerd van het gedrag in en buiten dienst dri
jf van den zelfstandig werklnden kleer(van offcieren,beambten enz.)endiebi
jvoor- maker, dat is hi
j,die uitde grondstofnaar
komende bevordering geraadpleegd worden hetlichaam gemeten kleedingstukken vervaarCondurango,Condorliaan Naam van ver digt, aanmerkelijke schade toegebracht; de
schillende zuid-amerikaansche planten, die confectie-handel is de vorm onder welke het
tegen kanker,syphilis,slangenbeet en won- grootkapitaal van de behoefte aan kleeding
den aanbevolen. De C. uit Ecuador is een een exploitatie-object heef
t gemaakt;hi
jis
slingerplant van defamiliederAsclepiadeeën, de speculatiehandelin kleeding diehetkleinen groeit aan de westhellingen der Cordil- bedrt
lf absorseert en totrelatieveOverprolera's; de schors,cortex condurango,wordtin ducti
e en crisissen leidt;overigens geefthij
pijpjes van hoogstens 10 cM in den handel den toon aan in de m ode,en m aakt een ge-

gebrachten bevatmeerdereglycosiden(condurangine), die een vergiftigende werking
bezitten, doch in hun aard nog w einig bekend zi
jn. De 0.van Guancabamba in Peru

is afkomstig van M al'8denia cpzl#urcngp,van
de familie der Asclepiadeeën, de C. uit
Nieuw -oranada van M acroscepis Trianae uit
dezelfde familie; beide laatstgn kom en nlet
meer in den handel voor; de bladen en stengels van M ikania Guccp, eene in M iddenAmerika inheem sche plaat van de familie
der Compositen, worden evenzoo met den
naam C. aangeduid en a1s stipite8 Guccp in

de artseni
jkunde gebruikt.

regelder arbeidsverdeeling mogeli
jk,in dien
zin dathi
jti
jden van grootedrukteengroote
slapte in de kleermakeri
jeenigermate voorkomt.
Confederatie,fr,Statenbond.

Confer,lat.,bi
jverkorting cJ.ofc/r.:vergelijk,eene aanwi
jziug voor den lezerbi
jhet
verwijzen naar plaatsen in verschillendewerken, die vergeleken moeten worden. In het
nederlandschishiervoorookwelgebruikeli
jk
het w eord; Z1
*019

Confereeren,fr.,gemeenschappeli
jk overleggen,beraadslagen.Conferentie,bi
jeenkomst
m etvorengemeld doel,m eerbepaald vanhoog-

Coneeuh.1)Rivierin hetzuiden van den geplaatste staatsambtenaren ter bespreking

Noord-Am erik.staat Alabama,is de grootste en vaststelling van bepaalde onderwerpen.
zi
jrivier van de Escambia. 2) Qraafschap Vredes-c.iM unt-c;Telegraaf-ofSpoorweg-c.,

(county)van den staatAlabama,14.800inw.; enz. W orden op dergelijke samenkomsten
hoofdpl.Evergreen.

vraagstukken van het volkenrechtbehandeld,
Conegliano.Hoofdstad van het districtC. dan noemt m en ze veelalcongre8.Zie aldaar.

(52.000 inw ) derital.provincie Treviso,aan
Conlessie,lat.,bekentenis,belijdenis,biecht.
de M onticano;900: inw.; de dom alhier beConressio,lat.,De rustplaatseensbelijders
vat een altaarbeeld (1492)van den hier ge- (confessor)ofmartelaar der christelijkekerk.
boren schilder Cima da Conegliano. Laken- Beroemd is de 0.van den H.Petrus in de
fabrieken,zijde-industrie In 1805werdmaar- St.Pieterskerk te Rome.
schalk Moncey door Napoléon 1 tot hertog
van 6.gemaakt.

Conqjera.Klein totdespaanscheBalearen
Cabrera, 13/4 kmz. groot,onbewoond,uitermate ri
jk aan koni
jnen,waaraan heteiland
zijn naam (vanconejo,koni
jn)dankt.Hannibal
zou op dit eiland geboren zi
jn.
Conqjos.Hoofdplaats van hetgeli
jknamig
graafschap (county) van den noord-amerik.
behoorend eiland, tusschen M allorca en

Confessionale,lat.,Biechtstoel.
Conresslonaritls,lat., Biechtvader.

Conressor, lat., Beli
jder. Naar Mattheus
eerenaam voor die christenen welke ti
jdens
de christenvervolgingen hun geloofstandvastig beleden hadden,maar niet m et het leven
daarvoor boetten,zooals de martelaren.
Confetti, algemeene naam voorsuikerwerk
in Italië,vooral gesuikerde amandelen,noten
en dergel., waarmede men op de straat in

staat Colorado;het county telt 7200 inw.
den carnevalstijd elkander schertsend werpt.
Cone X ountain. Uitgewerkte vulkaan in 1n de laatste jaren is ditgebruikbi
jopenbare
Siskiyoucounty v/d.noord-al
n.staatCalifornië. feesten ook Lier te lande ingevoerd,maar
Conepatus. Zoogdiergeslacht van de orde bestaan de C.uit kleine papiersnippers van
allerlei kleuren,waarm ede men elkander beuv'>
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ver
trouweli
jk,in vertrouwen.
ConEenza. Plaats in de ital. provincie

Pavia,aan de Sesia,3000 inw.
ConEguratie, lat., stand, gestalte. ln de
sterrenkunde de verschillende standen van de
111.
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Conlelatie.

wachters of m anen,ten opzichte van de pla- goulême, aan de saamvloeiing van deVienne

neetwaartoezi
jbehooren.
CollEnement, het bij rechterli
jk vonnis
aanwijzen van een verbli
jfplaats(de werkinrichting voor landloopers,opvoedingsgestichten voorjeugdigebeklaagden,krankzinnigengesticht voor ontoerekenbare misdadigers).
Het Kon.Besl.van 12 Februari1814 (Stsbl.
no.25)behandelthetC.van ,,zinneloozen of
om andereredenen voordesamenleving ongeschikte personen.''

en de Goire;leerindustrie,handschoenenfabrieken,3t00 inw.
Collform, fr., overeenkomstig, overeenkomende met.
Confbrm isten, de engelsche protestanten,
welke zich aan de 39 artikelenderbisschoppeli
jke kerk van 1562 onderwierpen.Deweigerachtigen heetten Nonconformhten, later
Di88enter8(ziealdaar).
Confort, zie Comfort.

kerk hetH.Sacramentdes Vormsels.

plaatsing; de getuigenis van twee ofmeer

Collqrm afie,Bevestiging,met name in de
Confrater, lat., Medebroeder, ambtsbroeProtestantsche kerk (le opneming in de ge- der,vakgenoot,hetzelfde als hetfr.Confrère.
meente, waaraan het recht verbonden is tot
Conrrérie,fr.,Broederschap.
deelneming aan hetH.Avondmaal.lndeR K. C:nfrontatie, lat. Tegenover elkander

ConErm eeren, Bevestigen. Handelsterm : personen in elkanders bijzi
jn vergeli
jken;het
de ontvangst erkennen van eenbriefoforder, verhooren van rechterlijke getuigen tegenen ook de schrifteli
jke bevestiging van een over elkander,van beklaagdenintegenwoor-

m ondeling overeengekomen handelszaak.
ConEsqueeren,fr., verbeurd verklaren. ln

digheid van getuigen of omgekeerd.Art.172
W etb. van Strafvordering luidt:y:de presi-

vroegerti
jden eenalgemeenstrafmiddel,komt dentkan hetzi
j ambtshalve,hetzi
j op devorhettbansin Nederland nog slechts in enkele dering van den of:cier van justitie,ofophet
bepaalde gevallen voor.Zoo bepaalt art.33 verzoek van den beklaagde, getuigen met
van het W etb.v.Strafrecht: rvoorwerpen, elkander confronteeren''.

den veroordeelde toebehoorende,doormiddel Con fuoeo (Muziek).Metvuur.
van misdrijfverkregen,ofwaarmedemisdri
jf Confusie, lat. vermenging, verwarring,
opzettelijk isgepleegd,kunnenworden ver- verlegenheid;confuus:verlegen,verward.
beurd verklaard''. Hiermede wordt dus o.a. Conftlsius, chineesch : Koeng-foe-tse, of
bedoeld: door strooperij verkregen wild of
Koeng-tse, meesvisch;het m es of vuurwapen,waarmede een

'.

misdri
jfisgepleegd,enz.
ConEseur, fr., Banketbakker; Conpserie,

Ban
tbakkerswinkel.
Cke
onEfeor,lat.,lk erken,beken.
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Conflagratle,lat.,Verbranding.

f'onflans.1)Hoofdplaats van hetkanton
C.
(2
ee
m.
,76
)v
ns
hy
e,
de
Meu
r5thget-Mo
s5e0llein,w13
kamn.hevtafnraB
rcie
apatn.
de saamvloeiing van de Orne en delron,620
inw.2) Dorp in Savoie, op een hoogte aan
de saamvloenling van de lsère en de Arley,
vormt, methetdorp Hôpital, de kleine cité
Albertville;1440 inw .
Conflans-l'Arehevêque,ofConians-les-carrières. Dorp in de fransche gemeente Charenton-le-pont, dept. Seine, aan de Seine,
600 inw. Verdrag op 5 Oct.1465 tusschen
Lodewijk XI en de leiders van de Ligue du
Bienpublic,waarbi
jelkdezerlaatstenvoorzich
een stuk gebied ofeenig voorrecht bedong
fronflans-Hainte-llonorlne. Gemeente in
het fransche departement Seine-et-oise, 22
kln. van Versailles, aan .de Seine,nabi
jde

ter Koeng , chi-
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zijn geboortedoor
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den dood verloor,

h<
' 1 ., gouverneur w as,
. '

NN
werd door zijn
m oeder opgevoed,
f?/
axvvao,,au.
v-v'*-r=---huwde op lg-jarigen leefti
jd, en ving 22 jaar oud zi
jnde
zijn zwervend leven aan, waarbi
j hi
j nu
eens a1s leeraar, dan als raadsman van
vorsten en ri
jksgrooten optrad;hijstierfin
hoogen ouderdom, 479 v.Chr.,in den staat
Loe; zijn leer verbreidde zich over geheel
China (zie aldaar);ongeveer alle cllineesclle
steden bezitten aan C.gewijde tempels.
Conrutatie,lat.W ederlegging.

monding van de Oise,2700 inw.
Cong. Stad in de iersche provincie ConConflenti. Plaats in de ital.prov.Catan- naught,graafschappen Mayo en Galw ay,5200

zaro,niet'
kverv/dTyrrheenschezee,3400inw. inw.; eertijds residentie der koningen van
Confliet, lat.,Botsing,stri
jd,verschilvan Connaught.

meening.
f'ongaree Rivierin den noord-amerik.staat
Confluentie, lat.,sam enloop.saamvloeiing. Zuid-carolina;zie Catawba.

Cenrolens. 1) Arrondissement van het Cong'
é.fr. afscheid,ontslag (uitambtof
fransche dept.Charente,1159 km2.;hetom- betrekking);ppurprendrecpxp:'(afgekorttot
vat de 6 kantons Chabanais, Champagne, p.p.c.), een op visitekaartjesgebruikeli
jke
Mouton, Confolens-Nord (8 gem ,7840 inw.
), uitdrukking, wanneer zij worden afgegeven
Oonfolens-sud (11 gem., 13.570 inw.),Mon- bi
j een bezoek, dat men tot afschefd wilde
temboeuf en Saint-claud, tezamen met 66 brengen.
gem. en :66. 240 inw. 2) Hoofdpl.van het ) Congelatie,lat.Bevriezi
ng,versti
jvingdoor
.

arrond. en derkantons C. 56 km.van An- Ikoude.

Conger.
--.
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Conger. Vischgeslachtvan defamilie der
Aalachtigen, Anguilloidei,en van deonderfamilie der M uraenini (zie aldaar);borstvinnen aanwezig, rug- en aarsvin met de
staartvin vereenigd;6.vulgaris (zie Aalachtige visschen, d1. 1, pag.4c),de zeepaling,
-

--- .
-

Coniferen.
. ..

-.-.
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-

-.

(opera),P0em8 (gelegenheidsgedichten,1710)
en TlteJ'z
?
x#mczlfPJPari8(1701).
Congreve. (W illiam) Engelsch artillerieOf:cier,geb. 20 Mei 1772, bezocht de Royal
Academy te W oolwich,vond in 1808,naeen
lange reeksproefnemingen deCongreverocket (vuurpijl); men dankt hem ook eenverbeterde methode voor het fabriceeren van
buskruit en verschillende andere ontdekkin-
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15Me
182
te
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ou
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;ru
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frecfïy: on the mpunfl
r
ze PJ nanal ordnance
= (1812), De8eription PJ th6 Ay#ro-pleu-cfic
lock (1815); Treati8e pzl the (bxgrere-rpcàef
k.w
'
system (1827).
Conyreve-druk,een methodetothetgeCOXGER VULGARIS,de Zeepaling.
li
jkti
jdlg drukken van verschillende kleuren,
genaamd naar haren uitvinder, W illiam
is een der grootste derbestaandeaalsoorten; Congreve.(1772- 1828)en doorlateremetho* 7- .
t
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een andere soort,0.myr%b8,bewoont de M id- den nagenoeg geheel in onbruik geraakt

dell.zee,terwi
jldeeerstgenoemdeindezeeën Congruentie,lat.,in dewisk.degeli
jk-en
langs de geheele westkust van Europa,en gelijkvormigheid van ûguren,aangeduiddoor

niet zelden ook in de rivieren en t0tin de hetteeken ,
T.

Australische zeeën voorkomt.
Congruisme. Leerstuk, volgens hetwelk
Congleton. M arktstad in het engelsche God de genade aan de zielen schenkt op de

graafschap Chester,33km.z.vanManchester,
aan de Dane, 1t.000 inw.; zi
jde-industrie,
lood-,koper- en steenkoolmijnen.
Conglom eraten,lat.Rots-ofsteenmassa's,
bestaande uitbrokstukken van verschillende
verbrii
:
'zelde gesteenten, welke in den loop
der ttden door eenkalkachtig,zandig,kiezelachtig ofander bindmiddelvereenigd zi
jn.
Conglutinatie, aan elkander lijming of
kleving.
Congo.Zie Kongo.
Coneregafie,lat.Vereeniging;in deKath.

wi
jze en onder den vorm die in overeenstemming zi
jn met de omstandigheden, den
aard en den zielstoestand dergenen die de
genade ontvangen;Qod handelt alseen vader,
die,het verschillend karakter zi
jner kinderen
kennende, bij elk daarvan een anderen weg
volgt om hetliefdejegenszichinteboezemen
en het zijn wil te doen gehoorzamen.Door
dit leerstuk zoeken de congruisten de verschillende dogma's omtrent de roddeli
jke
voorwetenschap, de genade,de vrl
jheid van
wilen keuze,en de verantwoordeli
jkheiddes

Kerk de vereeniging van meerderem annen of menschen, onder een algemeen gezichtspunt
vrouwen;welke dezelfde regels volgen;ook te brengen.
de naam van afdeelingen der colleges van
Coni.Stad in ltalië,zie Cuneo.
kardinalen
Conidae. W eekdierfamilie van de klasse

Congres,lat.Bijeenkomst. ln hetvolken- der Buikpootigen, Ga8teropoda, en van de
recht de bijeenkomst van afgevaardigdenvan OrdederVoorkieuwigen,Pro8obranchia:onderverschillende rijken ter behandeling van be- orde Ctenobranchia; door de kegelvormige

paalde vraagstukken.ln hetdageli
jkschleven 'gedaante der schelp, met eenige vlakke of
ook de vergaderingen van leden eener zelfde weinig uitpuilende spiraalwindingen aan het
partij,vakgenooten:Landbouw-congres,enz. breede achtereinde en een lange, qmalle

Congreve.(Richard)Engelsch philosoofen
schri
jver, geb. 4 Sept.1818 te Leamington,
waseen der ijverigste vertegenwoordigersen
verbreiders van hetpositivisme van Comte;
hij overl. 5 Juli 1899;hijschreef:Lectnre8
on the Appllzl Empire of the '
mcyf(1855);
Elizabeth of.
'lzlpltdzld (1862);The (lcfec/lïyvlPJ
Po8itivi8t Selï/t?zt (1858); E88ay8.fblïfïctz/,
SoC
dal,and Selï./pu.
g(1874)enz.
ongreve. (W illiam) Rngelsch blijspelschri
jver en dramatist,te Bardsey bij Leeds
geboren en 10 Febr.1669 of 1670 gedoopt,
verwierfzich door zijn eerste drama,Tlteold
bacltelor (in 1693 opgevoerd) de gunstvan
lord Halifax, door wiens bemiddeling hi
j belangrijke ambten verkreeg; weinig bi
jval
vond zi
jn T#6 donble deater (1694), dej te
groeter succes behaalde hijmethetbltspel
Zppe Jpr love (1694, in 1695 voorheteerst
opgevoerd),zijn meesterwerk;hieropvolgden
nog in 1697 hettreurspelTAemourningbride,
en hetblijspelThemay ofthezpprl4,datkoel
werd ontvangen;later schreefhi
j nog Semele

opening, zonder plooien, of tandeh,zl
jn de
tot deze familie behoorende vormen gemakkeli
jk van andereweekdieren te onderscheiden; zi
j hebben verder een laugen,smallen,
van voren stompen voet, met een opening
aan de onderzi
jde voor de in-en uittreding
van het water;aan de achterzi
jde vandezen
yoet is het smalle,hoornachtige dekselgeplaatst,deoogen staan aandebuitenzijdeder'
voelers;de sipho is kortendik,detotwapen
dienende slurfechterlang en kanverbuitenwaarts worden gestrekt. Bi
jna alle soorten
ziin vereenigd in het geslacht Conus,dateen
3(
10-tal levende soorten telt, die voor het
meerendeelden Indischen oceaan endezeeën
der Molukken bewonen en zich bi
jvoorkeur
in de diepte ophouden; eene enkele soort,
Conn8ïgzlpsffft
g,leeftin de Middell.zee.
Coniferen, Coniferae, Kegeldragende gewassen ofNaaldboomen.Plantenfamilie(Phanerogamen, Gymnospermen), met ongeveer
340 soorten, voornamelijk in de gematigde
zones; de familie bestaat uit boomen, die

Conlferen.
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eenige weinige,in de nabijheidvanhetmergkanaal gelegen spiraalvaten,geheeluitprosenchymcellen bestaat, wier naar de mergstralen gekeerde zijdengroote,dooreentweeden kring (hof) Omgevene, meest in eene
enkelvoudige rij boven elkander gelegene,
stippelsdoen zien.Aan dezebijzonderkarakteristieke eigenschap zijner elementaire or-

Colliferine ofAbietine,een glucoside van
de samenstelling C,6H22% + 21120,dat inde
sappen der Coniferen voorkomt en vroeger
een hoofdrol speelde in de bereiding der
vanilline.
Colliïne, het vergiftige alkaloid van de
gevlekte scheerling ofdolle kervelt
'Conium
maculatum)en van de scheikundige samen-

kleinste stukje en in fossielen toestand,met
behulp van het mikroskoop , steeds zeker
herkennen.De bladenzijnnueenstotkransen,
dan eens tot bundels vereenigd,en dan weder
verspreid;verderzi
jnzi
jalti
jdgroenennaald-,
d.i.smal-li
jnvormig,en sti
jf;zeerzeldenhebben zi
j eene breede,door gaYelvormig verdeelde nerven doorloopen,bladschijf,zooals

stofvan onaangenamen,doordringenden,verstikkenden reuk en scherpen smaak en een
zeer snelwerkend vergift.ln degeneeskunde
wordt het als tonisch middeltegen krampachtige ziekten aangewend.
Conil.StadindespaanscheprovincieCadix,
18 km. z.z-o. van Chiclana, aan den Atlantischenoceaan,5500inw.isardines-visscheri
j;

rtakte stammenbezitten,zeldenuitheesters, die reeds van den grond af in takken
ve
rdeeld zi
jn.De struct'zur van hethoutder
Coniferen komt over ,t aIgemeen metdievan
het hout der Dicotyledo-nen overeen,vooral
door de vorming van Jaarringen. Evenwel
r
rkt ynen bi
g
-llethoutder C.deze bi
jzondne
erheid op, dat het, lnet uitzondering van

op dezeff
tle gronaen ((
Icvormiug der vrouwell
jke
bloeme'
keu kegels)olderscleldtmen ook welmeerdere
a
fd
ete
llngen. '
l'
axlneeen, cupresslneeen, Taxodlneeen,
A'1
ll
lneeen Araucarleern
,, xe(yf,,.Ia,.(I komeu van deze famllie voor Taxus
llaccata, l'lnusstrobus,pinussylvestrls, là'nus o'naster.
Larlx decldua,plcea excelsa,plcea nigra,plc
'
ea alba'
,
Al
d
l
e
s
a
l
l
l
a
,
Al
l
e
s
b
a
l
s
a
u
l
l
f
e
r
a
,
Al
l
e
s
c
a
n
a
d
e
u
s
l
s
,
J
u
n
l
p
e
r
coo
,n
ne
ïn
ut
ua
ll
sl
,
l
l
ig
na
aoc
oc
fl
td
ic
aall
lls
'
ruls
uga
yl
s,s
Tal
l
u
el
nnt
s, sablua virrnlana

ganen kan men het hout der C ,zelfs in 't stelling CaHIVN.Het is een kleurlooze vloei-

de wigvormige bladen van den Japanschen

15 km.z.z.o.ligtkaap Trafalgar.

Ginko (geslacht Salisbltria),die nietzelden
gekweektwordt.De bloemen zi
jn steedséénslachtig en totkatjesvereenigd.De mannelijke bestaan enkel uitmeeldraden met een
korten dikken helmdraad,een schubachtigof
schildvormig hellnbindsel, en twee ofmeer
helmknoppen,die m et eene spleetopenspringen;de vrouweli
jkedaarentegen,indemeeste
gevallen,uittweeërlei,dikwerfmetelkander
vergroeiende,schubben,nameli
jk dedekschubben (of schutblaadjes der bloeiwijze)en de

CollilpxlooofKoningsloo.(Gillesvan)Landschapschilder der vlaamscheschool,geb.1544
te Antwerpen,overl.na 1604 te Amsterdam,
leerling van Pieter Coek en Mostaert,ontwikkelde zich verderin Frankri
jk en ltalië;
hi
j werd hethoofd eener nieuwe richting in
het landschap, waarvan later Jan Breugel,
Savery enz. vertegenwoordigerswaren;zijn
hoofdwerken bevinden zich in de galerij
Liechtenstein te W eenen.
Conirostres.De Kegelsnaveligen.Vogelvruchtschubben ofopen vruchtblaâen,die in groep van de ordederZang-ofMuschachtige
de oksels der eersten staan. Devruchtschub- vogels;de hiertoe behoorendesoorten hebben

ben dragen aan haarvoetde naakte eitjes,
die nu eens omgekeerd en dan weder rechtstandig zi
jn, en eene zeer wijde micropyle
(zie Bevruchting) bezitten. De vrucht, of
juister de verzameling van vruchten,iseene
houtige ofvleezige,dikwijls op eene besgeli
jkende,kegel-ofpijnappel.Dezadenbevatten kiemwit, eene rechte,in de asvan dit
laatste gelegen kiem,en twee ofmeerkransgewijze geplaatste zaadlobben
Deplanten,dlet0tdezemerkwaardlgeer
lgewlchtlge
famillebehooren,zlnvoolalonderltetkot
zdeen genlati
v
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ur
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komen zlj nt)g secltts op dellcrgen voor alwaarzlJde

meestal een korten, kegelvormigen,harden
snavel, m et ongeveer evenlange kaken,die
binnenwaarts gebogen randen hebben,doorgaans zonderinkerving oftand;isdezelaatse
aanwezig, dan is hij zeer klein;hethoofdvoedselder 0.bestaatuitzaadkorrels,vooral
zulke die veel zetmeel of olie bevatten;zij
pellen de korrelsgewoonlijk metde scherpe
randen der kaken;zijeten ook welinsekten,
alleen echter gedurende den broedti
jd;o0k
de jongen worden metinsektengevood,tot
Zoolang Zij Zelve zaden kunnen eten.De 0.
l
eggen gewoonli
jk meermalen per'ja
areieren.
r
y j de groep der 0.behooren deL
eeuwerikO
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gt,skceltgleldlsvolrtolmutglgheolfml
vleezlg,Geslachten Junlperus,ThulaCupressus,Toxodlum)

.
U@llibt@ll. D0rP in het noordeli
g
k deel van
het engelsche graafschap Lancashire,aanhet
'
jeiyjtj.e vau jjet lueer Coniston-W ateryen
n00r(
.
aan den voet van den koperri
lken berg 0ld
Ma
n (78
5 me
er h0og).
coni
um
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. Pl
antengeslacht van de familie
d0r Umbelliferen)met slechts 2 soorten,eene
in dxz
e noordeli
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in Nederland vrijalgemeen voor,aan di
jken,
wegen,langs weilanden,op kerkhoven,enis
zeervergiftig;vooralde onrijpe vruchten en
de bladen bevatten hetvergiftigeconiïne;de
bladen (Herba Cpwïï)zi
jn of:cineel.
Coqjectuur,lat Gissing,vermoeden,wordt
vooral gebruikt voordevermoedeli
jk juiste
lezing,die later onderzoek in de plaatsheeft
gesteldvoordooroverschri
jvinga1sanderszins
verminkte offoutieve plaatsen inwerkenvan
oude schri
jvers.
Conjeveram.Stad in hetdistrictChingleyut,provincie Madras,Engelsch-lndië,37.000
lnwoners.
Coqjo.Plaats indespaanscheprov.Coruùa,
7000 inw.
Conjugaal,lat.gehuwd;conjultctio,huweli
jk,cpzt
/lz,echtgenoqt.
Conjugatie, lat. &erbinding. ln de taalkunde: vervoeging van werkwoorden;in de
plantkunde copwlatte,zie aldaar.
Conjunetie, Sterrenk.zoodanige plaatsing
van twee sterren ten opzichte van de aarde,
datzi
j dezelfde lengte hebben.
Coqjunetie.Taalk.Voegwoord.
Conjunetivus, Taalk. kanvoegende wi
jze
Conjureerell,fr.Samenzweren.
Conklillg.(Roscoe)Amerik.reclltsgeleerde
en politikus,senatorin deVereenigdeStaten,
geb.30 Oct.1829 te Albany,overl 18 April

g:po
ujn
lln
kji
.
aala
ly
K-all
t.provincie van Ierland.beslaande hetnw.deel van genoemd land;
.

oppervl.177731/2 km2,ongeveer700.000inw .,
tegen 1.420.
705 in 1841) is verdeeld in de

graafschappenoal
Le
it
, iMa
wa
yri
;m,
hetSli
lgo
and
s iy
no,
heRo
twscom m on en

.

ruw en bez-gachtig (tot800 lneter hoog),in
het o. vlak en moerassig; de kust is ri
jk
geleed, en teltvele insni
jdingen en bochten;

hoofdrivier de Shannon, aan deoostgrens;

onder de vele merenhetschilderachtigLough

Conn; de bodem is weinig vruchtbaar en
wordtgebrekkiqbebouwd:v'
/sscheri
j,schapenteelt en linnen-lndustrie zijn de hoofdmidde1en van bestaan;de bevolking,bi
jna geheel
keltisch, gaat in aantal gestadig achteruit

(landverhuizing) en is de onontwikkeldste

van geheel lerland; hoofdplaats is Qalway.

E
erti
jdsvormdeC.eenderkoninkri
jkenvan
de lersche tetrarchie; het kwam eerst in
1590 aan Engeland.

connaugllt,(ArthurW illiam Patrick Albert,
hertog van)derde zoonvankoninginVictoria
vaa Engeland,geb.1Mei1850,isthansgeneraal in bevel te Aldershot; htj huwde 13
Maart 1879 met prinses Louise Margaretha
(geb.25 Juli 1860),derde dochter van prins
Friedrich Karl van Pruisen; uit dezen echt
werden gqboren:
Margaretha Charlotte Augusta Nora(geb.
15 Jan.1882),ArthurFrederickPairickAlbert
(geb.13 Jan.1883);Victoria PatriciaHelena
Elisabeth,geb.17 Maart1*86).
Conneau.(Henri)Franschgeneesheer,geb.
teMilaan,1803,overl.tePorta(Corsica)1877,
was eerstsecretarisvanLodewi
jk Bonaparte,
ex-koning van Holland,practiseerde daarop
a1s arts te Rome en te Marseille,werdhuisdokter van koningin Hortense,en slootvriendschap met prinsLouis Napoléon,wiens gevangenschap op het fortHam hi
j deelde,en
dien hijbehulpzaam wasbijzi
jnvlucht,waarvoorhli
t den strafrechter in aanraking
'# me
kwam (1846)4btjhetherstelvan hetkeizerrijk werd hi
J de eerste geneesheer deskeizers, chef van den gezondheidsdienst van
het keizerli
jk huis,lid van hetCorpslégislatif (1852) en senator (1867);hijwerd o0k
lid der Académie de médecine.
Conneaut,Dorp in Ashtabulacounty,staat
Ohio,Noord-Amerika,3300 inw.
Conneeticut(verbastering vanhetindiaansche Quonaktakat). De grootste rivier der

1888.
Nieuw-Engeland.staten in Noord-Amerika
Conlie. Hoofdplaats van het kanton C. ontspringt, 480 m. boven zeespiegel, in de,

(15 gem., 11.930 inw.) vall het fransche bergen aan de grensvan New-llampshire en
departament Sarthe, 20 km, van M ans,aan Canada,neemteenzuidwaartschen loop,vorm t
den oorsprong der Gironde,zijriviervan de allereerst de grenstusschen de staten Ver-

Vègre;1720 inw .
m ont en New-Hampshire, doorloopt vervolConliége. Hoofdplaats van het kanton C. gens Massachusetts en Connecticut,enm ondt

(17 gem.,6720 inw.)van het franschedepar- na een loop van 656 km.bi
j Saybrook uitin
tement Jura,3 km .van Lons-le-saunier,aan de Long-lsland-sond;voor groote schepenis
de Vallière;870 inw.;wi
jnbouw.
zi
j slechts bevaarbaarbaar tot Middletown,
Con m gto,muziek:metbeweging,bewogen. voor kleinere nog 32km .verder,totllaitford

Cohneetleut.
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Conrad.

de vele watervallen worden doorkanalen om- pruisisch reg.
-district M ersebllrg,28 km.van
varen. Het stroomgebied der C.beslaat een Halle,4400 inw.
oppprvlakte van 29.136 kmB.
Connersville. Hoofdplaats van Fayette
Conneetieut(of:cieeleafkortingConn.)Een county van den noord-amerik.staat lndiana,
der kleinste staten van de Vereenigde Staten o.z.o.van Indianapolis,6000 inw., meubelVan Noord-Amerika,grenst ten noorden aan en ri
jtuigfabrieken.
M assachusetts,ten o.aan Rhode-lsland,ten z.
Conllexie, lat. verbinding,samenhang.In
aan de Long-lsland-sond,en ten w.aan New- het meerv. invloedrijke bekenden ofbloedYork, heeft een oppervlakte van 12.925km2 verF anten.
en telt 750 009 inw.Het land isheugelachtig
Connexiteit, Gerechteli
jke offeitelijke saen vormt de laatste trede van een naar het menhang of verband tusschen twee personen
zuiden glooiend terrasland. De in het w. of zaken.
vruchtbare, in het o. onvruchtbare bodem het
Cono
vlak,
ïde
da
.tnaar Archimedes de naam van
wordt bewaterd door derivierenConnecticut,
door omwenteling van eenparaHousatonic en Thames. Uit geologisch oog- bool of van een hyperbool om hare hoofdas
punt beschouwd bestaat 0.hoofdzakel
i
jk uit wordt verkregen. Thans noemt men dergeglimmerschiefer,gneisenz.derarcheïschefor- li
jke vlakken omwentelingsparaboloïde, ommatie; hier en daar doorbreken vulkanische wentelingshyperboloïde, en verstaat m en er

gesteenten (bazalt)deaardlagen.Hetklilnaat
isthan: onbeduidend(tabak,haver,rogge,koren);daarentegen bloeitallerleiindustrie;er
bestaan groote fabrieken van wapens,patronen/ijzer-)messing- en koperwaren,naaimachines, landbouw- en hydraulische machineriën,ri
jwielen,stoffen enz.Detalri
jkebaaien

kegplsneden onder (zie aldaar.)

ford)J New Haven (hpl. New Haven),New
London (hpl.Norwich enNew Londen),Fairûeld (hpl.Danbury en Bridgeport),W indham
(hplt Brooklyn)J Litch:eld (hpl. Litchfeld),
Middlessex (l1pl. North Plain en Haddam),
Tolland (hpl.Tolland) De hoofdstad isHartford. De senaat bestaat uit 24 leden,die op
twee jaren worden gekozen; de 250 afgevaardigden worden voor één jaar gekozen;
in 1889 werd het australisch kiesstelsel inur
gevoerd.De
C.gouv
zendetrne
vi
erl
Ne
zde
ordt
n na
0Par
twee.
jaren

d
ent (zooveel als directeur-geneesheer)aan
het Middlessex-Asylum te Hanwell,en voerde

is gezond. De landbouw,voorheen bloeiend,

Connor. Dorp in het iersche graafschap
Antrim, 6600 inw.,van de 6tlceeuw tot 1441

zetelvaneeninlaatstgenoemdjaarmetDevon

vereenigd bisdom ; in 1315 werden de Engelschen hier door Edward Bruce verslagen.
Collolly. (John) Engelsch krankzinnigendokter,geb.27 M ei 1794.te M arket-Rasen in
en havens van de voor de storm en van den Lincolnshire,studeerde,na eenigen ti
jd a1s
Atlantischen oceaan beschutte Long-lsland- vaandrig te hebben gediend,te Edinburg in
Sond begunstigen zeer den handel,die voor de medicijnen, practiseerde eenigen tijd als
het grootste deel naar W est-lndië gaat.
arts, was van 1828- 31 hoogleeraar der meDe staat is verdeeld in de achtgraafschap- di
ci
jnen te Londen,kreeg in 1839 de betrekpen (counties);Hartford (hoofdplaatsHart. king van Resident Physician and Superintenin dit groote gesticht voor krankzinnigen,in
weerwil van allerleihem in den weg gelegde

moeili
jklleden en hinderpalen,het zj. Norestraint-stelsel in; op het einde van 1843
legde hi
j zi
jn betrekking neer,wi
jdde zich

ook verder aan de studie der ziekten van
den geest, en overl 5 M aart1866teHanwell.
Hoofdwerken: ThetreatmentPJt
heïnycseuith-

0uf mechanical redfrclf.
g (1856)) lnquiry

gekozen.
hetHuis cpz
lcerzlïxg theindication8 PJ inuan%tv t
u1830),
van afgevaardigden van de Vereenigde Sta- Con8t
ructionandgovernmentp/zulcfïc-d:ylu-.
g

ten; bi
j de presidentskeuze heeft het zes (1847),E8say pn Hamlet(1863).
stemmen. C. heeft in het geheel ongeveer
Conques. 1)Hoofdpl.v/
hkantonG (6gem.,
1700 volksscholen, vele inrichtingenvanmid- 6720 inw.
) van hetfransche dept.Aveyron,
delbaar- en hooger onderwi
js,drie colleges, 30 km.van Rodez,1100 inwm 2)Hoofdpl.van
en de Yale University (zie New Haven).
het kanton C.(10 gem.,5350 inw.)van het
C., een van de 13 oorspronkelijke staten fransche dept.Aude,7 km Van Carcassonne,
der unie, was voorheen in twee koloniën, 1530 inw.
Connecticut en New Haven, gesplitst; de
Conrad.(Frederik 'W'illem) Nederl.watereerste werd in 1635- 36, de tweede in 1638 bouwkundige,geb.21Dec.1769teDelft,kreeg
gekoloniseerd; in 1637 brak een oorlog uit hier zi
jn opleiding in het fundatiehuis van
m et de hier woonachtige Pequot-lndianen, Renswoude, studeerde eerst voor het wapen
die daarbijgeheelwerden uitgeroeid.Koning der genie, legde zich voorts op de waterKarel 11 vereenigde in 1665 beide koloniën bouwkunde toe,werd landmetervan denhove

tot een enkele,meteen gemeenschappeli
jke van Holland,vervolgensonderBruningsadj.
grondwet, die tot 1818 van kracht bleef.De generaal en opzienerbi
j hethoogheemraadbevolking van C., die sinds 1850 door de schap van Ri
jnland,en volgde,kort nadathi
j
snelle ontwikkeling der industrie sterk ver- Ka
zi
jntwi
me
esha
terdwer
k,
de
jk?
vo
ltoo
id,uitwateringswerken te
kos
mo
pol
i
t
i
s
c
h.
lneerderde,is
Brunings op als inConnelsville.Stadje in Fayettecountyvan specteur-generaal van den waterstaat; hij
den noord-amerik. staat Pennsylvanië, ten overleedweiniglater,8Febr.1808;hjschreef:
z. o. van Pittsburg, aan de Youghioheny- Verhandel
ing prer den .
//#zllt
xzltsyc/tepSlaperdiik
rivier,tegenover New Haven;6500 inw .
(1802),Rapport'
/
zlcpex:de'
/
éftccferïw,
g teKatConnem ara.Berglandschap in het iersche wj'à (1804).
graafschap Galway,zie aldaar.
Conrad.(Frederik W illem)Nederl.waterCönnern.Stad in den kreits Saal van het bouwkundige,jongste zoon des vori
gen,geb.

Conrad,
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15 Febr.1800 te Spaarndam ,ontvi
ng zijn0Pleiding aan de artillerie- en genieschool te
Delft,werd allereerstaspirant-inspecteuronder
inspecteur-generaal Blanken,werd door deze
met deleiding van een deelderwerken aan het
Nieuwediep en het Noord-lloll.kanaalbelast,
kreeg daarnahetopzichtoverdewerkenvanhet
kanaal van Steenenhoek,werd snelbevorderd,
trad na de verbetering derzeew erkenopGoede-

reede en bi
j de drooglegging van hetHaarlemlnermeer met 1.A.Beyerinck alsingenieur
op, werd daarop door de regeering aange-

wezen Om bi
j den aanleg van den eersten
spoorweg in Nederland (Amsterdam- Haarlem) den raad van administratie raadgevend
terzijde te staan. was de eerste president
van het Nederl. instituut voor ingenieurs,
waarvan hi
j ook een der medeoprichterswas
(t817),kreeg in 1851.zitting in dejury voor
de eerste wereldtentoonstelling te Londen,
was voorzitter van de internationalecommissie voor de doorgraving van de landengte
van Suez,deed tweereizennaarEgyptein het

belang van die doorgraving (1855 en 1856),
was in 1858 president van den Raad van
W aterstaat voor de doorgraving van Holland-

op-zi
jn-Smalst en de aanleg van het Noordzeekanaal, leverde in 1866)kortna zijn be-

Conradl.

geb.5 April1.846 te Gnodstadt,studeerdete

Genève in de philosophie en de nieuwere
talen,keerde in 1870 naarDuitschland terug,
schreef onder den indruk van den oorlog :

Erziehung de8 V0lke8zur Freiheit(1870),ging
in 1851.naarltalië,schreefopCaprizijneerste
novellen en Legaf zich in 1878 naar Pari
js,
om zich in 1882 te Munchen te vestigen.Te
Pari
js schreef:hi
j DieAuyià ïs heutigen ItaIïes (1879), Pari8iana (dl. 1 1880), Franz.
Charakterköpfe(2 dln.,188t),te Mtinchengaf
hi
j Madame Tzufefit
z(t882), L'
atetIa8 Töchter
(1883) en Totentanz der Liebe(1884)in het
licht en richtte hi
j in 1885 het weekblad
(sinds 1886 maandblad),,DieGesellschaft''op,
dat spoedig het hoofdorgaan van hetjongduitsche realism e werd ; met H. W ilfried
schreef hi
j drama's, hetblijspelDieEmancipierten (1877) en het tooneelstuk Firma
Goldberg (1889),waarnahijzichaandenmaatschappelijken romanbegontewi
jden:J'
F41,
9die
Acr rau8cht (t888), Die .
ff/uges J'
angfrauen
(t889),en kultuurhistorischelevensbeeldenen
satirieke novellen en schetsen,als Fanta8io
(t889),DieBeichtede8Narren(1890),Erlhmbng
(t891)schreef.Onderzijnlateregeschriftenzi
jn
Deutsche W eckru/k (t890)en Das Scchf,der
Sflqf,dieModerne(t89t)de voornaamste.
Conrad, (Alfred Anton Robert)geb.1852

noeming tot hoofd-inspecteur, een ol:cieel
rapport over de afdamming van de Ooster- op het goed Fronza in het pruisisch district
schelde en het Sloe ten behoeve van de Marienwerder,bekleedde allerleibetrekkingen
spoorli
jn Middelburg- vlissingen, arbeidde kreeg in l887 zitting in het Huis van afgeook aan den aanleg der eerstetelegraaii
jnen vaardigden voor het district Flatow-Deutschin Nederland,bracht in het fransch een rap- Krone, en w erd einde 1899 tot régeeringsport uit over een Holstesnsclj kanaal, ter president in Bromberg benoemd.
verbinding van de Oostzee met de Noordzee,
Canrad. (Timothy Abbot) Noord-amerien woonde op dringend verzoek in 1869 de kaansch paleontoloog,geb.1803 in den staat
opening van het Suezkanaalbi
j:hi
joverleed New Jersey, was staats-geoloog van Newop de terugreis te Miinchen, 1 Febr. 1870.
York(1.
837)enstaats-paleontoloog(1838- 41),

Conrad. (J F. W .) Nederl. waterbouw- hi
j overleed 9 Aug.1877 te Trenton inNew

kundige en kamerlid,voorzitter van hetKon. Jersey.Hoofdwerken:American M arine 6bslnstituut van ingenieurs, president van het chol
ogy (183t), 1t
40881t 8hell8 of fAe tertiary

hoofdbestuur der Nederl. Maatschappi
j t0t Jprmt
lfip'
rl,
gPJtheI.
/kifetfState8(t832),Monobevordering van ni
jverheid,brachtvelegroote graphy PJ the Ukïpozît
ftt:PJthe United State8
openbare werken tot stand, was hoofdinge- (12 dln.1834-59),Pal
œontology ïs Neu)-Yovk
nieur van waterstaat en publieke werken, Stat
e (t838-40),Palœontology PJ tb'
eJfeaéctzs
kreeg in 1889 zitting in deProvinciale Staten Boundary Surrey (t854).
van Zuid-llolland.en werd in 1891 door het
Conrader. (Georg) Duitsch schilder,geb.
district 'sGravenhage 11 naar de Tweede 18 Mei 1838 te Mïinchen, studeerde aan de
Kamer afgevaardigd Bn sinds telkens her- academie aldaar, was leerling van Piloty ;
kozen.
zijn eerste groot werk was ,Tilly in der
Conrad (Johannes)Duitsch,staathuishoud- Totengrâberwohnung bei Leipzig vor der
kundige,geb.28 Febr.1839 in W est-pruisen, Schlacht beiBreitenfeld''(1859, Kunsthalle,

studeerde te Berlijn en te Jena,werdin1872
hoogleeraar te éalle, schreef:Untersnchung
de8 .
#2ïp,
#'
t4,
%c,
9'
von Leben8tellung und Beruf
f
tuf dieAprfclïft
iifyper/tllàzàfy.
:e (Jena 1878,in
27Sammlung national-ökonomischer undstatist.
Abhandlungen.,), zette in 1891 na den dood

Hamburg), waardoor hi
j binnen weinig tijd

medewerker was; in 1889 begon hi
j met
Lexis,Elster en Loening een Handwörterbuch
der Staatn'
aâ88ensckaften.
Conrad. (KarlEmanuel)Duitsch schilder,
geb: 30 Maart 1810 te Berli
jn,bezochtde
konlnklijke academie der kunsten,overl.tz
Juli18t3 te Keulen.
Conrad (MichaelGeorg)Duitschschri
jver,

Conraii(Hermann).Duitschschrijver,geb.
12 Juli1862 te Jesznitz,studeerdeteBerlijn,
Leipzig en W arzburg; a1s lyrikus,kritikus
en essayist huldigde hi
j hetmeest radikale
realisme; hi
j schreef: Lieder eine8 Slx#cr,
s
(1887),Brwtalittiten,(naturalistische schetsen,
1886),de geëxalteerde romansPhra8en (1887)
en ylf
/tzm Mensch (t889),en Wilhelm ff .44

algem eene bekendheid verwierf;van 1860-

1862 was hij leeraar aan de Kunstschule te
academie te Mïinchen;onder zi
jnlatereschilderstukken zi
jn te noemen: Die Zerstörung
W eimar en werd in 1862 hoogleeraar aan de

van Hildebrand de uitgave der mlahrbticher Karthagos. Charlotte Corday, Tod Kaiser
fur National-ökonomie und Statistik''voort, Josephs 11 (1874),Maria Stuartund Ricci
o
van welk tijdschrift hij reeds sinds 1872 in Holyropd,enz.

Conradi.
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dicJ'uw#e Generation (1888);hij overleed 8
M aart 1800 te W ûrzburg.
Conradi.(JohanGottfried)componist,geb.
1820 te Tönsberg bij Christiania,studeerde
eerst in de medici
jnen, later in de muziek
(1855/56))leiddevan1857/58deabonnementsconcerten te Christiania,enwi
jddezichvoorts
in laatstgenoemde plaats aan het muziekonderwi
js, tot zijn dood,28 Nov.1896;hi
j

Conseil.

het arrondissement Kortri
jk (1857) en eindeltjk conservator aan het nieuw opgerichte
museum Wiertz te Brussel,in welke stadhàj
10 Sept.1883 overleed;in hetzelfdejaarwas
'

o

componeerde tooneelmuziek, liederen en
m annenkoren.

Collrart.(Valentin) Fransch schrijver en,
çaiseontstond,geb.teParijs,1603,uiteencalvi-

letterkundige,inwienssalon deAcadémiefran-

nistische familie,overl 1675,had omgang m et
mevrouw deScudéry,Chapelain,Godeau,Gombault, de beide Haberts,M allevilleen Serisay,
waarvan '
Richelieu in 1634deeersteleden van
genoemde16
Ac
35adémie maakte;ditgenootschap
kreeg in
statuten en C.werd totsecretaris voor het leven gekozen;hi
j was ook
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secretaris deskonings; 0.heeftgeheelzi
jn
leven lang gelezen en gecom pileerd, doch
4#gd
zelf zeer weinig geschreven (fabelen,drink%hs
AJ
liederen,psalmen,brieven),waarschijnli
jkjuist
ko
.n
.1%s
e,.
I
e
m
+*
a
*
E
$
.
e
v
e>
dep
a.-z.J a..4
I.
<
<.
.:
u .omdat hi
j als een autoriteitop letterkundig
gebied gold (vandaar Boileau's aphorisme in
zijn eersten brief: ,sl'imite de Conrart le
IlsxputltOoxclExcs.
silence prudent'', lk volg het behoedzaam
stilzwijgen van Conrart na,dat in Frankri
jk te Antwerpen een gedenkteeken voor llem
een gevleugeld woord werd voor stilzwi
jFendheid, uit vrees datmen weinig eer za1 onthuld geworden. Hij schreef:In het Jlrosderjaar 1566(Gent18371
#
'eenverzameldephanlnleggen).
Conreetor.lat.,mederector,ambtstitelvoor tastischevertell
ingengetiteldPhantasvia(Antw.
den leeraar aan een gymnasium,die in rang 1837),DeLeeuw '
ptzAlVlaanderen)(3dln.Antw.
onmiddelli
jk op den rector volgt,en hem bij 1838))romanlwaarindestrijd derVlamingen
afwezigheid vervangt.

tegen de Franschen in den aanvang der 14de

Conring.(Herman) Geleerde,geb.9 Nov. eeuw geschilderd wordt),en nog een 100-ta1
1606 te Norden in Oost-Friesland,studeerde romans en novellen;van deze zi
jnin hetbijz.
te Leiden en te Helmstadt in godgeleerdheid te noemen de historische romans Gesbchiedenis
van Graaf fltf
gp ran Craenhore(1845). Jacob
en medici
jnen,werd in laatsgenoemde plaats '
in 1632 hoogleeraar in de wl
gsbegeerte en in ran Arterel
de (1849), De Boerenkriiq (1853),
duig ezl Clotbildi8 (1854),DeAtrel.
sran
1636 in de geneeskunde,en stierf aldaar 12 Hol
Vlaanderen (1870),E'
verard 'tSerclaes (1874),
Dec.1681.Onderzi
jn in 1730 doorJ.W .Gt
5- '
peoz
bel in het licht gegcven geschriften (8 dln. Simon Tlfrc/lï PJ de Italianen te Azlfzcer.
Brunswi
jk) bevinden zich staat-,geschied-, (1859)enz., die allen echter van minder gejn dan zi
jn kleine verhalen en sçhilnatuur- en geneeskundigebenevens wi
jsgee- halte zi
rige en rechtsgeleerde opstellen en verhan- deringen uit het vlaam sche leven : Si8ka
4), '
WrcfeenemoederJi?
'#ezl
delingen;hijwas een deri
jverigste verdedi- rczlRoosemael (184
ncs schildcr '
ulprtff(1à43),
gers van Harvey's leeraangaande den bloeds- kan (1843), Hoe A
Aronhtonden (1846), Lambrecht .
ffezl:mlzl.
:
omloop.
Conealvi.(Ercolo)Kardinaal,staatsmanen (1847),DeLoteting (1850),DearmeEdejman
j bepauselijk diplomaat,geb.8Juni1757teRome, (1851))Hetfjzerypzgraf (1860), enz.; hi
werkte ook een geïllustreerde Genchéedenis
overleed 1824.
Consanguinei.lat.Kinderen van eenzelfden van Sel
/é'(1845).
vader maar andere m oeder; half-broeder of
Conseientir,l'
r.,geweten,zedeli
jkbewustzuster. Verder in 't algemeen: bloedver- zijn.Con8cient%eu.
gnauwgezet.
Conseeratie,lat.lnzegening,heiliging ;ook
wanten.
Consanguiniteit,consanguinitas,lat.Bloed- de inwi
jding van nieuwe R.K.kerkgebouwen
of altaren en de ordinatie van een bisschop
verwantschap.
Conseienee.(Hendrik) Vlaamschnovellist, of aartsbisschop. 0ok het voornaam ste deel

een der grondleggers van een ti
jdperk in de
Vlaamsche letterkunde, geb.3 Dec.1812 te
Antwerpen, trad in 1830 alsvri
jwilliger in
dienst, waarin hi
j het tot sergeant-majoor
bracht; na alloop van zijn dienstti
jd (1836)
sloothi
j zich bi
j deVlaamschebewegingaan,

van de ll.Mis,waarin het brood en dewi
jn

door de woo
rden van den Priester veranderd
worden @ln het Lichaam en Bloed van J.C.

Conseil,fr,Raad,raadsvergadering,voornameli
jk gezegd van den mlnisterraad. ln
Frankrijk veelgebruikelijke naam voor ver?zlclïydezp,
:zàf,zqowerd secretaris der kunst-academie te Ant- schillende collegiën:C.(/'tyrrt

werpen: buitengewoon hoogleeraar aan de veel a1s onze Provinciale Staten, C.A snlciuniverslteit te Gent(1845),commissaris van #al. gemeenteraad,enz.

'

Conseliee.
.
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Consldérant.

.

-

.-

.

Conseliee.Plaatsin hetdistrictLugo der koolwaterstof,5,50()keukenzout,510/(jborax.

ital prov.Ravenna,3600 inw.

Real Alutralian M eat Pre8erve 36,3 gram

Consensus, lat.,overeenstemming,over- zwaveligzuur,9,
5gram calciumoxyde(p.lY
lter).
eenkomst.
Re1%klooze '
plecyc/àsezctïrlAw.
gnlpeï,
gfp/ van C.
Consent,lat.lnwilliging,vergunning,ver- Dresel teBerli
jn (in één literwater):22 gr.
lof,toestemming.
natriumchloride,ju 0,15 gr.vaniline;73,
5gr.
Consenteeren, lat.Toestaan,toestem men. natriumsulfaat; 171 gr. natriumsulfiet; 34,5

Coneequentie, lat. Gevolgtrekking, het
uithetvoorafgaande logische gevolg.Consequent. aan zich zelfgeli
jk bltlven,'
ln overeenstemming bli
jven met watmen eenmaal
gezegd ofbeleden heeft.
Conservatief,vanlat.conserrare,bebouden),
in de staatkunde naatn der dusgenaamde
)!behoudende'' parttj en alszoodanfq vri
jwel
principieel staande tegenover de vrtjzinnige
ofliberale parti
j.

gr.zwavelig zuur;3 gr.i
jzerchloride.
Preycr/zpuf, waarmede de uitAmerika ingevoerde hamfnen bestrooid zi
jn,bestaatuit
gekristalliseerd boraxpoeder.
Conserven, kruidensuikers;tot gelei verwerkte en gesuikerde vruchten;als lekkerni
j
zoowel als geneesmiddelin gebruik (conserf
van pruimen,enz)
Consett.Stadjeinhetengelschegraafschap
Durham,8200 inw.

waarschool,weeshuis.In ltaliënaam vanstichtingen, waar de kweekelingen behalve kost,
woning en kleeding, o0k onderricht in de
muziek (gezang, zoowel als instrumenten)
genieten. Het beroemdste was het Con8ervatorio santa Mtzrïtzdi fuprp/p,te Napels,in
1537 door den geestelijke GiovannidiTappia
gesticht. Thans zijn aldaar de C. tot e
'én
verminderd,dat seLert1808 dennaam draagt
van Collegio reale t
/ï M usica. ln Frankri
jk
werd in 1793 een In8lét'
at nationalde'
??iuW:'
?
xc
gesticht,dattweejaren later vergrooten in

Collsiderable,fr.Aanmerkeli
jk,aanzienlijk,
Cotlsiderans, de overweging bij de àeschouwing eener zaak,die meer bepaald tot
de gevolgtrekking geleid heeft,waartoemen
ten opzichte dezer zaak gekom en is.
Cfpllsidérant.(ProsperVictor)Franschsocialist,geb.12 Oct.1808 te Salins(dept.Jura),
bezocht de Polytechnische school te Pari
js,
verliet die als ofûcier der genie,nam na tot
kapitein te zijn opgeklommen in 1831ontslag
uit den dienst, om zich geheel te kunnen
wijden aan de verbreiding v/d.ideeën,waar-

Conser&'
atol', 1at, bewaarder, opzichter
Conshohoeken. Plaats in M ontgomery
over verzam elingen van kunstofwetenschap. county van den noord-amerik. staat Pennf'onservatoriullz, ital., conservatorio:be- sylvanië,5500 inw.

con8erratoire herdoopt werd. Sederrw erden vanFourierdevoornaamstevertegenwoordiger
in ook in andere landen muziekscholen opwas, en werd na Fougericht, welke hier en daar den naam C.
'
rier's dood leider van
dragen: C. van de M i
ot bevordering der
'
diens socialist.scllool;
#i
#.t

Toonk.,te A'dam.

'

Conserveerell, organische stoffen, vooral
voedings- en genotmiddelen in dusdanigen

bijdiens leven had hi
j

: '-

vele artikelen in ,,Réforme industrielle'',het

toestand brengen, dat zi
j langeren qjd bewaard kunnen worden, zonder aan bederf
onderhevig te zi
jn. Dit bederf ontstaat in
hoofdzaak doorzich ontwikkelendeorganische
kiemen (gist,schimmel,enz.)en hetconserveeren moet zich derhalve ten doelstellen,

-'
orgaanv/hFourierism'
e,
- g esch reven ; later,
r?,
/z * ' é 1836-40,redigeerdehi
j
,If
,
- ' w.
de yyphalange''; in de
''k ..'
j - -st ,0 laatste jaren van de
' '(JN . ./ reqeeringvantaodewijk

voorwaarden voor dezekiementevernietigen.
Dit geschiedt door verschillende methoden,
a1s b.v. afsluiting der lucht,uitdroging,be-

Pttosl'El
l Vlcrou
Coxslolkl
twx'
r.

h
etbinnendringen van dergelàjkekiemente
weren,()f in de te bewaren stoffen delevens-

'

,

.

I 'Q '/ rPeida
llpcsteur
was
hijhoofLvan hetdoor
hem opgerichte polit.
dagblad ,yluadémocratie
paciûque'';23April'48

vriezing, overgroote verhitting,aanwending
van antiseptische stoffen; van eenige dezer
methoden wordtin hetdageli
jkschlevenruim
gebruik gemaait (inmaken van groenten,
inzouten van vleesch, bewaren van eieren,
enz.) ln den lateren ti
jd zi
jn verschillende

werd hi
j in de Assemblee constituante gevoorsteltotonmiddelli
jke ophef:ng dernationale werkplaatsen ingediend was,metLouis
Blanc een manifest b1j de kamer in,Gaaz'
in
van haar geëscht werd, het rechtvan een

zwavelige zuren, borax, boorzuur, salicylzuur, keukenzout of salpeter bevatten. In
sommige wordt aluin of zelfs arsenikzuur
aangetroFen en dergeli
jke middelen dienen
beslist te worden afgekeurd.Van eenige der
meest voorkomende C.volgthier de samenstelling.
Berl%niet7,40/()keukenzout,9)80/pboorzuur,
45,70/nborax.
ohinee8ch connerfpoeder, 250/a keukenzout,
17,70/:boorzuur,9,20/: natriumsuliet

hi
j krachtig de politiek der nationale vergaderiny in zi
jn dagblad; door lzem werd,
In verblnding met Ledru Rollin en Felix
Pyat, in zi
ln bureaux de oproeping aan
't volk om naar de wapenen te grl
gpen geschreven en hi
j was een der afgevaardigden,
die op 13 Juni 1849 beproefden zich in 't
conservatoire des arts et métiersalsconvent
te constitueeren. Na onderdrukking der beweging gelukte 'them naarBrusselte ontkolnen;'thoogegerechtshofveroordeeldehem

kozen en diende in de Junidagen, toen het

conserveeringsm iddelen in den handelgebracbt, ieder arbeid en Lrood te waarborgen, Na de
die als werkzaam bestanddeel meerendeels presidentsverkiezing van 10 Dec. bestreed
.

Alutralian 8alt 0,50/: eener dik vloeibare tot deportatie. ln Brussel geluktehethem

Consideratie.
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eenige lieden voorzi
jnplaneenerFouriersche
kolonie te winnen.M et toereikende geldmiddelen voorzien,trok ConsidérantnaarTexas
en richtte daar ,,La Réunion''op, die echter
door den oorlog met de Zuideli
jke staten
werd opgeheven. Hij keerde daarom naar
Frankri
jk terug, leefde sinds dien tijd afgezonderd te Pari
js, en overl. 27 Dec.18934
madame Coignetschreefzi
jn biograyhie(Parijs,1895).Hi
j schreef:Dentinéeypclcle,eœpositî
'
ps e'lémentaére complète de la f/tlpr'
îe'j
oy
ciétaire,(3 dln.1834-45);Manife8te d6 legjo
sociaaive (1841);ThLorie (114droétdeprpprï//t;
et tsu droit cu tvavail(1848);Le Spcïclîyp?c
devant le deuz mondeou le dz
tlcsfdevant!(o
movt8 (1849); Eœposétion abr/gek #u sy8tème
pbalan8tèrien (1845); Principe8 #ll8ocialisme
(1847);Le8:ucfrecrédét8(1851);Layplufipz?
ou le ppurerseplexf direct #u peuple,(1851);
De Jc 8onverainété et de la re'
gence (1842);
Tltéorie de I'étfuccfïpn natgtrelle et attrayante
(1845); De8cription #u pbalan8tèreetcpzldit
férction8 8odale8 ylr l'avchitectonjqne (1848);
pgùt
zclede la pplïfigue(1836);Me/qne.Qucfre
lettre8 cu marlchal Bazaine (Brussel, 1868).
Collsideratie,beschouwing,inachtneming.
achting;uit C.handelen:iets ofiemand ontzien.
Consigllatie, inbew-aring geving. ln den

Constable.

'

-' '----

Collsobrini,lat Zusterskinderen
Consolaeion. Plaats op het eiland Cebu,
Philippijnen,2500 inw.
Consolaeion del Norte of La Chorrera.
Plaats op het eiland Cuba,prov.Pinardel
Rio;8000 inw.
Consolaeion delSur.Plaats op heteiland
Cuba,prov.Pinar delRio,16.
000 inw.
Console,fr,draag-ofkraagsteen;uitspdn.gend deelvan
pj
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zoldering, koi
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om
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De vormender
=
0.richtenzich
naar den stijl
van het gecoxsosx.
bouw.
Consolidatie,
lat. vaste vereeniging,vastlegging.Geconsolideerde,
sc/llzl#.
'de vastestaatsschuldintegenstelling van de vlottende schuld.(zie(%n8ol84.
Consols, (eigenl. con8olidated cxsuïfïed,
geconsolideerde renten), staatsschulden, die
uit de samentrekking van meerdereleem'ngen
met verschillenden rentevoet ontstaan zNl
jn.
y

.

handel: goederen ten verkoop aan derden De naam C.werd het eerst in Engeland geafstaan, met latere verrekening.ln hetrecht: bruikt, toen in 1751 een groot deel der.

een door de eischendeparti
jgevorderdegeld- Engelsche staatsschuld tot een bedrag van

som,,wanneer deze - om de een of andere ruim 9 millioen pond sterling geconsoli
/deerd
reden aanneming daarvan weigert - in be- werd en voor alle tezam en een vaste rente

waring geven van den rechter. Art. 1440 werd bepaald (zie Conver8ie).
Burgerl.wetb.luidt:,lndien deschuldeischer

weigert zijn betaling te ontvangen,kan de
schuldenaar hem aanbod van gereedebetaling
doen,en,bijweigering vandenschuldeischer
om hetzelve aan te nemen, de geldsom of
zaak in gerechtelijke bewaring stellen.
Zoodanig aanbod, gevolgd van bewaargeving, bevrijdt den schuldenaar, en strekt
te zijnen opzichte totbetaling,mitshetzelve
op eene wettige wi
jze gedaan zij;bli
jvende
het alzooinbew-aringgebrachtevoorrekening

Consolnm é,fr.krachtige bouillonsoep.

Consonnant,lat.Medeklinker.ln de taalkunde elke klank behalve de klinkers.ln de
muziek:twee tonen die geli
jkti
jdig door het
oor worden opgevangen en tezamen een
welluidenden klank geven.ln hettegenovergestelde geval vormen zi
j een di8sonant(zie
aldaar).
Consorten, lat. Medestanders, makkers,
genooten,meer bepaald in minachtendenzin.
Collsortiuln,lat.Een tijdelijkevereeniging

van den schuldeischer.
n'
van kooplieden, m et het doel een bepaalde
Consigne, fr. Het aan een scbildwacht of hnantieele of handelsoperatie uit te voeren.

Postgegeven bevel;hetvoorschrifthoedanig (Zie Syndicaat,Tru:f.)
te handelen, wanneer zich deze of gene omConsp..op recepten afkortingvoorcon8perge.
standigheid voordoet.Van daarinhetburger- bestrooi(b.
v.pillen.)
lijk leven: voorschrift, waaraan men zich Collspiratie,frSamenzwering.Con.
vireeren:
heeft te onderwerpen:,,het consigne is, dat Samenzweren.
in de concertzaalnl
net gerookt m ag wordon.''
trollstabel, eigenl. stalgenoot, kameraad;

Consiglleeren (zie conb-ignatiej.0ok mili- in de 17deeeuw naam dernietmilitairgeortaire troepen in hunne kazernen ofverblijf- ganiseerde manschappen,die hetgeschutbePlaatsen doen bli
jven,om ze terstond gereed dienden, vandaar in sommige legersnog de
te hebben, w anneer hun optreden noodig naam 0.voor een onderof:cier der artillerie,
wordt geacht.
ook op de oorlogsvloot.Voorts in Engeland
Consilium ,lat.Raad,raadgeving.
naam voor politiebeambte.

Consilium abeundi: de raad om heen te
middel van verwijdering eens students,die
zich misdragen heeft.
ç'onsistentie, de uiterli
jke toestand eener
stof,zoo spreekt men van eentaaie,kleverige,
breiachtige C. enz. Con8i8tent. vast,dicht,
duurzaam.
Collsistorie, lat. Verzamelplaats; kerkeraad,kerkeraadskamer;kerkell
'
n
gkerechtbank.

Constable. (John), Engelsch landschap(Su;o1k), overl.1 April1837 te Londen;hij
maakte '
ln Frankri
jk even zooveelopgangals
in Engeland en geldtnaastBonington alsde
schepper van het Paysage intim e der Franschen;voornaamste werken:Haywain(1821),
W hite Horse (1825), The Valley Farm,The
Cornfeld, Salisbury Cathedral from the
meadows (1831),W aterloo Bridge (1832).

gaan; met nam e aan deUniversiteithetstraf- schilder,geb. 11 Juni 1776 te East Bergholt

Constable.
è-'
q

.
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Conetantde Rebeeque.

Lï

Collstable.(Henry)Engelsch dichter,geb.
1562, overl. te Luik, 9 Oct. t613; D iana
(verzameling van 23 sonnetten,1592),enz.;
zi
jn dichtwerken werden in 1897 opnieuw
uityegeven,doorJghn Qray.
tponstable.(Arcaibald)Schotsch uitgever,
geb. te Carnbee, graafschap Fife,24 Febr.
1774,gaf het mscotsMagazine'',het,,Edinburgh Review'', de eerste êruk der werken
van W alter Scott uit,kochthet copierecht
van deEncyclopedia Britannica (voor 14000
pon: sterling),en zag zich tijdens den handelscrisis in 1826 gedwongen zi
jn betalingen
te staken,waarna zijn eertijdsbloeiendezaak
snelachteruit ging;hijgafsinds nogslechts
zijn beroemde Mi
-8cellany uit; hi
j overl.2t
Juli 1827.
Collstans,zoon van ConstantijndenGroote
en Fausta,geb.omstreeks 320 n.Chr.,werd
op l3-jarigen leefti
jd cesar enverkreeg na
zijns vaders dood ltlyrië, Afrika en ltalië,
w'aarbi
j na den dood zijnsbroeders,Constanti
jn 11nog een grootdeelvanhetromeinsche
rijk kwam;metweinig zorg opgevoed,door
vleiers bedorven,doorhetlegergeminacht,
werd hi
j bijeen opstandvanMagnentiusdoor
z
i
jnd troeyen verlaten en op zl
gn vluchtin
Zui
oalllëvermoord.
Constans.KeizervanByzantium (641.
- 668),
zoon van Constanti
jn 111,was voortdurendin
-

oorlog met de Arabieren,die hem een deel
van Afrika en o0k de eilanden Cyprus en

) .

van de Liguedespatriotes;hi
jbellield zijn
portefeuille in het dat van Tirard opvolgende
kabinet-Freycinet (l7 Maart 1890- 27 Febr
t892);in de Panama-zaak betrokken en door
deradikalen ophetheftigstbestreden,werd
hij in 1807 niettemin totlid van den Senaat
gekozen;inDec.1898ginghija1sambassadeur
naar Konstantinopel, dathijin 1901bi
jhet
uitbreken van de kaden-kwestie tusschen de
Porte en Frankrijk verliet;nadatdit geschil
in derminne wasbi
jgelegd,keerdehi
jeinde
Nov.1901 weer naar zi
jn postterug.
Collstant, onveranderli
jk, standvastig. In
dewiskunde heeten C.degrootheden,dieeen
onveranderlijke waarde hebben,in tegenstelling van de veranderli
jke grootheden ofvariabelen.
(rollstant.(Benjamin)Franschschilder(van
de familie dervolgenden),
'
7N
geb.10Juni1845teParijs,
'
/. Ab
studeerde op deEcoledes
<- z
beaux-arts onderCabanel,
'
,-7 .
ï endebuteerdein1869met:
'
,,r
Hamlet en de Koning;
daarop vergezeldehijhet
'
ezr
aonktk
sc
ad
ar
,
y
.
' '. g
xa
ahapenTi
ksosoost snin
s
!r, '?,. ,V
%.
(
oo
s
t
e
r
s
c
he
s
t
o
f
voo
r
', / 1(.% mees
,
?.J .-'J?,ytJ zi
jn schilderi
jen:Devrou?f .
2,w,j-.z / wen van dem harem,Ma.

-

/' ':'z'

rokkaansche gevangenen,
J anitsaar en Euneuch

Rhodus ontnamen;in 661 begafhi
j zichnaar lsl:
xzwvzx coxswax'
r (1875),lntochtvan MohaZuid-ltalië en streed met weinig succes
med 11 in Konstantinopel
tegen de Langobarden;in 668 werd hi
jdoor (1876,museum te Toulouse), De favoritedes
zijn dienaarAndreasbijhetbaden door ver- emirs (1879), De dochtervan Herodias,enz.
drinking om het leven gebracht.
. Collstallt.(Alphonse Louis)Franschschri
jCollstans. (Jean AntoineErnest)Fransch ver, geb. en overl.te Pari
js,1816-75,trad
politikus; en diplomaat, geb. 3 Mei 1833 eerst in een geesteli
jke orde, werd voorts
te Béziers, studeerde in de rechten, was aanhanqer van het evadisme van Qanneau,
eenigen tijd advokaat te Toulouse,werd huwde ln 1848metmejuirouw Cadiot(later
achtereenvolgens professeur agrégé(buiten- bekend geworden als ClaudeVignon),welk
gewoon hoogleeraar) bi
j de laculteit der huwelijk na weinige jaren op aandrangvan
rechten te Douai,te Di
jon en te Toulouse, zi
jn vrouw ontbonden werd;hi
jschreef:Le
waar hi
j in 1872 ook den maire als adjunct bible d6la Iiberfl,
'La mère de .
fNeu,
'Dictionla
erd
ont
noeegt
eo
vtoeagfg
de
;via
nar
1d
8i
7g6de
ing
hek
to
dz
ee
pn
t,.Ha
utge- rniatue
ireld
ellïafflhraut
cfuer:ma
chgriéeti(e1n85
ne6)(,18
5t),oDo
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Hht
iregde
de hi
j zich bij de opportunistische groep; magie (1859), La chef (!e: grands A?lydf??-e.
$,.
in 1877 herkozen werd hi
j28 Dec.1.
879 be- Philo8ophfepcculfe(1860)enz.
noemd tot ondersecretaris van staatbijhet flonstant de Ilebeeque.(David) Franscll
ministerie van binnenl.zaken (kabinet-#rey- godgeleerde (prot.), geb.te Lausanne,1638,
cinet);17 Mei1880 volgde hi
j Lepère op als qverl. 1733, was langen tijd predikant te
hoofdvangenoemddepartementenbehieldzijn CoppetbijLausanne,en werd in1674teLauPortefeuille in het kabinet Jules Ferry (23 sanne hoogleeraarin de welsprekendheid,in
Sept.1880- 14 Nov.188t),inwelktijdsbestek 1702 hoogleeraar in de godgeleerdheid;hi
j
hij de dekreten van 29 Maarttegen de con- schreef:I'4-e du vlpztgepu Traité dela.
f'
rpgregratiën ten uitvoer legde;in 1881en1885 ridence(Leiden 1679),Eranmicpllpguic famiwerd zijn mandaat van afgevaardigde ver- liaria,zluztcemendatoria,g'
isu.
sacceduntDav.
nieuwd; in de kamer vertegenwoordigde hi
j Con8tantii wpfce (Genève (1680), Abrek
qé de
steeds het opportunisme, waardoor hi
j zicll yolitique (Keulen 1686). 0.had tlriezoons;
bi
j de radikalen onaangenaam maakte;inMei de oudste, Marcus Radolf, werd geheiln1886 als gevolmachtigde naar Peking gezon- secretaris van svillem 111 van Engeland.
den om hetfransch-chineescheverdragtebe- Constaut de Ilebeeque. (Samuel) Zwitkrachtigen,werd hij 3 Nov.daarop totgou- sersch letterkundige,geb.te Lausanne,1729,
verneur-generaal van lndo-china benoemd, overl.1800, scheef:Oamille(1785),Laure de
een post dien hi
j tot14Sept.1888bekleedde; Gevmo8an pu Lettresd6 guelgue.
gpersonne8 de
in het kabinet-rirard (25 Febr.1883- 17Mrt. S'
td8se(Paris 1787),Recueildepièce8dïclpguek:
1890) was hi
j weer minister van binnenl. (1787) enz.
zaken; met groote energie bestreed hi
jhet Constallt de Rebeeque.(Benjamin)Schri
jboulangisme, en proclameerde de ontbinding

ver en redenaar, geb.te Lausanne,23 Oct.
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zien baarde;in 1802
l -1/
.*
z . #1#
door Bonaparte a1s
7*2 .
geestverwant van
mevr.De Staelver- BENJAMtX CoxsTAx'
r
bannen, bleef hi
j
DEREBECQUS.

eenigen ti
jd inhaar

gezelschap, studeerde te Qöttingen in de
duitsche letterkunde,en gaf te Hannover De
J'edpdf de cpsguéfc efdel'usurwcfïps dansleurs

rcwwprf: arec la cïpiîïytzfïps enropeknne (1813)
in het licht;in 1814 weder te Pari
js,werkte
hi
j a1s mede-redacteur aan het?,lournaldes
Débats'' voor de Bourbons; niettemin aanvaardde hi
j in April1815 van Napoléon een
benoeminy tot staatsraad;bi
j de tweede restauratie glng hi
j naar Brussel,mochtinNov.
1616 naar Parijs terugkeeren,werd in 1819

Constantjn.

de gouverqeur Simon van der Staal(1685).
ln 1778 gingen de wi
jnbergen door aankoop
over aan Hendrik Oloete,wiensnakomelingen
ze thans nog bezitten.

Constantjn. Paus, van 708 tot715,was
Constantjn,Constantinus,naam vaneenige

geboortig uit Syrië.

romeinsche keizers:
C.1.deGrppfe(C.FlaviusValeriusAurelius

Claudius), geb.28 Febr.274

n. Chr. te Naïsus in M oesië,
of teDrepanum in Nicomedië,

werd van jongs af in den
krijgsdienstgeoefend,terwi
jl
zijn geesteli
jke vorming geheel bleef veronachtzaamd;

toen zi
jn vader Constantius
tot cesarbenoemdwerd(292),
diende hij onderDiocletianus

en diensmede-regent,Alz-

.

-

'

!
4 ',

1i

gustusGalerius,inhunne oor/j
logen in het oosten , werd
$
,,.,.t
u.
echter door Galerius ZeWantrouwd 0n door deze,nadat CoxsrAxr
mzx
Diocletianus
DE GuooT..
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ng
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(
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0
5
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e
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c
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a
r
neergelegd
(standleelt
lteaome)

benoemd, maar bi
j zich in
zi
jn gevolg gehouden?totdat Constantiuseindelijk het ontslag zljnszoons doordreef;C.
begaf zich nu onmiddelli
jk naar zi
jn vader,
vergezelde hem op een kri
jgstocht tegen de

Picten, die een inval in Britannië hadden get0t afgevaardigde gekozen en in 1824 her- daan,en werd,toen zi
jn vaderopdezentocht
kozen;in 1830 stemde hi
j voor de verheffng ziek werd,door deze en metgoedkeuring van
van den hertog van Orléans tot koning vàn het leger t0t zi
jn opvolqerbenoemd (306);

Frankri
jk;hj aanvaardde van den vorsteen
gift van 300,000 francs,ondervoorbehoudvan
politieke onafhankeli
jkheid,en kwam tegen
het nieuwe régime weldra in oppositie;hi
j
overleed 8 Dec.te Pari
js.Zijn ideaalwasde
constitationeele monarchie,de kern van zijn
karakter en streven was oppositie uit overtuiging; bi
j zijn politieke ongedurigheid en
herhaald overgaan van de eene partijtot de
andere is hi
j zijn ideaal niettemin getrouw
gebleven.Zi
jn Discour.
%Arospscg: à la chl,'
mbre de8 t
fépsftg zijn in 2 dln.in hetlichtgegeven (Pari
js 1828);zijn geschriftenoverden
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
even reg
eeringsvorm zi
jn bi
jeen-verzam eld in Couv.
g :!6politique cpzl:tifufipp,
nelle (4 dlna, Parijs 1860-70); verder verschenen van hem :bllmoire8 durle8tàsfJonn

(1820),Delarclï/ps considtkéedan8:/J8ource,
8e8 Jprple.
get#e:développement8 (5 dln.,1824-

31),D'
a polytheïsmez'
pyzàtïïw,consvidêrédan8.
sc,
:
rapports avec la y/lïlpypp/tïe grecque et la reli-

/ps cltrétienne (2 dln.
,1833),deromanAdolplte
(1816),eenvertalingvanSchiller'sWallensteélt,
een verzam eling korte opstellen,getiteld M 6
lange8 delïffprcfureefdepolitique (1829)enz.
.

Conetantia,lat.Standvastigheid.
Constantia Naam van de 315.
1eplanetoïde.

Constantia, zuster van Constanti
jn den
Groote,echtgenootevanLicinius(313naChr.),
leefdenadiensdood aanhethofhaarsbroeders.
Constantia-wyn.Een beroemde wijnsoort,
gewonnen in Kaapland, die op drie landgoederen, H igh-,Great- en Littte Constantia,
ongeveer 4 kM .van Kaapstadgelegen,wordt

gekweekt. De oorspronkelijke eigenaar was

op den dag van hetorerlljden van Constantius riep het leger C.totkeizer uit,terwijl
oaleriushem a1s cesar erkende;C.behaalle
nu allereerst aan den Ri
jn een overwinning
op de Germanen,beschermde de grenzen,en
hleld zich metgroot beleid buiten den stri
jd
tusschen Galerius en M anentius,hoewel deze
laatste hem,in de hoop zich van zi
jnhulpte
verzekeren, zijn dochter Faustaten huweli
jk
gaf; echter sloeg hijden loop dergebeurtenissen aandachtlg gade, om daarmede ter
geschikter ti
jd voor zichzelf winstte doen.
Na den dood van Galerius begon Constantljn
nu den strljd llletdeoverlge nlederegenten,Lucinius,
Maxlmianus Maxelltius en Constantlus, en baande zlch
daardoorden wegtotdealleenheerschapplj Maxentlus,
den tn gelleelltalle Relïaten zoon vanMaxlmlanus,overwon llljl1aeellllloedlgelloorlogln Noord-ltalle,voornamelljk ln denslpgbijTaurlnum Zknlabarum,eengewljd
vaandel metllet teeken des krulsesendeletterX (C1lrlstus), datvolgensde chrlstelten,gedurende den slag uit
den hemel vielen hem deoverwlnnlnr verschafte,zou
hem daarlllj van veeldienstgeweestzizn,enzjn leger,
dat gedeelteltik Izlt cltrlstenellbestond,metgeestdrlft
bezield ltebben Nog eens sloeghijMaxentlusaan den
Tlber,waarbt deze dendood vond,311. DeRomelllen
bewezen den overwlnnaar na zijn lntochtlnRomede
grootste eer (312) Na het huwelljkzijnerzuster Constantla ntet Llclnlus(316)en na den spoedlg daarop gevolgden dood van Maxlmianus, was Constantij
n reeds
meester vallltet rOnzelnsche rljk, llj wllde erecllter
gelleel en al el1 volkonlen overgebieden Toen nu de
strljdtusscllen llem elzLlcinlusopnleuwultllrak,overwon
11lJ(llenkl)ljClballsin Pannonie(8Oct 314),vervolgens
llij Mardia In Thracle,endwong hem totden afstand
van eengedeeltevanzàjngebledNaversclïcideneoorlogen
met gerrnaansche volken,begon echter de strljd met
Licinlusopnleuw.Constantpn bellaalde eeneoverwlnning
1)j Adrianopel,terwljlzijllzooll Crlspusdevlootvan
Llcinlus vernlelde.Llclnlns,gelleelen aloverwonnen in
den slarbl
JChrysopolls(18Sept 324),onderwierp zich
en ontvlng debelottevan ljfsgenade,doch stierf
,niet-
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tegenstaanëe (litonder eed.e gegeven woor(),weldra een
geweldlgen(lood C. heersclïtetllansalleen overhetuitge-
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Gefontius, vervolgens tegen den veldheer Constantius,

(jj(jjjem yut;t zjju; (jujtschellulpllenderkaverwon ConS
tantt
jn gevangen genomen,werdteRf
lrneter(
loodgeuwaaxw
.1**t'ib. .

U@nstalltjll.Naam Vall1T100rd0r0keizers

325teNlcaeagehouden,waaraan lli
jzelfdeelnanl C(
)n- van Syzantium :
stal
u
l
j
e
el
ee
ven
lte
zill
l
e
oe
vk
ek
rwl
ne
nn
illgZdto
r
u
(;* j. eyjJ.
we
dt
a
dnenlle
Jz
eo
ge
ed
ll
sldz
jn
nwe
aas
l
l
etr
ing
norvg
ot
l
r-(/ zie vorig artikel.

tretli
gken,rl
jk ll
egaafdeltoudsten zoonCrl
spuslletl
1l
j 0.111 (van Febr.totJuni641),geb.3Mei
vermoorden,mlsschien daartoe gellracllt t
lt
lol
'dealte 6t2 te Konstantinopel, zoon van keizer Heg
toeon,
toeFa
gen
etgaenh
zt
jne
wstlF
aunsgta(lnvtolo
.
l racljus:stierf)kortna den dood zi
jnsvaders)
str
to
ee
tz
us
llc
el
tdht
j
dr
oorvro
vu
er
kkl
llr
elld
gl
ee
n,
In denzelfden ti
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C.IV.Pogonatos (de Gebaarde) geb.648)

:n 668 aan
zoon van keizer Constans,kwam l
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de regeering en Overleed 14 Sept.685;hi
J
was een wreegjd
or
st
;eh
i
oegKons
zevenma
al
eenl
e vxy
.a
hi
y.
ejys
jlop
tanti
nope
ZZXVZj VRI1 j
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Donau terug,doch moest hen later schatting
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1eersttegen zoodat de Noormannen in Beneden-ltalië en

..

Conefantj*n.

-- 17t0 -.

Conetantlnograd.

y

deTurken inAziëbelangri
jkevoordeelenop 439km.vanAlgiers,opeenaandriezi
jdenlood-

hem konden behalen; h'
li versloeg in 1065 rechtneervallend en door
de Uzen,en overleed 21 Mei 1067.

derivierRummelOmsloten

0. X.
l Dragatses,ofDragoses(1448-53),
laatste keizer van Byzantium, geb.8 Febr.
1404) zoon van keizer Manuel 11 en
Helena, uitde dynastie der Paleologen;gedurende de regeering zijns ouderen broeders

kalkplateau van 665 M. ,
hoogte,dat slechtsaan de
''
z.w.zi
jde door eennatuur- .-=
--R -'--Q<
lijken aarddam met dede
stad omgevende bergenis
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de overmacht van sultan M urad 1I, die den

schop, van verschillende

Peloponnesus binnendrong,en werd,evenals
zi
jn ln hetwestelijk deelvanhetschiereiland
regeerenden broeder Thomas, schatplichtig
gemaakt; na den dood van keizer Johannes
(3t Oct. 1448)lietC.den Peloponnesus aan
zijn broedersThomasen Demetrios over,en
hleld 12 Mrt.1449 zi
jn intocht in Konstantinopel; zi
jn geheele regeering was nietdan
een heldhaftige doodsstrijd van hetdoorde
Osmanenoverstroomdeonlergaandeoverschot
van het grieksche riik; de vi
jandeli
jkheden
van sultan Mohamed 11 begonnenindenaanvang van hetjaar1452,deonmiddelli
jkeaanvallen op Konstantinopel op 6 April 1453;
bii den wereldhistorischen slag van 29 Mei
1153 vond 0.in denabijheidvandeRomanospoort den dood.
Constantjn,kroonprinsvan Griekenland,
hertog van Sparta, geb. 2 Aug. 1868 te
Athene, oudste zoon van koning George,
lllzwde 27 Oct.1889 metprinses Sophie van
Pruisen (geb. 14 Juni1870),derde dochter
van keizer Friedrich 111.
Constantjn.Naam van vierkoningen van
Schotland: C. 1, 458- 479, had gedurende
zijn geheele regeering oorlog te voeren met
de Picten en Bretonen; C. l1, 858- 874,
opvolger zi
jns broeders,Donald V,isvooral

rechterli
jke colleges,enz.; w apsx vAx
hetheefteenr.-kath.kerk coxsTwxuxs.
(voorheen een moskee),
een prot. kerk,een synagoge,een arabischfransch college, en allerlei instelll
ngen van
onderwi
js voor kinderen van arabieren en
franschen,verder een museum vanoudheden,
een schouwburg enz.Hetnoordelijk deel(ier
stad wordt ingenomen door de citadel of
Kasbah en de kazernen;onmiddelli
jk hierop
volgt de europeesche wi
jk, in hetcentrum
wonen de Mzabieten,in hetz.de arabieren,
in heto.,in een doolhofvanstegen,delsraelieten; door den aanleg van nieuwe straten,
regeeringsgebouwen,villa's enz.wordtdeongegoede bevolking steeds meerin de vlakte
gedrongen.Debevolkingdri
jfthandelinkoren,
meel,wol,zi
jde,leer,vruchten en wi
jn. De
stad ligt op de grens van het vruchjbare
noordelijk en onvruchtbare zuidelijk deelder
provincie.Rondom en inC.veleoverbli
jfselen
van rômeinsche bouwwerken. Vroegerstond
de zuidoostzijde der stad door een schoone,
in drieetagesoverde t20meterdiepekloof
van de Rumm el voerende brug in gem eenschap metde tegenoverliggendehoogteMansurah ;deze oudedoordeRomeinengebouwde
brug stortte 9 Juni1857 in en werd doorde

bekend door het door hem uitgevaardigde
wetboek;C.111,903- 943,behaaldeeerstverschillende overwinningen op de Scandinaviërs,
doch werd ten slotte door hen verslagen ,
trok zich in het klooster St.Andrews terug,

Franschen door een nieuw prachtig bouwwerk vervangen. Ten oosten der stad,inden
berg Thaya,een der meest grootsche druipsteenholen. - De stad C.,reeds in de oudheid, tengevolge harer ligging,die haar on-

en overleed hier; C. lV,984-85,zag zich
dell troon betwist door Kenneth,werd verslagen en sneuvelde weinige maanden nazi
jn
troonsbestijging.
Constantin (Marc)Franschliederendichter
en schrijver, geb. te Bordeaux,1810,overl.
te Pari
js,1888,schreefomstreekstweeduizend
romancen en chansons,die hi
j zelfopmuziek
bracht, en waarvan vele,alsIeanne,Jeannette
etJeanneton populair werden;ook schreefhij
Walsen en polka's,als de Fc!,
96desr/de.
genz.;
en voorts Phy8iologiedel'amantdecœur(1842),
Histoires#e,
:café.
gd6Pcri:(1857),Manuelts'
l
x
8avoir-6vre (1857),LeXpurecuD eccmgrpzldes
jolies femme8 (1859),Les si/puz t
/eJeannette
(opéra-comique,muziek van Godard,1878).
Constantina. Stad in de spaansche prov.
Sevilla,12,
000inw.,steengroeven,zilverml
gnen,
brandewi
jnstokeri
jen.
Constantine 1)Departement derfransche
kolonie Algerië (zie aldaar,d1.1 pag.2675),
191,
527 1/4km.2groot,1.874.600inw.2)Hoofdstad van het departem ent en van het arrondissement C. (30 gemeenten,460,000 inw.),

neembaar maakte, een belangrijke plaats in
Numidië (punisch Carta ofKirtia,b'
f
' deRog
meinen Cirta),waseengeruimenti
jdresidentie
der koningen van Numidië; onder Micipsa
vooralkxvam zi
j tot grooten bloei;onder de
Romeinen begonzi
jtevervallen;JuliusCesar
schonk een deel van haar gebied aau zijn
parti
jganger Sittius,die een romeinsche kolonie daarop stichtte;hiernaar kreeg destad
den biinaam CirtaSittianorum;indeoorlogen
van Vaxentius tegen Alexander werd zi
jin
3tt verwoest;zijwerd onder Constanti
jnden
Groote herbouwd en sterk bevestigd, en
kreeg toen den naam Constantina;nog in de
12t
le eeuw wordt zi
j als een bloeiende stad
geschilderd, in welke kooplieden van Pisa,
ua en Venetië handelskantoren hadden;
.Gen
later deelde zi
jin delotgevallenvan Algerië;
zi
j was de zetelvan een eigen bei,waarvan
de laatste,Achmed,nog na den valvan Algierstegen de Franschen onderClauselstand
hield,tot de stadtenslotte 13 Oct.1837door
maarschalk Valée werd veroverd.
Constantinograd.Zie Konstantinograd.

Constantlnopel.
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Constantinopel.Zie Konstantinopel.

een eîgen fractie,en kreeg in Febr. 1892,na

Collstantinus Zie Constanti
jn.

de aftreding van het kabinetDeli
jannis van

Constantius Chlorus,vollenaam :Flavius koning George de opdracht een kabinette

Valerius Constantius Chlorus (de Bleeke),
geb olnstreeks het midden der 3de eeuw n.
Ohr.,vadervan Constanti
jn den oroote,was
een zoon van Eutropius en van een dochter
van keizer Claudius 11;hij heette Chlorus
naarzijn lievelingskleur.
Hà
Jwerddoor
debeldekeizersDloclettanusenMaxilnianus tat een (
ler cesars benoemd,daarmeubegreep,

vormen,hetwelk2Maart1802totstandkwam;
ontbinden: toen echter bij de verkiezingen
van 15 Meide kiezerszich metgrootmeerderlteid voorTrikupis verklaarden,stond 0.23
Junizi
jn portefeuille aan deze af.
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Overoude tigden WerdZulkeen0.inverbinding
met gewichtige gebeurtenissen Opgeteekend

datbil de menigte van vilant
len,tliehetrllkbedrelg-

kort daarop liet de koning door C. dekamer
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Constantius II, zoon van Constanti
jn den
oroote,geb.13 Aug.51.
7,werd reeds in 324
cesar,huwde in 336 en was bi
jden dood
zi
jns vadersin hetoosten.
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Mopsttkrer
le aan (
len voet van (
len clllsischen Taltrus,

jopgedenkteekenenvereeuwigd
0t1 11jatzelder

en daar de 0.d0r Z0V0n aan d.
0 ot
lden be-

ke
nde planeten eerst na een ti
jdraimte van
:j46 jareu zkch herh
.4aalt)jzo
yo kan door berokening Van het tiJ pun rpaald worden,
wa
nna
ekt
ereeCene ons bi
j Overlevering bekend
gema
.

. en de daarmede verbondenegeSchiedkundige gebeurtenis voor eeuwenheeft
plaatsgehad.Ter vaststelling derC.werdbij
(j.: Qaden de Diereariem in twaalf deelen.

(de bekende dierteekenen) verdeeld,die bil
de Egyptenaren ltuizen,bijdeArabierentoren8
werden genoemd. Berekeningen en gevolgtrekkingen uitdezewaaraemingen speelden in
de sterrenwichelarijderOudeneengrooterol.
Coxlsterlzatiefr./ontsteltenis,verslagenheid.
Constipantia lat.Stoppendezhardli
jvigmakende luiddelen.
C@nstitllante.(Assemblée) fr. Constitueeren
de ve
rtg
ering.(Zie aldaar)
cons
ti
lxa
ed
ion

,vroegerNuevaBilbao.HoofdStad der chileensche prov.M aule,fraai gelegen aan den linkeroeverderbevaarbareRio
M aule uietvervanhaarmonding,wieringang
a
d0
0r )een bank wordt versperd ; de stad is
regelmatig gebouwd, telt 30,000 inw.
, heeft
ceum met duitscheleerkrachten,groote,
6611)X'
drukbezochte badinrichtingen aan de zee?
visscheri
j,stoomzaagmolens,scheepsbouw,uitvoer van koren, meel,vleesch,timm erhout
0.Word in 1797 gesticht.
Constituelon. Plaats in llet departam ento
galto der zuid-am erik. republiek Urugtlay,
5000 inW
Constitqeerell, fr. iets vaststellen) meer

daar h1
J geen zot)
nnallet,wert
lJuliat
luszi
jrtopvolger llkzonder betrekkeli
jk staatsinrichting. Zich
Constalltopulos.tconstanti,l
'n)Nieuwgrieksch constitueeren (van meerdere personen) zich
staatsman, geb.1832 te Tripolis in Pelopan- wettig ordenen en zich als eene tot een be-

nesus, studeerde te Athene in de rechten, paald doel bi
jeengekomen vergadering uittrad in 1854 in staatsdienst,was in 1862 aan- roepen.
hanger der revolutionaire parti
j,die koning
Cljnstitueerende deelen,Bestanddeelen.
Otto ten val bracht, werd (loor het voorConstitueerende verKadering.ln hetm oloopig bestuurtotprefectvan Achaiabenoemd, derne staatsrecht naam eenervargaderimg van
kreeg zitting in de con.itueerende verga- qekozen volksvertegenw oordigers,die totop-

dering,vattedaaropderechtsgeleerdepraktijk dracht heeft een nieuwe staatsregeling vast
wederop,kreeg in 1881 zitting in dekamer te stellen. Eenige vûorbeelden zijn:de A8-

voor de provincie M antineia,latervoorandere s'emblée nationale der eerste fransche omwendistricten,was hier eerst een aanhanger van teling;de belgischeA8uetnblêecpzlyfifucnlevatl
Kumunduros, en na diens dood in 1883 van 1830; de fransche nationale vergadering van

Delijannis, vormde in 1890,ontevreden over 1818; de duitscheri
jksdag tot grondvesting
het program van laatstgenoemde,metanderen

van den Noordduitschen Bond in 1867.

Constltuene.

-
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Conetituens 1at Het vastzettende. In de
recepteerkunst het toevoegsel, dat aan het

geneesmiddelvorm geeft;bàjvloeibaremeest
gedestilleerd water, rehicnlum ,
' bij andere
Preparaten (melksuiker en dergel.)kœoi
pien8
genaamd.
Constitutie.lat. Stichting,inrichting,vaststelling, grondwet. Ook lichaamsgestel; in
laatstgenoemden zin onderscheidt men b.v.

krachtige (robu8te) en zwakke (debile):prikkelbare(Foride)en trage(torpide) C.,enz.
Constitutiewater. De meeste zuren zi
jn
in den vorm,waari: men ze gewoonli
jk verkri
jgt,scheikundig verbonden meteenzekere
hoeveelheid water;de hoeveelheid w ater,die
noodig is om een zuur den vloeibaren toestand te doen aannelnen,noemt men 0.
Constringentia, lat. Samentrekkende geneesmiddelen.
Construetie, fr.Bouw,samenstelling,vervaardiging, schikking der onderdeelen. ln de
m eetkunde hetvolgenseenebepaaldemethode

beschri
jven van flguren.

Consuegra. Stad in de spaansche prov.
Toledo, aan de Amarguillo;7800 inw.; over-

bliU
jfselen van een romeinsch amphitheater.

Consulaat.
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leiding van den senaat en van deeomitia,alsnlededeuitvoering der genonten llesluiten;2)hetopperbevel1ltden
oorlog (lmperium),ertlletrechtom een legertewerven,
benevens het recllt over leven en dootl gedurende dell

oorlog Gelijk ziJ in den oorlogprovlnclen verovcrden,
zoo llestllurden zj die ook ln denvrede;toen Rome

llulten Italle lpt)g geene provlllclellllezat,was de eene
collsul aan lletlloofd van ltet leger,de andere llleefte
llollle,wat door het lot of ook weldoor llet volk e'1

(1ellsenaat1)es11st werd;3)lletambtvallden lloogstell
recllter tot aan de lllstelllllg der praetuur,4)hetop-

pertoezlcllt over de tinanclelk en llet bewaren valldetl
sleutel der sc11atk1st Voor dat er censors benoenld
werden ltlelden deconsulsden t-ensusenz;5) vertegeltwoordlglllg vall den staat naar buiten, lnleldlng vall
vreenlde gezanten, ltet sluiten varl verdragen nlet

vreemde vorsten en volken;6) llet recllt oln edlcterl

ult te vaardlgen over zaken die t0t hunne amlltsbedlelllllg llelloortlett De beperklng vall(le nlaclltflerconsllls
dflor lït,i relrllt van provocatie,dflor flelntercessle deltrlllullelt el)dooz'densenaatkoni1ïgevalvallnoodworden
opgellevelle'tllulteeltonlleperlttelllaclltwflrdtan(lpgedragellOverlgtllïs oefenden de llelde collsuls11lt*tgell,jktjldlg
dezeltkle Inacllt ult, nlaar llet lmperlunt et1 t1e fast'es
lladden zl'
iIdlaaltdelljks1)lJafwlssellng Dledebeurtlla(1,
nla-lor gelleeten, zat vf
lt)r ll1(1el1senaatetttle coltlltla
(lll(1er Caesars dlt-tatorscllal)werd aart llt)t collsttlaateell
groote kllak tfltagellracllt-daarIL:J-zlcltvoor 10 Jaren tot
(.r()llsulll.l)t 1,$àIl1,(-11li:ll 5',t$'lttetll-vervlellletolltlt,rzt.tzglts-

tlls,daar 1l1jdecollsttlsgewoolllljkna2maanden weer

llet aftlalllten en (laarvoor andere benoeltlde De llelde
eerste van lletJaar lleeten ordlnarli,de arlderesu/ect..
Onder de latere kelzers koosdesenaat coltsuls tltulalr,
consulesltonorarll dle dekelzer bevestlgde.Dezelladden
slecllts de oladel-sclleltllllgsteekeltelz van llet amllt, de

onsul. ln de hedendaagsclle beteekenis
werkell
jkeconsulsltaddenevenwelnoghetvoorzltterscllap
een ambtenaar,aan wien de behartiging der
ln den senaat,mltsde kelzerlletgoedvond,daarenboven
e
e
ne
s
oo
rt van reclltspraak,de zorg voorde spelen ln
ha
ndels- en andere belangen van onderdanen
*
den clrcus elt voor de feesten ter eere valtden kelzer
ln het buitenland is opgedragen en die in
gevierd
sommige gevallen hevoegdheid heeft t0t het
Collslxlaat. Het consulaire gouvdrnem ent
opmaken van burgerli
jke acten en totuit- in Frankrijk,ingesteld bi
j de constitutie van
oefening van rechtsmacht.ln ons landisdeze hetjaarV1I1en dat duurde van 9Nov.1799
bevoegdheid geregeld bi
j de W et van25Juli tot18 Mei 1804. Bonaparte,toenmaals in de

1871 (Stbl.91),gewi
jzigd bi
j die van 9 Nov. volle kracht van ziin genie, zich de alge1875 (Stbl. 201),15 April1886 (Stbl.63)en lneene ontevqedenheld methetDirectoireten
nutte m akende,
16 Dec. 1885 (Stbl.204).Men onderscheidt
v -N

beroepsconsulsen honoraireconsuls,vanw elke
eerstgenoemtien staatsbezoldiging genieten.

Vanwege het Ministerie van Buitenl.Zakrn

zi
jn gegubliceerd: Nederlandsclte cpokdult
zzrc
roorschrlften (1889) en lnntruetie betrefende
den cpsduTtzïres burlerliiken dfczl: (1890). De
zetelvan den C.wordt veelal met een naam
Con8qlaataangeduid.Voortsonderscheidtmen
in den consulairen loopbaan verschillende
rangen,als:leerling-consul,vice-consul,consulen conslzl-generaal.

Consul. Langen tijd bi
j de Romeinen
verdrijving der koninyen en de afschafflng
titel van den hoogsten staatsdienaar. Na de

van het koningschap ln 500 v.Chr., werden
er als hoogste overheid twee consuls gekozen, welke l*I1 het eerst praetores genoemd

werden en slechts êél
1jaarregeerden,waardoor men de gelegenheid tOtmachtsmisbruik
zocbt te beperken.
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Bonaparte gewi
jzigd, gaf deze grondwet de uitvoerende
macht aan drie consuls (Bonaparte,Cambacérèsen Lebrun),de wetgevende macht aan
een Corps législatif en een Tribunaat.Een
.-:Y i'AE
>!ZO Nc---w.
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o,k,+Y:N (kv x
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Aauvankelijk waren alleen patrlclers voot- dltanlbt
verklesbaar Door de wetLiclnla Sestia ln 3(
$7 v Cllr.
werden ten slotte ook plebegers toegelatttll Men moest
43 Jaren oud zljn De keuze llad plaatslltde comltla
centuriata, verscllelden maanden vtlor de aanvaardillg

raad van state werd belastmethetbijnieuwe

zla'n anlbtte sterven,dan lletde allderin decomltlaeen
nleuweaverklezen,suFectusgelleeten Deonderscheldlngs-

tenri
jk de aandachtaieidende. De overwinningen vanMoreauinDuttschland(Hochstâdt,
H
ohenlinden) en die van Bonaparte zelfin
ltalië (Montebelle,Marengo)werden gevolgd

wetsvoorstellen noodige voorbereidend onderzoek ; een Sénat conservateur had te
waken voor de handhaving dezer grondwet.
vanhetanlllt,t0topwelkentljd debenoenldenconsules Bonaparte, eerste of hoogste consul gewordeslgnatl heettell De dag der aanvaardll1g was sedert
i
jk alle macht in zi
jn
154 v C 1.n den regel 1.Jan,'
b',.'
11-(1141.t'I'Iv'erschlllelld, den, begon reedsdadel
October,Augastus,Maart (
In deeersteèagen van llu1 eigen handen te concentreeren en zi
jn autoambtllezwoeren deconsulsdewetten,evenzoodedenzljop riteit te bevestigen, intusschen door een
hetelnde desJaars den eed vannletstegen(lewettenvermcht te hebllelt Kwatn er een consulvoordenafloopvan nieuwe campagne tegen Duitschland en Oosteekenen van hetambtwarelz de togapraetexta(nleteen
purperen rand),de sellacuruhsen12hctorsmetdefasces
Tot hunne bedienlng behoorde:1)de oproeplng en de

Consulaire Verslagen.
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door de verdragen van Lunéville (1801) en
Amiens (1802),en de eerste consulliet niet
na te trachten m etden indruk doordezeoverwinningen teweeggebracht,voor zi
jn yerdere
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zich tot consul voor het
leven benoemen; allengs
van de hooge regeeringslichamen gewilligeinstrum enten makende, begon

hij,geholpen doorCarnot,

Portalis,Fouché enz. het
administratief beheer te
?
hervorm en naar het be-y,
)$
?,
1
?
I
ginsel der algeheele C011$
1$
c
entratie ; in alle deparI1$
:/
tem enten werden benoemde préfets, sou spréfets 0n m aires in de
<
wo'ee
plaats gesteld van de vri
ge,
.*-*** R* f gekozenradenenbestuurslichamen; daarop werden
BONAPARTE, de rechtspleging en het
a1s consul. belastingwezen hervorm d
naar dezelfde grondslagen ;in 1800 richtte MollierdeFr.Bank op;het
Code civilwerduitgevaardigd;een concordaat
(t801)herstelde derechten van dengodsd.;de
saam zwerenderoyalistenkregendeterechtstelling van den hertog vanEnghien ten afschrik,l

î,#?

//
,Iq

b

Contaglum .

zoover bi
j het W etb. van Burgerl.Rechtsvordering daarin niet is voorzien-'' Voorts
(art.15):,Ditbureau vergadertnaardebehoeften, des noods om de veertien dagen of
drie weken,alles gratis'';en (art 17à:,:llet
Bureau onderzoektsummier dezakenherzich
tot hetzelve wendende of verwezene behoeftigen,en de zaken niet vooraf alsonzegrond
beschouwende, voegt het den behoefM
tlge een
advocaat toe''
fp
'olpsulteerell,lat.Raadplegen. Zie Consult
Consum eerell,lat.gebruiken,verteren,verbruiken.
Consum ellt lat.Degene die verbruikt; als
handelsterm : afnemer.
Consulnptie, lat. In den ruimsten zin het
snelle verbruik en de geleidel
ijke afneming
van goederen, vooral eetwaren, brandstosen

en dergeli
jke, die door de C.werkelijk ver-

teerd,dus vernietigd worden.In engerenzin:
de in een kof:ehuis of logement gem aakte
vertering.
ln de geneeskunde beteekent C.afneming,
vermagering,tering.
Consum ptie-vereenigillg. Zie Coöperatie.
Cont.Op recepten afkorting voorcontîn8'
a8.
.

:jngestampt,gebroken.

f'
zontatt,lat.Aanraking.
Contaet-eleetrieiteit, die w elke door de
enkele aanraking van twee verschillendeme-

talenwol'dtontwikkeld.(Zie Galvani8me).

Contael-golliolneter.Zie Goniomîter. .
strengste in het oog gehouden en bewaakt.En
Contaet-tlleorie,naar den uitvinder Volta
naalzoohetvolkeenigermatetehebbengewend (zie al
daar) ook wel Voltai8megenoemd,en
aan heteenhoofdig,bi
jna despotisch Lestuur, volgens welke de electrische stroomen in de
omringd door een zwerm eerzuchtige en be- galvanische elem enten zouden worden voortgeerige of:cieren en magistraten,voorwelke gebracht al
leen door de bi
j die elementen
hij het Legioen van Eer had ingesteld,ont- steeds plaats hebbende aanraking van twee
ving Bonaparte, thans reeds m achtiger dan verschill
ende metalen. (Zie Eleclrolg8e,Galeen koning van het ancien régime,in 1804 '
pcsïypze,Spanningsreeks).

wekkend voorbeeld;de Jacobijnenwerdenten

den titelvan erfelijk keizer(sénatus-consulte Contades.(LouisGeorgesErasme,markies
de)Fransch veldmaarschalk,geb.110ct1704,
'
van hete
i
;aar X11).
Consulaire Verslagen enBerichten.Ver- Overl.19 Jan 1793 te Livry,tradionginhet
zameling van Jaarverslagen door de Neder- leger,nam als luitenant-generaaldeelaan den
landsche Consuls in hetbuitenland opgemaakt zevenjarigen oorlog,volgdein Juli1758graaf
en bi
j de Nederl. regeering ingediend. Zij Olermont op als opperbevelhebber van het
worden op last van het Ministerie van Bui- Ri
jnleger,enwerdnogin1758veldmaarschalk,
tenlandsclle Zaken gedrukt en uitgegeven bij verloor 1 Aug.den slag bi
j Mindenenmoest
J. H. de Bussy te Amsterdam. Elke drie in Sept. 1758 het opperbevel nedprleggen.
lnaanden wordt bijdeze uitgaafeenvolledige ln 1789 werd hij hertog gemaakt,delaatste
opgaaf eevqegd van de nam en en standplaatsen der Nederlandscheconsulaireambtenaren.
Coneulent, lat. Raadgever. De predikant,
die een vacante gemeente totraadsman dient.
Consult,lat.Beraadslaging.Meerbizonder

onder de oude monarchie.
Contaxiuln, lat., Sm etstof, de specifleke

stof, welke zich bij sommige ziekten in het
dierlijke organisme ontwikkelten wier overbrenging op gezonde individuen een gelijk

de bi
jeenkomst van twee of meer genees- ziektegeval ten gevolge heeft. ln het dageheeren aan een ziekbed2 om over den aard li
jksch leven worden dit verschijnsel ccTlder ziekte endebehandellngswijzeteberaden. 8teking en bedoelde ziekten aanstekeli
jk of
Vandaar dat het woord C.ook veelalgebruilct besmettelijk genoemd. De ti
jd tusschen de
wordtvoorhetraadplegen van een geneesheer. aansteking en het eerste oytreden van ziekConsultatie,lat.Zie Consult.
teverschi
jnselen heet het lncubatie-ti
jdperk
Consultatie (Bureau van) Een bureau, en heeft bi
j de verschillende contagieuse of
samengesteld uittenminste drieentenhoogste besmettelt
ike ziekten een verschillenden
vi
jfadvocaten,gevestigd in deresidentievan duvr;bàjcholera b.v.hoogstens 3,bijpokken
elke arrondiss.-rechtbank. Ilet Reglement en mazelen 10 tot 14,bl
J syphilis ongeveer
(nB.111)van orde en discipline voordeadvo- 28 dagen.Volgens de nieuwere beschouwing
caten en procureurs bepaalt daaromtrent in wordt aangenomen, dat al
le besmettelijk-o
art.16: :qlleszelfs hoofddoelis om gerechte- ziekten door het opnemen in het bloed van

li
jken raad en bi
jstand te verschafen aanbe- micro-organismen (spli
jtzwammen, bacillen,
hoeftigen, die geen praktizi
jn hebben,voor bacteriën)ontstaan.Vanverscheidenebesmet108

111.

Contant.
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teliike ziekten iszelfsdespecifekekiem reeds

Conti.

Contenanee, fr. Houding, gemoedsrust

gevon
- den en vooralObermeier,RobertKoch Ziin 0. bewaren: zich niet van streek laten
'n Pasteur hebben zich als baanbrekersbi
j brengen.
het b
'acteriologisch onderzoek verdiensteli
jk Content,fr.Tevreden.Contenteeren,tevre-

gemaakt.
den stellen.
Confant.ital.,tegen gereed geld.Contanten:
Colltentieux,fr Betwistbaar.
in het algemeen: beschikbaar,los geld. ln
Contepee. Plaats in den mexic. staat
den geldhandelbenaming voorbuitenlandsche M ichoacan, aan de rio Lerma,die uitmontlt

geldstukken,dienietalsgebruikelijkbetalings- in hetmeer Chapala;t2800 inw.
middelgelden,maar als koopwaarbehandeld Conterreitsel,vanfr.contvefait,nagemaakt,
wovden, bv. de mexicaansche piaster,Zuid- afbeelding, portret.
Amerikaanschedubloenen.endergel.Vandaar
Colltes,fr.vertellingen van kleineren om-

Contantenarbitrage,voor arbitrage(ziealdaar)
in vreemde muntsoorten.
Contant.(Paul) Fransch plantkundige en
dichter, geb. te Poitiers, omstreeks 1570,
overl. 1632,deed allerleireizen,brachtverzamelingen bi
jeen,en richtte te Poitiers een
kabinet van natuurli
jke historie op en later
ook een botanischen tuin;zi
jn hoofdwerk is
een soortleerdicht:Leiardin etcabinet#pJt%
'que46PawlOpsfcsf(1609),thanszeerzeldzaam en gezocht.
Contare
lna.Plaats in de ital.prov.Rovigo,
nietvervan de zee,6200 inw.
Contarini. 0ud geslacht in de republiek
Venetië,datdeze achtdogesschonk:
Domenico I Contarini,doge 1043- 71,ontrukte den Hongareh Zara (1065),en maakte
een aanvang met den bouw derMarkuskerk.
Giacomo Contarini, doge van 1275- 80,
breidde de bezittingen derrepubliek inIstrië,

vang.
Colltes Hoofdpl.vanhetkantonC.(5gem.,
4740 inw ) van het fransche dept AlpesMaritilnes, l3 km.van Nice,1680 lnw.
Colltessa (Christian JakobSalice-)Duitsch
dichter,geb.21 Febr.1767 te Hirschberg in
Silezië,overl.11 Sept.1825 op hetlandgoed
Liebenthal in Silezië:zi
jn gedichten werden
door W . L Schmidt verzameld; van zi
jn
overige geschriften wordttegenwoordignog
de roman Der Freiherr und 8ein Ae/'
e (1824)
gelezen.
Contessa. (KarlW ilhelm Salice-) Duitsch
schrijver, broeder des vorigen,geb.19 Aug.
1777, overl. 2 Juni 1825 te Berlijn,schreef
novellen,a1s Zweifrztï/dlvzwex (18i5),blijspelen, als Da8 Atïfyel,Maqister St
lzleïs, Der
wtterbrochene SchzcyfzertXer Findling enz.,en
de beroemde Kindermdrchen (2 d1n,Berli
jn
1816-17,met Fouqué en Hoimann).

sloeg in 1379 bijChioggia devlootderGenueezen en dwong dezenvredetesluiten (138t).
De republiek liet zi
jn terugkeer uit dezen
oorlog door Paolo Veronese voor het dogenoa
* leis op doek brengen;hijoverleed in Juni
1a82. Francesco Contarini, doge van 1623- 24,
was een bondgenoot van Frpnkrijk in den
striid in Graubtinden.
#icola Contarini,doge van1630- 31(overl.
2 April),schreefeenel8toria Fepezïcsc,welke
deCiaren 1597-1629 uitvoerig behandelt.
arlo Contarini,doge (1655-56),zond admiraalMocenigo tegen de turkschevlootuit,
die in de Dardanellen een nederlaag leed.
Domenico 11 Contarini, doge (1659-75),
moest in 1660 hetdoorFrancescoMorosini
verdedigde Kreta aan de Turken afstaan.
Ludovico Contarini,doge (1676-84,overl.
15Jan.
) vertegenwoordigdederepubliek op
hetvredescongres in W estfalen,i
jverdetegen
hetafstaan van Kreta aan Turkije;hetvolk
zette in 1676tegen den eerstgekozen Nicola
Sagredo zijn verkiezing totdoge door.
Contqjean.(CharlesLouis)Franschnaturalist, geb. te M ontbéliard, 1824, was hoogleeraar in de natuurli
jke historie aan ver-

2)Dorp, hoofdplaats van het gelijknamig
district,41/2km.w.vanSitten,aandeMorge,
ter plaatse waar deze de vlakte van het
Rhônedalbetreedt;2700 inw.
Conti. Titel van jongere nevenliniën van
het Bourbonsche huisCondé,dien deze liniën
naarde kleine bijAmiens gelegenstadConty
voerden; het geslacht Bourbon-conti stierf
in 1814 uit.Onder de leden hebben enkelen
zich op politiek of militair gebied bekend
gemaakt.
Conti.(Augusto)Ital.philosoof,geb 4Dec.
1822,streed in 1848 als vri
jwilligertegen de
Oostenrijkers, en werd later hoogleeraar in
de philosophie te San Miniato,in 1864teFlorence;hoofdwerken:11veronell'prdïse(t876),
L'armonia della cpye (1878),11bellonel'
perp
(1884)2 Ilbuono nel'
perp (1884);zijn philosophie ls een kerkeli
jk eclecticisme,datzich
bovenaltegen hetscepticismericht;a1swaarheidsgronden neemt hi
j aan: hetnatuurlijk
bewi
js,densensuscommunisendeoverlevering.
Conti.(Niccolùdei)Reiziger,gingjongvoor
handelszaken naar Damascus,en van daar in
1424 meteen karavaannaarArabiëenPerzië,
bezocht Bagdad en Basra,en stak vervolgens
naarVoor-lndiëover,zettezi
jnzwerftochtentot

-

Dalmatië en de Romagna uit en brak den
Conthey, duitsch Gundis. 1) Districtvan
invloed derpatriarchenvanAquileja.
hetzw-itserschekantonW allis,229kmz.groot)
Andrea Contarini,doge van 1367- 82,ver; 5 gemeenten,8400 m eest r.-kath.inw.

schillende fransche hoogescholen, schreef: aan Sumatra voort,deed op den terugweg de
M onographie de I'éftwe k'
%mmekidien 4. J'
ara, Achter-lndische kustlanden aan de golf van

dela Franceetdel'Angletcrre(18594,Eléments Bengalen aan,gingandermaalnaardeSoendade péoloq/eefdepal
ehntologie (1874)

Contemplatie.lat.Beschouwing,aanschouwing.
Contemyoraill,fr.Tijdgenoot;ook:hedendaagsch.

eilanden, en keerde van Kalikoet over Aden
en Dsjidda naar Egypte terug,om zich vervolgens naar ltalië tebegeven,waardesecretaris van paus Eugenius IV, Poggio Bracciolini,zi
jn reisberichten,die veelbl
njdroegen

Conti.

--

1715

Contrastklearen.
m

.

om den Portugeezen den westelijken zeeweg
naarlndië te doen vinden,uitzl
jn mond 01)teekende.
Collfi(Tito)ltal.genreschilder,geb.3Sept.
1842 te Florence,werd ongeleid aan de acaflemie aldaar, waaraan- h!J later hoogleeraar
werd; van zijn schilderstukken zi
jn de voornaar
nste: Alfe begin is moeilijk, De voor-

benaming van hetboek waarin deuitgetrokken nummers derstaatsloteri)worden aangeteekend,ten eindedengened(ehetraadpleegt,
een gemaltkelijk en sneloverzichtte geven
van den standderloteràjtàjdensdetrekkingen.
Colltraet,lat.Verdrag,overeenkomst,verbintenis omtrentde reclltsbepalingenwaaraan
verbintenissen Ilit contract onderworpen zàjn,

stelling: Geheime correspondentie;Herberg- zie Oveî
-eenkom8t.Contractant,degene dieeen
scene;De llzitspeler;De musketier.
overeenkomst aangaat; contracteeren : een

Conti.(Francesco) ltal.componist,geb.te overeenkomst sluiten.

Florence, laatste helft 18dt,eeuw,overl omstreeks 1732 , was kamermuzikus van den

Contractie? lat.Samentrekkirîg.
Contraetie venae, lat.Salnentrekking van

keizer van Oostenrijk, en deed te W eenen den straal. Het versclti
jnsel dat de straal
een 15-talin hetital.geschreven opera'sop- eener uit een Opening stroomende vloeistof
voeren, ats: Clotilde, Alba (brxelït',Te8eo 1s

zich samentreltt en op een afstand,ongeveer

(keta,
'Qiro,
.Dpzl(hi8ciotte;Penelope;Grïdeftft
z,
'
lseFle;Galalea vindicata enz.
Contiell, Gemeente in de belgische prov.
Antwerpen aan de liin Brussel-Antwerpen,
4500inw.,brouwerij,hoeden-enlederfabrieken,
houthandel.
Contigliallo.Plaatsin de ital.prov.Perugia,3500 in..

g'eli
jk aan de halve middelli
jn der opening,
zijn meest vernauwde plaats heeft,vanwaara? hijzich wederverwi
jdt.
frolltradietie,lat.Tegenspraak.
Contradietio in terminis,lat.Tegenspraak
in gelijkti
jdig gebruikte uitdrukkingen,derhalve letswaarvan het onbestaanbare ofonjuisteterstond bli
jkt.

Continent, lat.vastland,vasteland,tegenover eiland.

Contingent,lat.Aank
leel,bi
jdrage.
Continqatie,lat.voortzetting,voortduring.
Continuiteit, lat. standvastl
-gheid. ln de
wisk. de eigenscbap van grootheden, naar
welke zi
j nietuitafzonderlijk waarneembare
deelen zi
jn samengesteld,welke grootheden
derhalve een verdeeling tot in hetoneindige

Contrair fr.tegenovergesteld.
Contram arque,fr. Tegenmerk,tegenstem-

pel,contrôlemerk,het kaartje,datrechtgeeft
wanneer men die ti
jdens deuitvoering voor
cenigen ti
jd verlaat.
flolltralnine, letterlijk: Tegenmijn. ln de
beurstaal: de speclllatie in ti
jdaiaires op

tot terugkeer in concert- of schouwburgzaal,

daling van koers.Contramineeren,op koers-

toelaten. Zulke grootheden zi
jn b. rllimte daling speculeeren Ook anders willen zi
jn
en ttjd. Het tegenovergestelde noemt men dan een ander,zich verzetten,dwars zi
jn.
discrete grootheden (getallen)
Contra-order,fr.Tegenbevel.
Contla. Stad in den Mexicaanschen staat
Contrapunt. ln de muziek de kunst om
Tlaxcala;5900 inw.
op een bestaand thema een of meer andere
Conto,ital.m eerv.conti, rekening.
melodiën te zetten, in tegenstelling van de

Conto-eorrente,ital.rekening-courant(zie eenvoudige accoordbegeleiding.Het C.komt
aldaar).
vooralin de muziekvormen welkemencanon
Coutgur,de omtrek van een flguur.
en fuga noemt,totzi
jn recht
Contra, lat.Tegen,tegenovergesteld.

Contrarie,1at Hettegenovergestelde.C0n-

Contrabande, è
/tal contra tegen en bando trarieeren,tegenwerken,dwarsboomen.
afkondiging van een verbod. Smokkelwaar
Contrasigneerell, fr.M ede onderteekenen
ln het volkenrecht de toevoer van oorlogsContrast,fr.Tegenstelling. In de schoonmateriaal aan een der oorlogvoerende par- heidsleer de tegenoverelkanderplaatsing van

ti
jen over hetdoor de andere parti
j bezette twee dingen, welke een tegenovez-gestelde
gebied (oorlogscontrabande). Zie Smokkelarii werking hebben. Het aesthetisch karakter
en Sluikhandel.

van het C. berust op de omstandigheid
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menten. Het is eerst sedert hetbegin der
17de eeuw bekend en werd aanvankelpk met
de basviool Lbas8e de tl
ïple.
l gelijk gesteld.
Gewoonlijk heeft de C.thans vier snaren in
kwarten verhoogend, hoewel ook drie- en
vi
jfsnarige voorkomen.Men jchri
jftde tonen
een octaafhooger dan zi
j kllnken,alsviolonce1en 0.dezelfde noten spelen,ontstaandus
octaven.A1s solo-instrument isde C.weinig
bruikbaar.De grootste virtuoos op de C.was
Dragonetti.De in 1873 door Cerveny uitgevonden sub-contrabas gaat nog een octaaf
lager dan de C.
Contraboek.ln de boekhouding hetboek,
dat naast de eigenlijke koopmansboeken ter
controleering van den stand der zaak in het
algemeen ofvan onderderlen daarvan,wordt
bi
ggehouden, ook welBbboek genaamd.0ok

scherpte wint. Zoo schi
jnthet lichtsterker
bijschaduw,isschertshet C.van ernst,enz.
Men spreektvan een schreeuwend C., indien
de overgang van den eenen indruk naar den
tegenovergestelden plotseling en onverwacht
geschiedt.
Contrastkleuren. De kleurverschijnselen,
die bijoverigens kleurloozevoorwerpendoor
het aanwezig zi
jn van gekleurde,onder bepaalde omstandigheden uit physiologische
oorzaken, te voorschijn treden.lndien men
eenigen ti
jd naar een rood punt op een wit
veld ziet en dan den blik op dit witte veld
richt,verschi
jntdaarop een groen punt,derhalve in de complementeerende kleur (zie
aldaar). In het algemren de wederkeerige
terugwerking welke door twee naburige
kleuren wordt voortgebracht, ten gevolge

ContratSoelal.

--
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Conventie.

waarvan zich bijieder dezerkleurendecom- door de warmte onregelm atig uitzet, enz.
plerpentaire kleurderandere voegt.
Controverse,lat.Striidzang.
fp
'ontratSoeial,(Du)ou Principesdudroit Contubernaal, lat. ltamergenoot, in het
politique.(Overde maatschappeli
jke overeen- dageli
jksch leven meestgebruiktvoor hem,
komst,ofBeginselen van hetpolitiekerecht). die met een ander in hetzelfde huis, kamers

Beroemde verhandeling van J.J.Rousseau, bewoont.
in 1762 te Amsterdam gedrukt, een fragContum aeia,lat.Verstek.In cpsfy-ccic- .
'
ment van een door den schriiver ontworpen bi
j verstek. Ook bijafbeelding,zoo b.v.het
omvangrijker werk over de politiekeinstel- steenigen of verbranden van een portret of
lingen.be oorspronkeli
jke tekstvan Contrat pop, welke den persoon, dien m en tresen
Spcic! is zeer verschillend van de gepubli- wil
,moet voorstellen (zie Ver8tek).
ceerde.Het voornaamste vraagstuk waarvan
Contlleie,lat.kwetsing,kneuzing.
de verhandeling de oplossing zoekt te geven,
Conty.Hoofdpl.vanhetkantonC.(27gem ,
is:mTrouver une f
de
orm e d'association quidé- 8580 i
nw.) van het fransche dept. Somme,
fende et protège toute la force Com m une 20 km .van Amiens,1160 inw ,w asvoorheen
la personne et les biens de chaque associé, zetel eener heerli
jkheid, die haar naam gaf
et par laquelle chacun, s'unissant à tous, aan een tak van de fam .Bourbon;zieConti.
n'obe'isse pourtant qu'à lui-m ême et reste
Conulariidae. W eekdierfamilie v/d klasse
aussi libre qu'auparavant'' (het vinden van der Vinpootigen, Pteropoda: en van de orde
een maatschappi
jvorm waarindegemeenschap der Theco8omata; slechts fossiele soorten,gein haar geheel den persoon en de goederen vonden *In alle stelsels van het paleozoïsch
van elk die er deel
van uitm aakt bescherl
nt V
tiidvak en vereenigd inhetgeslachtConularia
enewe
vel
rded
igt
en
ho
zich
d,ee
l l*n welke elk persoonli
jk, IsL.;zi
j onderscheiden zich door degroote,
gevoelende van het geheel, vierzi
jdige pyramidale schelpen,waarvan de

zijn eigen meester isen even vrijblijfta1ste zijden overdwarsLoogsgewi
jsgestreeptenvan
voren).Het werk maakte grooten opgang en een overlangsche groeve voorzien zijn.

inspireerde,hoewel over het geheelverkeerd
Conus,kegel,zie aldaar.
begrepen,voor een goed deel de politiek der
Convallaria L Plantengeslacht van de
fransche revolutie.
familie der Liliaceeën,met slechts éénein de
Colltreeoeur, fr Tegenzin.
noordelijk gematigde zonederoudeennieuwe
Contrei,fr.contrée.Streek,omstreek.
wereld verbreide soort,C.majali8,hetlelietje

Contribueeren, fr.Bijdragen,toebrengen. derdalen,0ok meibloem enzegeltjesgeheeContributie, de bi
jdrage, die men bi
jandere ten (stengelonbebladerd,bladenmeest2,ellipgestorte gelden voor een bepaald doel geeft. tisch tot lancetvormig, spits, langgesteeld,
M eer bepaald de kosten vanhetlidm aatschap bl
oemen in een eenzi
jdigen tros,bloemdek
eener vereeniging
wit, besvrucht rood, krtzidachtige, overContrble, fr. Tegenrekening, narekening, bli
jvende plant, tot 2 dM.hoog,vooral Op
toezicht Controlenr,toezichthouder.
beschaduwde plaatsen in boschri
jke streken);
Controleur (natuurk.)Eenhevelbarometer, de bloem en bezitten een zeer aangenamen
zoodanig ingericht, dat kleine veranderingen geur, terwijl de wortels,bladen en bloemen
in de drukking der lucht,welke bi
j gewone een sterk glycosid, het convallam arine,bebarometers slechtsonm erkbare veranderingen vatten, dat tegen hartziekten wordtgebruikt.
van de lengte der kwikkolom te weeg brenConvenieeren, lat. Passen. overeenstem gen, en daardoor moeieli
jk kunnen worden lyten, gelegen komen.
afgelezen, zeer duideli
jk zichtbaar worden. t/ollvelltie,lat,Samenkomst,overeenkomst.
Hi
jbestaatuiteene hevelvormigebuis,waar- Van tlaar conrentioneel:wat op overeenkomst,
v:n het eeneverwijdeeindegeslotenenlucht- gewoonte of gebmzik berust, wat niet Van
ledig is,terwi
jlop hetandereverwijdeeinde het gewone afwi
jkt.
eene Zoer nauNve) Van boven Opene btlis
Collvelltie(Nationalelyconventionnationale.
gestelt
l is.ln de opene buis bevindt zich tot Naam van een regeeringslichaam derfransche
aan de verwi
jding gekleurde wi
jngeest,ter- revolutie, dat bestond van 20 Sept. 1792 tot
wi#
i
@lhet.
overige gedeelte der buis metkwik- 26 Oct. 1795. Gekozen na den dag van 10
zilver gevuld 1s.Zi
jndedoorsnedenderkwik- Augustus proclameerdedeconventiereedsden
en der wi
jngeestbuis aan elkander gelijk,dan tweeden dag van haar bestaan (21 Sept.)de
zalbi#'i
randering van dedrukking derlucht afscharfng van het koningschap.
' ve

'

eene daling ofrijzing vanhetkwik eeneeven
groote ri
jzing of daling van den wijngeest
tengevolgehebben;zijndaarentegende doorsneden van de beide buizen nietgelijk,bedraagtb.v.die van de wi
jngeestbuis slechts
1/1: van die der kwikbuis, dan zul,alshet
kwik één streep ri
jstofdaalt,de wi
jngeest
omgekeerd 10 strepen dalen ofrijzen,eene
zeer merkbare verandering, welke men op de
naast de buis geplaatste schaal kan aiezen.
Dit vernuftige werktuig,eene uitvinding van
onzen landgenoot Huygens,is intusschenniet
geschikt om nauwkeurig de drukking van

den dampkring te berekenen,daar de wijn-

geest in de van boven opene buis verdampt?

l)ft voorllaanlste fractlesderC waren degirolldtnen
tcolldorcet,Vergnlaud),dellebertlsten(Collotd'lle1-llols),
dellergpartlj()fnlontagllards(Marat,Danton,Robesplerre),
(1evlalxtepartl
j Nadetereclltstelllngvan Lodewàjk XVl
(21 Jall 1793),op llet oogenbllk dat de gesclllllen nlet
ll(4t llultelllalld steeds ingewlkkelder werdell el1 in de
Velldée en 111 Bretaglle de llurgeroorlog olltbrandde,

llegoll de ldleerderlteldspartlj, diederglrondjnen, haar
popularlteltteverllezell 1)eC,waarllltllansdebergpartt

(1e overllalld kreeg,dekreteerde op 10 Maart 1793het1nstellen van een revolutloltair trlbunaal,en nalletverraad
van Dultlourlez,val)lletCollllttbdeSalutpulllltrDeglron-

dk-nen, de nederlaag llellllende geleden ln hun strljd
tegen Alarat,slaagden er ln lléllerttedoengevangen
zetten,docllllult eigen partt-lloofdell werden i! Julll
179;$, onder de pressle des volks, ilt den kerker gewo
rz
dert
egard
nvleltner
tl,ede
teVe
ka
nl
yeerns
nler
tpe
on
pstT
ae
nd
,cl
lt
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st
led ekllre
an
ce
ltleCo
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nde
werden tenondergellraclït,btjMansen teSavenay (Dcc

1793), terwpl t
le oyerwinnlnren bj llondscltoten en

Convergeerend.
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Wattlgnles,de zegepralen van Plchegl'u aan de gl-enzen,
van Joul'tlan 1)1
JFleurus(18 Juni1.794),van Monceyen
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Ledenkaartvan de ledellder Convcntle ln 1793

Convex,lat.bol,van lijnen oflenzen,het
tegenovergesteldevan concaaf(ziealdaar).

Convietie,fr.Overtuiging.
Convivlum ,lat.Qastmaal.
Collvoeatie,lat Samenroeping,oproeping.

(Zie Beschri
jvingsbrief)

Convolvulaeeeën,Convolvulaceae de W indeachtigen. Plantenfamilie van de orde der
Tubilloren met omstreeks 800 overde geheele
aarde, vooral echter in de warmere streken

verbreide soorterl;hetzijnmeestkruidachtige

planten ofstruiken,zeldzamerboomen;stengel
meest windend of klimmend,kelk en bloemDugolltmier ln de Pyreneeen,llet lluitenlund ontzng in- kroon 4- of slobbig of4-ofs-spletig,5 meelboezemden voor de fransclle wapenen.In hetblnnellland draden,vruchtbegi
nsel 2- of 4-hokkig,op een
nam lntusscllen ecllter met de collectieve dictatlzur van
ltet Comité de Salutpullllc,als ,,centre unlque du gou- s
c
hi
j
f
ge
z
e
t
e
n,
me
t
1 of2 sti
jlen enstempels,
vernementtt,llet scllrlkllpwlnd een aanvallg ()p 21 Junl vrucht een doosvrucht m eteen bepaaldaantal
werd,om een elndetenlakcnaall(1egirolldj'
lllsclltlagltatle, zaden ;de bloemen staan meestin kl
ein aantal
de constltutle van 1793,dle echter nlnlnler in wcrklng
tl-ad,afgekolldlgd Fa den dood van Alarat(l3Jull179,
.5)
werd tot de strcngstemaatregelenovergegaalt lletproces
van Marle Antolnette, de wettegeltde verdacllten,de
gevangenllenllng der 74 tegendegelleurtenlssfaltvan2Jull
protesteerende afgevaardigden,detereclltstelllng van 21

leidersderglrondljnen(2lOct 1793)warendelloofdge-

beurtenlssen dezerllloedige perlode Rollespierrekollzlcll
na zicllvan lléllerten Danton tellehbenontdaan,enllet
feest van het Opperwezen te llebllen georganlseerd,als

bi
jeen en zi
jn levendig en zeer verschillcnd
gekleurd,waarom zeer vele soorten gezochte
sierplanten zi
jn, vooral soorten van de geslaqhten Convolvulus en lpomoea
Convolvulille: het in ether onoplosbare
Lestanddeel der galappehars, Ca1H5()0y Het

splitst zich bi
jinwerking van zuren ln con-

deeenigemeester beschouwen Zijn wetvan22pralrlal, volvulinolie C,aH:40a en druivensuiker.
d1e het trlbunal révolutionnalre algelteele volltlacllt
ïaf, zelfs tegen de leden der Conventle,was llenlzelvell

noodlottlg,llij vlelmet vele zljner geestvemvanten (9
therndldor, 27 Jull 1794) en de tlternlidor-reactle nam

een aanvang; de wet van 22 prairlalwerd ingetl-okken,
de gelegenheldswetten werden herzlen, de macllt der
revolutionaire comltés werd beperkt Het werk der
reactle werd een oogenblik door hetvolk onderbrtlkell,
tweemalen drong llet de vergaderzaal der Conveutle

f'onvolvulus L. W inde. Plantengeslacht
van de f0V0
amir
lie der Convolvulaceeën,
ve
me
rbt
reee
ide
n
150-tal
de geheele aarde
soorten,grootendeels kruidachtige gewassen,
zelden hallstruiken, veelal met klimmenden
stengel,verspreide bladen en eind- of oksel-

ge bloemen; in Ngderland komen een
blnnen (l2 gerlltlnal en l pralmal,l Aprilen r0 Mel standi
1795),eischende broocl,lterstel derconstltutle van 1793 viertalsoorten voor:(L8epbnm,bekendonderde
eninvrkheidstellingdergedetlneerden;deontevredenen

nam en draaiwinde,groote winde,slingerroos,

deterechtstelllngvalldelaatste lttontaguards(ledender

windsel, klimop,valbloem,haagwinde (stengel windend, bloemstelen niet kantig,Onje-

behlelden ecltterslecltts een oogenllltk de overlkand,en
twaalf dagen later wasllet comltérévolutlonnalre met

llergparttj)opgelleven 1)
e Conventle,naderoyalistl
sclte vleugeldjbladen spits,plantkaal,bloem kroon
avgl
tatle ln Provenceenden Partjscllen opstand van 13
ant tot 3 m.hoog,gevonden in
endémlaire Jaar IV te llellben onderdrukt, uam xle sneeuwwit, pl
danella, de
constitutie van lletjaar 1l1 aan,en ging4llrulnalre kreupelhout en heggen); C. 8ol
JaarIV (26Oct 1795)ulteell,naeen omvangrtkenwet- duinwinde (stengel li
ggend,kortweinig gegevenden arlleld te llebben verrlcllt (wet op deschulden
en de feodale recllten,verdeellng dernationalegoederen,
a
fscltafting derslaverlll
j1l
1dekolonien,vrtstellngaller
eeredlensten en sclleldlng van kerk e1tstaat,organlsatle
vall llet lager,lnlddelllaar en llooger ontlerwljs,en een
menlgte andere reptlllllkeinsclte,tegen de oudc monarcltistlsclle sanlelllevlng gemcltte wettell)

wonden, bloemstelen gevleugeld, vierkant,
bladen niervormig,stomp,bloemkroon rose-

rood metvi
jfwitte strepen;wordtgevonden
in de zeeduinen); C.crz
pexWd,bekend onder
de namen klokjeswinde,kleine winde,liend,
Collvergeerend, op elkander toeloopend? li
jn, windom, windsel, slingerroos,binde en
elkander naderend.(I
.lijzlez?
,zi
jn zulke,diebi
J akkerwinde (stengel liggend of windend,
voldoende verlenging elkander sni
jden. C. bladen gesteeld,bloemkroon wit of roodachreek8en, die welker Opeenvolgende termen tig,vanbui
tenmetvi
jfroodestrepen;plantvan
steeds kleiner worden.Hettegenovergestelde 1/4totruim 1/gmeterhoog;op bouwland en
van C.heet divergeerend.
grasvlakten en langswegen);C.tricolor,de
Convereano.Stad in de ital.?rov.en het driekleurige winde (stengel rechtopstaand of
district Bari, 8 km.van de Adrlatische zee, opsti
jgend, bladen zittend, doorvrucht ruw
op een heuvel; zetel eens bisschops, 12,000 behaard, bloemkroon donkerblauw ,buis wit,

inw.; een kathedraal; handel in wi
jn? olie, aan den voetlichtgeel;eenjarige plant;Van
amandelen,vlas en katoen.M enhoudt6.voor J/4tot1meterlang;sierplantuitZuid-Europa,
een stichting der Etruskers.
Conversatie,fr. Gesprek,onderhoud,omgang;conver8elren:Omgaan,praten met.
Conversie,lat.ln hetalgemeen: Verandering, verwisseling, van daar ook benaming
voor den overgang toteen anderkerkgenoot-

komt niet in het wild voor.
Conw ay of Aberconway. M arktstad en
zeehaven aan de noordkustvan hetengelsche
graafschap Oarnarvon? W ales,21 km.0.11.0.
van Bangor, aan den llnkeroeverderConwaymonding ; is schilderachtig gelegen, heeft
oude muren,4000 inw.
schap) bekeering (zie aldaar).
0. van schulden is de verwisseling der
Conw ay.Hoofdplaats vanFaulknercounty,
schuld in een anderen tot een lageren rente- Arkansas,N.-Amerika,1300 inw.

voet;komt hetmeestvoorbi
jstaats-,provin-

Conway. (W illiam Martin) Engelsch on-

ciale en gemeenteschuld.
derzoekingsreiziger,alpinist en schrijver van
Converteeren,lat.veranderen,verwisselen, werken op het gebied van kunstgeschiedenis,
tot een ander geloofbekeeren of overgaan. geb. 12 April 1856 te Rochester,studeerde

Conw ay.
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Cook.

aan Trinity College te Cam bridge en was 1200, destilleert bi
j 2260 en sublimeertgevan 1885- 88 leeraar in de kunstgeschiede- I
nakkelijk.Bi
J verhitting met joodwaterstofnis aan University College te Liverpool; zuur gaat het in coniïne over.
van zi
jn Omstreeks dezen tijd verschenen Conyers.HoofdplaatsvanRockdalecounty,
werken zi
jn te noemen:Tltevtlpp#-cuffev':PJ Georgië,N.-Am erika,1400 inw.
theNetkerland8ïzltb615.century(1884),,trté8tic Conz. Dorp in het pruisisch regeeringsderelprmexfofllaynold8andt;JfTl85prp14#l,
(1885), distr.en den landkreitsTrier,aan deSaar:niet
EarlyFle-ï.
l arti8ts(1886),;%eliterargremain8 ver van haar monding in de M osel,2000 Inw.;

OJ AtbreclttfMrer(1889),lheflcCpnPJartizlthe
andentYprl:(1891);in1889bereisdehi
jEgypte,
Syrië, Klein-Azië, en Griekenland; in l892
doorvorschte hi
j hetKarakorum-gebergte en
beklom daarbi
jden7010meterhoogenl'ioneer

bi
jde nog in goeden staatverkeerendeSaarbrug leden op lt Aug. 1675 de tot ontzet
van het Lelegerde Trier aanrukkende Fran-

schen (10,
000 man)onder lnaarschalk Crequi
een nederlaag tegen de keizerli
jken,waarbi
j
Peak,het hoogste punt dat toenm aalsop den zi
j3000 man verloren.
aardbol door eenig mensch bereikt was; de
Conz. (Karel Philipp) Duitsch dichter en
r
sultaten dezer reislegde hi
j nederinClimb- overzetter, geb 28 oct. 1762 te Lorch in
'e
%ng and ezplprcfipl in the Karakorum Hima- W ûrttemberg, studeerde te Tûbingen in de
laya8 (1894),van 1896- 97 deedhi
jeenonder- godgeleerdheid,was eerst predikant,werd in
zoekingstocht in de binnendeelen van Spits- 1804 hoogleeraar in de klassieke letterkunde
bergen,welk eiland hi
j heteerstinzi
jnlengte en in 1.812 in de welsprekendheid teTûbingen,
doortrok; vruchten van dezen tocht waren en Overl. in deze plaats 20 Juni 1827;
de werken: The /i
ryfcvo8bx
ing PJ Spit8bergen hi
j vertaalde vele klassieken (Aristophanes,
(1897),en: '
FïfA 811 and 8ledge p'
per aretic Aeschylus enz.),schreefgedichten (t/6tfic/tfe,
glacier8 (1898);in 1898 ondernaln hi
jeenreis 2e dr., 1819,M 08e8M endel88ohn:der Wkïyennd
door de Andes van Bolivia, Argentinië en M en8ch, 1787), en philosophische en letterVuurland, WaarLi
j hi
j o.a. den Sorate,den kundige verhandelingen, b'
l
jeenverzameld en
lllimani en den Sarmiento besteeg.
onder den titelKleinern zrpyclc/les Schriften
Collway.(Hugh)Pseudoniem vanFrederick vermischten Inhalt8 (2 dln.,1822)uitgegeven.
John Fargus,geb.in 1847,schreefeerststukCollze. (A1ex. Christian Leopold)Duitsch
ken voor bladen en ti
jdschriften,benevensge- archeoloog, geb. 10 Dec.1831 te Hannover,

dichten, die in 1879 verzameld werden uitge- hoogleeraar aal'
l verschillende duitsche en
geven;eerstechterdoordengrooten aftrek die ooste
i
jksche hooyescholen, schreef:Aeïde
dner
zijn melodramatischeroman(JalledBack(1884, cv n 2Al,:eJzl de8 Thrcaidc/lex M eere8 (1865),
nederl.,,Teruggeroepen''en verschillende an- Rei8e cuJ der In8el Zeyùp,
s (1865))Arcltàhi.

deretitels)vond,kreeghi
jalsschri
jverbekend- Jzller.
:uc/lugkpezlauf Samotkrake (metHauser,
heid; snel achtereen volgden nu Dark days, Niemann en Benndorf, W eenen, 1871- 80),
4 familyc//'
cïrenz.,waarinhi
jallengshoogere BeitrögezurGescltichtedergrïec/t.Pla8tik(1869),
talenten begon te Openbaren;hijstierfechter Z'
arGe8chichteder4wJ#'
:#egrieclt.ffl4pf
gf(1870),
reeds 15 M ei 188: te Venetië aan lnalaria- H eroen- 14ntf Götterge8talten der griech.ffusdf
koorts.
(t8
f!4),enz

Conway.(Moncure Daniel)Amerik.schril-

ver,geb.in den staatVirginië,l832,studeerde
in de godgeleerdheid, was eerst predikant
der M ethodisten, en ging in 1854 totde Unit
arriërs over;ehi
enen18v63
urina
g ate
ns
tand
er
de
njwasi
rge
En
gel
and,

pook. l) County (graafschap)in hetn.o.
van den noord-amerik. staat Illinois, 13/4
millioen inw-,hoofdplaats Chicago.2)County

in het n.o.van den staat Minnesota,nauweliiks een honderdtal inw.; hoofdplaats Grand

Mar
' ais.
slaverni
j ging
Cook.(James) Engelsch zeevaarder,geb.
o
m
hi
e
r
l
e
z
i
n
ge
n
e
n
bi
j
e
e
nko
ms
t
e
n
oye
r
de
n
amerik.burgeroorlog te houden;eerstin 1897 27 Oct. 1728 te Marton, graafschap York
ging hijnaar Amerika terug;hi
jschreef:l'
Ite ZiJ'n vader, een landm an, zond hem als m are.j
troos op een steenecfed 8tone (1861),Repubiic.
tn yuperylïlipn,
s
kolenschip.Hieront(1872),1dol8 andideal8(1877),Demonologyand
XN .N
N N
dedl-lpre (1879),4 Litï PJPaine(18921;hi
j
wikkeldehi
jzi
jnaanleg voor de wis- en
was ook eenigen tijd hoofd van hetSouth
p
'
w
. N
'
œ
4
r
e
r
#?
v.
zeevaartkunde. N a
PlaceInstitutetforadvancedreligiousthought).
l////z
t#.
1i *
eenige reizen in onf'ollzbeare.(W .D.
) afgekortConyb.,eng.
h $#r,xx'--œa.oF t
geoloog en zoöloog,te Bristol
dergeschikte betrek:
I),,
tldI$TxNpx
>.as
.
.
*
,$
!
1!
dj
It$
1J
'
4
'
king onderscheidde
Conybeare.(Henry)Eng.ingenieur enarjz
!
,
p,
j.
t
r
j
q/
:
!
j
'
l
4
.
;'
.
chitect, geb. te Brislington, 1823,leidde te
hi
j zich in den
N
oorlog tegen FrankBombay den aanleg der waterleiding (1849),
bo
uwde te PataradeSt.Johanneskerk,keerde N
ri
jk en ondernam
@
h
!
I
U 1855 naar Engeland terug,bestuurde hier NN%
d aarop op last
Q
N k kt
4%,
van konlng George
den bouw van meerdere spoorli
jnen en werd
%!
ç&%
(::
jj
N
hoogleeraar aan de Kweekschoolvoor inge111 een reis n a a r
$%
1
a
$ w 1 li
l * Newl
nieurste Chatham ;in 1878 vestigde hi
j zich
bundland (l764
e
te Caracasin Zuid-Amerika,waarhi
jevenzoo
tot1767),om dekusd
'

-

.

-

.

!.

,,
.

.

.

meerdere grootebouwwerken totstand bracht.
Collydrille, een alkaloïd van de sam en-

ten van dat eiland
te meten en af te
teekenen.Naditwerk
stelling G H17N0, dat met coniïne in de
gevlekte scheerling (Conium plcculléuAzl)voor- volbracht te hebben:werd hijop aanbeveling
#omt.Hetkristalliseertin blaadjes,smeltbi
j van lord Hawke lultenant ter zee en bevel-

JAuls Uoox.

Cook.
-.

-- 17ê9 --

-

tl@oke.
-- - .

7
-

. .-

hebber over het schip ,Endeavour''.dat tot eiland van Nieuw-zeeland.DeM aori'snoem en

'tdoen van sterrenkundige waarnemingenen
aardri
jkskundige ontdekkingen naar deZuidzee gezonden werd. Op dezen tocht,die van
1768 t0t1772duurdeenwaarophi
jdoorSolan-

dezen berg Ahoarangi, wolkenbreker. Hi
j
behoort t0t de Southern Alps, is 3704 M
hoog en tot ver naar beneden metgletschers,
diegroote steenbrokken afvoeren,omhuld.

der en Banksvergezeldwerd,deed C.veleontCook-Arehipel, Mangaia-Archipel of Herdekkingen,inzonderheid op Otaheite,Nieuw- vey-eilanden.Eene sinds 1888 onderbescherw

Holland en Nieuw-zeeland,en zeildehi
jdoor ming van Engeland staande eilandengroep in
de gavaarlijke zeeëngte tusschen de beit
le den Grooten oceaan,behoorende tot Polynedeelen van Xieuw-zeeland,sedeltCookstraat sië,gelegen tusschen1570- 1630 W .L.v.Gr.,
geheeten. De koning droeg hem nu een reis
op naar den Zuidpoolstreken, ten einde te
onderzoeken, of daar vastland bestond.Cook
ondernam die reis in 1772 en werd vergezeld

en 1804'
- 21057' Z.B.: deze eilanden werden
in 1773 door Cook ontdekt en in 1777 nogmaals bezocht;dearchipelbestaatuitdenegen
eilanden M angaia,Rarotonga,Atiu,Takutea,

door Forster, hoogleeraar te Halle, en Furneaux;de expeditie drong zoo verdoornaar
'tzuiden (670-15'),als 'tpooli
jstoeliet,maar
nntdekte nergens land.In denGrootenoceaan
vond Cook verschillende eilandenvarlweinig

Mitiaro,Mauke,Manuae(Cook'sHervey),Aiturtakien Palmerston;eenige zi
jnlage,doorde
omgelegen rifenmoeili
jktoegankelflkekoraaleilanden;de overigen zi
jn hoogenhebbeneen
weelderigen plantengroei(kokojpalm,brood-
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d
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komst tot kapitein bevorderd. ln de ge- beslaat een oppervlakte van 368 km2. De

schiedenis der zeevaart was deze tochttoen bewoners, omstreeks 9000, zi
jn Polynesiërs,
zonder weerga.C.kreeg nu te onderzoeken, geli
jk aan die vandeGezelschaps-enVriendof er een noordeli
jke doorvaart uit den schaps-eilanden, en sinds 1823 door euro-

Atlantischen naarden Grooten oceaanbestond, peesche m issionarissen tot het christendom
waartoe in 1776 twee schepen onder bevel bekeerd.Thans arbeiden hier ook inlandsche

van Cook en Clarke werden uitgerust.Op
deze reis ontdekte Cook onder meer de
Sandwich-eilanden.Vervolgens voer hi
j door
de Behringstraat, die Azië en Amerika van
elkander scheidt, en stevende daarna langs
de noordkust van Siberië; doch hi
j kon
wegens 't i
js noch doorvaartnoch land vinden. op den terugtocht vond bi
j in den
Grooten oceaan verschillende eilanden,m aar
hij geraakte op een der Sandwich-eilanden,
Owaihi genoemd,in twistmetde bewoners,
die hem verschillende dingen en zelfs eelt
bootontvreemden.Cook schoottoen op een
van hen en erontstond een gevecht,waarin
hi
j door een pijl doodelijk werd getroien
(14Jan.1779).C.heeftdeeerstezekereberichten omtrent de Zuidzee en de wateren
bi
j de Zuidpool verschaft. De beschri
jving
zijner reizen is herhaaldelijk uitgegeven.
(Xederlandsch:Reizen naar denSfillesOceaan

geesteljken.Verreweghetbelangri
jksteeiland
ln Rarotonga,een schoon eiland van 81km2.
oppervlakte,van vulkanischenoorsprong,met
vruchtbare kustvlakten,3000 inw.
Cooke. County (graafschap)in het n.van
den amerik.staatTexas,25.000 inw., hoofdplaats Gainesville.
Cooke. (W illiam Bern.en George) Twee
engelsche graveurs die in het begin der 19de
eeuw een grootaantalplatenhebbengeleverd
naarteekeningenen schilderi
jenvanengelsche
meesters.Eenige hunner werken zi
jn:rviews
of eastern and wester
jn coast ofEngland''
rviewsontheThames (75bladen),opompeji
illustrated''(2 dln.met 90 bladen),y
:peak
scenery'' (2 dln.) en ,
jEngravings from the
pictures ofthe NationalGallery''(t83l).
Cooke, (W illiam Fothergil1) geboren te
Ealing in 1806, engelàch natuurkundige,
die groote verdiensten heeftvoor de toepas-

en rondom de /
'
zvreld, vertaald door J. D. sing van den galvanischen stroom op detele-

Pasteur,1806,14 d1n.;ReizenaardeZuidpool
1791 en Reéze naar de Zuït
fppolen rondom
de wereld,1793,3 d1n.).
Cook, (Eliza) geboren 1817 te Londen,
was de dochter van een groothandelaar,en
toonde grooten aanleg voor de dichtkunst.
Zij heeft verschillende bnndelsgedichten in
'tlichtgegeyendieallenzoetvloeiend,bevallig
en bevattellgk zijn: Melalab and pfher poemn
(1838), Poem8 (4dln.,1846-'53),New ec/lpc:
an4 other poe-:(1864)enDiamondt
sktf
gf(t865).
Van 1849-'54redigeerdezijeen eigen blad,
Eliza CooksJournal'',en in 1870 verscheen
de2edrukvanhaargezamenlijkedichtwerken.
Zijoverleed te W imbledon,25 Sept.1889
Cook, (Thomas) oprichter van hetgroote
engelsche reisbureau te Londen, thans gedreven onder den :rmanaam C. en Zonen,
en met een 200-tal :lialen en agenturen
over de geheele wereld verspreid; C. werd
gebz in 1808 en overl.in 1892.

graphie;hijdiende alsjonge man bij'tleger
in Britsch-lndië.Nazi
jnterugkomststudeerde
hi
j te Pari
jsen te Heidelberg en keerdevervolgens temzg naar Engeland met een door
hem bedacht telegraaftoestel,hetwelk hi
jbeproefde langsdespoorlijnManchester- Liverpool. Met W heatstone in betrekking getreden, verbeterde hij met diens hulp zi
jn
toestelzeer en in 1837 verwierven zijLeiden
octrooivoorhunnevinding.In 1839werdde
eerste lijn volgens hun baginselin werking
gebrachten binnen weinig jaren was'tBritsche rijk meteen net,naarditsysteem,overdekt.op 'tvasteland vond 'tAmerikaansche
stelsel van Morse (in 1844 ingevoerd)meer
ingang.Cooke overleed in 1879.
Cooke,(John Estan),geboren 3 Nov.1830
te W inchester in den noord amerik. staat
Virginië, stuleerde in de rechten,vestigde
zich als advocaat en maakte als staf-oëcier
onder Jackson enLeeden burgeroorlog m ede.

Cook.(Mount)Hoogste berg op'tzuideli
jk Behalve levensbeschrjvingen en 't geschied-

Cookstraat.
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kundige werk Virginia, Alfprïccl and social
(1879)heefthijeen groot aantal ronaans g0schreven,o.a.Leather stocking andsil
k(1854),
The la8tof thefore8ter8(1856),M ohnn pr the

Cooper.

ten tegenAbd-el-lfaderbi
j,enbezochtmeermalenltalië,Griekenland,Turkijeen deKrim.
Hi
j overleed 3 Jan.1889 te Boulogne. Van
zi
i
storiestukken moeten genoemd:,,Ver*.
#n hi

la8t #lp.
9 of Lee (1868), Hiltfp hilt(1869), overing van Jeruzalem door de KruisvaarRammer and rcwïf'
r (I870), OutPJ thefoam ders'',,,de Slag bijEskalon'', pde Nederlaag
('1
8
7
1
)
,
I
l
e
r
:
v
c
l
'
e
s
'
f
p
theQ'
lfeep(18721)TheJffzu- van Attila''.
'
iceMystery(1885).Hi
joverl.27Sept.1886.
Coombe (W illiam) Engelsch schrijver,
Cookstl'
aat Zee-engte tusschen hetNoord- geb. 1741, overl
. 1823, Three Tour8 ofDr.
en hetZuid-eilandvan Nieuw-zeeland,in 1769 Syntaœ enz
door Cook ontdekt
Cooper.RivieropNieuw-Holland,ontspringt
Cooktow ll. Stad aan de oostkust van het in Queensland, loopteel-st,onder de namen
schiereilandYork,Queensland,Nieuw-Holland, Barku en Victoria, west- en zuidwestwaarts,
aan de Endeavour-rivier,3000 inw.
kri
jgt na de opneming der Thomson den

Cool,(Pieter)geb.31 0ct 1807teAlnster- naam C.,neemt eerst een zuideliike endaar-

dam ? studeerde daar aan 't Doopgsgezinde oy een wes
Zt
g.z
eedir
si
tc
rht
ict
eli
jke
inva
gnaan, en splitst
semlnarium en werd predikant eerst te Pur- z
lch in het
Nieuw-Holland
*
merend en van 1836 tot '71 te Harlingen, 1l1 meerdere arm en, waarvan dezuidel
i
jkste,
waarna hi
jzi
jn emeritaatkreeg Hi
jschreef de Strzelcki-creek)in het Blanche-meervalt
een werk over Arabische letterkunde,vele en de grootste het Eyremeerbereikt.Slechts
bi
jdragen in ti
jdschriften r'
W aarheid in beel- de bovenloop der C.heeftvoortdurendwater.

den'' (2e druk, 1867) en redigeerde metD. Cooper. 1) County (graafschap) van den
Harting van 1861 tot 1865 de zDoopsgezinde noord-amerik. staat Missouri, 23.000 inw.,
bijdragen''.
hoofdplaats Boonville. 2) County van den
Coolgardie. Stad I
@n W est-Australië,571 noord-amerik.staat Oregon,9000 inw.
km. o. van Perth, waarmee het per spoor
Cooper.(Astley Patson)Engelsch chirurg,
verbonden is, lniddelpunt der Yilgarn-goud- geb. 23 Aug. 1768 te Brooke in Norlolk,
velden, die in 1891 door een goudzoeker uit kwam te Yarmout
h bijeen apotheker in de
Victoria werden ontdekt,heeftthans (1901) leer, ging weinig later naar Londen,bezocht
reeds ruim 20,000 inw.
, bestaat vooreen deel de universiteit hier en te Edenburg om in
nog slechts uit zeildoektenten en dergeli
jke, de chirurgie te studeeren, werd prosector,
heeft echter reeds kerken, een beurs, een daarop hulpleeraar in de anatomie en chischouwburg, scholen, bankinstellingen; het rurgie aan het St.Thomas-hospitaal,eenigen
drinkwater wordt verk-regen door destillatie ti
jd later arts aan Guy/s-hospitaal, ging in

v/h zoute water van eenige naburige bron- 1792 naar Pari
js, om in hetHôtel-Diea Denen; de omgeving, waartoe ook het ri
jke saultte hooren,vestigde zich voorts teLongoudveld Kalgoorliebehoort,levertveelgoud. den alspractiseerend arts,werd in 1837 l
ijfCoolhaes,(CasperJohannesz) geboren 24 arts van koningin Victoria en overl.17Febr.
Jan. 1536 te Keulen, studeerde in de godge- 1841.; C. heeft zich ten opzichte van alle
leerdheid en werd hervorm d predikant in onderdeelen der chirurgie grooteli
jksverdienverschillende duitsche gemeenten,tothi
jin stelijk gemaakten volbrachtvelezeerbi
jzonthe
1593 beroepen werd te Leiden. W egens zi
jn deredeope
rartaip
ei
se;hi
j voerde ook de maagpomp
verschil in gevoelen met zijn ambtgenooten ixl
in. Hi
j schreef:Lectqre8 pzl
enzijnweigering om denederlandschegeloofs- th6 yrïsciple,g and practi8ePJ8Ibrgery (3 dln-,
beli
jdenis te onderteekenen, geraakte hijin Londen 1824-27).
moeilijkheden met de synode; hij werl in
Cooper.(JamesFenimore)Amerik.romah1582 als een sscheurmaker''uitdeiervormde schrijver, geb. 15 Sept. 1789 te Burlington
kerk verbannen en,hoewel de Leidsche ma- in Xew-lersey, werd in 1802 OP hetYale
gistraathem lang handhaafde,vervielhijtot College te Newhaven gedaan?en trad in 1805
broodsgebrek.Hi
j overleed 15Jan.1615.Zi
jn uit begeerte naar avonturen en neiging naar
werken zi
jn meeststri
jdschriften.Eenverhaal hetzeeleven als midshipman bi
j demarinein
van'tZorgeliikevyerderpzldexig/teidinreli#ipzt,
s- dienst,*nam echter reeds bi
j zi
jn huweli
jk
zaken,is in 1580,1586 en 1610uitgegeven.ln in 1811 Ontslag, hiel
d zich eenigen tijd op
1585 verscheen Con/liatçe,datisvergelijking in W estchester county, op de uitgestrekte
van zekere punten der leere,en nazijndood, goederen zijns vaders bi
j Cooperstown, en
in 1619,Ba.
wynePJ trompetGp#fd.
begon zijn schrijversloopbaan metden roman
Coom of comb, eng. korenmaat,de helft Precaution(New-àrork,182t),blooteenexperivan het lmperial-quarter en ruim 145 L
mentwerk,dat de schrijver inhem teneenenCoomans,(Pierre olivierJoseph)geb.te maleonbekendeengelscze kringen spelen liet,
Brussel in 1816,beoefende de schilderkunst en van geenerlei beteekenis w as en ook geen
te Gent en te Antwerpen onder de leiding succes had; met zi
jn op aandringen znner
rienden voltooiden roman TAe Spy (NewvandeKeyzerenW appers.Hi
jlegdezichaan- v
denk)
naam
ne
we
ds
ht
everewi
rfrdhir
jeez
ich ecdi
vankeli
jk toe op historische tafereelen,maar Yor
ter
wer
Ok
enalgo
s de
schilderde later meest genrestukken. Hi
j
Op
tooverde met kleuren en wist gloed enleven 1:Amerikaansche W alter Scott'' aallgeduid ;
in zijn beelden te brengen. Hi
j koos zi
jn snel achtereen volgden nu Th6 Aïoseerd,or the
onderwerpen ook meest uit 't warlne zuiden sonrce,
%PJ Sluquehanna (1823),TheP'
slpf(Jan.
p,
en heldere oosten, en om waarheid in zi
jn 1824, echter gedateerd 1823),LionelZiscpl'
voorstellingen te brengen reisde hi
j veelin or the Leagqer PJ B08t0n (1825)en TAe Lant
zs.
g (1826); metdezen laatsten
die streken.Hijwoondein Algeriëveldtoch- of the Mp/lict

Cooper.
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roman bereikte hi
jin Engeland en Amerika
het toppunt van zi
jn roem ; hij behoort
totde reeks der Leatlter-stocking tale8 (Lederkous-vertellingen),welke, naar de volgorde van hun inhoud, de volgende rom ans
omvat: 1) The Deer8layer (Hertendooder,
1841),2) TheLastPJ thez
lp/lïtlt
z'
p,,
g(Delaatste
derMohikanen)1826),3)Tltefbf/llzàder(1840,
Padvinder),4) Tlte f'
'
ipxeer.
g (1823),5)The
Prairie(1827) ln 1826ging0.metzi
jnfamilie
naar Europa, waar hi
jtot 1831bleef en de
zeeverhalen TAe lled-llorer (1828),en The
'
kpc,
fer-J#ïfc/à(1830),benevensTheAr:/t;
p(1831)
enTheHeidenmaner(verschenen1832)schreef;
naarAmerika teruggekeerd vestigdehi
j zich
op het vaderlijk landgoed,schreefzi
jn reisherinneringen:Sketches DJ Slritzerland (1836),
Gleanéngs ïzlEuropa (t837),gafnog een geheele reeks romans, w aarin allengs de bekoring zi
jner eerste werken begon te ontbreken in het licht, schreef ook nog een
History PJthenavy PJtheUnitedSllfe:(1839)
en Lives PJ distinguished Az/cel-ïcls Naval
Ofpcer8(1846),en overl.14 Sept 1851opzi
ja
landgoed bi
jCooperstown.
Ztn dochter,Susan FenimoreC.,geb.1813,
schreef Rural ffpyr: (1850),Cownty rambles,
or ,j
pursc,
l PJ a natnrali8ti'
z?
,England (1852),
Rhgmeand relyt?
n PJ county life(1854),Mounl
'
Vernon fp thecltildren PJzlvterïcc (1858),en

doelstelde harenledenlevensmiddelenenverbruiksartikelen te leveren,tegen lager pri
js,
dan die bi
j den gewonen handelverkri
jgbaar
zi
jn.Later ontstonden naastEégen Shlp verscheidene anderein denzelfden geestwerkende
coöperatievevereenigingen,bakkerijen,bouwondernemingen,endergelijke.Decoöperatieve
vereenigingen zi
jn hier te lande geregeld bi
j
W et van 17 Nov.1876(Stbl.227), terujl
het W etb. van Strafr. (art. 336,342 343)
strafbaar steltmisdri
jven door bestuurdersof
commissarissen,in hunnekwaliteitalszoodanig,begaan.
Cooperstown. Hoofdplaats van Otsego
county, staat New-York, Noord-Amerika,
2800 inw.
Coördinaten,in de analytischemeetkunde
twee ofmeer bi
j elkander behoorendegrootheden, die de ligging van een punt in een
vlak, op een gebogen oppervlak of in de
ruimtebepalen.Een
'
p
puntA in eenvlak
Y
x
wordt meest door
den afstand van
I y
tweeelkaarsni
jdenx .de rechte lijnen,
0
wierliggingbekend
is) bepaald. Deze
li
jnen noemt men
decoördinaat-assen

Cooper.(Thomas)Engelsch schilder,geb.
Brussel bij Verboecklloven, keerde na de
revolutie van 1830 naar Engeland terug;
meest landschappen en dierstukken.Hi
j gaf
ook een Drawingbook PJ animal8and r1$.
9fïc
gvoup'
%:drawnJrp?:lnature(1858)eneenautobiographie:My lif6 (189t)inhetlicht.Datum
van overli
jden niet met zekerheid bekend;
hij vermaakte zi
jn kunstverzameling aan de

(ziebi
jg.figuur).DeC.zelven,waardoorde
bepaald wordt? zi
jn z en y,waarvan z de
abscisse en y de Ordinaat genoemd wordt.
Dientengevolge heetde as 0X deabscisse-as
en 0Y deOrdinaat-as.Hetsni
jpunt0 draagt
den naam van y,begin derC''.ln de sterrenkunde noemtmen de reta8cencée en declinatie
C. ten opzichte van den evenaar; en ook
lengtr en breedte C. ten opzichte van de

Cooper. (Thomas) Engelsch dichter en

Coornhert. (Dirck Volckertszoon)Nederl.

riep in Cooperstown meerdere philantroPische instellingen, als een weeshuis, een
Friendly Society enz.,in het leven.

.
OOöRDINATEN.

en worden in den
regel loodrecht op
elkander genomen

26 Sept.' 1803 te Canterbury, studeerde te ligging van het punt ten opzichtedezerassen

stad Canterbury.

chartist,geb.28 Mrt.1805 teLeicester,werd
door zelfonderricht de lat., grieksche, hebreeuwsche en fransche talen machtig,werd

op z3-jarigen leeftijd onderwijzer, en trad
tevens als m ethodistisch prediker op ;zich

lateraandejournalistiekwi
jdende,sloothi
j
zich omstreeks 1835 bi
j de Chartisten aan,

en werd spoedig een der leiders van deze;
wegens opruiïng van werkstakende arbeiders

in 1842 tot twee jaren gevangenisveroordeeld, schreef hij gedurende hetondergaan
van zi
jn strafhetdlchtwerk TheP'
argatory PJ
Suicide8 (Vagevuur der zelfmoordenaars),dat
hem plotselm g een eerste plaats onder de
dichterszijnstijdsverschafte;verderschreef
hi
j nog novellen en gedichten en een autobiographie (1872);na zi
jn ontslag uitde ge-

vangenisbegon hijweerchristell
gkelezingen
teChouden;hi
joverl.15Juli1892.

oöperatie, fki
r.nSame
nwerking,meerbevan vele personen tot

p
araelidkinsa
nnweer
dedoelEen eerste gebe
gm
ve
a
enzelf
.

volg van detoepassingvaneenvorm van coöperatie hier te lande wasdeoprichting derCoö-

Peratieve VereenigingEigenSulp,diezichten
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geleerde, geb. 1522 te Amsterdam,werd in

Cll-parfnership. Het stelsel, waarbi
j de

werd om zijn verdediging van de stedeli
jke
vrtheden gekerkerd en verbannen, trad in
dienst van prins W illem van Oranje en
overleed 29 October 1590 te Goula; in
hetgodsdienstige was hij,alsvertegenwoor-

neming,in ruilvoor hunnen arbeid eenvooruit vastgesteld deelvan de winsten ontvangen en waarbtjzi
jbovendiendooraanwending
van peze winsten en van andere inkomsten
in den vor!n van aandeelen in de onderne-

stander van de door Calvi
jn en Beza verdedigde predestinatieleer; in de letterkunde
Was hij de voorbereider van de klassische
periode der nederl. literatuur; zi
jn werken
werden in 1634 te Amsterdam uitgegeven.
Cllpa,fr.coupe:beker.
Copaeabana. Stadje in de boliviaansclle

ten opzichte van beheer,contrôle en verantwoordelijkheid.Dit stelsel van winstdeeling,
uitEngelandafkol
nstig,wordt ofwerd hierte
landein enkelemaatschappijen toegepast,als:
7anMarkensdrukkeri
jteDelft,verYabriek KeluweteNunspeet,weveri
jtse.
/ozlf
lrt
zchftellaaksbergen, kleermakersvereeniging De Voorpo8t

overing van de landstreek waarin C.gelegen

Cope. (Edward Drinker) Amerikaansch

milie der Caesalpiniaceeën, uit een 12-tal
soorten,waarvan twee in tropisch Afrika en
de overigen in tropisch Amerikavoorkomen;
hetzijllboomen,diebi
jnaallen,wanneerinden
stam insnijdingen worden gemaakt,een dik-

school, en vooralbekend door zi
jn theoriën
aangaande de algemeenebiologie;zijnhoofdwprl
t is Tlt6 primarg Jt
zcfpr: oforgttzlïc evolzbtion. Hij overl. 12 April 1897 te Philadelphia 2ie ook Cinetogenesis en Catage-

vloeibale hars,dezg.Otlpaiva-balsem,leveren

nesis.

1561 secretaris van Haarlem,tevens notaris, werklieden en geëmployeerden eener onder-

diger van een vooral practisch christendom, lning, een deel in den eigendom ontvangen
de voorlooper van Arminius, beslist tegen- lnet al de gevolgen,die daaruit voortvloeien

provincie La Paz, apn den boliviaanscllen te Amsterdam, sigarenfabriek W in8tdeeling
oever van het Titicacameer; vöör de ver- te 'sGravenhage.

is,was het een heilige plaats.
paleontoloog en naturalist, geboren. 1.
840,
Copaifera L. Plantengeslacht van de fa- grondlegger van de neo-lamarckiaansche

Copaiva-baleenl(Bal8amum (bpcivael;het Cope. (Charles W est) Engelsch schilder,
harssap van verscheidene Copaifera-soorten geb. 28 Juli 18t1 te Leeds,overl.21 Aug.
(zie aldaar),dat alshelderofgeelbruine,meer 1890 teBournemouth;bi
jbelscheengeschiedk.
of minder dikke vloeistof in den handelkomt. stukken,frescos.

DeC.heefteendoordringendenaromati/chen
reuk en een scherpbitteren sm aak.Haarwerkzame bestanddeelen zi
jn een vluchtige olie
(Copaiva-olie) en twee harsen. De C. werkt
zeer prikkelend op elke sli
jmhuid,meerbizonder op die der geslachtsorganen,waarom
zij een belangri
jk geneesmiddelbi
j ziekelijke
slijmafscheiding dezer organen is geworlen.

Copelalld (Ra1ph) Sterrenkundige,geb.3
Engeland,studeerde te Göttingen,werd assistentaandesterrenwachtaldaar,nam 1869- 70
deelaan d0n tweeden dllitschen noordpooltocht, werd in 1870 assistent aan desterrenwachtvan lordRosseinParsonstown,Ierland,
in 1888 koninkli
jk astronoom van Schotland

sen, voor het grootste deel afkomstig van
thans uitgestorven boomsoorten: zoo worden

Göpeni
'
ek. Zeer oude stad in den kreits
Teltow van het pruis.regeeringsdistrictPots-

Ook wordt zi
jbi
j de bereiding van lakvernissen gebruikt.
Copal. Een groep harde,eerstbi
j hooge
temperatuur smeltende,barnsteenachtige har-

de W est-Afrikaansche C.-soorten in Angola,
Benguela en Sierra Leone,gevonden in een
dicht bi
j de aardoppervlakte liggende, uit
mergel, zand en leem bestaande laag. Het
Kauricopal,datdelaatstejarenveelinEuropa
gebracht wordt, is herkomstig van Nieuw
ZeelandenNieuw-caledonië.0okoost-Afrika,

Sept. 1837 te W oodplumpton in Lancashire,

en directeur dernieuvesterrenwachtteEdinburg;metDreyer gaf hiihetinternationaal
astronomisch tijdschrift moopernicusuuit(Dublin,1881- 84,3 dln.)

dam, 11 km.z.o.van Berlijn,aan de saaminwoners.
Copepoda,de Roei-cfSpleetpootigen.Een
der vormenrijkste afdeelingen (orden)vande
klasse der Schaaldieren,Crn8tacea; de Copepoden zi
jn deelsvri
j,deelsparasitischlevende
vloeiing van de Spree en de Dahm e, 15 000

Zuid-Am erika en Oost-lndië leveren C Het schaaldieren,welkein denlarvetoestandondersm eltpunt der C.soorten ligt tusschen 1800 ling overeenstemmen,maardoorlateregedaan-

en 34004 zi
j zi
jn varieerend van kleur,van teverwisselingen in den volwassen staatzeer
citroengeeltotkleurloos.Bijsterkeverhitting van elkander verschillen;alslarvenhebbenzij
ontwikkelen zich aromatisch riekende dam- een ongeleed,rond,eirond ofmeerverlengl
Pen, welke gecondenseerd de copalolie vor- lichaam, drie paren in den omtrek van den
men, die een goed oplossingsmiddelvoorvele mond geplaatste ledematen,waarvandebeide

C.-soorten is. Voor de bereiding van copalvernis en copal
lak gebruikt men tothet oplossen der C. meest een mengsel van terPenti
jnolie en li
jnolie,nadat men deC.vooraf
gesmolten heeft;vangrooteendoorschi
jnende
stukken C. worden, evenals van barnsteen,
sieraden vervaardigd.(Zie ook Vernis).
-

achterste tweetakkig zi
jn,en een enkeloog;
in den geslachtsrijpentoestandzi
jnzi
jnimmer
overdekt door een zich buiten het overig
lichaam uitbreidendschildofschaal;eencephalothorax (kopborststuk)isaanwezig;hetgetal
der voor-achterli
jfsledematen bedraagtinden
regel vierofvijfparen;afzonderli
jke adem-

Copan. Departement der midden-am erik. halingsorganen ontbreken. Overigens levert

republiek Honduras,70.
000 inw.;klimaatge- deze orde van dieren een der jprekendste

zond; uitvoer van tabak; hoofdstad Santa voorbeeldenopvandemogeli
jkheiuvangroote
Rosa.
verscheidenheld vangedaantebi
jtypischeeen-
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heid.Dit springt echterslechtsdanin hetoog,
wanneer wordt acht gegeven eensdeels op de
.

verschlllende ontsvikkelingsvormen die eQn
enkelesoortdoorloopt,enanderdeelsopdewijzigingen,
welkein den vorm ontstaan. alsgevolg
.

Copepoda.

Bl
jzoudereademhalingsorganen ontbreken gelleelena1.
De
adentlïallng geschledtdoordehulden,naarltetschi
jnt,
voornalltelyk door lïet sclllld van den cepltalothorax,

somso(
)kdaorllladvornllgeaallkangselsaanderugzijde
vaî
nlelt
tetlla
chterl
.i
gt(tantllledez
.callgldae).
art ot ruggevat ontbreektmedebl sommigen.
,

llet ln de llchaalusholte bcvatte bloed wordt dan ill

vandebi
lzonderelevenswijze;terwiglnl.enkele
soorten steeds vri
j leven, zwelumen andere
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niet weer verlaten; met deze parasitische

levenswijze gaat een teruggang gepaard van
die organe.n,welke de vri
levende dierenon*j
misbaarztn,nl.van dezintuigenendevoortbe
wegingswerktuigen,terwi
g-ldebijtendemonddeelen plaats maken voor stekende en tot
zuigen ingerichte werktuigen,of wel geheel

.

is(fandllle tlez.calanldae),l'evludtltetzichinhetvoorste
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oestand nadert, zulke aanm erkeligke veranderingen ondergaan, dat in enkele gevallen

bltft,velesoortenwerdenzelfsvroegeronder
'

de ingewandswormen gerekend.

srancltlopoden, ln eeue broedltolte aandenruggedragen
De maunetles zi
llï altdd kleiner dan de wttpes elt

l'eblen doorgaansook een andermaaksel.Dltverscllil
l
tetlaatstepaar,zeldzamez
.ookdeachterstesprieten en

Bl
J de vrt
j levende vorllen ls (
1e verdeelilkg van
let llclt
aat
lt in leden steeds duidell
jk Deze treedt
lllJ de parasltisclllevende soortenin nleerdere ofmlndere mate op dellaclltergrond enkan zelfsgelleelverdwtnen.Typlsch kan ltethchaam eenerCopepodeechter

de onderkaakspooten,worden totbi
jkonlendeparlngsorganen,deels dlenende tot vastklel
nming aan dewp't
les,
deels totvastklevlngderspermatophoren,die lletrekkelljkzeergrootztnen ontstaan doorinltullingderspermatozolden in een sljmlge stot,welke hetproductis

talr ofzelfsgelleelonllerkenllaarkunnen worden.Gaat

spermatozolden in een receptacululn seminis(zaadzak)der

geachtworden te llestaan ulteen bepaald getalvan segmenten en ledematen,lloewelook de laatsten rudlmen-

der afscheldlng van llpzondere kliertlesln den omtrek
der zaadlelders Uit de spernïatophoren geraken de

nlenuitvan (1levormen (famlllederCyclopldae),waarin
de typisclle geduallte llet volledlgstlsultgedrukt,dan
kaltnïen van deze ordedevolgendesclletsontwerpen:
de kOp ls ln den regel ntet ltet borststuk t0teenen
cepllalotllorax versnlelten,die nietzelden zlch ttlteen
scllild van aanmerkeltke ultgellreldlleld vergroot Aan
(leonderzijdedaarvan llevindenzichtweeparensprieten,
waarvandevoorstehetgrootstzljnen deelsalstast-en
reukorganen,deelsalsvoortlleNr-eglllgsqs-erktuigendlenen;
voorts een paar bovenkaken, eelïpaar onderkaken en
tweeparen ledematen,d1eltetllestalskaakpooten worden geduld Daarval?ls lletcerstepaar ln twee ttkken
gespleten,zoodat er sclïljnllaar tlrlepareudezerkaakpooten zll'k llet voor-acllterlljf,(lat van den ceplïalot
ltorax duldelijk gescltelden ls,bestaatuitvljfsegmentell
en tlraagt even zoo vele pootenparen,waarvan ltetlaatste ecllterdlkwljlszeerklelnlllàjtten 1)lJdelnallnetles
llleezlklentwerktuig voor departng veranderd 1s.W aar
de ledematen van ltet vooracllterlljttotvolledlgeontwlkkelllkg konlen,lle1)1)en zljdenvornlvan tweetakklge
roelpooten, d1e met lange borstels bezet zljn Door
llultellgewone verbreedlng kunnen deze roelpooten in
andere gevallen denvorm vandekplatenaannenlen,ofwel
zljkunnen zlcltlntegendeelzoozeerverkleinen,datzijzlch

wttesDeelerenwordendaardoorbevrlzcltt,lketztireedst(densztjnogln lletllchaam derwi
jtjesbevatz(nofgedurende lïunne naar buitelïtredlng,terwtldeeierzakken
zlch vormen.Blj llet verlaten der eieren hellben de
Jongenden zoogellaamdenNauplius-vorn),d.).zthebben
een Ongeleed)rond,elrond ot meer verlellgd licllaam,
een onparigoogvooraan lïetkopgedeelteen drieparen
ledenlaten in den omtrek van den ntond.Aandezen
ontbreken llijtende monddeelelk gelteel; alleenlijk z(n
eene groote kapvorntige llovenlip en aan de lleide acllterste ledenlaten,die doorgaanstweetakkigzijn,eenlge
naarde mondopenlng gekeerde llorstelsaanwezlg,welke
laatste den weg aan het voedselwljzen.Het geheele
voorste liclïaantsgedeeltelnetdeledenïaten beantwoordt
aan den kop,daardedrleparen ledematenzichlaterin
de sprleten en de bovenkaken veranderen.Hetacllterste
llcllaamsgedeelte,dat van geene ledenlaten voorzlenis,
elndlgtln twee borstels, tussclzen welke de aarsgelegen
ls Bôj de volgende vervelllngen treden, volgells
de onderzoekingen van Claus,veranderingen op,d1ein
de llootdzaak bestaan ln eeneverlengtngdesllchaalns,
in zljne verdeellng ln leden en ln het te voorsclttn
komen van nieuwe ledematen. Heteerstvertoont*ztch
een vierdepaarledenlaten,detoekomstlgeoltderkaken;

llJflleettdesgeltksllettyplscllegetalvanvtifsegnkenten,
waarvaltde lelde voorsteecltterdlkwl
jlslli
jdewtjfles
tot étbll versnlolten zljn,terwijl lletlaatste elndlgtln
twce vorksgewts uiteeltwtkende plaatles (furca),aalk
welkerspltseltzlcllversclteldene lallgeborstelsllevlndell.
B( deparasltlsLllevormen vernlllldeztdltgetalvattnaacllterltfssegmenten,()m 1)1jenkelengelteelteverdwtnelt,
ltoeweldelleidcelndplaten ook dallnog (llkwljlslllijven
llestaan.
Een onparlg oog,sonls vergezeldvan tweezldellngsclle tlogell,komt vrlj algellïeen voor,eclttermetult-

en dlkwljlszeerklelne ltaakzesllebben, terwtjldetwee
laqtsteparel
tden eerstentoestand van detweevoorste
zwentpootelt voorstellen ln dltttdperk lleeftdelarve
nOg den Naupllua-vornt,en eerstnaeeneltogmaalsllerhaalde vervelllng neemt z1j dellCyclops-vorm aan.Z1j
geltkt dan nameltk ln ltet nlaaksel der spricten ell
monddeelenreedsopeenvolwassen Cyclops,otschoonltet
getal der llchaamsrlngen en der ledematen nog eene
veel gemngere 1s. De Ileide acllterste ledematen vertoonen zlch dan reedsalskorteroe.pooten,delleidedaaraan voorat gaande paren ledentaten ztn nlede reeds
aangelegd, ofsclloollslecllts a1s ktelne, ntet borstels be-

aan llet gewapend oog slecltts a1s klelne stomwes vem
toonen lletacllter degeslaclltsopenlnggelegenna-achtem

zonderlng valt vele parasltisclle aoortelïln dellvolwasscn toestrllld

dan volgen op eenmaal drle nieuwe paren ledematen,
Mraarvan de voorste aan de kaakpooten beantwoorden

zette stomples,en lletlichaam bestaat ult een elronden

Een llov-ezlslokdal'mzenllM-knoop is steeds aallrvezig,
verllonden met een buikzenuwstreng, d1e ecllter dalt
eens u1t gescllelden knoopen tot7toe,dan wederu1t
eene enlvele onder den slokdarllt gelegenzenuwmassa
bestaat.
llet darnkkanaal Iteeft in z(n geheeleeneeenvoudlg
buisvornlige gedaante en loopt recht doornaar deaars,
welke zlclïaan derugvlaktevanlletlaatsteacllterljtssegmentllevindt.Aan dat gedeelte,lletwelk aaudemaag
lleantu-ool'dten zichdoorgaansdoormeerderewijdtevan
deu daarop voljenden darm ondersclleldt openelzlch

cepllalotllorax,twee s-ool--acllterljl'
segtnellten en eenenke1 lang eindsegnlent.dat echter reeds ln twee vorksgewtze plltrltll>e.lIltllgt BlJ deCyclopidenhebben dan
de acltterste sprletelten de bovenkaken debjtakken
verloren,terwtldezeaanllangelslliJde overigetamillen
Itteerofnzlnderotlverandeld Illijven voortbestaan.Vele
vormen van parasitisclle Copepoden,zooals degeslaclttcn
Lernalttllropus, Clkondracanthus, overscllrllden dezen
trap niet; de mlddelste paren zwempootelt kolllen
nlet tot ontî&ukkellllg, de verdeellng lll segluenten
gaat niet verder, en het na-achterlvf blpt zeer

kliertles,die daaromheen een saamllangendelaagvormen.

verliezen zelfslater de belde voorstezwempooten weer,

soms twee klelne bllnddarmen ot'meerdere kleinere

kort,anderen,a1s de soorten vanhetgeslachtAchtheres,

Copernlea.

-- 1t24 --

l
tno
jle
otoek
elekl
pealrnaesrlt
srceheeksCvadnooon
rloto
pe
n
ea
cl
le
ltev
rr
gve
en
ed
nee
gn
roo
rev
of
ei
wl
k-

kelingsvormen,waarlklngestadigeopeenvolgingdenog
ontbrekende segmenten en ledematen tevoorschi
jn treden en ook het getalderleden in dereedsgevormde
l
e
t
ec
nll
er
nme
gsn,
toa
el
n
nl
t
tj
n
we
nak
pe
ad1
'
ama
sltl
s
eal
vlo
see
Ac
h;
thee
rr
eszp
erce
av
re
un
m,
dleeb
ae
rl
se
luls,dle,ofschoon zonder mond en met slechts twee
pa
d
,
e
n
rl
onen
lp
ote
n,
lnlld
enNa
pliu
sorntlh
eteevlav
er
alt
t
j
ol
c
tlllb
eo
lt
aontu
d
szve
gl
e
le
c
ver
sl
c
lle
nde
gd
ee
dz
ae
ant
egtIled
sl
enre
;ed
e
een
vera
lr
av
at nan
we
i
nl
ge
et
uren llaar hulselen vertoontzlch nu dadeli
jka1seen
jenge cyclops.Velen ondergaan,na dien trap ofeellen
vo
en
hhet
b
k
te
re
ungga
aa
an
nde
een
oi
ngtwi
k
el
lg
ln
gd
;enzi
lte
hec
ebnenzicbhereall
st,peaernasl
et
dik
er
vast,degeledlngen verdwi
lnen meerofmindervolkomen,
t
errwt
llcha
an
grolot
tegto
neemt
p
ot
wo
del
1thaeft
gewor
pe
nt,ll
ln
oewe
no
de
ikwp
ls,sd
toenlr
pole
ei
so
ov
eern-

Copernleus.
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nemingen, yooral zooals die door hem
ZOjf vermeerderd waren en Verbeterd) Zich
Volstrekt niet lieten vereenigen m et een bewe
ging van de Planeten Om de aarde.Bijde
(.)l1
.
deyj was de gedachte aan een aswenteling

soorten dezer onderorde leven vri
jln zoetwaterofin d0r aarde nietgeheelvreemd ;Nicetasvan Syde zee; eenigen brellgen het laafste deellkuns levens racuse,Heracl
idesvan Pontusen anderePytha-
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defamiliederNotodelplyidae
Slphonostomata; ln deze onderordeworden saamgevat
de meestalop de huid,ln de keelllolte ofopdekleuwen
van vlsscl)cn of van grootere scllaaldieren parasltlsch
l
evende Copepoden,dlestekendeenzuigendemonddee1en llezltten en welkergelleele nlaaksel, dooreeneteruggaandegedaantewlssehlpg(regresslevemetamorpllose),zlcll

en Ondergang der hemellicham en verklaard ;
m aarj indien al Aristarchus van Samos
d0 Stejjkyjg waagde, dat de Z0n Stilstaat en
de aarde zich om haar beweegt,was 't voor

op de boven gesclletste wtze ln meerdereofmlnderc
mate van den Cyclops-vorm verwjdert,waarbj dege-

1
eding geheel often deele verdwtnt,lletna-acllterll
jf
niettotontwikkeling komt
oelpootentendeelein
, en der
klemwerktulgen veranderd worden of wel geheelniet

meer aanwezlg ztin,zoodatten slotte in eenige gevallen
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der reeks, bestaat echter geen scllerpe grenstusschen
dezeez
1devorigegroep Deopvolgil,
gderfam,waarinde
onderordeder Slphonostomata ls onderverdeeld,is overeenkomstig den graad van afwtklng van den Cyclopsvorm dien de soorten vertoonen.Ergasilidae, Argulidae,
Callgldae, Dlchelestldae, Cllondracanthldae, Lernaeopodldae,Lernaeoceridae.

Coperniea M ART. Plantengeslacht van de
familie der Palm en, met een 6-taltropischamerikaansche soorten, middelmatig gr.oote
boomen met groote bladen ; de belangri
lkste
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soort is (L cerifera,de carnaubapalm,die in
.. .
..*
Brazilië voorkomt; de bladen van deze ziin
'* *
meteentameli
jk dikkelaagwasbedekt,welie
STELSEL vAN OOPERNICUS.
sindssenigen ti
jd onder den naam carnaubawas in den handel wordt gehracht en a1s Copernicus bewaard, aan deaarde hareplaats
surrogaatvoor debi
jenin 't zonnestelsel aan te wi
jzen a1s een plawas wordt gebezigd.

Copernieue.(Nicolaas)
Sterrenkundige, geb. te
Thorn in Oost-pruisen,
19 Jan.(1473, legde
zich reeds vroeg toe
op de wis-, g en e esen sterre
nkunde.ln 1497
'

deed hi
J een reis naar #
/
z

neet tusschen Venus en M ars.Eenmaal van

dieonderstelling uitgegaan,vond hi
jeenvolschtnselen,doch hi
j oordeelde 't noodig,eer
hi
jzi
jnstellingalseenonomstootelijkewaarheid
voorsteldetiedere planeetin'tbijzonderwaar
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te nem en zn hare beweging. HiJ
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dooreen veeljarigen arbeid in staatgesteld,
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hoorde van Dominico ' '
/'-*
Mariea, en begon in

len,dat hijeerstna dertien jaar arbeids liet
drukken. W einig dagen voorzi
jn dood was

1500zelfmetgoedgevolg NlcolzwwsCopEltxlcus 't voltooid. De eerste uitgave geschiedde te

Copertlno.
)lèèè--( )

Coppée.
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Neurenberg,later is ditwerk teBazel(1566)
enAmsterdam (1617),misschienookn0gmeermalen,herdrukt. Alle waarnemingen hebben
na dien ti
jd dewaarheidvan hetstelselvan
Copernicus boven alle bedenkingen verheven.
'tDuurde geruimen ttjd,eer de leervan C()pernicusingangvond,eneerstin1581werdeen
gedenkteeken op zi
ju grafgeplaatst. Graaf
Sierakowsky beeft een monument te zijner
eer in de St.Annakerk te Krakau gesticht;
zi
jn gegoten standbeeld,door Thorwaldsen
ontworpen,prijkt sedert 1829 teW arschau
en zi
jn door Tieckin1853gelnodelleerdbeeld
te Thorn. 0. schreef ook nog: A8tronoméa
ïzldft
wrcfc en De lateribu8 etanpbli8 triangulor'
am (1542).
Copertino. Stadjein de ital.prov.Lecce,
6000 inw.
Cophosyea-Familievankalksponsen;bi
jde

.- -

.- - -

7

è-

werd in 1822 redacteur van de y:luondonMedicalRepository'',en gafinhetzrlfdejaarzi
jn
outlinen PJ pathology and pract%cal-edicïxe
inhetlicht,in welk werk hi
jzichvooralmet
de gangliënzenuwen en hun maakselbezighoudt en een eenvoudige klassiscatie der
ziekten beproeft;hieropvolgden'zijnElement8
of phpyïplppg (1829)naar Richerand,metvele
aanmerkingen en ophelderingenàC.'s hoofdwerk is zijn D'
toténnary PJpract%calmedicine
(3 dln.,Lond 1833-58);verderscllreefhi
j
nog:0fpe8tilentalcholera(1832),OJfAecan8ee,
nature cs# treatment PJ pal8y cn# apopleœg
(1850), Th6 fpr-:,complication'
h ctuxve'
g,pret?
ezlfït?x and treatmentp/'cp'.
w mptionandsrpnchitis (186t). Hi
j overl.12 Juli1870.
Copley. (John Singleton)Engelseh schilder,geb.3 Juli 1737 te Boston,overl 9Sept.
1815 Londen;portretten,genre-eahistorisghe

soorten,vereenigd in degeslaghten Sycorrhizat stukken.
Anlorvltiza en Aulophlegma ontbreekt een
Copparo. Plaats in de ital.prov.Ferrara,
ostium ; het lichaarn heeft het voorkomen aan de groote lagune tusschen de m onden

van een stok,die hetzi
jvertakt,struikachtig van de Po della Maestra endePodiVolano;
of wel m eer massief is. Zie voorts Calci- 5000 inw., a1s gemeente 32.
000 inw.in een
spongiaria
20-tal dorpen.

Cflpia, lat.Menigte.Verveelvuldiging van
een geschrift.Cornu copiae:Hoorn van overvloed.
Copiapo,offcieelSan Francisco de laSelva
de Copiapo (het Copayaipoe der lndianen).
Hoofdstad der chilische prov.Atacama,aan
den rechteroever der rio Copiapo,tenw.van
den vulkaan Copiapo (6000meterhoog),staat
door spoorwegen in gemeenschap met deha-

ven Caldera (83 km.
),hetzilvermi
jndistrict
Chaùarcillo (79km.tenzuiden),endeplaatsen
Puquios en San Antonio; 15.000 inw ;een
fraaiehoofdkerkeenprovinciaallyceum ,groote
smeltovens,fabriekenvanmachineriën,enz.C.,
na de ontdekking der zilvermi
jnen in 1707
gestichtjwerd in 1843 totciudad en totprovinciehoofdstad verheven; vroeger was de
O
mg
vhia
nn
gszwo
eerrdrt
ijk
aan
z
lv
r,ogu
anin
obeenlan
kg
0P0
r;et
n0g
all
ei
e
nek
per
ri
jke hoeveelheid gevonden.
Copie.Verveelvuldiging,afschrift.Opboekdrukkerijen verstaatmen onder0.hetschrift.
dat gezet moetworden,onverschillig ofdit
geschreven,dan welreeds gedrukt is.
Copieerellfr.Overschri
jven,naschrijven.
Copieerboek ofCopieboek.Hetboek waarin
brieven worden gecopieerd,en datweldoor
middel van een pers,copieerpersgenaamd,
welke met de hand wordtaangedraaid.Het
te copieeren geschriftis daartoe geschreven
metcopieerinkt,zi
jndeeeneinktsoort,waarin
ri
jkeltjk gom ofsuiker isopgelost,zoodathet
schrift op de vloeibladzijde van hetC.een
deelvan den inktals leesbaarschriftafstaat,
terwi
jl de briefzelfevenzoo volkolnen leesbaar is gebleven. Het C. behoort tot de
boeken,welke e1k koopman volgenswetteli
jk
voorschrift,behoortbi
j te houden enhetkan
in rechten bewijskrachthebben.
Copierecht.2ieAuteursrecht.
Copieus,lat.Overvloedig,rijkeli
jk.
Copland, tlamesl geb. 179k te Deerness
op een der Orkadische eilanden,studeerdete
Edinburg in de geneeskunde,vestigdezichin

Coppée.(Denis) Vlaamsch schrtjver der
17de eeuw ; zijn van 1621-24 te Luik en
Rouaan gedrukte treurspelen zijn thans zeer
zeldzaam.
Coppée.(FrançoisEduardloachim)Fransch
dichter en schrijver, geb. 12 Jan. 1842 te
Pari
js, een der voornaamste vertegenwoordigers v/d.dichtschool

der zg. Parnassiens,
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sinds 1884lidderAcademie;a1sdichterbe.
trad hijallerleigebied:
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2 izàl'
iAzlîf'
l: (1868)enPoè,'
?!r /?
ppaxaavs Annuxwn me8 moderne8 (1869)
%aao
-'
y
YJv-c-!
a'p
-pov- volgdein1869hetdra------- -U--''r'' ma in één bedrtjf:Ze
pa&saltt, waarmede hi
j zi
jn roem vestigde,erk
noghetzelfde jaar;La pré'
pedesJprperpz?: (De
w erkstaking der slneden,dramatische vertelling voor declamatie);verder schreefhi
j de
dichtbundels Le8 humbleu (1872), La cahier
rolkqe (1874) en de beri
jmde vertellingen
Olivier (1875), L'Eœilée (t877), Rekits et
elégie8 (1878), Vingtcpsfe: nouveans (1.
883)
en den roman Une idylle pexflctxf le Wé#6
(t876); van zi
jn drama'szijn die in één bedrtifde bestgrslaagde:Denœ t
fpsle'
r,(1870),
Fai8 cek'
ue d0%8 (1871), Le8sj'
pualde la (IJlivrance (1872),Le Zufhïer de Lkpvlpne(1876);
van zi
jn grootere drama's (vi
jfbedri
jven)zi
jn
te noemen Madame de Maintenon (1881),Sevel'
o Tpzz/li. Van zijn latere werken moeten
vermeld:Une-tdlsptlïde 8oirLe (1887),Conte8
rapide8 (t888), Henriette (1889),Le8parole8
8ittcères (1890), Ioute 1-6 ieune88e (1890);
L'Hommet
z/#c/
ze(1891),Pourlac/urpnzte(t891),
de opvoering van zijn L6 Pater (1.889)werd
'

' -

.

.

1818 te Londen als practiseerend geneesheer, in Dec.1889 van regeeringswege verboden;

Coppet.
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in La bonne:pu#rclce (1898)blijken zi
jn gevoelens ten opzichte van den godsdiensteen
algeheele verandering te hebben ondergaan.
Coppet.Dorp in het district Neuss(Nyon)
van het Zwitsersch kanton W aadt,8 km.z.w. van Nyon,13 km.n.-o van Genève,aan
hetmeervan Genève,enaandeli
jnGenèveSt.Maurice der Jura-simplon spoorweg.
Coppino. (Michele) ltal. staatsman,geb.

Coqllerel.

Copropllagie,gr.Drek-eten,eennietzelden
voorkomend verschi
jnselbij verstandsverbi
jstering,
Copuleéren, lat. verbinden, vereenigen,
trouwen,ook een soortveredeling in deboomkweekerij.
Coq.(Paul)Fransch staathuishoudkundige,
geh.te Aiguillon,1810,overl.tePariis,1888,
was leeraar in het recht,medewerker aan

1 kpril 1822 te Alba, in Piemont,als zoon verschillende bladen en aan het D ictionnaire
van een schoenmaker, bezocht de hooge- du cp-merce,mederedacteurvan het,,lournal
.

school te Turi
jn en werd hierin 1861 hoogleeraar in de ital.literatuur;in 1859 in de
kamer gekozen,voegde hijzich bi
jdelinkercentrumzi
jde, stemde in 1861 tegen de verheffng van Florence tot ital. hoofdstad,
verdedigdein1867Garibaldi,eq washerhaaldelijk minister van onderwi
js eerst onder
Rattazzi(April-oct.1867),daarnaonderDepretisen onderCairoli(1876-79),voortsweer
onder Depretis van Ayril1884 tot 17 Febr.
1888;in 1876 diende h!JeenwetsvoorstelbetreFende verplichtlageronderwijsin,datdoor
de kamer werd aangenomen; hi
j schreef:
W oorden aan het ltaliaanschevolkst(Parole
alpppplpitaliano,1848)en verderuitmuntende verhandelingen in deteTuri
jn verschi
jnende ,,Revista contemporeaneau (1.
883-86).
Hi
j overl.25 Aug.1901 te Alba.
Coppola.(Pietro Antonio) Ital.componist,
geb. te Castrovillari, 1793, overl1877; hij
schreefeenaantalopera's:ilFïglïpdelscsfsfp,
Achille ïs Sciro, Artale d'Arcgpnc,la Fedfc
della rp:c,die weinig succeshadden,niettemin behaalde hij een soort triomfmetzijn
Aïxc pazzapercvlpg'
e;hieropvolgdenGl.llié-

des économistes''enz.Hi
j schreef:EœposeFde
la Iëïdlcfïpzl8ur le8fhïllïfe.
sefle8l?tzzlçlxerpufe.
s
(1838),le Sp!efla RauteBanqueofle8 fsférpl: de la cla88emoyenne(18504,la *pzl4/16
de banque (1857), le8 Grculcfïps,
s en hcsgue
(1865),l'lmpôtetla I/gllcfïps de8,lfesfe.
sen
1873 (1873),De8pertes raulflxfdnretonrde8
inondation8 (1876), Edncation et ïsdfrucfïpvl
(t876),(%ur8 d'gcpzlpmïeindlutrielle(1875)enz.
Coq deVilleray.(PierreFrançois)Fransch
letterkundigeggeb.te Rouaan,1703 qverl.te
Caen, 1778,schreef:œveknoires Aïyfprlque: d%b
cp-ft
,Bethlem Aïcàlp.
:8urlaTrcsdyl'
pcxïe(1734),
Tra'
itéAïyfpriçueetwplifïçye du #rpïfzuùlïcen
Allemagne(1748)enz
Coqllard (Arthur)Franschcomponist,geb.
te Pari
js 1846,schreefkoren voor de E8ther
van Racine,verder leCltantde8#ple.
s(ballade
pourbaryton et orchestre,1876).Réro(1880),
o8sian (1882), Ca,
n8a3bdre,zlxt
srpmftgle(1884),
Haifzuli,een oorspronkelijke melodie,waarmee hijveelsucces behaafde,verdervoorhet
tooneell'Epée tl'
uroi(1884)enleM arid'usiour
(1896). C. gafook een werk,getiteld Dela
znliyïgue en France (Iewu'
l: Ramea'
a (1891)in

ned,La Bella 6'
eîeyfe degli Spadari en il /0:- het licht.

tiglione t!ïLongjnmeau;in 1839 muziekdirec-

teur van het theater San-carlos te Lissabon,
deed hi
j hier Giovanna I en Inès de Castro
opvoeren; in 1842 naar Italië teruggekeerd
schreef hijnog:ilFollettoenl'Orfana#ue!Jc,'
menheeftooktalrijkemissenenmotettenv.hem.
Copraol, van de licht smeltbare bestanddeelen bevrijdde kokosolie,smeltbi
j 300,en
vervangtin de pharmacie de cacao-olie.
Coprolithen i(gr.
) de in fossielen toestand
bewaard gebleven uitwerpselen van uitgeseorvendieren,waarinsom wl
oglenvischschubben
of beensplinters,kleine beenderen en tanden
te herkennen zi
jn.Zi
j komen gewoonli
jkvoor
als ronde,geelachtig-witte of bruine m assas,
die op hun oppervlak kronkelende li
jnen
vertoonen,welke afkomstig zijn vandekleppenenvouwenvanden darm.Ven vindtdeC.

deelsop zich zelfin beenderenholen,bi
jv.in

de grot van Kirkdale in Yorkshire,enalsdan
gelijken zi
j opde excrementen derthansnog
levende roofdieren: anderdeels bevatten zi
j
resten van visschen en zi
jn alsdanafkomstig
van groote roofvisschen ofvan dereusachtig

Coquelin,tBenoîtConstant)gezegdCoquelin

aîné (de oudste), fransch tooneelspeler,geb.
teBoulogne-sur-Mer,25Jan.1841,tradbehalve
inFrankri
jk ook in veleplaatseninEuropaen
Amerika (1887- 89)op,créeerde in 1887zi
jn
voornaamste rol,Cyrano de Bergerac,en in
1899 Napoléon in Plu8 çuereine;hijschreef:
L'artetlecpm/dfel (1880),Lescpvlédïew:.pcr
'
ux comédien (1882),L'artdedirele'
mt
/xplpgue
(1884, onfler medewerking zi
jns broeders,
ErnestC.)
Coqaelin.(Ernest)gezegd Coquelin cadet
(dejongste),franschtooneelspeler,geb.16Mei
1848 te Bologne-sur-Mer, schreef onder het
pseudoniem Pirouette verscheidene amusante
werken, als: L6 Iiae
des cpAlz
ptrledcezlf.
g(18807,
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Lerire (1883),Pirouette8 (1888)enz-;in Oct.
1901tradhi
jindeStadsschouwburg teAmster-
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mestingsmiddelgroote waarde.0okdeguana
is a1s een coprolzthische vorming,zi
j hetook
van later ti
jd,te beschouwen.
Copropllagen,gr.Dieren welke zich met

y . .
!
4: ' tevens eemge zi
jner
t'j
' 'h
nieuw ste monologen
'.!
) ':
'
voor
. 4 ./l$'t
'
; y, Coquerel.(Athanase

de mtwerpselen van andere dieren voeden,
a1sb.v.talvaninsekten (vliegen,mestkevers)
eenige vischsoorten)enz.

!'
,'' ' / L aurent 0harles)
Fransch godgeleerde
A.L.C.COQUEREL. (prot.),geb.27Aug.1795

,
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Cor Anglaie.

-

helling.
, slechts de smalle rivierdeelen der
rio de Coqllîmbo,der Lim ari,der Choapo en
hare nevenrivieren,hebben eenbebouwbaren,
doch dan ook een buitengewoon vruchtde calvinistische voorbeschikkingsleer,werd baren bodem ; daar het in het algemeen in
in 1848 lid der Constitueerenden, later van C.slechts vi
er maal per jaar regent,met
de Législative,voegde zich bi
j de gematig- een totalen regenvalvan 40 m m .,in het n.
de republikeinen, trok zich na den staats- zelfs van slechts raîm 7 m.m.,heeftdegeheele

te Pari
js,studeerdeteMontauban,werdin181.8
predikant bijde W aalsche gemeente te Amsterdam,in 1830te Parijs,verwierf zich een
vermaarden naam alskanselreden.,bestreed

greep van het jaar 1851 uit het politieke
leven terug,en overl.10 Jan.1868 tePari
js;
hi
jwas in 1853 mede-oprichterdermAlliance
chrétienne universelle;''hi
jschreef:Rlpon8et
i
la ,,W :deJ'
é.
9u:'/,du Dr.Sfrcuy.
:(t84t),l'0rfhpdpz'
icmoderne(1842);leChristlanhmeezplvimental (1847); Chri8tololie (1858);Ob8errafïpx.
sprâtique8.
oir la préticcfïps (t860);Proiet
de fdïdc#ylïncpourle8.
>J.gI
ï:c:réformek8deFrlp,
x
(1861).
Coquerel (Athanase Josué)Zoon desvori.

gen, geb. 1820 te Am sterdam,werd in 1850

hulppredikerte Parijs,echter in 1864wegens
onrechtzinnige leeringen uitzijn ambtontzet,
waarna hi
j de leidervan de modern protestantsche richting in Frankri
jk werd;hlJoverleed 24 Juli 1875 te Fismes in het departementMarne;hi
jwas een dermede-oprichters
van de Société del'histoireduprotestantisme
français, in 1852;onder zi
jn werken op verschillend gebied zi
jn de yoornaamste: De8
àecuz-crfd en Italie, tzu pvznt de 1,
1:6 religieuœ
(1857):Jean Cala8et8afamillegfz
tft
fehistorique
ts-cllré:le8tfpcu-eztf,
soriqinauœ (1857),Pre
'ci8
del'AiyfpïredeI'.
F#!'
i:6rlforméedefkrï.
g(1860),.
De8 preplïérf.
s tran8thrmations Aï,
sfprïgue.
v du

cArïyfïcztïy'
m,
e (1866);Ilistoire d%bOr6#p(1868);
Rembrandtetl'z
izlt
sïz
tlï#'
.cl'
Jdvledan8l'art(1869);
Lettre8'
ixltfïfe:deVoltaired14rlatolekance(18s3).
Coquerelles,in de heraldiek groenehazelnoten,drie aan één steel.

Coqlles ofCocx. (Gonzales) Zuid.-Nederl.

schilder,geb.1618teAntwerpen,overl.18 Apr.
1654; portretten en familiegroepen; hoofd-

werken: De geleerde en zijn vrouw,de z.g.
familie van Van Eyk (thans te Budapest),
zi
jn eigen familie (Dresdener Galeràj),verder
het portret van Karel 1 van Engeland.
Coquet.fr.,Behaagziek,pronkziek.Coqnette,
behaagzieke vrouw,meerendeels in ongunstigen zin bedoeld
Coquille.fr.M ossel, schelp.

provincie een woestijnlqarakter; bi
j eenîgen
regen echter ontluikt allerwege een rtlke
vegetatie. Men verbouwtin C.koren,vi
jgen,
wi
jn enz; de vcteeltis onbeteekenend; uit
Argentinië worden groote voorraden ingevoerd; het hoofdmiddel van bestaan der bewoners is de ri
jkdom van den bodem aan

ertsen (goud,zilver,mangaan,koper). C is

verdeeld in 6departamento's:Serena,lllapel,
Combarbala,Ovalle,Coquimbo en Elqui. De
hoosdstad is La Serena.

2) Hoofdstad van hct departamento C.
(2324 km2.,16065 inw.)derchilischeprov C.,
gelegen onder 29O 57'Z.B.
, aan een van de
beste havens aan dewestkust,heefteenvuurtoren en 6300 inw.;drukke uitvoerhandelin

de producten der mijnen.
Cor,lat.,het hart,zie aldaar.
Cora. (Guido)Ital.geograaf,geb.20Dec.
1851te Turi
jn,kreeg na voltooide studie in
1870 te Turi
ga den leerstoel der ajrdri
jkskurfde, en richtte in 1872 het ttdschrift
Cosulos'' op,dat spoedig zi
jn weg vondjin
1874 en 1876 deed hi
J wetenschappelljke
reizen naar Griekenland en Noord-Am erika;
buiten talrijke verhandelingrn in zijn ti
jdschrift schreef hi
j: Da frzzl#ïW a zpmsly,
attraveîuo ïI canale di Suez (Casale 1869),
Ricerche:àprïcl,
c e archeo.qiche ,
:u/ylfp d '4,
?
xtzri8 (1870), Spedizione italiana alla N sppc
Guinea (Rome 1872),Cenni generali '
Jzlfprsp a
.4 vialqin nella Sc,
st
ya Albania 8.# aTrïpolidé
Barber%a (Tur. 1874) Carta8pecialedella '
ré#genza #ïTuni8i(Tur 1881),Notecqrfpgrc#che
Dulla reggenza di Tunfyï (Tar.188t). Sinds
1884 geefthijook de ,Annuaria geograQco''
uit.

Coraeiadae of Coraciidae,de Scharrelaarachtigen.Vogelfamilievandegroep derSpleetsnaveligen, F'
i8siro8tre8, na verw ant aan de

ijsvogels;de snavelder meesten,alsdie der
soorten van hetgeslacht(hracias,geli
jkt op
Coquille. (Guy) in lati
jn Conchylius. dien van eenraafofkraai,dievanandere,alsvan
Fransch rechtsgeleez-de en schri
jver, geb. hetgeslachtColaris,isbreed,terwiilde bovenDeuze,1523,overl.1603.
snavelhaaksgewi
jsgebogenis;deïeenenzijnof
Coquille. (Jean Baptiste Victor) Fransch in het geheelniet door een vlies verbonden,
publicist, geb. te Percey,1820,overl.189t, ofhet ztjn alleen de belde buitenste teenen,
studeerde ln de rechten, was daarna mede- die nabi
i de inplaatinz vereenigd zi
ja. lt1
redacteur van rlu'universtd,bestreed hierin de Earopa ieeftdeze familie slechtseenenkelen
revolutionaire theoriën:en ychreef overigens: vertegenwoordiger, nl. (Nracias grtzculey,we-

Le8!::
/8te,
9 (1863),Polktique chrdfïenne (1868), gensztin levendige kleurenduitschepapegaai
Du cédcrz
kvle dans î'czlffguïfl et #tzzl:le8fcmp: geheetenjdezeleeftinhetoostelijkgematigde
moderne8(1872),Larppcumefrançai8e(t874). en zuidellik gedeeltevangenoemhwerelddeel;
Coquimatlall. Dorp in den mexicaanschen
staat Colima,4000 inw .

Coquimbo. 1)Provinciein de zuid-amer.

republiek Chili, tlzsschen Atacama in het n.
en Aconcagua in het z., 34432 km2.groot,
190.500 inw.; deze provincie is grootendeels
met kale gebergten gevuld , waaronder de
hooge keten Dona Ana, 4669 m eter hoog,
met de warme bronnen del Toro aan de oost-

andere soorten van hetzelfde geslacht komen
voor in Afrika en op de Soenda-eilanden;de
soorten Van het
ge
sl
ve
Oos
tlac
ndht
ië eCo
n lianris
Chl
ie
na
.n 0P
Madagaskar,in
Coraeora. Stad in het dept. Ayacucho
van de chilische provincieParinacochas,4500
inw.
, ceAngl
ntrumais
va
n1
Cor
.f
-z.ilver- engoudmijnen.
Muziek-instrument Z5p
Hoorn.

Corae.
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Corday d'lrm ont.
(

Coras.(Jacques de)Fransch dichter,geb. was;qverigenssghreefhi
j:M annelJllvlcsfcirc
te Toulouse,1630,overl.1677:schri
jvervan d'archd'
plppïe nat%onale (1869-74), Reclterche8
het heldendicht Jonas pu N%nivê pehitente: Aft
gfpzï:u:.
:8ur le8agape8 (1885).
(1663),van drieanderegedichten:Josne,Sam- Corbulo.Zie Domitii.
80n en D arid,van eentreurspel:Iphig/nieenz.
Corehorus L. Plantengeslacht van de faCorato. Stad in het district Barletta der milie derTiliaceeën met een 40-tal tropische
ital.prov.Bari,perstoomtram verbonden met soorten,kruidachtige planten of kleine strui-

Barletta (14km.)enBari(46km ),heeft32.000 ken metkleinegelebloemen;meerderesoorinw.In de nabijheid hetgedenkteeken 1'Epi- ten zi
jn a1s stamplanten derjute van groot

tafo,ter herinnering aan de overwinning der belang yoor de textiel-industrie.Zie Jute.
13 italianen onder Prospero Colonna over 13
Coreieux. Hoofdplaats van het kanton C.

franschen onderridderBayard,gedurendede
belegering van Barletta, in 1503, benevens
grootsche ruïnen van het door Frederik 11
gebouwde Castello delM onte.
Corazinni (Francesco)ltal.schri
jver,geb.
te Pieve San-stefanoin Toscane,gafallerlei
oude handschriften,documenten enbrievenin
het licht,voorzien van ophelderingynenaanteekeningen,en schreef pGe8chiedem 8derffJlïaan8che zncdseran '
pporhezw (1882)enz;ook
richtte hi
j twee ti
jdschriften op,gewijd aan
navorschingen vanallerleiaard en aan philologie: La Rivista :ologica leiteria (1871)
en Annali del musco e della bibliotheca di
Benevento (1876).
Corbaeh Stad in den kreits Eisenberg
van hetvorstendom W aldeck,4 km.van de
grenzen,2700 inw.;fabriek van machineriën,
kalkbranderijen,bierbouweri
jen.
Corbeil.i)Arrondissementvanhetfransche
depart.Seine-et-oise,6401/4 km2.;het omvat
de vierkantonsArpajon!Boissy-saint-luéger,
Corbeil(25 gem.,32.450lnw.)enLongjumeau,
tezamen met 93 gem. en 101.750 inw. 2)
Corbeil,hoofdpl.van het arrond.en van het
kanton C., 33 km . van Versailles. aan de
samenvloeiing van de Seine en de Essonne;
9180 inw.; fabrieken van wijzers van uurwerken,horlogeriën,schoenfabrieken enz.
Corbeile. fr. Eigenli
jk mand; van daar
bruidsuitzet.0ok de voor debeursagentenop

(13gern.,11,250inw.)v/hfranschedept.vosges,
19 km.van Saint-Dié,aan deNeuné,1500inw.
Corda.(AugustJoseph)Plantkundige,geb.
22 Oct'1809 te Reichenberg in Bohemen,gaf
Monograpltia Alfzp&erwttrsfvletHepaticorum
(1829) in hetlicht,deed in 1847 een wetenschappelijke reis naar Texas, keerde met
Ji
jke verzamelingen terug,doch vond bi
j de
schipbreuk van het schip Victoria den dood,
Sept.1.849.
Corday d'Armont of d'Armans. (Marie
Anna Charlotte), geb. 27 Juli 1768 op de
hoeveRonceray,indetegenwoordigegemeente
Ohampeaux,dept.Orne,dochter van Jacques
François Corday en Charlotte de Gautier de
Ménilval (overl.1782);bi
j den doodharer
moeder betrad zi
jalspensionnairedeAbbayeaux-Dames te Caen,en kwam bi
j de ophefflng der kloosters in 1790 bi
j haar nicht,
madame Lecoutelier deBretteville,waarziJ
zich bezig hield met het lezen van de werken van de groote schri
jvers van vroegeren
enlaterentijd;hoewelmetbewonderingvoor
de revolutionaire theoriënvervuld,boezemden
de handelingen van degeweldenaarstePari
js
haar een diepen afschuw voor dezen in,en
toen zijde door haar hoogvereerde girondijnen Barbaroux, Pétion,Lanjuinais en Henri
Larivière, na het decreet van 31 M ei 1793
naar Caen gevlucht,persoonli
jkleerdekennen,
vatte zi
j hetplan op een der voornaamstell
.

de sfectenbeurs beschikbaargehoudenruim te, van het schrikbewind te dooden;zonderhaar
Corble. Hoofdplaats van het kanton C. voornem en aan
-

(24 gem.,21500 inw.
)van hetfranschedept.
Somme,15km.van Amiens,aan de Somme,
bi
jCor
debi
mo
nding van de Encre.
ére. (
Jean Antoine René Edouard)
Fransch zeeoffcieren schri
jver,geb.teBrest
1793, overl. 1875 te M orlaix,schreefliederen,
gedichten,en zee-romans die bijzonderinden

iemand te hebben
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ten doode te wijsmaak vielen, yooral Le8pïlpfe.
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P,JHAI,
9 keuzebepaalddoor ;
,''
n
>.
=
r.
%
*- . >
(e1d83(31)8,38C)o,nte8 despr#(1833),Le8frpï,
f
gpira- eencourantenarti- j x'y
.
<
'
.

j;j
eyf
jjl
-e
tytc
ri.
(e
$
jj44,
1,
8.
38),Tribpr#et k
wa
e1arv
in
an(
yjearva
ey
t, (jj
t
j
j
, w ,-yyyy.
4
t
l
/ .' -

bâj,y.
# 4jy4

Corbigny.lloofdplaatsvanhetkantonC.(15
gem , 11740 inw.) van het fr.departement
Nièvre, 30 km. van Clamecy,aan den voet
der Morvanbergen.aan de Anguison,zijrivier
van de Yonne,2370 inw.
Corblet.(abbé Jules)Fransch archeoloog,
geb. te Roye (dept.Somme),1819,overl.te
Versailles, 1886, richtte in 1857 de ,Revue
de l'art chrétien''1waarin hi
j zelfeen groot
aantal studiën plaatste, evenals in de ,,M emoires'' der Société des antiquairesde Picardie, waarvan hijeen der ijverigste leden

s

.

Corbieres. Bergachtig landschap in de fr. klaarde dat, om
departementen Aude en Pyrénées-orientales. het werk der re-
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volutietevoltooien
nog 200.000 hoof-Mwltts Axxw CHARLOTTE
den m oesten valCoRoAv.
len; 11 Juli yerzocht zij Marat schriftelijk om een onderhoud, voorgevende datzi
j hem mededeelingen wenschte te doen omtrent de plannen
der zich teCaenophoudendegirondi
jnen;eerst
den 13den 'savonds om 7 uur werd zi
j bij
Marat toegelaten; deze bevond zich op dit
oogenblik in het bad;op zi
jn verzoek nam
zi
j naast de badkuip plaats,antwoordde op

Cordeiro
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enkele door hem gestelde vragen? en betoonde zich o0k bereid 00n aantal namen
Van federalisten t
e noemen;terwi
jlhi
j,met
den uitroep datzi
j hun loon zouden ontvangen en onder de guillotine zouden sterven,

Cordia

pt
lrtlgqneze8, v'
JtzgezI,
:, y.
t vgcfezlcïtx do8 Peqneninos. Eene uitmuntende literat.-historische
studie behandelt de schri
@
jfster 0n deheldin
der beroemde Cartas portugueza8. Sprpr M a-

l'ït
uistz, a J'-efrc portngneza (Lissab. 1889).
aanstalten maakte om de namen op teschrij- Zijn historische studiën verschenenbi
jeenverven, trad C. op llem toe en stiet hem tat
)n zam eld onder (
len titel Serôe8 M ankbelino8,en
gr
ti
nmes
da
kloo
eed
nke
guke
te v
oorsc,hij
nt zij van onder haar afzonderlijk als:zl.Senhorafluçz
uezc (t89t) en
haalde,totaan hetheft .1.Segunda fllfç'
l
xdztï(1892).
in de borst;eerst door M arat's huisgenooten
Cordeiro.(Antonio)Portugeesch geschiedmishandeld,werdzijvervolgensverhoord,nog schriiver,geb.1641teAngra(eilandTerceira),
denzelfden avond,om 9 uur,naardegevangenis overi.1722;hi
j studeerde in Coimbra,tradin
isteria
van de Abbayegevoerd,t6lulinaardeConcier- de compagnie van Jezus,en schreef:H'
a8a fbrfugtzî8'
ugeita8p,
tlOceano
gerieovergebracht,17Julidoorhettribunalré- insulana da8 ilb,

volutionnaire(voorhetwelkChauveau-luagarde occidental(1717).
haar a1s verdedigerterzi
jde stond)ter dood Cordella.(Qiacomo)Ital.muzikus0nComponist,geb. en overl.te Napels,1786- 1846,
was hoogleeraar aan het conservatorium te
riep iemand onder de toehoorders:,Zie,zi
j Napels,kapelm eester aan verschillende kloosis grooter dan Brutus!'' Dit werd geroepen ters dezer stad, en lnuziekdirecteur aan het
door Adam Lux, afgevaardigde van M ainz, theater San-carlo;hi
j scbreefeen 20-talopeveroordeeld en nog den avond van denzelfden
dag terechtgestelf
l; gedurende de executie

die hiervoor evenzoo zi
jn leven onder de ra's, waarvanvelen metgrootsuyceswerden
guillotine moest eindigen.
opgevoerd:il(ïcrlcflnp,(1805),!18olaîzlcllzlc Follia, l'zlrcrp? i D%e F'
ursi, l'AzOnderwàjl ztj voor het tribunaal terecht tata, u'
stopd, schilderd: de portretschilder Hauer zcrdp tbrt
nnato,îdMarito di8perato,lp Sp08o
îI Ca8tello degli fsrclitl'
i,ilFrehaar portret,hetwelkvolgensti
jdgenootenvan (!ï prorinciat'
een sprekende geli
jkenisis en datzich thans xefïcp nar amore, #!i Avventurieri, la Bella
in het museum te Versailles bevindt; Ary Prkip'
zlzertz,enz. C.schreef ook veelkerkScheffer, Ilaudry enz.,hebben zich in hunne muziek.
schilderstukken,betrekking hebbende op den
Cordemoy.(Géraud de)Franschphilosoof,
dood van C., van dit portret bediend,als- geb. en overl.te Pari
js,1620- 84,was eerst
ook de teekenaars die de Histoire dela.
Sgr0- advokaat, wi
jdde ziclldaarna geheelaan de
lntiqîb van Thiers hebben geïllustreerd.

philosophie van Descartes en aan historische

Cordeiro.(Joâo Ricardo)Portugeesch dramatisch dichter,geb.5 Maart 1836 te Lissabon, waar hi
j de polytechnische, later de
militaire school bezocht; hij was eerstgemeente-secretaris derportugeeschehoofdstad,
als hoedalig hi
j tusschen 1863- 77 voortreffeli
jke rapporten overde armenzorg uitbracht,

studiën;hijschreef:Ledi8cernementde!'4pl6
et#04cp?y.
s(1766), Histoire deFrance #6p'Z 8
lc temps de8 Gculpï.
s(1785-89);zijn meeste
werken verschenen tezamen onder den titel
Xuvre8(lcCordemoy (1705).
.

Cordenolls. Gemeente in de ital. PrOV.
Udine,5000 inw.

later ambterlaar onder minister-presidentLuCordes.HoofdplaatsvanhetkantonC.(18
ciano de Castro, en overl. 12 Febr.1882; gem.
,7460 inw.)van hetfranschedept.Tarn,
hi
j schreefeenige tooneelstukken van hooge 26 km.van Gaillac,1850 inw.

letterkundige waarde, a1s Fevnando (1857),
O arrependimqnto .
:tzs'
pc (1858), y.
tznpr earte
(1860), A socwdade elegante(1862),Um curc
d'almas(18604,Entreojzntar eobaile(1868),
x1
.familia (1869),OsA'zrtuzp:conjlkqaes(1882),
richtte hettijdschriftF'
aturo(1858)op,enwas

Cordes. (Sim0n) Nederl. zeevaarder der

16(
1eeeuw,geb.te Antwerpen,overl.in 1600
op een expeditie tegen despaanschekoloniën,
naar men m eent op de kust van Chili;een

baaiin straatMagellaen draagt zijn naam.
Cordia L. Plantengeslacht van de familie
medew erker aan D iario #c Noticia8en andere der Boragineeën, met omstreeks 180 in le

bladen.
warmere gewesten, vooral in Zuid-Amerika
Cordeiro.(Luciano) Portugeesch schriiver, en op de W est-lndische eilanden verbreide

geb.21 Juni1844 te Mirandella,prov.r
frazos-Montes, trad bi
j de portugeesche marine
in dienst, verliet deze echter spoedig weer
om zich aan de journalistiek.tewijden,en
redigeerde langen ti
jd de pRevoluçâodeSeptembro''waarin van zijn hand naastpolitieke
en sociaal-politieke artikelen ook hoogstbelangrijke kritieken over de literatuurvanden
dag verschenen;hàjwas later een dermedeoprichters van het Lissabonsche Aardri
jkskundig Genootschap, waarvan hi
j de eerste
secretaris werd; a1s zoodanig schreefhi
j in

soorten;hetzi
jn boomen ofstmziken metaf-

wisselend staande bladen en kleine tot roltrossen vereenigde bloemen C.-pzff,de sebestenenboom,in Oost-lndië,ArabiëenEgypte,
draagt eivormige, toegespitste,1 centimeter

l
ange vruchtjes en was vroeger offcineel;
de vruchten,alsFructusSebestenaeofFructus
Myxae in den handel gebracht, en die ergedroogd donkerbruin of zwart uitzien en een

slijmig, witachtig,zeer zoetvleesch hebben,
werden vroegertegenborstziekten aangewend
(zwarte borstbessen); de vruchten van C.
1875:D e la partwrle par le8 fbrfuglï.
: dan8 crenata (Egypte,Abyssinië)en van 0.grandila tlgcourerfe de I'A-erique,in 1878:L'Hydro- #prc (Zuid-Amerika) worden gegeten. Het
graphiec/kïccïse,in1881M emorian#pultramar, hout van vele Cordia-soorten komtalsrozenin 1883:.4 qne8tâo do Zaire.De vqornaalnste hout in den handel,meestalis het afkomstig
zijner overige werken zijn:Prïz/lelz.
o livro 4e van &.gerascantlbuu, (7. 8ebe8tena, C.8cabra of
critica, Sepuxdp lïnro de crifïcl,
'D (
)8 banco8 C.myœa.
109

111.

Cordiaal.
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Cordilleras.

Cordiaal,fr. Hartelijk.Cordialiteit,harte- Tolgn.q -pcp ylrcAïrc: p0%T ts'ertl'sr ff l'e-tude de
l'histoire, de8 ltzzwucd, de la gehgraplt
ie et de
li
jkheid,vertrouweli
jkheid.
Cordier. (Mathurin) Fransch taalkundige l'ethnographie de l'zldïeOrientale(61ïzle,Japon,
en pedagoog der 16(
le eeuw, geb. 1479 in tl
prlc, lhdo-cbjne, ziWe Centrale etMalar8ie),
Normandië,overl.te Genève,1564;alshoog- Iueiden, deel X, 1899 ;tweede serie,deel 1
leeraar aan hetcollège van Nyvarra schreef 1900).
hijzi
jn werk Decprrls
zf'
i8ermon18e'àlezlt/cfïpAle, Cordilleras, (spaansch: keten8jof Cordileen protest tegen het overmatig en ge- leras de los Andes.Algemeene naam van de
heelofhallonbevoegd gebruik derlatijnsche gebergten in Chili,Bolivia,Peru, Ecuador en
taal;na de ideeën der hervormersteiebben Co
umbia,die ook worden aangeduid metden
Z l
omhelsd, begaf hj zich naar Genève,naar naam Andes (spaansch,van hetoud-peruaanCalvin,ziJ
'n vroegeren leerling;in 1557 werd sche woord anti,oosten),die eerstalleenaan
hl
Ji
n genoemde stad hoogleeraar,wathi
jtot de gebergten tenoosten vandeinkastad Cuzco
zl
gn dood bleef; hi
j schreef hier een groot gegeven werd.Daarmen echterlangenti
jdde
aantal opvoedkundige werken, als M iroir de gebergten dergeheelewesthelftvanhetamerila J'
essed,
j'
cpour la J/rmer & bonne8vlpesr.
get kaansche vasteland als tot een enkel berg& ci'
vilitê de rïe(1559),en Grammairelatine, stelselbehoorende beschouwde,werd denaam
enz.:ziin bekendstwerk is een leerboek der Cordilleras of Andes ook op de gebergten
lati
jnscàe taalin samenspraken,getiteld:P0!- van M idden-en Noord-Amerikaovergedragen,
loquiorll'
m ycàplcyfïcoruln lébrigutzfupr (1563); zonder dat deze evenwelhunne bi
jzondere
Calvin droeg C. zi
jn kommentaar op den namen verloren; de C.in dezen zin vorm en
eersten brief van Paulus aan de Thessalonis- het uitgebreidste bergstelselvan den aardbol.
Behalve door de heuvelige landengte van
Sensen OP.
Cordier.(Eléonore Tenaille deVaulabelle, Panama wordt het stelseldQrC.opdrieplaatgezegd Jules) Fransch vaudevillist,broeder sen door uitgestrekte strooken vlakland op
van den geschiedvorscher Vaulabelle, geb vol
komenwi
jzeonderbroken.Bovendienkomen
te Châtel-censoir (dept.Yonne), 1802,over- zooveel veranderinyen in richting, hoogteleden 1859,schreef een grootaantaldrama's, verhouding,geologlsche structuur en orogramelodrama's en vaudevilles;vooral vielen in phischen bouw voor?dat de C.in geen enkel

den smaak zi
jne bijtende,satirieke,politieke
vaudevilles,als Le8Flle8delaIï:o'fé(1849),La
zrpzrïefg,c'e8tle '
pp!(1848),Lecltfs de88'
pzfdr'
i.
g
ef le cl'
ab des Jcplme.
g(1848),Le8gl-eAlt)r
uïlle.
9
quidemandent'
/
g,
'
zlr0i(1849),Le8reprgdcnft
zzlf,
s
en vacance8(1849),en onder zi
jn anderestukken: La f'
irelfyc decartes(1848),Le88ecret8
tl,
?
x diable (1850), Le splqgepï.
g de f'
cri,
s
(1850)
Cordier. (HenriJoseph Charl
es) Fransch
beeldhouwer, geb. te Kamerri
jk (Cambrai),

opzicht als een wezenlijk zelfstandig bergstelsel kunnen worden opgevat, en veeleer
vijfstelselsteonderscheidengeven(Cordilleras
van Noord-Amerika, C. van M exico,C.van
Midden-Amerika,deIsthmus-cordillerasen de

Andes van Zuid-Amerika), welke door de-

pressies en inzinkingen van den bodem ge-

scheiden zi
jn. De naam Cordilleras de los
Andes komt dan al
leenhetgrootstezuidelijkst
deél Van dit stelseltoe,welk gedeelte met
een

lengte van 7000 km. de westhelft van

19Oct.1827;busten,standbeelden,m aarschalk het zuid-amerikaansche vasteland,van kaap
Gerard,1856,te Verdun,ruiterstandbeeld van Froward (53054'Z.
B.)tot aan de Oaribische
lbrahim-pacha, Kaïro,monumenten (Colum- zee,doorloopt.De overheerschendebergvorm
is die van den keten; over hetgeheelvolgen
bus,te Mexico)enz.
Zi
jn zoon, Louis HenriCordier,eveneens de ketens de meridiaanrichting ;de breedte
beeldhouwer, leerling ziins vaders en van neemt onder den 20sten parallel toe en beMercié,debuteerde in 18t8 in het Salonmet draagt hier tot 900 km., tegen gemiddeld
een standbeeld van Cortez,en vervaardigde 400 450.
, de westhellingen zi
jn meer steil,
verder twee busten f
sche man el3. hier en daarterrasvormi
g;aan de oostzijde
keen nubi
vrouw),Les frèresMontgol:er(groepinbrons stellen op vele plaatsen voorgelegerde bergstelsels en hoogdalen den overgang tot het
voor de stad Annonay).

Cordier. (Henri) Fransch orientalist,geb. vlak land daar;de bergpassen zijnallen v'
eer

in Nieuw-orlêans, 1849, hoogleeraar in ge- hoog gelegen; van den 35sten zuiderbreedte-

schiedenis, geographie en wetgeving der V
rraad tot aan gene zi
jde vandenevenaarlic
gt
oostersche staten aan de Ecole des langues geen enltele beneden 3000 m eter.
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C.11
orientales vivantes en aan deEcoledesscienllevlndtln. dragell dc C l'
ltlg verschlllende Ilanzen, (1le
ces politiques,schreef Bibliotlteca 8inica,D bcvan Cortlllleras van Patagonle, van Cl1ll1,van Bollvla,

tionnaire bibliographiqqe ##.
*ourrage'
nrcîclf/'
g
.
ck l'empire c/lîzlp'
i: (1878- 1895) uitgave van

vall Qult() ()f Ecttador en van Colulltllla 1n.lloogte,
llrcedte en tbrnlatle,versclllllenzlJonderllllgzeer De

l'
?
g xvutey'
5?cl6 (deel1 1882), E88a'
itf'la,
e5ïbliot
lraphie de8 ourrtve.
s p'
ablié8 en CMzl: par
le8A'
urppgezà.
g(188.
:);Recneilde'
pppcge: etde
dpcvfvlewf: pow. .
szrt/
ïr ti l'
hi8toire de la #6bp.aph'
le Jcpuïv le xule 8'lècle.j,
?
x.
$'
gu'& Ic Fn #'
t4
xvle 8éècle (1882- 1885); le Conpit entre la
Frcsceetla 6116(1884);Le8efstlc.
scllinoi8es
(Leiden, 1899); met Schlegelredigeerthi
j:

peanen,de zeteleener oorspronkeljke lleschaving.De
toegankelljkheld der Andes valt Zultl-ztmerlka ls zeer

de Ecole des langues orientales vivantes, in
1880 door het lnstitut bekroond m et den
pdx Stanislas Julien ; la France C% Clvine

.

lloogstc top ls (1e Aconcaglla in dc Cordllleras van
Cllll1, dle eell llodlgte llerelkt van 6970 Al , antlere
lloogc toppellz:J:1 (1() llllmanl en deSorata,Ileltl(tln
de Cordlllera vltptBollvla,e1t(1(,Clllntllorazo endeCotopaxl,beltle 11ldt>Cordllleras van Ecuador Tusscllen de
Cordllleras valt Bollvla elt (11e van Peru l'
lgteen der
lloogste platellltx dcr altrde,dlttl'ulrn 3 nlaalde groottl)
vallNederlalld llecft,ellwaarop ltet bekellde zoutwatcrlkdeer Tltlcaca,welks splegel 3800 M lloven (
'llelkderzee
llgt,ztch bevlndt Hetplateau vanQulto llgttusschen
twee ketensvqn de Cordlllerasvan Ecuador Evenalsln
Noord-Am erlka het plateau van M exlco,waren ook de
Zuld--&merlkaansclle plateaux,vötsr de 11.0:11st der Euro-

Cordilleras.
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g
erlng Temvi
jl de CordillerasvanPeru een kanzhoogte
llebbenvan4500 M ,liggen depassendaaz'nletllenedellde
4000M ,terwijlaan (1coostzp(
'1evanhetplateau,lrtde

dltgedeelte vele der hoogste toppen van hetvasteland'

4700 M ls In versclllllende deelen der Zllld-z
ktnefl-

dlng gevormd,eenaantalaalt
1ewestzi
jdeontspringende

Bolivlaansclle Cordillera,(1e pashoogte nletmlnder dan

kaansche Andes vertoont het vulkanlsme zlcltln zi
jn
volle, ontzagwekkende ltracllt; lnzonderlleld ls dlt llet
geval ln de Andes van I'lcuador Als een voortzettlng
van (1e Andes van Colunlbla kunnen dcKust-cordllleras
valtV'enezllela bescllouwd wortlen,die ulttwee parallel-

ltetens bestaan, waarvan denoordelljksteop lletelland

Trlnldad elndlgt Als llrokstukken eener derdc parallelketen kllnnen de Ellanden beneden den Wlnd tArul
la,
Ctlracao, Bonalle, enz)beschouwd wortlen (Zle ook

de Sorato of lllampu (6550 m ),delllinlanl(6410 m ),
de l'Iuaina Potosi(t;150m )enz;depassen llggen lller
meestlloven 4400 m ,niettemln wordt geen waterschell'lvlerellloopen llahlr de Amazonenrlsrler

Van hetvereenlgingspuntderlleldeltoofdketens(Nud.o
de Apolobamba),lli
jdestad Concepclon deApolobalnlla

ln lletbollvlaansclle departamento Benl,waar meerdere
dwarsketens,alsde 5000 m ltooge V'llcanota:lleldelloofdketens verlllnden, wcndt lletgclleele Cordlllerasstelsel
zlclleerstnoordwestelijk,daarlla,deveranderdekustllju
volgend, n nw ,nu eens tweeledlg,dan weer drieledig,
een reeks valtplateauv lnslllitend,dle weerdoordwars-

DezuideltiksteafdeellngderC lhegtntaankaapHoorn

ketens worden onderllroken,als dat van Cangallo (3900
m )en Huancavellca,welks ltoogste gedeelte,lletplateau
vatlJllnin (tot4200 m lloog),aan llet vereenlglngspunt

(1n 1898doorConwaybestegen),eellhollgtevanQ070m ,In

llroken ntasslef,terwjldeBlnlzen-cordllleradoormeerdere mvleren wortlt doorllroken De eerste ls il1Zljn

Anlerlka,dl 1)pag 370) Na deze korteplgemeenevolge
ecn korte nadere bescllouwlng,

en doorloopt den geheeleltVuurland-art'lllpei,ecllterls
llier de hootdricllttng van ()zo naarw nw ,reedsdeze
afdeellng lleretktln den Monte Sarnllento Op Vuurlantl
den MonteDarwln2100m ,dezehoogteltebbenooknogde
MonteStokes,eenwelnlgllezuldenden5oenzulderllrgr en
(10 vulkaan Cllalten ofFltzroy aan llet Tultga Cllacalluco

(2170m ),letsnoordelijkerneemtdelloogtenogtoe,de
Monte San Valentin (onder 46 gl- 15lnln)isreeds 3870

m , het ellantl Magdalena heeftnog een top van 1660
nleter,verder noordelljk bevat(1eafdeellng nog meerdere toppetl van boven 2000 m Tegenoverhet clland
Chiloeherelken devtllkanenMlnclllumavldaen Corcovado
een hoogte van rulm 5400 m ,van llier aflleglnt zt)()wel het aantal der vulkaneltals (le lloogte (1el'llergert

toc te nemen;ten w van llet Lago (meer)Nalluellluapl verheft (1c vulkaan Tronodf)r zlclltot 2980 m
De meeste vulkanen zàin gelegen in deonlgevlngder
meren tussclten Llanqulllue en de grensstrekcn van llet
elgenlia-k Cl1ll1 (Lago de Llanqulllue, 800 vlerk knl
groot, Lago de lllnlhue, Ranco,TodoslosSantfls enz,
zle Llanqlullue, Valdlvla), als de vulkanen Callltlt.o,
Osorno(5257nt),Quetrupillan (3680 m.),Vlllarlca(2840
m ),noordelljker de vulkanen Llaimas(3010m ),L0nqmmal(2810m )aCallaqui,Trllope,Antuco,Chlllan,de
las Yeguas (345/
'-m ), Peteroa,Tlngulrirlca (4480 m ),
Maipo (5315m ).
Met het toenemen van (1e lloogte wordt de Andes-

keten ook meer geleed,en in de nalltjheld van den
6970 m hoogen Aconcagua,tlen ltoogsten berg van gelleel Amerlka, splltstl1lJ zlcl'in twee takken,welke
aanvankellksmalledocltsteedshreederwordendelloogvlakten tusscllen zlch inslulten Tot hier strektzlclt(1e
llelangrtk lagere Kust-cordlllez'a uit,welks zuldeljjke
voortzettlng op Chlloe en de zuldelp'ke kustellanden ls
te zoeken Van den Aconcaglla aftreden na een lange

ortderbreklng eerst in noordelijkC1llllweder vulkanen
op, tusscllen den Malpo (onder 33 graden) en den
Copiapo (onder 27 graden) olltllreken zlg'gelteel De
Coplapo ls 6000 m ,de vulkaan van Antofallo 6370 m ,
de Llullalllaco 6170 m Evenalsln Bolivla bevlnden de
vlzlkanen zlcll hler ln de westeltjke der1)el(1e ltotlt'dketensofln de (loorflezeineeqlofenhnod
zvlakte.temtdden
van svaterlooze ',lllIeu.,.l1111'- z',IIl11.',.:-.1,I11.-11.-11.steppen

Dewesteltjkeketen bevat nog de Socompa (598()nt),de.
Toconao (5900 ul),aan de grenzetl vanChlllnlet Bolivla
de Llcancaur (5950 m ),de San Pedro y Pablo(5920nl),
de (lyagua (5860 nl),de Tua,de Llrlma (5810 nt),(1e
Mlno(5520nl),derrata,(1eJacllura,(1elsluga(52fl()f.1),
de Snlama (6415 m ),(1e Hllallatlrl(f;0()0 nl),d(zTatlol'a
enz De oosteltjke kfaten,welkevan dellS7stenzltlderllreedtegraadafdegrellsvan Cllillnlett1eArgelztijllsclle
republlek vorntt,llevatgeen vulkanen,ecllterwellktl()ge
bergen, als de Nevados van Caclll(6000 nl) Bellotlrden

van Pasco aanslult Over deze gelleele ultgestrektheld
vormt de waterscheldende W est-cordillera een ononder-

lloogere deelen woesten wlld en uitermatestell;daarentogen IS (1e Ontlerste heltt der llelllng naar de kust
tanlolljk zat'llt; overgrooteultgestrektlledenMrol*dt111J,
evellals l11 Cl1ll1, (1001* de Kust-cordlllera Ilegeleid De
131nllen-cordllltara s7ertoont kegelvormige Spltserl e11 een
Zeer Stollell atkal naar llet Oosteliti
aagland Van
.k I
U01*1*O (1e P1tS(rO Of noordwaarts Wordetlde C dOOl*de
lengtedalen derBoven-Maranon en (len lfuallaga lndrlo

P
V0l1W(idlg 10Ope11(1e ketens geschelden,de Oostelljke,
(1le Zlclt a1s Cordlllera Orlental aan de doorbraak der
Maranon nlet de nllddelstc vereeltlgt,l
lerelktgeell1)elangrl
jl
te lloogte;de westeltjkedaarentegenbevatvele
met eeuwlge snetauw bedekte toppen,als de Pelagatos,

de Moyopata, (1e Nevaflo de la Vluda (4655 nl), de
Altun-cllallua (6170 m ), (1e NevadodeHuascan (6721
m );llj zet zl(,1l,in ltoogte tot beneden tle sneeuwgrensafnemelld,totaan de grenzen van Ecuador voort.

Bljlletpuntvan vereeniglng vanlletgelleelestelsel1)àj
Lolalleglnnen,weerbàjna gelleelln derlclltlng vau tlen
merldlaall,de C tvan Ecuador,dle met twee tenhoogste
l50 knl van elkanderveml-ljderdeketellslletlloogland
van Qtllto omvatten; aan weerkanteh van genoenld

lloogland,verlleFen zich 22 sneeuwllergen meestvanvulkanlscllenatuur,en velelagere bergen;de8versclllllende

bekkclls van llet hoogland vatlQulto llggentusschen
2850 m (Qulto)en207.$m (LoJa) Hierbegllztdetlerjle

vulkanenreeks der zuid-amerlkaansclle Cordllleras, de
laatste daarvan IS de Ruiz De hoogste toppen Va'kde
oosteljke reeks Z1J11 de Sangay, 5323,de Altar (le1Os
Collanes, 5$04, (
1e Tungtlragua,4927,(1e Qtzlllntlana4919, de Cotopaxi,5960,de Slncltolagua,4988,de Antl,

salla,5870,de Cayamlle,5840 en de lmballura,4582m ,
d1ederwesteljke deClllnlllorazo,63l0,deCarlllualrazo,
5106, deQuilotoa,41.
$8,deIllnlza,530O
-,de Rqmlnagui
4757,de Corazon ofCllamalarl,47872de Atacazo,4539,
dePlchinclla, 1787,ile Cotacaclll,4966,d.e Cum!la).,4,
2,$):
en de Clllles,4720 m
Blj het vereenlglngspunt of de knoop der ketens 1)lJ

Pasto,lletnoordelijkstederC.,beginnendeC vanColunl-

l)la,llldrletangescllleden(loor(1eleugtcdalenderMagdalenaen der Caucarivler De mldtlenketen bereikt nog op
meerdere plaatsen de sneeuwgrens,als metden Volcan,
de Pasto of el Galera, 4264 nl,den Azucar,4870 m ,
den Purace, 47(30 nl,(len 'Iraca,den Clllnche,den Barragall, (1L(,l1L Qulndlu,3f178 nl, den Tollnla, 5581 nt
deltltulz,dcn Iloordelp-ksten vullvaan der Andes,en(len
Afesa (1()lIcrveo,ê;(100 m De westketen strektzlcll,aan-

vallkelljk s1(*(r1lts 1600 2()00 nzcterltoog,vertlerlloordelljlv ltl(1ellllerg Muncllitlue eclltor een ltoogtevan
21012
- nl llerelkelld,totin(1enallijlleld vallAntlOqtua
ult, waar lliJ-den middenketen zoo dlclltnadert datde
rlo Cauca ecn.gelleele reelts watervallen en stroonlsnelten heel'tte nïalten Bclde ketens vorloopen alsonnlcrkbaar in (1e laagvl?tkte vall de Bellellqn-Magdalena De
oostketen striilvt, llaa1- llct :1o atwil-kend,over d.e
1 la Paz,naarde 1lOogvlakte vanBogota,
paranlf)dt,la Sun

den keerkrlng lostde Oost-cordlllera zicltItleen reeks
ltetens op, waarvan nleerdere zltrll ver oostwqarts ultstrekkefl, en d1e door de rivlerell Pllcflnlayo en de
Mamoreworden doorllroken Tusschen deOost-eltMfestCordllleras hevitldtzich ln lletzulden llet3400lu llooge
Despolllado-plateau,ten noorden daarvan strektzl(.
rllllet
llooglalld van Bollvla utt,hetwelk (1001- de Cordlllera
de los Fralles in tweeen wordtgefleeld Meerdere otlsteltjlte ultloopers der C strekkenzicllverln deArgelltjlnsche reptlbliek uit Terltoogte van delt18del1zuiderbreedtegraad beginnen de belde lloofdketens elkallder

111 Vcnezuela, ln de Cordlllcra van Merlda, welke in

wedertenltderen,dewestelijkellulgtzlclloverecnktllllstlg demchtingvan dekustlij(1,naarhetnw om,evenzoo de reeks der zlcllult llenzverllefl-ende vulkanen
de Tacora of Chiplcanl (6071. m ), de Candarave of
Tutupaca (5710 m ), de lllllnas ofUvillas (6660 nl),el
Mlstl(ln Arequipa,denoordelyjkstevulkaandertwecde
Cordlllerasreeks);andere verlleftingen deszelven ziln de
Nevado (1e Cltuqulbamlla (64()0.m ),de Cllachani(4168
m ),(lePlchu-plchu(5515m )en de Viejo,deoostelljke
keten wordtwedergesloten en looptevenwljdlgaande
westeltjke totln deomgevlng van Cuzco,llijllevatln

lllsclle gellergte volgt De twcetle kctellloopt(lllder den
llaanz Slerra de Perp-a ln de rlclttllkg vall de Sierra
Nevada de Saltta M arta,beretktnog 3()00 yneter hoogte,
ell.verllest zicllln lletsclïiereilalld Goa.)lra;lkiereznl
llgt
de tweede uitlooper der Antles De Mldden-cordltlera
eindlgt aan de Cauca, onder 8 graflen N B ,(1e 'Westcordlllera aan de rlo Slnu, onder 9 graden N.B. De

(,11 verder flver tlc paranlos tllel-g>&-llest'
lJ-llenlvan Guacllalleque, 'l'lltkga, Zoraca etl Cllita en de Slerra Nevatla

t
le Ct
lctll (tfl
t t,
9(
)0 l
q
k
t) llaarltetvet
'eenlgingspul
ztb'
ll'anlpltll'a Vanlllcrultvllldttlelcetcnzijnvoortzettlng
lto rlclltlllg l()()pt,lll devljfslleeuwllergen derSlerra
Nevada (le Merlda eelllloogte van 4700 tll llerelkt,en
b1J Barqulslltleto in (1e vlakte verloopt llierllgthet
eene ulteinfle der Andes, waarop otlstwaarts ltet Karl-
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Sierra Nevad.
a d.
e Santa Martasclttjnteen afzont
lerll
jk der Sierra de Cordoba uit, te midden van
g
ebergtete ztin.Dewesteltke C worden van den gden uinen, vi
lla's, wi
jngaarden en oli
jven- en
noorderllreedtegraad af door een lageren ketell van de t
zee geschelden;tusschen dezen kustketen en (le W est-c
strekken zich de lengtedalen valï de rlo San Juan en
van deAtrato ult, en beide ketens llangen slecllts door
een lagen zadel tusscllen debronnen dezer llcide rivlçren saaln. Dcze kustketen, die nez-gens ltoogcr isdan
400 m , vorntt het begin der C vallPananta,d1e ecn
van de zuld-amerlk.Andeste onderschelden bergstelsel
daarstellen
De geologle der C. is nog sleclltszeer onvolledig
llekend;alleschichten deraardkorstzijn erln vertegenwoordlgd, vooral echter de vulkanische vorlzlingelt De
C.van Zuid-Amerika bevatten 56 vulkancn,waaronder

oranje-aanplantingen, en isdoormuren met

hooge torens omgeven. De stad is deels van
rom einschen, deels van moorschen oorsprong,
heeft een grooten omvang,58,000 inwoners,
vele oude vervallen wi
jken met nauwe,
bochtige straat
jes, en is over het geheel,
uitgenomen de Calle Real en de Plazamayor
met schoone zuilengangen,bouwvallig en zoo
goed als onbewoonbaar; behalve een kathe26nogwerkzanle;verscllrikkeltkeaardllevlngenteisteren draal heeft C.nog vele kerken en kloosters,
bij tusschenpoozen de omgevingdaarvan;voornamelàjk verder een aantal groote ziekenhuizen,een
11e1)1)en dekusten van den Stlllen oceaan tAl'lca,ljlul- bi
sschoppeli
jk paleis,eentheatervoorstierenque,Xrequipa)en verder de kuststrekelkvan Chlllen
en,en aan inrichtingenvan onderwtjs
het lloozland van Ecuador daarvan te lilden. In llet gevecht
algemeen isook 1)iJde C.eclt kristallijne archaelsclle een priester-seminarie,een instituto,eenliceo,
aswaarneemllaar,welke meestin den oostketen llgt en

een academie voor wiskunde en teekenktznst,
enz. Het voorn. sieraad van C.is de op de
machtlge lagen paleozolsclle zandsteen en scllleferge- pl
aatseenerkerk derGotenin786- 94op bevel
ln Argentinie,Bolivla, Peru,Ecuador en Columllia valt

na te gaalt ln Bollvia e1l ln Argentinlezijnlllerop

legerd,welke zlcll in den Illampu en den lllllltanltot

an den omajade Abd-ur-RahmanIgebouwde
grootelloogten1le1)beltopgestapeld Vervolgenszjnzeer v
a mezquita),die,hoewel
llelallgl'ijke lagettuit de Jura-er1 de krijtperlode te beroem de moskee (l
vernlelden,welke ln de Zul(1-c (Chlll,Bollvla)t1ehootd- in 1523 verbouwd, tOt de schoonste bouw-

llestanddeelen van (1ellwestketen ulëlzlaken,ecltter ook
lIt den oostketen nlet ontllreken aldaar, evenals ln
Kcuador, verheFen zicll daarlloven u1t de vulkanell

w erken der wereld behoort; ZJ
i* is thans e0n
r.
-kath. kerk,heeft 20 poorten, 15 torens en
'hethoofdaltaarstaat
Dit optreden va't(1e vulkanen bovenop deeigenlilke omstreeks 100 kapellenz
lloofdnlassa van llet gellergte ls kcnlnerkend voor de

Anl'es enisdereden derontzaglijkelloogte dezervulkanen Waar drle ketensllestaan,ls meestdemlddçlstc,
ook wel de oostelllke,de oudste,de westelljkeregelIllatlg Jollger,ten dcele ligtde arcltaelsclïe keten lnltet
ntldden,terwljlzicltaan weersztjden desedlmerltèul'ell
verlte/en (C()lunt1)ta) De andere eruptleve gestcenten
zkjn over de gelleele ultgestrektlleid dcrAndesltleest
Porpllyren,welke(in den krl
t
jtttt
i?)ln ontzagll
jkeltoevcellleld omlloogwerden geperstDejongerevulkanlsclïe
gesteenten zijn tracllyten: en vooral andeslet De C.
llezltten onultputtelijkerilkdommenaan edele metalell,
hetgeen slntls de ontdekklng van ltetwerelddeelzwerme
n veroveraarsherwaartslokte Oudtjdswaren zllver
en goutl de op groote scltaalolltgonnen metalen;inden
nleuweren tild lleeftde koperprotlucttezlclldeneerstelt
rang verworven;tusscllen 18 en 26 gradeltZ11 kollten
aan de westkustenorme ltoeveellledeltsalpeter voor

Cordoba ofCordova.1) Provincie van het
koninkriik Spanie,komt tamelijk welovereen
met hei oude koninkri
jk Corloba,grenstin
hetn.
w .aanBadajoz,tenn.o.aanCiudad-Real,

vrij in het midden.0ok de 223 meter lange
brug m et 16 bogen,welke over de Quadalquivir voert, is een m eesterstuk van bouwkunst, door de M ooren gebouwd en omstreeks

het jaar 719 voltooid.Nabijclezebrug ligt
het paleis deroudemoorschekoningen.Daarnevens verheft zich het Alcazar ofhetin 786
gebouwde voormalige inqaisitie-paleis. In de
omgeving van C.wordt op groote schaalaan

paardenfokkeri
jgedaan en deCaballosCordo-

beses gelden van oudsher als de beste der
andaluzische rassen. Voorheen een der belangri
jkste handelssteden, in wier bazars de
producten van drie werelddeelen w erden uitgestald, heeft C.thans in dit opzicht weinig
of geen beteekenis meer.
C., in de oudheid Corduba,werd door de
Carthagersgesticht;in 152 v.Chr.doorM arcus
M arcellus veroverd en tot w'interkwartier ingericht, xzerd het de eerste romeinsche kolonie in Spanje;in den stri
jd tusschen Cesar
een Po
aatste,
mpejus koos hetzi#i
'devan dezen l
waarom het na den slagLi
jMunda(45v.0hr.)
door Cesar's veldheer M arcellus streng werd

ten o.aan Jaen,ten z.aan Granada en Alalaga,ten w aan Sevilla,heefteen oppervlakte
van 13727 krnz.,telt 440000 inw.,waaronder
ruim 300,000 analphabeten,en is verdeeld in
17 districten.Hetgrootstedeelderprov.wordt
ingenomen door de ten n.van de hoofdrivier,
de Guadalquivir,gelegen Sierra de Cordoba, getuchtigd!ten ti
jde van Strabo washetnog
een bergachtig plateau,hier en daarnog mi-t de belangrl
jkste stad des lands,zetelvaneen
wouden bedekt en uitermate ri
jk aan delf- hooggerechtshof voor Baetica, en met het
stoffen (steenkool bi
j Espiel en Belmez, recht eigen munt te slaan :nadat in 571 de
zilverhoudend loodglans,ijzersteen enz.);het Gotenkoning Leovigild de stad hadveroverd,

noordelijkst deel van dii plateau, metden
bijzonderen naam los Pedrochesaangeduid,is
vooral bergachtig,sterk bevolkt,en heefteen
zeerbelangri
jkeveeteelt.Hetoverig,zuidelijk,
derde deel der prov.wordt gevorm d doorde
uitermate vruchtbare, zeer warme Campifia,

metkoren-,olie-en wiinbouw.Beroemd zijn
vooralde wi
jnen van Vontilla.
2) Hoofdstad der gelijkn.provincie,oude

werd zij zetel eens bisschops,dock verloor

veelvan hare vroegerebeteekenis.Eennieuw

ti
jdperk van bloeibegon met(leheerschappi
j
der Mooren in Spanje (711).Abd-ur-Rahman
1, die het kalifaatUordoba stichtte,verhief
de stad tot zijn regidentie; haar hoogsten
bloei bereikte zij onder de kalifs Abd-urRahman 11 en L.1V,onder wier regeering
zij meer dan een millioen inw.zou hebben
geteld;te dien ti
jdebezatz1jeenhoogeschool,

beroemde ciudad in Andaluzië,aan den rechteroever der Guadalquivir,104 m eter boven die in de lodeeeuw voor Europa dezelfdebezeespiegel, aan de spoorliinen M anzanares- teekenis had a1s die te Bagdad voor Azië.
Cordoba-sevilla,Marchena-Ecijca-cordobattll Na deh val van het k-alifaat in 103tkwam C

km.
), Almorchon-Belmez-c., en C.-Malaga,
strektzichamphitheatersgewijsenindenvorm

m et zi
i
@
#n gebied aan de Beni-Dsjâwar,in1060

aan de Abbdaieten van Sevilla,in 1091 aan
van een langwerpigen vierhoek aan den voet de Almoraviden:in 1148 aan de Almohaden,

Cordoba.
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Cordyline.

en eindelijk,na 525 jaren in bezitvan de Cordoba of Cordova. Stad in den mexic.
Moslems te zi
jn geweest,op 29 Juni 1236. staat Vera-cruz, 11.500 inw., centrllm der

door de verovering van Ferdinand 111, aan kof:e- en suikerrietcultuur; de stad werd in
Castilië; 7 Juni 1808 werd de stad door de 16t8 door don Diego Fernandez Cordoba
Franschen onder Dupont ingenomen.
gesticht en was voorheen een der rijkste
Cordoba ofCordova.1)Provinciederzuid- steden in M exico; 24 Aug. 1821 teekende
amerik. republiek Argentinië, grenst ten o. lturbide hier het verdrag,waarbi
jde onafaan Santa-Fé, ten n.aan Santiago en Cata- hankel
ijkheid van Mexico werd erkend.Het
marca, ten w.aan Rioja en San Luls,ten z. districtC.,waarvan C.de hoofdplaatsis,telt
000 inw.
aan het territorio
e68l
Pa
ae4
e4
ft
ee
174d7
akm2
.mpa
en lellt
00
0n0 40.
oppervlakte van
Cordon, fr. Lint,band;koord in hetbi
jinw.In het westelijk deelverheftzich,0p het zonder het lint eener hoogeridderordeklasse,
400 meter boven zeespiegelgelegengrondvlak dat van de schouders dwars over de borst
der Pampas,het geïsoleerde bergstelsel der tot op den heupgedragenwordt.lndekrij
gsSierra de Cordoba,540 km.lang,een in den kunde een reeks van uitgezette posten.Uok
Cerro Gegantes 2350, in den Cerro Champa- op bepaalde afstanden geplaatste beambten,
quievenzo.
a 2350 en in den CerroOvejo2200 welke hebben zorg te dragen,dat niets onmeter hoogen, drievoudigen keten,dienoord- geoorloofds voorbi
j gaat, b.v. in doorveewaarts tot een laag, droog, spaarzaam m et ziekte besmette streken.
struikgewas begroeid heuvelland afvalt en in
Cordonllier. (Alphonse Amédée) Fransch
het n.w.en o.doordeSalinaswordtomgeven. beeldhouwer, geb. te La Madeleine (dept.
ln de zuidhelft van ditgebergteloopen meer- Nord),1848,leerl
ing van DumontenThomas,
dere beken en op de hoogvlakten bevinden behaalde in 1877 den prix de Rome ;hoofd-

zich hier goede weiden, terwijlhierop ook
vele rivieren oûtspringen,die b1
jgebrekevan
eigenlijke namen genummerd zi
jn:Rio Primero, Segundo, Tercero, Cuarto,Quinto,en

werken:Jehanned'Arcsurlebûcher(museum
het Luxembpurg), l'Amour et la Folie, le
Printemps,l'Histoire (statue voor de nieuwe
Sorbonne, 1886), les Quatre saisons (bas-

die zich in de droge pampasvlakte voor het rel
iefsvoorhetpaleisRameau teLille),Danmeerendeel in lagunen verliezen. Slechts de seuse en Jongleur (hauts-reliefsvoorhethipRio Tercero, door de zoute Saladillo of Rio podroom te Roubaix).
Cordova. Zia Cordoba.
Cuarto versterkt, heeft een zich tot aan de
rivier Parana uitstrekkende bedding,waarvan
Cordllaanleder, zoo genoemd naar de
het benedendeel, dat den naam Carcaraial spaansche stad Cordoba,een ft
jne,glanzige,
draagt,echter nog dikwijls droog ligt. Aan uit geitenvel bereide ledersoort,die even als
de n.o. grens breidt zich de groote lagune het maroki
in een gladkorrelige oppervlakte
de los Porongos uit (500 km2.),waarinde heeft.
van het n.n.w.komende Rio Dulce Ilitmondt;
Cordulegaster. lnsectengeslacht van de
ten z. dezer lagune ligt de M ar Chiquita orde der Netvleugeligen,Neuropterat en van
.
(kleine zee).Aan de noordgrensligtook een defamiliederW a-

Yers'
,L ïbe!deelder groote zandwoesti
jn Desierto de las teri
e'u
Salinas Grandes, de waterlooze,zoo goed als Itflïolc,llevattende
onbewoonde Travesia de Ambargasto. 0ok een aantal vri.j
het oosteli
jk deel is een boomlooze,slechts groote waterjufm et lage Mimosen bedektedrogevlakte.Over
het geheelisC.niettemin eenvruchtbaar,goed
bew-aterd land m et een krachtige vegetatie.
Veeteelt is het hoofdmiddel van bestaan der
bevolking.
2) Cordoba ofCordova,hoofdstad der gelijkn. prov., de grootste stad in de binnendeelen der republiek, zetel eens bisschops,
schilderachtig gelegen in het dal van de Rio

Primero,390 m.boven zeespiegel,a/dspoorl.
Santa Fé C. en Villa Xueva-Tucuman,heeft
70.000 inw., een statige kathedraal 0P het
hoofdplein en een ruim regeeringspaleis(cabildo); niet ver van dit laatste liggen de
gebouwen van het Colegio San Carlos(voorheen Jezuiten-college) met een medische,

rechtsyeleerde en natuurwetenschappeli
e
F
il
te

facultelt en een 150talstudeerenden;behalve
Nac
ion
un
al
i
,versiteit heeft de stad een Colegio
deze
een soort gymnasium,twee seminarl
*ën: een sterrenwacht,enz. C. werd in
1573 door Hieronymus Cabrera gesticht,

door koning Filtps V tot hoofdstad dertoenmalige provincie Tucuman verheven, en was

ten tijde der spaansche heerschappi
jberoemd
a1s het middelpunt aller inrichtingen van
onderwijs in Spaansch-zuid-Amerika.
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der W aterjuf-

fers, Libellulina,
omvattende een
aantalzeerfraaie
insecten; de typische soortJ C.
a 6 l e cj schltteCououfzlw-sooln',
rend bronsachtig
1/2ware grootte.
groen, leeft in
ti
z
uideli
jkEuropa.
ordyline COMMERS. Plantengeslacllt van
defamiliederLiliaceeën,m eteen lo-tal,aandie
van het geslacht Dracaena zeer nauw verz
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Coreapsls.

wante soorten, struikaclltige planten,die in soorten missen oplateren i
eeftijdalletanden;
de tropische en sub-tropische streken,vooral in de jeugd zi
jnaan detusschenkaak en op
in het zuidelijk halfrond,voorkomen.
detong kleinetandjesaanwezig;demondis
Cordylom erus. Geslacht van boktorren van alle vormen der genoemde onderfamilie
bi
j C. het grootst; de huid is van kleine
(
Coleode
ptera
, r
ff
zp
wïlcip
f
z)r,
van
onde
az
mi
erxf
de
e' schubben voorzi
en;de C.-soorten zàjnzalmen
Cerambycidae, bevattende
van middelm atige grootte, van verlengde
een 12-talzeer fraaie kesaamgedrukte gedaante.M en kent een 40-tal
vers, die allen W est'
soorten,'die op het noordelijk halfrondleven,
Afrika bewonen.
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CouEGoxvs-stloltr.

uitgenomen in den ri
jtijd.0.oœyrhyncltn8,de

houting, is een bewoner van de Oost- en
Noordzee en zwemt de monden der rivieren,
ook van Nederland, op om kuit te schieten;

F

hoe langer hoe meer in hi
jdringtverder door dandêspiering,echter
/' zoetwateracclimatiseeren; niet zoo ver als de zalm . Andere soorten
s,
'in Europa komen zi
jzelfs leven alleen in zoet water,nl.C.'Wrtvfvlcpw'
in de stadsriolen voor,in 0. l'
tieîtlalis, C. albula, C. fera (all
e
n
i
n
d
e
'
de buizen waarvan hunne l
neren van Oostenri
jk, Beieren en ZwitserN
koloniën dikwi
jlsverstop- land),(?.tzcrppivt.
g (uitsluitend inhetmeervan
,
.
N.
Oonstanz,Op groote diepte).
Pingen -veroorzaken.
.''
Cordxlosaurus. Hage- Corella. Stad in de spaansche prov.Nadisgeslacht van delamllie varra, 16 km. w.n.w. van Tudela, aan de
Couovluopllouw der Z0n08a%ri,bevattende Alhama, zijrivier van de Ebro, 6700 inw.;
LwcusTltls,
hagedissen metverlengden in de omgevi
ng, b.v.bi
j Cintruenigo steenafgeplatten kop, langen, kool
mi
jnen.
kegelvornaigen staart.en die het zuiden van
Corelli. (Marie) Eng. schri
jfster, stief'
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pische soort
is bruin van
kleu r, en
heeftoverden
rug een breede z w a rte
streep en een
minder sterk
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dochter van Charles Mackay, geb. 1864,

schreef:4 romance ofl'
u?o '
,
?
tmrl#.
9(1886),Fesdetta (1886),Thelma (1887),M y Yosder/klwife
(1889) '
Wt
l%'
mlcood (1891)t The ypu!olLilith
.

(1892),Barabbas (l893),The.
stlrrtl
'
ltl
.
gofSatan
(1895), The wigàfp atom (1896),Zi8ka 1897)

Tlte x
#t
z.
sfer citri.
s'
/ïcx (1900),die allen veei
r
lezers vonden

Corelltjjn of Corentyne.Rivier in hetn.o.
geteekende aan de beide zi
jden;het dier be- van Engelsch-Guyana;zijontspringtongeveer
onder 20 N.B.,ten oosten van Essequibo,op
reikt een lengte van 12- 15 cM .
Cordylnra FALL.Vliegengeslacht(Diptera, het Acarai-gebergte, neemt een noordeli
jke
M nscaviaelAcalypterichting, wordt door de
waterrlkeNew-Riververrce),ook ln Neder- %v'
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van Zuid-Amerika, scheidt Nederl.-Guyana

k1u l

//11
$
it
.

'
-'
i
.I
il
!
.
r

Couovsunw-sooul'.

land vertegenwoordigd,zich in hetalgemeen oplloudende
op vochtige plaatsen; het lichaam is

zijdeachtig behaard,
vl
eugels lang;overigens hebben zi
j
geheel de kenmerkenvandegroep der

G/
e. %

ital. prov. Lucca, aan de Ania;wijzlbouw ;
5400 inw.

Coregomls Cuv. Viscflgeslacht van de

familie der Zalmachtigen,Salmonoédei,en van
de onderfamilie der Zalmen, Salmonini de

0ceaan: zi
j bevat vele
zandbanken, is echter 75
km. stroomopwaarts tot
aan oreala voor scllepen

>

meteen diepgang van21/2
#

Acalypteraetz.ald.
).

Corea. Zie Korea.
Coreglia Antelm inelli Gemeente în de

sterkt,en m ondtin een 27
km .breedentrechterinden

t

N:
l..&-rx.'4I*'Jz,
y- -Nf

%

A

fx

f

m eter bevaarbaar.
Coreodes. De Rand of
Grasw antsen.ZieCorisiae.
Coreopsis L Plantengeslacht Van de familie
der Compositen,met om streeks .50 soorten. allen
kruidachtige planten, die
voorn. in N.-Amerika in-

heemsch zijn;enkele ko-

Colœoests-soou'
r. men ook in tropisch Afrika

Corre Castle.
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Corinthia.

v
oor;velen worden heden, '
tfe
ndage
intuinenlomstreeks500v.C.Zi
jzouPindaru
sinde
enz. gekweekt, vooral C.
izlcfpric
/ (vroeger dichtkunstOnderwezenenhem latervi
jfmalen
0@lli0p8i8sîcplprgeheeten)waarvanvelever- in een wedstri
jd Overwonnen hebben. Van
scheidenheden zijn verkregen.
hare gedichten,die vijfboeken zouden bevat
Corre Castle Plaats (village-borough)in hebben,zi
jn slechts weinige kleinebrokstukhet eng.graafschap Dorset, 27 km.o.
z.o.van ken bewaard gebleven.

Dorchester,5 km.z.o.van W areham,op het

Corintll. Hoofdplaats van Alcorn county

schiereiland Purbeck,1750 inw.Hier werdin in den noord-amerikaanschenstaatM ississippl,

97
d
o9
orkz
oi
njn
ing
stie
Efd
mo
wa
er
dderdEl
efMa
ridr
at;
el
ia
narhe
vter
kmo
ast
oere
dl i
enende
sn
tran
te
.o
g.
isc
hhoez
ke
,er
wabsel
ia
nng
dr
ei
j
nkbupr
ugnetr
oorloï
, w er
lietin 1202 Jan-zonder-luand 22edelendood- door de bondstroepen belegerd en in Mei

hongeren;in 1643werd hetkasteeldoorde
regeeringstroepen belegerd, en twee jaren
later door verraad genomen,waarop hetwerd
geslecht.
Corfu,zie Korfu.
Corgo.Plaats in de spaansche prov.Lugo,
7000 inw.

1862 genomen,en wasin Oct.van datjaar
het tooneel van bloedigegevechten,waarin
de federatieven onder Rosecrans een belangrijke overwinning behaalden; het plaatsje
heeft 2200 inw.
Corintllen.Zie Biibel.
Corinthia. Oudtijhs landschap v/d.Pelo-

Cori.Stad in het district Velletri der ital. ponnesus,grensde aan Sicyonië, aan Argolis,
prov.Rome,in hetVolskergebergte,6400inw . aan de Saronische golf,aan M egaris, en aan

ç'
/
oria. Districtshoofdstad in de spaansche
prov. Caceres, het Caurium der Romeinen,
thans zetel eens bisschops, is door muren
omgeven,heeft 3150 inw.,wi
jnbouw.
Coria de Rio. Villa (stadje)in de spaan-

denkorinthischenzeeboezem,besloeglz((
)
()mi
jlen grootendeelsbergachtigland.Aandezijde
van M egariswordtdegrensscheiding gevormd
door hetgebergte Geranea (nuMacriplagi)
langs welks steilen oostelijken wand de be-

(vooral kruiken in den vorm der oude amphoren, ter bewaring van oliën,en tinajas
geheeten).
Coriandrum L. Plantengeslacht van de
familie der Umbelliferen, met slechts twee
soorten, C. ycfïpuzn,
dekoriander(onderste
bladen gevind, met
vinspletigeblaadjesen
eironde slippen, de

voorgebergte Olmiae en Heraeum,nu kaap
Hagios Nicolaos.Vervolgens wordt de landengte smaller en vormtden lsthm us,die
wel is waar slechts 40 meterboven deoppervlakte derzee ligt,doch doorzijn rotsachtigen bodem de dikwi
jlsbeproefdedoorgraving
onmoogli
jk maakt;uit dengrondopborrelend
bloed en dergeli
jke ongeluksteekenenhebben,
volgenshetvolksverhaal,invroegerenlater
.ti
jd de werklieden afgeschriktenverhinderd.

sche prov.Sevilla,aan den rechteroever der ruchte scironisch e weg loopt;in het w.
Guadalquivir, 5300 inw., aardewerkfabrieken eindigt het in den berg Aegiplanctus en het

bovenste dubbel ge- Over den lsthmus liep de Diolcus of de weg
vi.nd? m et ingedeelde waarover kleinere vaartuigqn van de eene
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comaxosux
. savtvax
a lloem;1) vrucltt

ot vinsqletige blaad- zee in de andere gesleept werden. Ten z.
jesenl1
Jnvorm ige ' daarvan vindt men de overblijfsels van den
slippen, bloemkroon muur die sedert de perzische oorlogen totop
stralend, wit, naar den ti
jd der Turken meermalen opgebouwd
wantsenriekend,een- werd (door de Venetianen in 1463 en 1696).
jarige plant,in Zuid- ln het z.w. ligt hetgebergte A pesas (nu
Europa in het wild Phuka)in de rfchting vanArgolisenPhliasië,
groeiend,in Nederland ten z. van de hoofdstad de kegel Acrocoeenmaal bi
j'Haarlem rinthus met de acropolis;ten o.daarvan de
gevonden, veel ge- keten der Ezelsbergen,nu Hexamili,met de
kweekt,welks kogel- kapen Bucephalum en Spiraeum.Door deze

vormige,gladde,inden
t
jongen toestand naarwantsen riekendevruchen de etherische koriander-olie bevatten en
a1s specerij in de keuken Forden gebezigd,
terwijler ook in de artsentkunde voor sommige
leinden gebruik van wordtgemaakt.
Cordioe
ano.Plaat'
s in de ital.prov.Forli,aan
de Concaz6000 inw.

bergen is C.naar hetz.geheelontoegankli
jk,
en slechts 2 wegen in hetw.van Oleonae,
en verder oostwaarts van Argos over Tenea
voeren over de bergen. Slechts ten w.op
den lsthmus is eene vruchtbare vlakte,die
ook vroeger, toen zi
j nietzoo verwaarloosd
lag als thans,niet toereikende was voor de
behoeften der talrijke bevolking. Van het

aan de spoo
rlijn Metaponto-Reggio, amphitheatersgep-ijs aan den voet van een berg
gelegen en geheeldoor oli
jvenaanplantingen
ingrsloten;13.500 inw.

de Nemea,nu Vokka enK'
utzomali?degrensscheiding aan den kantvanSicyonië;vreemd
ishetdatmenvaneengrooterelangsCorinthe
stroomende rivier (nu Longo Potamo) den

Corigllano Calabro. Stad in het district overig gedeelte des lands zeiden de ouden
Rossano der ital. prov.Cosenza,8 km .van reeds ,,hoogten en dalen wisselen elkander
de golf van Tarente, aan de Corigliano en af.'' Onder de onaanzienlijke rivieren vormt

Corinaldo.Gemeente in de ital.prov.Ancona,
C aan de rivier Oesano,6000 inw.
orillna,lyrische dichteres uit Tanagra in
Beotië, ook de thebaansche geheeten,omdat

ouden naam niet kent. De oude naam vande
stad Corinthus, zinspeeltoy pelasgische bewoners; met hen vereemgden zich later
Aeoliërs,en,na de dorische volksverhuizing,

zi
j zich meermalen te Thebe ophield,leefde Doriërs.De bevolking van het kleine land-
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Corlolahae.

schap bedroeg in den bl
oeiendsten ti
jd wel lingen van Bacchis regeerden als koningen
600.000 zielen, die meest van den handel gedurende 144 jaren (
748 v.C.),vervolgens

leefden; een belangri
jke bron van ri
jkdom

hielden zi
j zich bi
j een oligarchischen regee-

langri
jkste handelstad van geheelHellas,met
300.000 inwoners, uitmuntende door hare
gunstige liggingtusschentweezeeën(bimaris'
),
met de fraaie bron Pirene (waarBellerophon
den weerspannigen Pegasus zou bedwongen
hebben),die op eene hoogtevan 1700 voet

lagere volksklasse te verdrtven (658)enzich
tot tyran te verheYen. M aar reeds na de
regeering van zi
jn zoon Periander(627-585)

was ook de hooge to1 die voor alle w aren ringsvorm nog 90 jaren staande,totdathet
die langs den landweg vervoerd werden, aan Cypsel
us (die van moeders zijde zelfeen
moest betaald worden.- De hoofdstad was Bacchiade was) gelukte,de door weel
de en
Corinthus,nu Korinthe,de volkrijkste enbe- trotschheid gehate vorstent met behulp der
w erd diens zoon Psammetichus van den troon
gestooten en eene republikeinsche staatsregeling ingevoerd. ln den peloponnesischen
boven de oppervlakte der zee ontspringt. oorlog verviel ook dezeemachtvan Corinthlls,
Later werd hier door keizer Hadrianus eene hetwelk zi
ch in vervolg van tijd bi
j de MaNvaterleiding uit het Stymphalische m eer in cedoniërs aansloot en eindel
ijk ten gevolge
Arcadië aangelegd Door zi
jn burcht Acroco- harer deelneming aan het achaeïsch verbond
rinthustenz.wasCorinthus,benevensM agnesia door de Romeinen werd ingenomen en veren Chalcis,een der drie bolwerkenvan Grie- woest.Zie ook Korinthe.
kenland.Nadat Mummius in 146 v.C.destad
Corintlliseh erts (lat.ae8cprïnf
hïupt),een
verwoest had,1ag zi
j honderd jaren in puin, bijde Romeinen hooggeschatmetaal,volgens
werd toen door Caesar herbouwd en kwam Plinius samengesteld uitgoud,zilveren koper
weder, hoewel niet a1s vroeger, tot bloei. en derhalve een brons-l
egeering metbijmen-

W einig weet men van de plaatsli
jkegesteld- ging van edele metalen. Het werd bi
j voorheid der oude stad,m eer van diedernieuwe. keur voor beelden en weelde-voorwerpen geEen ta1van prachtige,bijzondereenopenbare bruikt. ln Korinthe, maar ook op Delos en
gebouwen versierden de stad,waar Athene Aegina bestonden beroemde fabrieken van dit
zelfs voor m oest onderdoen, erts.

maarweelde,zwelgeri
jenzeden- Corinthisehe styl.Zie Bouwkunst,Columbederf w erden ras heerschende nia,Corinthia.
ondeugden. Bij den tempelvan Corinto. Havenplaats in de m idden-amer.

Aphrodite bevonden zich 1000 republiek Nicaragua, departem ent Chinanhierodulen,,,devedienstigemeis- degna, aan den Grooten oceaan, 2500 inw.,
jes,dedienaressenderoverreding handel in verfhout.

in hetri
jkeCorinthett(Pindarus).

Corio. Stadje in de ital. prov. Turi
jn,

Kostbaar vaatwerk, het corin- 7200 inw.
thische metaal, de corinthische
Coriolanus.Bijnaam van den romeinschen
met bladeren van acanthus ver- patriciër Gnaeus M arcius,uithetgeslachtder
sierde kolom (door Callimachus M arcia gens,en een derberoem dstelegeraan-
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ingevoerd), de pracht van de voerders der oudheid;hij verwierfzijneerste
sierli
jke gevelsder tempels,dit lauweren in den stri
jd tegen de verdreven
alles zijn uitvindingen van de Tarquiniien m aakte zich daardoor reedseen
Corinthiërs; schilder- en beeld- naam.Doch door zi
jne streng aristocratische
houwkunst benevens metaalgie- gezi
ndheid wekte hi
j reeds vroeg te Rome
terijwerden hier beoefend.Ten haat tegen zich op. ln het jaar 493 v.C.
n. van de stad op een afstand vochthi
jmet roem tegen de volskische stad
Corioli,droeg veelbijtotde verovering der
daarm ede verbonden staden verkreeg daardoor den bi
jnaam Coag aan decorinthischegolfhaar riolanus; Niebuhr, misschien niet ten onechte, beweert dat deze naam slechts zi
jn
CoalxTlllsclli, havenplaats,meteen door kunst r
KO1zOM.
aangelegde tegenw . verzande patronaat aanduidde. Volgens Dionysius en
havenkom ; op den weg daar- Pl
utarchusonderscheidde hi
j zich ook nogin
heen stond het gedenkteeken van Diogenes. een slagtegendeAntiaten,dieonmiddel
li
jk op
j
Aan de Saronische golf lag de oosteli
jke dezaveroveringvolgde.ln492 v.C.maaktehi
haven,thansKakhries,dicht daarbi
j warme vaneenteRomeheerschendenhongersnoodgezoutbronnen,ook zbad van Helena''geheeten bruik om in overeenstemming m etden senaat
j zl
gn plandaardoor
In de nabijheid van de havenstad Kalamaki (volgens anderen wilde hi
j,ten einde zich wegenseene
werden op den lsthmus, bi
j het heiligdom bereiken,dathi
van Poseidon,de isthmische spelen gevierd; mislukte poging om consul te worden,op het
nog vindt men daar belangri
jke overblijfsels volk ee wreken) het door honger zocht te
van den tempel,het theater en stadiumr Op dwingen)aan de plebejers devolkstribunente
de westkust lag Oenoë. Vöör de dorische ontnemen,weshalve hi
j doordeze,ten einde
volksverhuizing hadden in C.eerst de Sisy- hem zoo aan de volkswoede te onttrekken,

j niet verscheen,tot
phiden geheerscht,ten ti
jde van dentrojaan- gedagvaard en toen hi
schen oorlog behoorde hettot Mycenae.Bij ballingschaq veroordeeld werd.Hi
j vond een
de verdeeling verkreeg Aletes,achterklein- toevlucht bl
j de Volsken in Antium,alwaar

zoon van Hercules,het land.Om streeks 955 hi
#
jeengastvriend,Tullius,had.Beidenhaalden
maakte de familievan Bacchis,deBacchiadae, Volsken over tot een oorlog tegen Rom e,
een van Aletes afstammend geslacht, zich en namen het opperbevelover hetvolskische
van de heerschappi
j meester.Zeven nakome- leger op zich. Na vele steden genomen te
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hebben,verscheen Marciusmetzijnlegervoor
Rome (volgens Dionysiusen Plutarchusdeed
hijverscheidenstrooptochten),plunderdeoveral
de bezittingen der pleLejers,spaardedaarentegen die 4erpatriciërs,waardoorhi
jwantrouwen te Rome schijntverwektte hebben,
want,terwijl de senaat er zich tegen verklaarde, drong het volk op den vrede aan.

Cork.

gevatte soorten onderscheiden zich zoowel
door grootte als door fraaie kleuren. De in
deze familie vereenigde groepen zi
jn die der
Scufcfï &.Fepfcft
?plï#ce?de grootschilden
o1' schildwantsen; deze bezitten een buitengewoon groot schild, dat de helft ofmeer
van het achterlijfoverdekt; bijallen ishet
tweede 1id van den zuigsnuitlletlangst;de

ln de richting vqn de cluïlische gracht ver- schildwantsen leven m eestvanplantensappen.

woestte Marcus hetromeinsche gebied. De Hier te lande zijndegeslachten TetyraFABR.,
ontevredenheid te Rome nam toe en nuwerd (Enryga8ter LAP.), Odonto8celis LAp., A8opus
een gezantschap naar de legerplaatst der BUItM., Cydn'
a8 FwBR., Sciocoris FALL., AcanVolsken gezonden, maar op den eisch van tho8oma CuI
t1'
., Pentatoma LATR. vertegenM arcus, Om aan dc Volsken het hun ont- woordigd;
nomen gebied terug te geven,leden de onderCoreode8,Randwantsen oforaswantsen,ver-

handelingen schipbreuk(volgensanderenbood
men hem het opheffen zijner verbanningaan,
waarna hij nOg de genoemde voorwaarde
stelde).Een tweede gezantschapvanpriesters
bleefevenzeer zondergevolg.Maareenderde
was gelukkiger; dit bestond uitromeinsche

schillen van de vorigen door het maaksel
van den zuigsnuit,waarvan het eerste 1id in
den regel het langst is; oOk is hetschild
kleiner;Voorts bestaan de sprieten uit vier
leedjesen zijn ingeplantboven aan den rand
van den kop.ln Nederland zi
jn degeslachten

vrouwen,aan wier hoofd de vrouw van Mar- Coreu8 FABR.,Berytu FABR.,Myrmlu HAux.,
cus, Volumnia, zich bevond, benevens hare Syî.
0ma8te8 Lw'
rR., Pueudophloeu8 BUl
tM. en

kinderen en zàjne moeder,Veturia.Eerstwei- Pacbyli8RAMB., door een klein getalsoorten
gerde hi
jhaarverzoek,dochlietzicheindeli
jk vertegenwoordigd, Merkeli
jk ri
jker zijn de
tot den aftochtbewegen. Hi
j trok zich in warme gewesten, vooral die van Amerika

het gebied der Volsken terug, doch werd aan soorten van dezegroep,waarondereenige,
aldaar op aanhitsing van den vertoornden inzonderheid van het geslacht Pachyli8 eene

Tulliusvermoord Volgens Fabius Pictor,een
der Oudstegeschiedschrijvers,stierfhijdaarentegen op hoogen leefti
jL in ballingschap.Dit
geheele verhaalomtrentCoriolanus,hetwelk
door Plutarchus en anderegeschiedschri
jvers
zeerisopgesmukt,wordtoverigensdoorNiebuhrin een lateren ti
jd geplaatst.
Corioli. Havenplaats en misschien hoofdstad derVolsken 111Latium,werd doorCoriolianus (waaraan deze vermoedelijk dezen
bijnaam dankte)verwoest en werd niet herbouwd.
Coriolis. (Gaspard Gustave de) Fransch
wiskpndige,geb.te Pari
js,1792,overl.1843,
schreef:Calruldel'efetde8machine8(P,
ari
js,
1829, herdrukt onder den titel: Traité de la
mécaniquef/t
r,
scorps 8olide8,1829)/Théorieplctkeknatiqne (!e.
9 efetu4,
44jeu debIllard (1825).
Corisco. Spaansch eiland in de golfvan

aanzienlijke grootte bereiken;
Lygaeode8, Langwantsen of Zandwantsen,
van de vorige onderscheiden doordat de
desgeli
jks uit vier leedjes samengestelde
sprleten aan de benedenzi
jde van den kop
ontspringen, en door de ongeveer geli
jke
lengte der geledingen van den zuigsnuit;
bovendien hebben de tot deze groep gerekende insecten gewoonlijk een meer gerekte
lichaamsgedaante. ln Nederland hebben de
tot deze groep behoorende geslachten Lyga6u8 FABu., Pacltymeru8 LEpEL., (llltyparochromuuUUI
IT) Ueteroga8ter SclllLL, Opkthalmécu8 HAHx, (Geocoru8 FABRJ Antbocori8
FALL.,Pgrrhocovi8FALL,vertegenwoordigers.
Coristaneo.oemeentein de spaanscheprov.
Corpùa,aan de rio Allones,6000 inw.
f'oriulll,lat.Lederhuid.
Cork. 1) Graafschap in de iersche prov.

vasteland slechts door Mbenga-negers bewoond.
Corisiae.Gemeenschappelijke naam waaronder een aantalinsectengroepenvandeorde
der Halfvleugeligen,Hems
k
,
ptera:onderordeder

km. lange, gebroken kust talrijke veilige
havens vormt, is 74851/4km2.grooten telt
omstreeks430.000 inw.tegen 493.
000in1881.
De rivieren Blackwater,Lee enBandon doorloopen het graafschap en deelen het in vier

verder draadvormige, aan de spits dikwijls
van een knodsjevoorziene,uitdrietotvier
leden bestaande sprieten,meesttwee enkelvoudige oogjes,een uitvierleden saamge-

appelen; de veestapel is zeer belangri
jk;
overigenszijn dehoofdmiddelen van bestaan
brouwerij,branderij, looierij,hetfabriceeren
van linnen enwollen manufacturen envisch-

Guinea, vöör de Coriscobaai,laag,nagenoeg Munster, grenst ten o. aan W aterl
brd en
vlak, met wouden bedekt, ,4 km2.groot, en Tipperary, ten n. aan Limerick,ten w.aan
evenals de tegenovergelegen kust van het Kerry, ten z.w.aan de zee, die aan de 324

R eteroptera,worden vereenigd,diedoornieuwere entom ologen veelal als even zoovele
familiën worden beschouwd,doch die onderling in enkele hoofdpunten overeenstemmen;
allen hebben nl.een platten kop, die totaan
de oogen in den prothorax is opgenomen,

strooken ;over het geheel is C.heuvelachtig;
slechtsbenoorden deBlackwaterkomenvruchtbare vlakten voor;aan de westgrens bereikt
de Caherbarnagh 682 meter, de Hungry-hill
685 m.en de Pinkeen 707 rn.;de bebouwing
is slecht; men wint vooral haver en aard-

stelde zuigsnuit, doorgaans drie leden in de vangst.Het platte land zendt twee afgevaartarsen, tw ee lobben aan .
de voetklauwen en digden naar het parlement, de steden zes,

duideli
jkedikwijlsvorksgewijsverdeeldeaderen n1.Oork, de hoofdstad 2, Bandon,Kinsale,
in het vliezig gedeelte der dekvleugels.Vele M allon en Youghal elk 1.
der onderden algemeenen naam vanC.saam- 2) Cork,hoofdstad van hetgelijkn.graaf-
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schap,parlementsborough,zetelvaneenr.-k.
en vaneenanglikaanschenbisschop,ingrootte
de derde stad van lerland, is geheel door
aanzienlijke hoogten omgeven,lag oorspronkeli
jk slechtsop een eiland in de rivierLee,
ruim 17 km.boven haar monding,deveilige
havenvan Cork (Cork Harbour),een prachtige baai, 5 km . lang, ruim 43 km.breed;
de stad ligt 250 km..z.w.(per spoor)van
Dublin, en telt 75.000 inw.; thans verbindt
een aantalbruggen, waaronder de in 1882
gebouwde Parnellbrug,deeilandenstadmetde
hooger gelegen voorsteden aan den n. en z.
oever derLee;de nieuwerestratenzi
jnbreed
en leveren fraaie punten op,de oudere zi
jn
nauw, donker en onzindeli
jk;op heteiland
bevinden zichhetgereclltshof,in corinthischen
sti
jl,de beurs,de handelskamer enz.,aanden
noordoever de r.-kath. St.-Mary-kathedraal,

Cornaeeeën.

MovtdeZpuï.
sXYI11(1877);l'A88a88inat#'
?
:
d'
ac de Berry (1879); le8Cbaire8 devleVccfz?:
légale et t
f'Af.
sfpïre de la médecine # la Fcculft
j
deTkrï: (1879);le8M euecïs,
: grecsdeyl'
té: la
mort de Galien j'
l
4,
:vll'& la c/7sfc de l'cvl
zïrc
d'Oréent,210- 1433 (1885)enz.
Corliss (GeorgeHenry)Amerik.ingenieur,
geb.in den staat New-York ;te Easton,1817,
overl.1888,uitvinder van de stoommachine
die zi
jn naam draagt,die hi
j in 1849construeerde en die in 1863 voor heteerstin Europa
verscheen; hi
j is ook de uitvinder van de
naar hem genoemde distributie-m ethode.
Cormeilles. Hoofdpl. van het kanton C.
(12 gem.. 5700 inw.
) van hetfransche dept.
Eure, 17 km. van Pont-Audemer, aan de
Calonne, 1200 inw.;boter,honig,koren,vee.
Cormier, t'
rhomas) heer van Beauvais,
fransch geschiedschri
jver en k
'rechtsgeleerde,

op de kleine eilanden in de haven een artil- geb teDomfront.dept. Orne,omstreeks 1523,
lerie-depôt, een kazerne en een gevangenis; overleed 1600, schreef
': Rer'
am gc.
sfrt
v uA?
'
l

op den zuidoeverdeanglikaanschehoofdkerk, Henvico/.
/)rege falliaelïàrïfF (1b841,Hen-

de korenbeurs,een krankzinnigengesticht,een riciIP,chri8tian.et tlz
t
4pkxyfïdy.Galliarnm ATapark van 97 hectaren en de m eeste instellin- rarraeq'
aerc,/y,Codeœjuvi
sciviliu(gedruk1602).

gen voor onderwi
js; de belangrijkste onder
deze laatste zijn Queen's College (1849 gesticht), onderdeel der universiteitte Dublin,
een artseni
jschool, en hetin 1807 gestichte
Cork lnstitution metbibliotheek,sterrenwacht
en museum. ln de Patrickstraathetstandbeeld van Pater Mathew.De stad heefteen
levendigen handel (invoer ioren,visch,suiker,petroleum ; uitvoer i
jzerwaren,buskruit)
en een belangri
jke industrie.- C.zou reeds
in de 6deeeuw gestichtzi
jn;van de 9detot
de llt
1ceeuw was de stad in handen der
Denen;in 1170 landden hier de engelschen
ter verovering van lerland;C.ondersteunde
onder Hendrik V1l denpretendentW arbeck;
ten ti
jde van koningin Elizabeth,toendestad
nog slechtsuiteen enkelestraatbestond,was
zi
j het tooneel van bloedige oproeren; C.

Corlnon. (Pierre Etienne Piestre,gezegd
Eugène)Fransch dramatisch schrijver,geb.te
Lyon, t811, schreef tusschen ï832 en 1885
meer dan honderd stukken, eenigen onder
medewerking van Dennery,Laurencin,Grangé,
Michel Carr'
e, enz.: onder zi
jn drama's behaaldenhetmeest succes:Pavislazlif(1845),
*
leOanal sùir
lf-rtzrfigk (1845),
' 1@ Ferme de
Primerose (185t);lesOrpc/lef: d'
a péreM artén
(1858);le8Deuz orpheline8 (1875),enz.;onder
zi
jn blàjspelen en vaudevilles:un Mari ç'
?
H se
dérange (1846); la Fpîreanxtplcï.
Wr.
g(1855);
onder zi
jn livrets d'Opéras: le8 Pgc/àevz'
g de
.
perles(1864):Lara (1864),le8 ffeuef.
g 1868);
lePremierJ'
pvrdel?t
lzà/le'
/,
r(1868),'
Rêverl'cvlpl
'tr
(1870)Mme T'
t
frlupi'
n (1872; Muzanna(1872).
Cormon. (Fernand Anne Piestre,gezegd)
Fransch schilder,geb. te Pari
js,1845,leer-

Corlay.Hoofdpl.vanhetkantollC.(5zem.
,
6690 inw.)van het fransche dept.Côtes-duNord, 34 km. van Loudéac, aan een poel
waaruitde rlvierSulonhaaroorsprongneemt;
1550 inw.
Corleone. Hoofdstad van het district 0.
(63.500 inw.
) der ital.prov.Palermo,Sicilië,
43 km.z.van de stad Palermo ten n.w .van
de Monte Cardéllia (1264 M.hoog);als gemeente 15.700 inw.; in de omgeving mineraalwaterbronnen.
Corleto Pertieara.Plaats in de ital.prov.
Potenza,5600 inw.;wiln en vruchten.
Corlieu. (François de) Fransch kroniekschrijver, 16de eeuw, schijver van het zeer
belangri
jk werk Recneilen Jprvle d'hi8toirede
ce q'
ai8e frou'
pe par escvit de la '
tziîle efdes
comtes d'A'
xppl:yple (1576).
Corlieu.(Augustin)Franschgeneeskundige,
geb.te Charly-sur-àlarne (dept.Aisne),1825,
s
chreef een groot aantalbelangri
jke engX1V
interessante werken,a1s:la Fïyflf/edeZpuï,
(1874;) la Mort de8 rtlï: de France,tfepuï.
:
Françoi8 Ier ,j'
l
xdqzl't
7
z la Aér/lufïpzl Irançai8e
(1874);l'AztcïezlseFaculté def'tzd:(1877);Ic

(1873), La mort de Ravana,roi de Lanka
(t875),Jésus-christ ressuscite lafllledeJaïre
(1877),Caïn (1880),Le retourd'unechasse à,
l'ours,âge de pierre (1884),Les vainqueurs
de Salamine (1887); hi
j is hoogleeraar aan
de Ecole des beaux-arts.
Cormons. Stad in het oostenrijksche district Gradisca van het graafschap Gorz en
Gradisca,aan de ital.grens,enaan despoorli
jn Triest-cormons,5500 inw.
Corlnontaigne.(Louisde)Franschmilitairingenieur,geb. 1695,stierf alsmaarschalk du
camp en directeur derfortiûcatiën, 21 Oct.
1752, hi
j leidde o.a. hetbeleg van Philipsbourg en van Forbach, en construeerde de
vestingwerken van Metz en van Thionville;
hi
j gafzijnnaam aan een stelselvan bevestiging, dat in de onderdeelen zeer van dat
van Vauban verschilt en veelingewikkelder
is, zonder echter grooter voordeelen op te
leve
ren.
Corm orant,kormorant,zieAalscholver.
Cornae, fr.,geleider.Gewoonli
jk gebruikt
voor den oppasser van olifanten.
Cornaeeeen. Plantenfamilie van de orde

weigerde Jacobus1teerkennen,ondersteunde ling van Cabanel, From entin en Portaëls,
echter in 1689 Jacobus 11 tegen W illem 111, debuteerde in 1870 in het Salon m et Les
en werd in 1690 doorMarlborough ingenomen. noces des Nibelungen ; hoofdwerken:Sita
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derUmbelliioren met een 75-tal soorten over en vestigde zich in 1624 te Rouaan a1sadvode geheele aarde verspreid,vooral echter in caat; in 1629 kocht hi
j twee rechterlijke
bedieningen,waaraaneen
de noordeli
jk gematigde zone; hetzi
jn boo> '>w
men of heesters,kelk klein,4-slippig,bloem/'
J '
niet Onaanzienlàjk inkokroon 4-bladig,4 meeldraden;vruchtbeginsel
f
jjd
j
. .---'*
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onderstandig met1 stijlen 1 stempel,vrucht
een 2- of een l-hokkige steenvrucht.
Cornag'
lia. (Emilio) ltal. naturalist,geb.
en overl.te M ilaan, 1824- 1882.
florllali
jll Een roodachtig, geel- of wit-

achtig halfdoorschijnendgesteente,dathoofd-

zakell
jk uitkiezelaarde bestaat,
Cornalnusa,ital.,fr.m'
asette,Doedelzak.
Cornaro. Eenderaanzienltjkstepatriciërsfamiliën van Venetië, afstammende van de
oud-romeinsche Cornelia gens;
Marco C.,overl.13 Jan.1367,was van 25
Aug.1365 af doge van Venetië,voerde oor-

1og metden sultan van Egypte en voltooide
de onderwerping van Kreta;
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hetzelfde.
Jaarverscheen
zi
jn eerste pennevrucht,
hetbli
jspelMelite,datin
Parijs met veel succes
werà opgevoerd;opAé;soort romanesk drama
' ,

. litevolg
-d
-enclitandlte,een
-

.,

la Fcu'
?e, la Gclgr'
ic dn

.w5'6'
tz/ palais, la t
g,
/
zz
îtwzàfe, la
<
' placezvf
/t'lc (t6aa),allen
PIERRE ColtxEtlzluE. blijspelen naar hetleven
en in een meerdagelijkschen toon geschreven dan de overige fransche bli
jspelen van dien tijd.ln 1633werd0.
aan Richelieu voorgesteld en doordeze onder

Caterina 0 (Lusignana),koningin van Cy- de ,,vi
jfauteurs''opgenomen,dietottaakhad-

prus, geb. 1454 te Venetië,huwde in 1472 den tooneelstukken volgens een door hem
lnet Jacobus 1l,natuurli
jkenzoon vanJohan- ontworpen Plan uit te voeren ; vermoedelijk
nes 111,koning van Cyprus,welke zi
jn wet- wegens zi
jn te groote zellktandigl
aeid kreeg
tige halfzuster Oharlotte van Lusignan met echter Corneille weldra zijn cong'
e. Aanvang
haar gemaal had verjaagd;de Senaatvan 1635 verscheen O.'s eerste treurspel,lHédée,
Venetl
ué, welke Caterina tot adoptiefdochter een bewerki
ng van hetgeli
jknamig stuk van

Seneca, waarin de dichter reeds zi
jn volle
zen ti
jd tot hetspaanschetooneelaangetrokken, ontleende hij hieraan achtereenvolgens
nam Venetië,pretendenten duchtende,zelfde twee stukken,eerstfl
l'
a8ion cpmi:ue(romanregeering van het eiland over,en dwong in tisch tooverspel, 1636),en daarop,nog het1488 Caterina haar koninkrijk af te staan, zelfde jaar,le t5#,ontleend aan Guilhem de
z# dagteekent de geboorte
vreezende dat zi
j een huweli
jk met erfprins Castro; met le 6'
Alfonso van Napels in den zin had: Oyprus van llet fransche treurspel;hoewelden spaanbleel' daarop een bezitting van Venetië,tot schen dichter op den voet vol
gende,bli
jft C.
het in 1571 door de Turken werd veroverd; oorspronkeli
jk door zi
jn klassieke opvatting;
de koningin verkreeg den burcht Asolo inde in de Céd van Corneille ishetscherpeen brusprov.Treviso,waar zi
jhaartitelbleefvoeren que van het spaansche werk verzacht en de
en om ringd door dicktersen geleerden een handel
ing vereenvoudigd,terwi
jldekarakters
schitterende hofhoudi
ng hield,geli
jk uit de scherper uitkomen en hetgrootstedeelvan de
A8olani van haar neef Bembo blilkt;een der aandacht vragen. De voorbeeldel
ooze bljvql
verklaard had, schonk haar bi
j wijze van
huweli
jksgift destedenFamagostaenCerines.
Nadat eerst haar gemaal(1473) en daarna
haar nageboren zoon (1474)gestorven was,

kracht begint te ontwikkelen.Omstreeks de-

schoonste paleizen van Venetië, thans n0g

en de enthousiastische bewonderingdiede C%d

1)Palazzo della regina'' geheeten, was haar

eigendom;zi
j overl.10 Juli1510 te Venetië,
waar haar stoffeli
jk overschotin eenprachtig
praalgrafin de kerk San Salvador werd bijgezet.Zi
j is de heldin van meerdereopera's,
van Halévy'sLa reine de Chypve(1841),van
een Van F. Lachner (1841)en van een van
Donizetti(1844).
Giovanni 11 Cornari, geb. 1647, was van
1709--22 doge van V enetië;onder zi
jn bestuur bemachtigden de TurkenM orea,waaruit
Venetië, om in denoorlogtusschenFrankri
jk
en Oostenri
jk de ital.grenzentebeschermen,
het bezettingsleger had moetenterugtrekken;
bij den vrelle van Passarowitz (1718)werd

genoemd schiereiland daarop door Venetiëafgestaan.
Cor
Cornea,
ned l
bat.Hoornvlies van het oog.
eef eng.lngemaakt en in afge-,
sloten bussen,uitAmerikaafkomstig vleesch,
meerendeels van buffels.

vond,begonnen weldra ni
jd enafgunsttever-

wekken. De treurspeldichter Scudéry wist,
onder goedkeuring van Richelieu,de nieuwgestichte Académie Françaisetebewegenzich
kritisch over het meesterwerk uittesprekenp
genoemd lichaam deed haar oordeelin druk
verschijnen: Sentiment8 de 1,alcltséjAnïe Fran-

çai8e yt4r la frtz./cpvl
lt
hedu 45t
f,deeerstegepubliceerde verhandeling derAcadémie;overeenkomstig dehieralswetaangenomentheorie
der drie eenheden,Werd een aan de rom antiek ontleende stof,als 16 t5#,voor het klassieke treurspelongeschiktverklaard,hetwerk
derhalve als een onregelm atig product ver-

oordeeld;van verschillende zi
jde werdtegen
dit oordeel opgekomen, hetgeen een pennestri
jd in hetleven riep?die in de letterkundige geschiedenis van Frankri
jk bekend is
als ,,la querelle du Cid-''- Boileau zegthierOnatrent:
E1tvain contre le Cld un mlnlstre se llguc,

Académie en corps a beau le censurer,
Corneille.(Pierre)Franschdramitikus,geb. L'
6 Juni1606 te Rouaan,waar zi
jn vader ad- Lepublic révoltés'obsttne h,1'admirer
vocaat-generaal was,kreeg zi
jn eersteonder- ln zi
jn volgende werken zochtU.nietternin
richt aan het college der Jezuiten in zi
jnge- aan de door de Académie gestelde eischen
boorteplaats,studeerde daarna in de rechten te voldoen;hi
j schreefin hetvervolgslechts
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,,Pièces regulières''m etaanderom einscheg0- genom en, *1l1 weerwil van Voltaire's en Laschiedenis ontleende onderwerpen ; allereerst harpe's smalende kritiek. Het treurspel van
verscbenen Iloraceen Cintta(1640),voortsPo- C.heeft de losheid noch van dat van ShakeI
yeucfe, La mort deJbpz
we? (1643),Rodognne speare, noch van dat van den spanjaard de
(1646) en Hévacléus (1647);'tbli
jspeliHenteur Vega, evenmin de ongedwongen doch strenge
(1643),ontleenta/hspaanschvanAlarcon,onder harmonie die Racine zoo ongezocht wist te
C.'s handen echter evenals le Cid toteen oor- berei
ken; wat zijn werken het meest Ontspronkelijk werk geworden,isbelangwekkend siert I@S de conventie der regelen,waarmee
door de intrige,de karakterteekening begint hi
jgedurig in Lotsing komt,zonderdenmoed
reeds vager te worden ln 1647 werd C.lid te kunnen vinden er zich volkomen van los
derAcadémie française. Hijgafvervolgens: te maken; zi
jn oorspronkeli
jkheid bestaatin
Andromède (lyrisch drama),DonSanclted'4Aw- hoofdzaak in het opvatten van het treurspel

'
@0n,Fïcpvléf
ïe (een soort tragi-blijsyel,,yofl als een karakterschildering;hijzoektmeer
1héroïsme romanesque se mêle d,jy,()yue,etla

belangstellingtewekken voor dri
jfveeren dan
mate van vindingrijkheid in het combineeren
van toestanden openbaart;hij was de eerste
in Frankrijk die den innerli
jken mensch op
het tooneel deed zien; in dit opzicht is hI
J
in dieperen zin de ti
jdgenootvan Descartes,
Terwi
jlRacine personagestenrtooneele voert
die doorhun hartstochten worden beheerscht,
zi
jn die van C. volkomen meestervan zichzelven; in hun handeling zi
jn zi
jsteedsonbevangen, weten wat ze doen en doen dat
omdat ze hetwillen; zijn idealistische fgu-

hautepolitiquedescènespresquebourgeoises.'' voor handel
ingen, alhoewel hi
j een hooge

De weinige Opgang die Pertharite (1652)
maakte deed den dichter voor enkelejaren
hettooneelden rug toekeeren,in welkenti
jd
hi
bj de reeds aangevangen overzetting van
1: e navolging van Christus'' voltooide,
welk geesteli
jk dichtwerk in 1656verscheen.
Door Fouquet liet C. zich ten slottebewegen

zich weer aan dedramatischekunsttewijden
en in 1659 zag zijn Xdipehetlicht;hoewel
hijhierin van zichzelfgetuigt:
Je senslemême feu,2e sens la nlênle adace
QuifitplalndreleCid,quihtcombattrellol'ace
Et2e me trouve encor la maln qulcrayonna
L'l
umeda grand Pompée et l'espmt de Clnna,

ren openbaren mden moed zonder opwinding,
helden eigen'', kalme zielegrootheid, onbuigzame wilskracht, doch leggen zelden
bracht noch di
t treurspel, noch een zi
jner teedere gevoelens aan den dag ; behalve enoverige werken, die integendeeltotop zi
jn kele weinige uitzonderingen wordtliefde door
laatste, S'
aréna (1674),geleideli
jk in gehalte hem steeds voorgesteld als een zwakheid,
afnamen,ietstotzi
jnletterkundigenroem toe. soms #in Nicomède) omgeven door een geGeheel door jongere opkomendegenieën,a1s heimzinnige grootheid, die koud aandoet;
Racine,op den achtergrond gedrongen,werden zi
jn vrouwenfguren vertoonen voor hetmeezi
jn laatste levensdagen door verdriet van, rendeel een manachtige energie (Cornélie,
allerlei aard, den dood van twee zoons,hu- Vi
riathe, Cléopâtre); wezenlijke vrouwen

welijksleed,zelfsbroodsgebrek,verbitterd,en
hi
j stierf in de meestkommervolle omstandigheden, te Pari
js,op 1 Oct.1684 ln 1834
werd in zi
jn geboorteplaats een standbeeld,
het werk van Angers, voor hem opgericht.
C. geldt terecht als de schepper van het

fransche klassieketreurspel;geenzi
jnervoorphon%sbe (1629) na le C%d,Sprqce,Cinna en
Polyencte geheel in vergetellzeid geraakte,
wordt hiermede ,verongel
ijkt.ln delofredeop
C.,diehi
jvoordeAcade
'mielas,schri
jftRacine:
Vous savez en quel état se trouvaitla scène
lorsqu'il commença à travailler.Queldésorganggrs in deze,zelfsMjiretniet,wiens So-

dre! quelle irrégularité!... Toutes 1es règles
de l'art, celles mêm e de l'honnêteté et de la
bienséance partout violées. Dans cette enfance,ou,pour mieux dire,dans ce chaosdu
poèm e dramatique parmi nous, Corneille,
après avoir quelque temps cherché le bon
chemin et lutté contre lemauvaisgoûtde son
siècle,enfn,inspiré d'un génie extraordinaire
et aidé par la lecture des anciens,ft voir
sur la sc'
ene la raison,mais la raison accomPagné
de
me
ntsedo
nttoute la Pompeyde tous les ornenotre langue estcapable,accorda
heureusement la vraisemblance et lemerveilleux, et laissa bien loin derrière luitout ce
u'il avait de rivaux!...''

Van zijn 33 stukken worden de voornaamste nog heden ten dage opgevoerd; zi
jn bi
jnaam J
zde groote Corneille'' is onaangetast
gebleven en zi
jn aanzien is metden ti
jd toe-

leverdehijalleeninChilnèneenPauline.Boven
alle zwakheid verheven staande hebben zijn
helden iets hards; hun ontbreekt schakeering;ze zi
jn meteen enkelen trek,die geen
afwi
jkingen vertoont,geteekend;zijn moraal
is die van het romeinsche stoïcisme. Zijn
s
ti
jl is,*
ln overeenstemming metzi
jn Personages,geheel uit één stuk.
Corlleille,(Thomas)broedervandenvorige,
geb.20 Aug.1625 te Rouaan, overl.8 Dec.
1709 te Les Andelys;een blijspeldathi
j a1s
leerling van het college derJezuiten in zi
jn
geboorteplaats vervaardlgde, en dat de eer
van een opvoering genoot,envooraldebi
jval
die de werken zijnsbroeders vonden,deden
hem besluiten zich evenzoo aan de dramatische
kunst te W i
J
-den . nadat ZiJ
'n eerste, naar

Calderon bewerktbli
jspelLe8 engagements#u
ha8ard eenig succes was te beurt gevallen,
schreefhi
j meerdere dergeli
jke stukken,allen
evenzoo naar spaansche voorbeelden ; de
meeste zi
jner 42 drama'szijn thansin vergetelheid geraakt,hoewelzijinzi
jn ti
jdmeer
opgang maakten dan de meeste werken van
zln broeder, op wiens voorbeeld hi
j zi
jn
krachten ook aan de tragediebeproefde;zi
jn
Timocrate(1656) en Camma etPyrr/lu:(1661)
bleven het langst in den sm aak vallen ;van
z
i
jn overige dramatische werken zijn te noemen :Stilicon (
1660), het herqïsche bliispel
L'inconn'
u (1675) en vooral Arlcxe(167j)en
Le comteJ'
-#lt
gdez (1678), die zich totheden
ophettooneelhebben gehandhaafd;ookzi
jn

Cornejo.
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bi
jdragen in de,
:Mercuregalantuvielenbizonderindensmaak;hijwas voortsmedewerker
aan hetdoordeAcalémiefrançaise,waarinhij
zijn broedera1slidopvolgde,uitgegevenwoqr-

te wachten. Aan den Ti
cinus geslagen en

denboek,en gafook inhetlichteenD ictionnaIre
ppurderz
pirtfet
vi/yp,
kmezàfanflïcfïpzlxiredcf'Acc-

deknieFrança.
i8e(Pjri
js1694),eneenlhctionnaire

llzlïz
perddl qeograph%q'
ae t
?f lti8torique (3 dln.,
1708),data1sgrondslagderlatere Encyclotèdie

gewond,trok hi
j achter de Trebla terug,bi
j
welk riviertje zi
jn ambtgenootSempronius,
die voor hem het bevel voerde,een nederlaag leed. Na zi
jne genezing ging hi
j naar
Spanje,waarintusschen zi
jn broeder
8)Cnejusreedsvasten voethadgekregen,
den carthaagschen veldheerHanno biiScissa
overwonnen en ook de punische vlooïbijden

kan worden beschouwd,en waarvoor htmet m ond van den lberus verslagell had.Daarop
het lidmaatschap van de Académie des in- stel
den beide broeders de spaansche gi
jzescriptions rerd beloond; in 1694 had hi
j laars, die zich in handen der Carthagers bereeds een D%ctionnaire de8 fer-e.
s d'art8 et de vonden, i
n vrijheid, door wier vriendelijke
8cience8 het licht doen zien. C. WaS 0en behandel
ing zij de toegenegenheidder2isdervruchtbaarstefranscheschri
jversopallerlei paniërswonnen,sloegen Hasdrubalbi
jlberia
gebied der 17deeeuw
en Mago bi
j llliturgis en vervolgensbijlntiCorneio, (Pedro) ook bekend onderden bilis. Na herhaalde overwinningen en na de
naam Cedro Cornejo de Pedrossa, spaansch inneming van Saguntum sneuvelde Publius
historikus,16deeeuw, overl.16t8,had eenigen met geheel zi
jn leger in een bloedigen slag
tiid zi
jn verblijfin de Nederlanden,vestigde tegen de Carthagers, waarop Cnejus, door
zl
ch later in l'
rankri
jk,slootzichbijdeLigue hen vervolgd,terug moest trekken;doch op
aan, en schreef m eest over gebeurtenissen
waarvan hiiooggetuige was geweest;hoofdwerken: kbumario d6 la8 guerva8 cévile8 y
ccudtzg
. de la rebellion deFlandres(Lyon,1577)
,

marsch @
In een w oeste streek door de V1
@
J
*anden ingehaald en omsingel
d,werd hi
jmetde
Zi
J'nen afgemaakt,waarschi
jnli
jk 211 v.C.De
zoon van Publius W aS.
(hmpendioy brevercllcïpl de ta fziput
z(Brus- 9) P. Oornelius Scipio Africanus m al@or.
Reeds als. eiongel
sel,1.
591).
ing verwierf hi
j de bewonCornelia,schuilnaam,waarondereen aantal deri
ng zi
gner l
nedeburgers, toen hi
j in een

godsd.yerhalen in prot.geesthetlichtzagen: ruitergevecht bij den Ticinuszijn vader het

BeliidenI8 en leven (6dedruk 1899),Deputle
Biibel(laatsteli
jk Nijkerk,1899),Zaaien en
ooq8ten (Ni
jkerk,1904,opnieuw bewerktdoor
Abolpha).
Cornelia gells,een der aanzienli
jkste geslachten van Rom e, hetwelk in patricische
en plebejischetakkengesplitstwas.Deoudste
tak was vermoedeltik de patricische der Ma-

leven redde.lnitjaar216streedhijbi
Can,j
nae,19 jaren oud,alstribuun. Zijn moed en
zijne bekwaamheden kwaman in hetbi
jzonder uit,toen in 2t1 de Romeinen besloten,
nadatde beide Scipio'sin Spanjewarenom-

1)L.CorneliusValuginensis,consulin 450
2)A. Cornelius Cossus, consul428 v.C.,
doodde den LarTolumnius,koning van Veji,

leeftiid ter zi
jde,en hi
j werdgekozen.Sclpio
landle in 210 aan den mond van den lberus
en begon zi
jn veldtocht meteen schitterend
wapenfeit,namelijk de inneming van Nieuw-

gekomen, een nieuw leger derwaarts te zenden.Scipio alleen bood zich voor hetbevelhebberschap aan, geen ander veldheer was

luginensen,die reedsin de5deeeuw van Rome daartoe genegen.De edele houding desjonhaar aanzienverloor.Dem erkwaardigsteman- gel
ings en zi
jne bezielende redetothetvolk,
nen dezer familie zijn;
zette alle bezwaren Omtrent zi
jn jeugdiyen
v.C.,veroverde Antium ;

met eigen hand en brachtheteerstDpoliaopima
naar Rome.

3) P.Cornelilzs Cossus,constll343 v.C.

Belangri
jker rol speelde de familie der
Scipio's:
4)Cn. Cornelius Scipio Asina,welken btjnaam hi
j kreeg,toen h!Jeenmetgoudbeladen
ezel als onderpand op het forum bracht,geraakte in 260 v.C.bi
j de Carthagersgevangen en werd door Regulusinvri
jheidgesteld.
Gelukkiger streed hij in hetjaar254 v.C.
als consul op Sicilië.
5) Zi
jn zoon, P. Cornelius Scipio Asina

Carthago,(Cadix),eensterkevesting,ri
jkvoorzienvan overvloedigenvoorraad voordepuni-

sche legers.De hier in zijn handen gevallen
spaanschegi
jzelaarsbehandelde hi
jmetgoedheiden steldezein vri
jheid.Daardoorwonhi
j
aller harten,en spoedig kwamen een m enigte
spaanscbe opperhoofden en steden tot hem
over. De overwinning bij Baecula op Has-

drubal behaald bevestigle Scipio'sveroveringen, ofschoon hi
j de nieuwe uitrustingen
vanHasdrubalenzijntochtnaarltaliënietkon
verhinderen.Daarentegen onderwierp hijgeheelSpanjp zichaanhem,in'tjaar207,naeen
streed in 22l gelukkig tegen de istrischezee- nieuwe Overwi
nning, en hij lacht nu reeds
roovers, doch verloor den m oed,toen Hanni- aan een tochtnaar Af
rika,dien hi
j door een

bal diep in ltalië binnen drong,en gaf den bezoek aan koning Syphax voorbereidde.Na
raad alleen Rome teverdedigen.
een opstand van 8000 soldaten gedempt en
6)L.Cornelius Scipio,veroverde in 'tjaar Gades ingenomen te hebben, was het bezit
259 Corsica en Sardinië.
van Spanje verzekerd,en Scipio begafzich

7)Zijn zoonPubliusOorn Scipiowasconsul in 'tjaar 206 naarRometerug.ln205consul,
in 'tjaar 218.HijzochtvanMassiliauit,waar- drong hi
j op een kri
jgstochtnaarAfrikaaan,
heen hi
j zi
jn leger over zee gevoerdhad,den doch tengevolge van dentegenstand van meer
inval van Hannibal in ltalië te verhinderen: bejaarde mannen, die nog steedsvoor Handoch toen deze hem ontweek, scheepte hiJ nitals tegenwoordigheid in ltalië bevreesd
zich met een gedeelte van zi
jn leger naar Waren)kon hij ZJ
t*n plan nietdoorzetten en
ltalië in,om hem aan den voetderAlpen op

moest zich daarmede Vergenoegen)dat hem

Cornelia Kens.
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m et de provincie Sicilië verlofwerdgegeven, tegen Antiochus van Syrië,dien hi
#
ibi:
jMagnaar Afrika over te steken,indien dit voor nesia overwon : doch misschien komt niet
Rome nuttig was. Met behulp der bondge- aan hem,die ju
de
istgeen uitstekend veldheer
nooten rustte hi
r.
aad
Na
gevi
de
nge
n n van anderen
jeen leeeren een vlootuit w as) m aar aan toe
veldtocht van
en ging naar Si
cilië.. Echter hadlen i
jver- de eer daarvan

zuchtigetegenstandersbi
jnazi
jneterugroeping
bewerkt,doordien zi
j in den senaat klachten
indienden overScipio'stoegevendheidjegens
zi
jn legaat Pleminius, die zich in Locriafschuweli
jke daden veroorloofd had; doch
Scipio rechtvaardigde zich en hetplanzijner
tegenstandersmislukte.ln 'tjaar 204stakhài

omkooping aangeklaagd, werd hij van zijne
bezittingen berool'
d,doch voortaan doorzi
jne
vrienden en bloedverwanten ondersteund. ln
hetjaar 184 dong hi
j te vergeefsnaar het
censorschap: Cicero pri
jst hem a1s redenaar.
1l) P. Cornelius Scipio A'
emilianus Afri-

Canus minor, WaS een ZOOn Van Aemilius
naar Afrika over,waar Masinissa,koning van Paulus en kwam door adoptie in de familie
Numidië, die door de Carthagers beleedigd der Scipio's. daar Publius,de zoon van Afriwas,hem opwachtte,terwi
jlSyphax zich bi
j canus hem tot zoon aannam . ln den slag bi
j
de Carthagers had aangesloten. Na een mis- Pydna(168)onderscheiddehiizich.M etgroote
j zich aan le beoefening der
luktbeleg van Utica (203)versloeg Scipiobi
j liefde wijdde hi
eeneoverrompelingdeCarthagersenhunbond- grieksche letterkunde, waarin Panaetius en
genootSyphax;diekortdaarnagevangen geno- de geschiedschrijvel- Polybius zi
jne leeraars
men werd.Nu riepen de Carthagers Hanni- waren. Voor 'toverige stelde hi
j zich den
balterug,doch zochten intusschen door vre- ouden Cato totvoorLeeld en bei
jverde zich
desvoorstellen ti
jd te winnen. Een korte die deugden teverwerven waardoorRomeeens
wapenstilstand werd weder verbroken door groot wasgeworden.In 'tjaar 151 bood hi
j
het plunderen van romeinsche schepen door zich vri
jwillig aan voor den krijgsdienst in

j zich onderscheihde,zich bij
carthaagsche vri
jbuiters Na vergeefsche on- Spanie,waar hi
derhandelingen met de Romeinen,leed Han- deHl
spaniërs bemind maakte.Bijhetuitbrenibal in A frica aangeland, den 19 Oct. ken van den derdenpunischen oorlogginghi
j
202, Li
j Naragara (gewoonlàjk noemt men als tribuun naar Afrika en verwierfdaardoor
Zama) een volkomen nederlaag tegen Scipio. zi#
in moed,door zi
jne bekwaamheden en zijne
Hierna werd, 0p raad van Hannibal, door rechtvaardigheid in zulk een m ate het verCarthago op hoogst nadeelige VOOrW aar- trouwen van het hi
1 in e
'tn zelfsdeachting
leger
den, vrede m et de Romeinen gesloten De der vt
ijanden, dat
Ujaar 147,toen de
overwinnende veldheer werd door Romever- kri
jgsondernemingen tegen arthago n0ggeen
eerd metden bi
jnaam Africanu8,
'de censors gewenschten uitslag gehad hadden,hetbevel
maakten hem bij herhaling princep88enatn8. over het leger in Afrika verkreeg. Nadat
*
jde verslapte kri
jgstuchthersteld had,beln 't#
iaar 193 ging hi
j a1sscheidsrechtertus- hi
scllen Carthago en M asinissa weder naar gon hijCarthago zelfaantetasten,vanwelke
Afrika. Toen de Romeinen in 190 aan An- stad flii de afzonderliik-e deelen achter eltiochus van Syrië den oorlog verklaarden, kanderlnnam en eindeiijkden sterken burcht
en aan L.Sciplo,broeder van Africanus,het vermeesterde. Zoo bezweek Carthago in 't
iaar146,na een heldhaftigen tegenstand. Bi
j
bevel opdroegen, werd Publius zi
jn legaat. @
De slag bi
j Magnesia bij den berg Sipylus zi
*#
ine teruzkoms
% t. werd hi
jmetgrooteeerontnôodzaaltte Antiochus vrede met de Romei- vangen. ln 't Jaar 142 nam hijde censuur
nen te maken. Na de terugkomstvan Scipio met ernst en gestrengheid waar, bestreed
begonnen zi
jne vi
janden en beniiders,diehem vooral de heerschende weelde en na het
reedsvroeger tegengewerkthahden,zich op de
einde
n Van dit ambt stelde ll
ij OP lastvan
nieuw te roeren en klaagden beide broeders
senaat een onderzoek in naar den toeDaarna Verbijhet volk aan van zich doorAntiochuste stand VaninyZ1*Owœ en Egypte.beve
hebben laten omkoopen Dezezaak isnietge- kreeg hij
'tjaar 134 het l over den
heelhelder. Publilzs ontging de strafslechts oorlog tegen Numantia in SPanj
.e, die tot
door zich naar zijn landgoed bijLinternum dusver ongelukkig gevoerd was. 0ok hier
te verwijderen en hoor detusschenkomstvan nloesthi
j eerstde kri
jgstuchtweder hersteldel)volkstribuun Tib Graccbus. Daar leefde len,voordat hijmet de belegering der stad
ht
s
i@i
rfrder in stille landli
jke eenzaamheid en kon beginnen, die hi
j na eene hardnekkige
œeve
rdediging innam en verwoestte.Intusschen
waarschi
jnlijk in 183 v.C.Hi
j was een ve
waren de onlusten der Gracchen uitgebro#

''

vriend van grieksche letterkunde en bescha-

ving, wat de strenge oud-romeinsche partii ken. Scipio was een zwager der beide

hem tot een verwi
itmaakte.Hi
jwasvervulè Gracchen,wier plannen hijniet uitbeginsel,
:#
j over 't geheel het volk niet onmetromeinsche bilgeloovigheid,waardoorhi
j daar hi
maar uit
niets zonder de godheid ondernam en de ge- genegen was? afkeurde
vrees voor
dachte in hem levendig was,datdegelukkige Rome's ondergang door binnenlandsche oor

uitslpg zijner daden hetwerkwasvan dehem logen.Daarhijdezezienswi
jzenietverbloemdez
bescherm ende goden,even als ook het volk verloorhi
jgedeelteli
jk de gunst,waarinhi
jbi
J
vast overtuigd was, dat een zoo groot en hetvolk stond,en geheelen al,toeneenvoorgeuitstekend man onder godli
jke bescherming nomen akkerverdeeling doorzijn invloedniet
staan,j
kerwelvan godlijkeafkomstzijn tot stand kwam,in 129,en ternauwernoodont.a ze
moest.A1sredenaarwordthi
j geprezen door kwam bijde woede des vqlks. ln den daarGellius en Livius.
opvolgenden nacht stierfhljeen plotselingen
aticas, bekend en onverwachten dood ; men hield onder
10) L Cornelis Scipio Asi
*
jnmoordoor wzijn bevelhebberschap ln den oorlog anderen zelfsPapirius Carbo voor zi

'
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denaar. Scipio,innig bevriend met Polybius, m et Lentulus en anderen ter dood gebracht.
was een manvan uitstekendegeestbeschaving
De tak der Dolabellae:

en een edelmoedige inborst;hetlotvan de
verbitterdste vàjanden van Rome,de ongelukkige Carthagers,beweende hijOp de rookende puinhoopen hunner stad, terwi
jl hi
j
daarbi
j aan het waarschi
jnli
jke toekomende
l0tvan zàjn bedorven vaderstad dacht.0ok
als redenaarwashi
j nietzonder verdiensten
en tevens was hi
j een grondig kenner der
grieksche letterkunde.
12)L. Corn. Scipio,streed metNorbanus

tegen Sulla,werd echter doorzi
jn legerverlaten en raakte in (le macht van Sulla,die
hem evenweluitdegevangenis Ontsloeg.Hi
j
stierl'te Massillia.
13) P. Corn. Scipio Nasica,Ontving in 't
jaar 204 v.C.het bevelom het standbeeld
van de idaeïsche lnoedergodin naarRome te
brengen.ln 'tjaar 193 streed hijgelukkig in
Spanjeen wertl2iarenlaterconsul.Hi
jverdedigdezijnneefP.gcipiotegendetegenhem ingebrachtebeschuldigingen.llli
jschijnteenman
.van groote rechtvaardigheid geweesttezi
jn,
daar de Hispaniërs hem tot hun raadsman
verkozen bi
j het onderzoek naar de onderdrukkingen en knevelari
jen,diedoorverscheiden stadhouders tegen hen gepleegd waren.
14)P.Corn.ScipioNasicaCorculum,schoonzoon van den oudstenAfricanus,diendeonder
Aemilius Paulus in Macedonië en bracht a1s
consul de Dalmatiërs ten onder.A1s censor
en ook als consultoondehijgrootegestrengheid Hi
*
j was in 't belang van Rome tegen
de verwoesting van Carthago.Hi
j voerde te

20) P.Cornelius Dolabella Maximus,overwOn alsconsulin'tQ
jaar283v.C.deSenonen.
2') Cn.Dolabella,een aanhangervanSulla,
consulin '8t,bedwong de Thraciërs.
22) Cn.Dolabella,maakte zich als praetor
in Siciliëberucht,waarhi
jmetVerresroofde
en plunderde, maar na zi
jne terugkolnstte
Rome aangeklaagd,werd hi
j op de bewi
jzen
door zi
jn deelgenoot Verres geleverd,veroordeeld en moestin ballingscllap gaan.

23) P. Dolabella,een aan de grootste uitsgattingen verslaafde wellusteling,won door
zlne handelwi
jze de genegenheidvanCicero's
dochter Tullia,waarmede hijzich verloofde,
voordat nog haar vader zi
jne goedkeuring
gegeven had. Cicero verlangde dithuwelijk
niet, dewijl Dolabellajuist Appius Claudius,
wiens vriendschap hi
jzocht,hadaangeklaagd.
ln den burgeroorlog was hljeerstopdeztide
van Pompejus,ging echter in 49 totCaesar
over en streed onder hem,hoewelnietzeer
gelukkig. Naar Rome teruggekeerd,werdhi
j
volkstribuun en zocht nu onder hevige
twisten lnet andere ambtgenooten een wet
wegens schulddelging door te dri
jven,doch
bereikte zi
jn tloelniet,(laarCaesar,intusschen
terlzggekeerd,lïettegenwerkte.Nu moesthij
Caesar naar Afrika en Spanje vergezellen;
llier werd hi
j gewond en zou toen in 'tjaar
44,pas25 jaren oud,consulworden;Caesars
dood verhinderde dit. Nu sloothi
j zich we1
bi
j de moordenaars vanCaesaraanenwoedde
zelfstegendestandbeeldenvandenberoemden

Rome de eerste wateruurwepken in,de clep- .doode,doch lietzich weder tevreden stellen,
sydra.
toen Antonius hem de provincie Syrië ver-

15)P.COrn.Scipio Nasica Serapio,nam in schafte,waarheen hij,in spijtvan zlgnmede't#jaar 149 eene zending naar Carthago we- dinger Cassius, aftrok. OnLerweg zamelde
3ens uitlevering van wapens op zicll,werd hi
jgelden in en lietTrebonius,een vanCaeln 't#
jaar 138 consul,toonde een groote ge- sars moordenaars,te Eghesuster dood brenstrengheid bi
jdelichtingdertroepen,enwerd gen.0m deze euveldaad vogelvrijverklaard,
vervolgd door den haatvan den tribuunCu- werd hij door Cassius aangevallen en toen
riatius, die hem den naam Serapio gafwe- Laodicea,waar hàj zich ophield.ingenomen
gells groote geli
jkenis op een handelaar in werd, liet hijzich door een soldaat dooden.
ofervee.Uitafkeer voor de volksparti
j was 'Zi
jne vrouw Yullia,dienietgelukkigmethem
hi
j een tegenstander van Graccllus,zoodat was, stierf reedsvoor hem,en Cicero,hoedc senaathem door eene zending naar Azië wel een ti
jd lang hem niet ongenegen,brak
aall de woede des volks m oest onttrekken, later allen omgang m et hem af.
waarop hijkortdaarna stierfin 133.
24)L.Corn.Cinna,onderscheiddezich '
teerst
Een anéere tak derCorneliizi
jndeCethegi. in den bondgenootenoorlog in ltalië en werd
16) M. Corn.Ccthegus,pontifex maximus in 87 consulalsvoorstander der volkspartij.
en praetor,vervolgensconsulin204,versloeg Sulla lietbi
j zi
jn vertrek naarAzië hem onl
aet volgende iaar a1s proconsulMago,een der eede belooven,dathi
jdebestaandeinstelbroeder van zannibal in lnsubrië.Volgens lingen zou in stand houden;evenweldeedhi
j
Cicero was hi
j een begaafd redenaar.
al spoedir vele nieuwe voorstellen,waarvan
17)6 Cethegus,overwonin197a1sconsulde hevigetwlstenhetgevolgwaren,zoodathijgeGalliërs in Boven-ltalië; eenige jaren later noodzaakt was Rome te verlaten. Met belegde hi
j de oneenigheden bl
Jdie tusschen hulp der bi
jNola gelegerdetroepen nam hi
j
Carthago en Masinissa ontstaan waren.
Rome in, gaf aan de slaven de vrijheid en
18)P.Cethegus,werd door Sullavogelvri
j moestin de eerste dagen den bloedlorstigen
verklaard (88) aan wienhijzichlaterdeemoe- Marius zi
jn gang laten gaan,totdathij,om
(lig onderwierp. Niettegenstaande de vele aan zi
jne gruwelen perk te stellen,met Servlekken tlie op zijn bi
jzonder leven kleefden, torius een grootaantalvanmoordendeslaven
kreeg hij na den dood van Sulla grooten lietneersabelen.ln 't iaar 86 eerstmetMainvloed.
rius consul en na diens dood metC. Valerius
19) C. Cethegus,vriend van Catilina,van Flaccus,rustte hiizich met alle machttegen
een woeste en onstuimige inborst,werddoor Sulla uit,die in à4uitAziëterugkeerde,doch
zi
jn brief aan de Allobrogers verraden,en werd in hetzelfde jaar bi
j een oproer der
spoedig na de ontdekking der samenzwering soldaten gedood.Zijn zoon
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25)L.Corn.Cinna,eenzwagervanCaesar, brieven aan Cicero,zoa hij ook gedenkwaarkeerde na zich lang bi
jSertoriusopgehouden digheden uit het leven van Caesar gescllrete hebben,naar Rome terug,preesa1spraetor ven te hebben, alsmede een dagboek.
in 44 de moordenaârs van Caesor,waarorn
30).C Balbus uit Gades,neefvan den vode oude soldaten van den vermoorde hem ri
ge,bekend alsdejongere,in tegenstelling
eens openli
jk met steenen wierpen. Bijde van zi
jn ool
n,nam deelaan de oorlogen van
begrafenis ontging hi
j de volkswoede slechts Caesar in Egypte en Spanje,werd daarom
door dat men hem verwarde met een aan- pontifex en w as in 40 v.C.quaestor onder
hanger van Caesar) Helvius Cinna,die om- AsiniusPollio. Zi
jne vaderstad had aan hem
gebracht werd.
eene vergrooting en het aanleggen van een
26) Cn. Corn.Cinna Magnus,hoeweldoor veilige haven te danken; echter behandelde
Octavianuszeerbegnnstigd,nam hi
jtochdeel hi
j zi
jne medeburgers zoo willekeurig en
aan een samenzwering tegen hemk
, kreeg streng,dathi
jvoor hunne woede naar Afrievenwel vergiFenis en was toen geheel voor ka moest vluchten ln hetjaar 19 voor C.
Octavianus gewonnen.
vertoonde hij zich weder, zegepraalde als
27)Cornelia,dochter van Africanus major, proconsul over de Garamanten in Afrika en
moeder der fracchen,zie Sempronia gen8.
liet in 'tjaar13 teRome eentheaterbou28)Cornelia,dochtervandeneerstenCinna, wen.Verdere bericllten over hem ontbreken.
vrouw van Caesar, moeder van Julia,stierf
3l). T.AmpiusBalbus,volkstribuun in 62v.
0@*,bewerktealszoot
in 'tjaar68.
lanigdatmenpompejusbtj
Minderbelangrijk zi
jn de leden der takken Zl@ln verschijnen in hettheater enz.uiterlijke
Mammulae en M erulae. Behalve de patrici- eer bewees. Hi
j was zeer bevriend met
sche linie warenerpl
ebejischeCorneliiBalbi: Cicero,die na den dood van Pompejus voor
jne terugkolnstuilde bal29).C.CornelisBalbtls,stamde af van een hem b!j Caesar zi
van Gades afkomstige familie,nam dienst in li
ngschap wist te verwerven. 0ok is hi
j
F

het leger van Metellus Pius, streed eerst praetor geweest.
onderdezetegen Sertorius,enlateronderPomCornelim iinster. Dorp in den landkreits
pejus,doorwien hi
jhetburgerrechtverkreeg Aken van het pruis.regeeringsdistrict Aken,
(7j v.Chr.);ook te Rome genoothijdegunst 1500 r.-kath.inw.

van Pompejus, die hem zelfsmetlanderi
jen
begiftigde, terwijlTheophanes van Mytilene,
devertrouweling van Pompejus,hem totzoon
aannam. 0ok gelukte het hem Caesars toegenegenheid tewinnen.Alspraefectw8Jcsru'
m
vergezelde hi
jin 61 v.Chr. Caesar, die a1s
praetor naar Spanje trok,en was in 60 zi
jn
gezantbij het sluiten van hetdriel
nanschap.
Hoezeer Balbus van zi
jnen kant nietsverzuimd had,om de gunst dermachtigsteman-

nen van zi
jn tijd tewinnen,maakte hi
j toch
van geene laakbare middelen bi
j ditstreven

gebruik Daarom was ook de tegenhem ingestelde aanklacht van aanm atiging van het
burgerrecht veel meer tegen de driemannen

dan tegen hem gericht.Cicero,in zi
jn ongeluk door Balbus ondersteund,verdedigdehem.
Balbus,de eigenli
jke waarnemer vanCaesars
be
i
nlGa
ange
llin,
ë vwa
oors nu eens te Rome,dan weder
ziin beschermerwerkzaam,en)
toen het uitbreken van den strijd tusschen
Caesar en Pompejus onvermi
jdelijk werd (50
v. C.), trachtte htiden geduchïen redenaar

Corllelissen.(Jakob)Nederl.schilder,vroe-

ger ten onrecllte Jan Nvalter van A ssen genoemd,leefde in de eerstehelftder16de eeuw

te Amsterdam ;zijn kunstis verwant aandie
van Lukas van Leiden;levendig van kleur,
scherp van teekening,vertoonen ztinstukken
een sterk uitkomendstreqennaarsierli
jkheid;
de belangri
jkstezi
jn:HetJongstegericht,Saul
bi
j de toovenares van Xndor (1526,te Amsterdam),Christusalstuinier(1507,teCassel),
het Hieronyl
nusaltaar (1511, llofmuseum te
W eenen).
Cornelissell. (Jan Jakob) Nederl. letterkundige, kritikus en lati
jnscll sti
jlist geb.
1839 te Steenwijk,studeerde te Leiden in de
letteren, promoveerde in 1864 op de dissertatie Ilet pprdee! van vtf
gz
izliu,
g Polléo prer de

1eltlp/znlt
zrtîïy/@ef# '
van '
7hli'
?
:: Cae8artotdoctor
zn dit stullevak, arbeidde aanvankelijk te
Deventer en te Arnhem en werd-in 1879hoog-

leeraar in de lati
jnsche taal- en letterkunde

te Leiden ;hi
jschreefvele kritische verhandelingen en bezorgde een uitgave van M inuCicero voor Caesar te winnen,hoewelvruch- cius Felix en van enkelewerken van Tacitus;
teloos Bi
j hetbegin van den'
oorlog lietCae- hi
j overl.in Juni1891.
sar hem op zijn verlangen te Rome achter, Corneliszen of Cornelissen.(Cornelis) Newaarbi
jBalbus,zooalsuitzi
jnebriefwisseling derl. schilder, geb. 1562 te Haarlem ,overl.
met Cicero blijkt,dezen tot bemiddelaar tus- aldaar 11 Nov. 1638, leerling van Pieter
schen de beide tegenstanders zocht over te Aertsen en Frans Pourbus,stichtte m et van
halen.Eerst nade vlucht van Pompejus,aan Mander in zijn geboortestad een schilderwien Balbus uit vroegeren ti
jd nog verplich- acadelnie,waaruit vele beroemdekunstenaars
ting had, werkte Balbus m eer bepaald voor voortkwamen; hi
jzelfschilderde stukken van
Caesar, trachtte ook tot hoogere waardighe- verschillenden aard,meest portretten en myden te geraken en verschafte Cicero vergif- thologische onderwerpen.
fenis van Caesar. Hi
j had grooten invloed, Cornelius Paus van Alaart 2b1 tot Juni
en groote m acht,daarCaesarallesgoedkeur- 253;gedenkdag 2 Febr.
de wat Balbus verrichtte.Na den dood van
Cornelius.(KarlAdolf)Duitsch historikus,
Caesar sloothtjzich bi
j Octavius aan.ln het geb.12 M rt. 1819 te W ûrzburg,werd in 1854
jaar 40 v.C.werd hi
j volgensdeopgavevan hoogleeraar in geschiedenis te Bonn,in 1856
een opschriftconsul.Hetjaar van zi
jn dood te Mûnchen, schreef: Stndien zur Ge8chicltte

g(1861),Diex
'
çïederlfïzlt
Kyc/tex
is onbekend. Behalve zi
jne nog bestaande de8 Acuernàrïep,
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l
yh#r'?,e
s(!derBelagigezrin
ngAJ/?.
:fcr.
:I Cornialli.(Qiovanbattista,graaf)ltal.liteD ie &,'
?
7n,
(zw der tlcltl
yliyc/àczàKiv- ' ratuur-historikus geb.28 Febr. 1742,te orzi,

,

cltenverfa8sqngin Gczlf(1892).
Nuovi,overl 7Nov.1813;hoofdwerk:fsecol;
Cornelius.(KarlSebastian)Duitschnatuur- della Ieffcrtflfrtx italiana (9 d1n? Brescia?
kundige,geb.14Nov.1819 teRonshausenin 1804-1813).
Nederhessen,werd in 1851 privaatdocentaan

Corlliehon, fr.Alagurk,ook spotnaam voor

de universiteit te Halle, waar lli
j sinds
arbeidde door voorlezingen over natuur- en
werktuigkunde, aardrijkskunde en meteorolqgie;hi
j schreef:DieLehre ppzltlevElektric%tl
'
it lfzà# dem M agneti8mus(1855),beber die
Bildunq der x
vcferïea%8ï/àrezleipfachen Elementen (1856),zw.Theovie der'
Wrccà.
scncïz'/fttzàg
ztvisclten Leibt6zlt
/Seele(1880),Grandri8zt
f0ph
ysik. Gcppwpàïe (6dedruk,1886),Ueberfl'
ie
Akf
yltr/
llf'
ng der '
W'elf (t870),etlz.;hi
joverl.
5 Nov.1896.
Cornelills. (Peter van) Een der groot-

een bedeesd,onnoozelmensch.
f'orllides. (Daniel van) Hongaarsch gesclliedvorscher, geb. 1 Juli 1732 te SzentMiklös,werd in 1784 bibliothekaris enhoogleeraar in heraldiek en diplomatiek aan de
hoogeschool te Pest, waar hi
j 4 Oct.17:7
overleed; hi
j schreef oa.Regnm ffu'
ztpttdt
ze,
q'
ai yceculp Xf reinarere,pcnetzlppïtl(1778),
Bibliotlteca .
D'
?4??
.g
f?rzc@ (1792),C'
ommentatio de
religiolte'
tl
eferum Hungarovnm (1791),W'
ndîcice
anonymiBelaer6#ï,
:notarii (1802).
l'
orjligliano Iuigure. Plaats in de ital.

mentalen stijlin deeelstehelftder19t
Ieeeuw,
geb.23 Sept.1783 teDûsseldorf,overl.6Mrt.
1867;24Juni1879werd in zi
jn geboorteplaats
een standbeeld voor hem opgericht;hijillustreerde Goetlle's laq8t: schilderde lresco's
(eenin zi
jn geboorteland toenmaalsbi
jna vergeten kunstvorm),geschiedkundigeenmythologische onderwerpen,decoratiën.Velezi
jner

scheepsbouw ; vele villa's; in hetpalazzo
Filippo Durazzo natuurhistorisclle verzamelingen.
Corlliglio. Gemeente in de ital.provincie
Parma, aan de saamvloeiïtlg van de Bratica
en de Parma;6200 inw.
Corllil(André Victor) Fransch geneeskundige en politikus,geb.te Cusset,dept.Allter,

.

m eesters der duitsche schilderschool,en een prov. Genua, 5 km.w. van de stad Qenua,
der voornaamste grondleggers van den monu- 3200 inw ., aan de monding van dePolcevera;

leerlingen, waaronder Kaulbach,verwierven 17 Juni 1837, werd in 1882 hoogleeraarinde
zicC
h als kunstenaars een grooten naam.
pathologische ontleedkunde,washerhaaldel
ijk

ornelius.(Peter)Neefdes vorigen,com- kamerlid en werd in 1885 1idvandenSenlat,

ponist en dichter, geb 24 Dec.1824 teM ainz, en i
n 1894herkozen
;hi
jschreef:Cbntrébut%oït
werd in 1864 hoogleeraar in harmonie te à J'
pfu#c de8tzlflrttf'
ipzl:anatomique8delagplffe

Mfinchen, en overl.26 oct.1874teMainz;
behalve koren en liederen schreef llij de
komischeopera:D erBavbier'
tlt
kzlBagdad(1859)
en de opera's Der tï# (1865)enGunlod(tekst
naar de Edda,door Hofpaur en Lassen voltooid,in 1892teStraatsburgopgevoerd);als
lyrisch dichter schreefhij:Ein Sonettenkvanz
/r
?
ïr Fttzlf llosa '
ppx Mittle (1859)en Lieder
(186t).
.

Corllelius Nepos.Zie Nepos.

(ondermedewerkingvanCharcot,1863),Leçon'
%
surla yyp/lili:(1879?,Le8sccférie.
getleurröle
tmet Babès,1885),Manneld'
Aïyfplp/epathologiq'
ge (met Ranvier,1869- 76).
Cornillg'. 19HoofdplaatsvanSteubencounty
van den noord-amerik.staatNew-York,8600
inw.2)hoofdpl.vanAdamscounty,staatlowa,
1700 inw.3)Dorp inPerrycounty,staatOhio,
1600 inw. 4) hoofdpl.van Clay county,Ar,

kansas, 600 inw.

Cornély.(Jean Joseph)Fransch publicist, ('orn-ltlatllilles, een vooralin Cornwales
geb. te Noglla (dept.Jura),1845,waseerst geldruikelijke stoommachine metéén cylinder.
in het hooger onderwi
js,werd medewerker Corno,ital hoorn;C.da caccia,waldhoorn

aan verschillendebladen!richttehetroyalistisch blad ,,Le ClaironC: op, en ijverle in
1884 voor hetboulangisme;a1spole.
mistishij
kort, scherp, oorspronkelijk en hartstochteliik; hi
L
j gaf ook een roman in het licht:
'œil#,
4 diable(1878).

Corner,eng.hoek.ln den groothandelbe-

na
ming voor een tijdelijke vereeniging van
kooplieden of :nanciers,die alleaan demarkt
ge
k brachte waren eener bepaalde soort, opoopt,om den verkoopsprjjgeheelinhunne
maqht te hebben.
fp
'ornet (sp. cortteta, ruitervaandel, standaard) heette in vroeger tijd de jongste
offlcier van een eskadron,die den standaard
droeg, welke benaming dushetzelfde is als
ons nvaandrigtt. 0ok afleiding v/h.ital.cornetto, verkleinroord van corno,hoorn.Van

(zieHoorn).
Cornollaille. Landschap in Frankri
jk,de
kuststreek in het zuiden van Bretagne tusschen kaap Raz en de monden van de Loire,
of de arrondissementen van Quimper, 0hâ-

teaulin en Quimperlé va'
n hetdept.Finistère.
Cornu. lat, bi
j de Romeinen een blaasinstrument.0.cerd,hertshoorn.&.copiae,Hoorn
van overvloed.
Cornu. (Hortense Albine Lacroix,mevr.)
Fransch schri
jfster, geb. 1818, peetemoei
van koningin Hortense, vertrouwelinge van
keizer Napoleon 111, met Fien zàj lang in
correspondentie bleef,die zi
J na degebeurtenissen van 2 Dec. 1851.afbrak ;in 1834 w as
zi
j gehuwd metden schilder Sébastian Melchior Cornu (geb.1804,overl.1870);onderden
schtlilnaam Sebastian Albin gaf zij in het

daar cornet & .p%8tons,een soort trompet m et licht:Ballade8 et chant8 zppllcîre: d6 l'Xl?etwee
C of drie kleppen, kleine klephoorn.
maqne (Parijs,184t),GoetheetBettina(Pari
js

orneto Tarquinia. Stad in hetdistrict 1843);bijhaardood 16 Mei1875 vermaakte
Civitavecchia der ital. prov.Rome, aan de ztihaar Lriefwisseling met Napoléon 1l1 aan
Marta, en aan de spoorli
jn Pisa-Rome.zetel de Bibliothèque nationale,om laterteworden
eens bisschops,6200 inw.
110

gepubliceerd.

111.
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Cornwall.

Cornu.(Marie Alfred) Fransch geleerde, groen,kortbehaard,eirond,gaafrandig,vrucht

geb. 1841, kwam in 1860 op de Ecole poly- bolrond, zwart) een dikwtl
s de afmetingen
technique, bezocht vervolgens de Ecole des van een boom aannemende struik,van 2 tot
m ines, en werd in 1866 tot ingenieur be- 5 m eter groot,in bosschen,heggen en parken

noemd;hetvolgend jaarwerdhi
jhoogleeraar
in de natuurkunde aan de Parijsche Ecole
polytechniqueJin 1878 verkreeg hi
j denpri
js
Lacaze op ztn werk over de snelheid des
lichts,getiteld:Détermination dela '
pifey'
gede
la I'
.m1?re d'aprè8 #e: eq ériences ezlcufge:
es 1874 ê'
xlre l'observato%rc et Apnfl/àgry
(opgenomen in de pAnnales de l'Observatoire''); overigens schreef hi
j: Rechercbe8
:,
?
0* la g-é/lea-lps cri8talline (verhandeling
voor zi
jn doctoraat), us Nouveau #0fcrl
'mètre (1870).Du renveruementde8 rie.
:qectraleu de8 rczeu'
r: métalliques (1871),Sur lc
8pectre de l'clrpre boréale (1.
1$4 Jéprïcr 1872
(t872),Eœtoz.
vion de8rldllfcf.
:a'
aAzlpdeminebbr
(1873),S'
arle8pectrenormaltfu 80leil((1881).
Cornu. (Maxime) Fransch plantkundige,
geb. te Orléans, 1843, werd in 1898 hoogleeraar aan de Ecole coloniale,schreef vele
werken over de cryptogamen,overdeziekten
der planten, o. a. interessante studiën over

aangeplant; en C. dfpfpnï/erc 0. alba W ANGExH.,bladen van onderen grijsgroen,eirond

tot elliptisch, takken bloedrood,vrucht bolvormig, wit, bloemkroon wit,geheele plant

van l:/2tot3 meter,houtige plant,tameli
jk
veelvuldig in parken, is afkomstig uitNoordAmerika).
Cornut, (Jacques Philippe) in het latijn
Cornutus, fransch plant- en geneeskundige,
geb. te Pari
js, omstreeks 1606,overl.1651,
schreef: Canaden8ium,Alcsff
zrom aliarumque
zàpxtf'
.- editarnm àîyfprit
z(Pari
js,1535),met
tot vervolg een flora van de omgeving van
Pari
js, getiteld: Enchéridion spfcsicum pcré,
b
xiense.
Cornwall,(fransch Cornouailles)hetzuidwestelijkst graafschay van Engeland,grenst
ten o. aan Devonshlre) overigens aan deq
oceaan,is 3495 km2.grooten telt320.
000 inw.;

de kust is ri
jk geleed; de vulkanische kaap
Lizard (metvuurtoren)en kaapLandsendzi
jn

de phylloxera;hijhield zichooki
jverigbezig de z.w voorgebergten van Engeland;evenals
met de koloniale cultures en heeft vele nut- het tegenovar gelegen Bretagne, is 0. een
tige gewassen in de fransche koloniën doen berg- en heuvelachtig land, opgebouwd uit
harde rotsplaten,opgehoogddoorkaleheuvelinvoeren.Hi
joverl.4 April1901.
Cornus. Hoofdplaats van het kanton C. ruggen,en aan dekantenverzakt;devonische
(9 gem., 5230 inw.) van het fransche dept. kalksteen, doorbroken door graniet, heeft
Aveyron,34 km.van Saint-Asrique,1200 inw onder de gesteenten de overhand; Brown-

5 meter) is het hoogste punt;de
Cornus L. Kornoelje,kornel. Plantenge- W illy (41.
een 25-talsoorten,diehoofdzakeli
jkinEuropa, zachtzeeklimaat;de gemiddelde jaarwarlnte
Azië en Noord-Amerikagroeien;hetzijnvoor is ruim 12O ().,de winterwarmte raim 90 C.,
het m eerendeel boom en en struiken,zelden de zomerwarmte 153/40C.;demyrteoverwinkruidachtige gewassen , met kromnervige terti
n de open lucht,terwi
jldeabrikoosboom
bladen,enhoofdjesachtigeschermenofscherm- en de wijnstok hier welig tieren;de winden
slacht van de familie der Cornaceeën,met laaggelegen kuststreken hebben een uiterst

achtige,saamgesteldebi
jschermen;vruchteen ziHin hier zeer sterk en zeer afwisselend ;de

sappige z-hokkige steenvrucht;kelk 4-tandig, lucht is zeer vochtig,de oogstdaardoorlaat;

bloemkroon 4-bladig, 4 meeldraden, 1 sti
jl,
bladen tegenoverstaand, gaafrandig. De belangrijkste soort is C.ma8,de eetbare kornoelje (bloemen in enkelvoudige, door een

enkele dalen zi
jn uiterf
nate vruchtbaar;de
hoogere bergvlakten hebben een ruwer karakter;hier en daarkomenuitgestrekte veen-

streken voor;ri
jk is C.vooralaandelfstolen

4-bladig omwindsel omgeven schermen,bla- (koper,zil
ver,lood en tin);de ri
jkstekoperden eirond tot elliptisch, aan weerskanten mi
jnen liggen tusschen de stadTruroen kaap
groen,takkenkaal,dejongerebehaard,vrucht Landsend (.Land'sEnd);tin wordt vooralblg

langwerpig,hangend,iersrood,glanzig,bloem- Redruth en Helston gevonden;behalve mi
jnkroon citroengeel),een kromstammige boom wezen, dat &ls à 1/1: der bevolking bezigvan 3 tot 6 meter hoog,en 8 tot 10 centinAeter doorsnede OP 0en ouderdom van 20-25 J
@aren; dikwi
jls ook is deze soortslechts
een struik; de vruchten worden rauw en in
suiker ingemaakt gegeten en hebben een aan-

genamen zuurzoeten smaak; in Turki
je bereidt men er verschillende gelei- en stroopsoorten van, in Griekenland en Hongari
je
bezigtmen ze in delikeurstokeri
j;hetuitermatevaste,:jnvezeligeenzwarehoutwordt

houdt,wordt scheepvaart en vischvangst bedreven. Het zwarte haar,de donkere oogen,
het lange aangezicht en de bruinehuidskleur

verradendencornischen(keltischen)oorsprong

der bevolking.Tot C.behooren ook deScillyeilanden.Hoofdstad isBodmin.Falmouth isde
beste havenplaats,Redruth het hoofdcentrum

der mi
jn-industrie.C. is verdeeld in de zes

kiesdistricten Bodmin,Camborne,Launceston,
St.Austell,St.lves en Truro,en zendtzeven
door de klokkenmakers veelvuldig gebezigd leden naar het parlement(tot1885 twaalf).
voor de houten raderen van hangklokken, Een deel van het graafschap issindsEdward

terwijlhetoverigens bijhetvervaardigenvan 111 (t330) onder den titylhertogdom eigenmuziek-instrlzmenten enz. gebruik vindt;in dom van denpri
nsvanM ales.Oorspronkelijk
Nederland komt deze soort in het wild in had C. eigen heerschers, tot het in 823 aan
bosschen enz.in Limburg voor,waar zijook Engeland kwam ,
wel wordt gekweekt. Andere in Nederland
Cornwall.(Barry)Pseudoniem van B.W .
voorkomende soorten van dit geslacht zijn Procter,zie aldaar.
C..
sczwlfïzletd(bloemen wit,niet dooreenom- Cornw all and Storm ont.Hoofdplaatsvan
windsel omgeven, bladen aan weerskanten hetgeli
jknamig graafschap (128.
000inw.)der
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Coroner.

Canadeescbe provincie Ontario,aan de monCoronango.Stad in den mexic.staatPueding van het Cornwallkanaalin de Sint-luau- bla,5000 inw.
rens,met een haven;2t00 inw.
Coronda. Stad in Argentinië,hoofdplaats
Coro. (Santa Ana de) Stad in den staat van het dept.Sante-Fé,2300 inw.;ten noorFalcon-zulia, Venezuela, nabi
j de golf van den van C.de duitsche kolonie San-carlo.
Coro, de oosteli
jkste bocbt van 4
le golfvan Coronel. Havenstad in de chilische prov.
M aracaibo, 9000 inw.; 10 km.(
) van C.,aan Concepcion, aan de Arauco-baai,uitvoerhaven
de m onding van de rio Coro in de Antillen- dernaburigesteenkoolmi
jnen van Curanilahue;
zee, de haven Vela de Coro,met veel han- 2300 inw.
del, ook smokkelaràj, op de W est-lnc
lischa Corollel. (Samuel) Nederl.geneeskundige
eilanden.
en schrijver, geb.28 April 1827 te AmsterCoroeoro.Stad în hetbolivaanschedepar- dam,stuBeerde in de medicijnen,practiseerde
tem ent La Paz,een der hoogst gelegen ste- achtereenvolgens te Middelturg,Amsterdam
den der aarde (4070 m. boven zeespiegel); en Iueeuwarden,werd secretaris van den geneeskundigen raad van Friesland en oronin4000inw.;koper-en zilvermijnen.
Coroglle (La). Fransche naam der Spaan- gen en schreef,behalve een m enigte verhandelingen en opstellen in ti
sche stad Coruùa.
jdsghriften rn bla-

Corolla,lat.Kransje,bloemkroon.
Corolnandelhout.Het hout van Dio8pqros
hirsata van Ceylon, dat door kunstdraalers
nog op zich zelfkewerktwordt.
fporona,lat Krans,kroon.
Corona.Dorp inQueenscouklty,New-lrork,
2400 inw.
Corona der zoll.'Bi
j een totalc zonsverduistering ziet men de m aan als een zwarte
scltijf,omgeven door een lichtenden kransof
ring,welke corona genoemd wordt.Denauwkeurige waarnemingen van den lateren tijd

den : Barkbch Spfzlpzc in (
te!!#fvan zljAltiid

(1851), De Gcz/nts/leï#dlet'
l- toegepa8t op Je
plbrieksnkirerheid (1861), De Sekcccrdcàppf,
'
ltaar '
verledent tegenw. toe8tand en fpe/fp-df
(I864),Hetps/#cz
?
.
cczczlin Frï:.
gltlpd(1868),De
pArpetfïfk.g ran den zlpczl.
sc/l(metLubach,1869),
Degezpxtf/leï# en yc/lppzl/l6ïtfder '
prpuvc(1884),
De gpetle raadgever '
izlgezonde en zieke dagen
(1884), Het 't
lpoltler.
sc/lppA?c ltui8 601hoehet'
Jzl
8tand fc ltouden (t887),Hetz'
tfïgelïzlgdlerezl,
îvettken '
pppr moeders c9k '
verpleegsteru (t888),
Atlas #er '
i4- e2t '
Z fcncztflipc deelen van Aef
hellben geleerd,dat deze C.niet den cirkél- nî
ensclteliik flc/lf'
/ffgzl (40 afb. met tekst,ten
vorm bezit, zooals m en vroegeraannam)maar bell
oevc van het onderwi
js en voor zelfstudat llaar Vorm zelfs dien van 00n vierkant t
lie,4e druk,Amst.1899).
Corolpella IuAtpItylxr
l-l. oeslacht Van nietvergiftige,
gladtandig e
den rand der maan naar buiten neemt het
/ç
S
N
x
h
I
I
/
.
j
J
<11
slangen, van
lichtvermogen der C. af.Vroegerbeschouwde
*u
...>
ï#%i
.,4v'x'.
*
,
.
.
X
z
J
/
'
defamilieder
m 011 haar a1s de atmosfeer der zon, ter- r-/.--ae.z 5w..u,...-<.'zko-x .'
(I
olunrina(zie
wi
jl de roode protuberansen (zie Chromo- AM
nadert. Voor een deel is deze vorm echter

ongetwi
jf
'
eld slechts schijnbaarvierkant Van

'

..

Rfeer en Protuberan8en) in die atmosfeerzwevende wolken zouden zi
jn. Spectroscopisch
'

ondersoek heeft intusschen aan het licht gebracht,dat de corona een gloeiend gasbevat,
hetwelk op aarde niet bekend is en datmen
den naam Coronium heeft gegeven.Men weet
weinig meer gan dit gas dan dat het veel

C-. f

=.

>q.
.-

-

ColtoxELt,w LAsvls.

aldaar),be-

vattendeslangen, die zich
zoowelin het
&vater als 0P
hetdrogeop-

h ouden;zài
lichtermoetzijn danwaterstofgas,hetlichtste hebben een afgeplattenkop,een middelmatigen
deronsbekenLe elementen.Bovendien geeft langen, niet scherp van het overige lichaam
de C.een zwak continueel spectrum metdon- geschei
den staart,en zijn verspreid over het
kere strepen,die waarschijnlijk van gereiec- noordeli
jk halfrond; van de weinige euroteerd zonnelicht afkomstig zijn. Daaruit is peesche soorten komt C.îced.sook,doch zeer
afgeleid datde C.van een zeerfjne stofof zeldzaam ,in Nederland voor.
nevelachtige gesteldheid is en een gedeelte
Coronelli.(Marco Vincentio) Ital.historivan haar licht gereiecteerd zonnelicht.

kus en geograaf, geb. 10 Aug. 1650 te Ra-

Coronado. (Carolino) Spaansch dichteres venna, overl. Dec. 1718, nadat hi
j in 1702

en schrijfster. geb. 1823 te Almendralejo,
Prov.Badajoz;zij gaf in 1843een bunhel
Poesias in het licht en schreefvervolgenseen
blijspel: El cuct
/rp dee'
v eranza,en een geschiedkundig N
tooneelstuk Alf0n80IV deAra-

generaalvan de orde der Minorieten wasge-

La luzdelTVp,Adoracion(1851),Jarilla(1850,
meermalen herdrukt), La ruedc dede8gracia
(1875) en hetreisverhaalDelTaja alATzlp,
'
ook leverde zijvele bi
jdragen (vertellingen,
lyrische gedichten) aan ,
:siglo Pintoresco'',
7:Allnanaque literario''en andere in despaansche hoofdstad versclli
jnende revistas

(1692), Storia veneta dall'cszàp #27 cl75p#
(3 d1n.)Roma antica 6moderna (1716).
Coroner,naam van een overheidspqrsoon
in Engeland, wiens taak hetis metbl
jstand
van eene jury de oorzaak van plotselinge of
ongewone sterfgevallen op te sporen en vast
te stellen. Besluit de jury dat er moord

worden;hij stichtte te Venetië deAccademia

degli Argonauti,teekende meer dan400landkaarten,en schreef het encyclopedischewerk

Biblioteca '
/
xzlipezwllesacro-profano (op 45 dln.

ppz?, die beiden wel werden opgevoerd doch berekend,waqrvan jlechts 7 verschenen)en
spoedig van het tooneel verdwenen ; beter verder Memor%o yforlcp-gepgrc#c/
ledelleMprec
slaagden hare romans en novellen:Paquita. (
1685),I8ola di Aof/ï (1688),Atlanterenefo

Coronaria.Zie Lychnis,

heeft plaats gehad, dan is het de taak van

Cfpr@nTf'.
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Corporatie.

den C.een beveltOtinhechtenisnemingtegen uit Zuid-Europa, een enkele maal hier te
den veronderstelden dader uit te vaardigen. lande op moerasgrond gevonden.

Reeds sedert de ti
jden vanRichardLeeuwen-

Coronini-cronberg. (Franz, graaf von)

hart werd in elk graafschap uit de ingezete- Oostenr. politikus, geb. 18 Nov. 1833, werd
nen een C. benoemd, om zde rechten van m et den lateren keizerFranzJozefopgevoed,
deKroonuwaar te nemen.Van zi
jnefunctiën studeerde in de philosophie en de rechten,
ging in later ti
jd veel OP den vrederechter trad daarop in militairen dienst,m aakte de
over en behield hi
jnagenoeg alleen boven- oorlogen Van 1859 en 1866 m ee en nam in
genoem den doodschouw. De C.wordt voor 1867 als Overste ontsl
ag; in 1871 werd hi
j
het leven benoem d doch is door den Lord in den rt
jksraad gekozen, waarop hi
j zich
Kanselier afzetbaar, z0o hi
j voor zi
jn ambt eerst bij de linkerzi
jde en vervolgens bi
j de

nietberekend bli
jkt ofzichdaarinmisdraagt Fortschrittsparti
j aansloot, waarvan hijzich
Corongo. Stad in de peruaansche prov.
Ancachs, in een hoogvallei der Cordilleras,
3000 inw.
Coronil.Plaats in de spaansche prov. Sevilla,5000 inw ,
Coronilla L Kroonkruid, plantengeslacht
van de familie der Papilionaceeën, met een
20-talin Europa, de landen der Middell.zee
'
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overl. 26 Aug. 1901 op het slot St.Peters.
Coronis.Naam van de 158steplanetoide.

l

/
R'

e'
z

ky h ï

YA,
1

A

Corot. (Jean Baptiste Camille) Fransch

..-.

Y.

.
e'

landschapschilder?geb.28 Juli 1796tePari
js,

z x

overl. 22 Febr 1875.hoofdw.:Diane et ses
nymphes; Vue de La Rochelle; le Paysage
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A

8l washi
j presidentvan hethuisvanafgevaardigden;11 Maart1881legde hi
j,wegens
de heftige aanvallen zi
jner vroegere partiigenooten, dit ambt neder; in 1882 vormbe
hij uit de regeeringsgezinde elementen een
soort middenparti
j, die lli
j de liberale centrum-partàj noemde, doch die o0k wel de
Coronini-klub werd geheeten; aanvankeli
jk
vri
j sterk,behield deze parti
j bijde verkiezing van 1891 slechts 12 zetels;nadatzijn
kiezers hem meernaalen hun ontevredenheid
over zi
jn houding in de kamer hadden te
kennen gegeven,legde C.in 1895 zijn malldaatneer;in Maart1897 werd hijtotlidvan
-

het Heerenhuis benoemd;aanvang 1899lëgde
hi
i wegens de oneenigheid tusschen de sla*F
wische en de i
taliaansche parti
jzi
@
#
in ambtvan
Landeshauptmann van Görz en Gradisca en

.'''

y vh

e'
,
N.

echter in 1878, als aanhanger der annexatiepolitiek van Andrâssy,afscheidde;van 1879
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CORONILLA VARIA;
a:bloem ;b,uleeldraden; c, peultros.
en W est-Azië voorkomende soorten? kruiden
ofheesters rnet oneven gevinde, zelden 3-

tallige bladen, gaafstandige blaadjes en eenvoudige,langgesteelde okselstandige schermbloeiwijzen,die een soortkroon (corona)vor-

(musO
ee du Luxembourg),le Lac de Némi;le
BaptêmedeJésus-christ (teSaint-Nicolas-duChardonnet); Petit Berger (musée te Metz);
SaintJérôme (kerkteVille-d'Avray);leMatin
et le Soir,un Paysage,l'Etoile du soir,Effet
de matin, Souvenir du Marcoussy,l'Incendie

de Sodome, Nymphe jouant avec l'Amour,
Souvenir de Ville d'Avray, Danse de nympltes,les Bftcherons, Biblis et les Plaisirs du

soir.Hi
j vond vele navolgers,dez.g.lmpres-

sionisten,die inplaats van de natuur de door
deze gewekteindrukken zoeken weertegeven.
Corowa. Stad in het district en hetgraafschap HumederAustralischerepubliek NieuwZuid-W ales, 2000 inw.
Corozal.1) Stad @
In het depart.Bolivar,
Columbia, tusschen de golf van Morosquillo
en de rio M agdalena; 6500 inw.; veeteelt,

men ; vrucht een uit langwerpige stukken
samengestelde gelede peul; in Nederland tabaksbouw, fabricatie van hangmatten.2)
komen van dit geslacht voor C. czp,
er'
?
x,
9,het Stad op het eiland Portorico,dept.Bayamon,

struikkroonkruid (schermen 2-en 3-bloemig, 9700 inw.3) Stadje in Britsch-Honduras?aan
bloemstelen korter dan de kelkbuis,peulen

de m onding van de rio Nuevo, 5000 lnw ,

rolrond, bloemkroon geel)) een rechtop- suikerplantages.
staande sierstruik, afkomstig uit de Alpen ;
Corporale,lat.ln de R.K.kerkhetdoekje
C.'
pcrïtz,
' het bonte kroonkruid,(schermen op het altaar,waarop de ciborie metde 2.
10- 20 bloemig,bloemkroon wit,stengellig- Hostie en onder de Mis het H .Lichaam en

gend ofopsti
jgend)nietzeldzaam,van30cm.
tot3l) meter hoog,kruidachtige plant;en C.
ycprwzpïtfe.
s (steunbladen, tenminste de onderste, vergroeid, bloemen geel,bladeren 3tallig,schermen z-4-bloemig,eenjarige plant

Bloed van Cllr.geplaatstwort
lt. Ditdoekje
moet van zuiver linnen en helderwitzi
jn en
mag slechts doorgeesteli
jkenvaneenhoogere
wtiding gewasschen worden.

Corporatiejfr.Vereeniging,gilde,lichaam .

Corps.
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Corregglo.

Corps,fr.Vereeniging,legerafdeeling,mu- in de brazil. provincie Minas-Geraesontdekte

ziekkorps,studentenkorps,enz.
goudmijnen in exploitatie te nemen hadden
Corps.Hoofdplaatsvan hetkanton C.(12 geen gevolg.
gem , 4390 inw.),van het fransche departe- Correa de Lacerda. (Fernando) Portument lsère,45 km.van Grenoble,1200 inw. geesch schri
jver, 17de eeuw, schreef onder
Corpulentie,de toestand van hetlichaam, den schuilnaam Leandro Dorea Caceres een

waardoor hettengevolge van vermeerdering
der vleesch- en vetmassa buitengewoon toeneemt en die in een ziekelijkentoestand,vetzucht,ontaardenkan.Zwaarlijvigheid.Ophrpllentq zwaarlijvig,gezet.
Corpus, lat. lu
nlchaam. 6'
.delicté: het bestanddeel van hetmisdri
jf,derhalve hetgestolen voorwerp,het voorwerp waarmedehet
misdri
jf gepleegd is,enz.0.juré'
g,naam van
een verzameling wetboeken (zie llomein8clb
llecht).
Corpus Christi. Hoofdplaats van Nueces
county van den noord-amerik.staat Texas,
aan de geli
jkn. baai, een onderdeelvan de

werk over de oorzaken van deverjagingvan
den troon varl Portugalvan Alfonso V1,getiteld: Cata8trophe de fbrflwc! na tfel?pt
gïft'p
del.
Rey D.>1l/pldp VI (1669).
Correetie,lat. Verbetering;Huis van correctie,huis van verbetering; m a.w.gevangenisopdrukkeri
jeniscorrectiehetverbeteren
der fouten in drukproeven ln de natuurk.en
sterrenk.wetenschappenhetnagaan,berekenen
en zooveel mogeli
jk herstellen van waarnemingsfouten,ontstaandoordesamenstelling
der instrum enten, welke uit den aard der
zaak nietalti
jd een volkomen juisteuitkomst
kunnengeven,B.v.bi
jbaromeier-waarnemin-

golf van M exico,en die de Nuecesrivier op- gen het rekening houden m et invloeden

neemt:havenplaats;4500 inw.Debaaiwordt (temperatuur en dergeli
jk),welke kleine ondoorhet voorgelegen Mustang-eiland van de juistheden in de aanwijzing mogelijk maken
zee gescheiden en staat door het CorpusCorrectiel,Middelterverbetering,terwegChristi-kanaal met de zee in gem eenschap.
neming van een gebrek.

Corr., bi
j plantnamen afkorting van J.F.
Correa de Serra,geb.5 April 1751 te Serpe
(Portugal),overl.12 Sept.1823 te Caldas.
Corrado. (Quinto Mario) ltal humanist,
geb. te Oria,1508, overleden 1575, schreef:
Epi8tolae (1565), De lïzl
p'
?
w latina libriffvpdecim (t569),Decopia latiniyerzzppzàï: (1582).
CorralFalso. Plaats op heteiland Cuba,
prov.Matanzas, 8000 inw.;suikerriet,rum.
fw'orralëuevo.Plaatsop het eiland Cuba,
prov.Matapzas,13.
000 inw.
Corral-de-Almaguer.Stadjein despaansche prov.Toledo,aan deRiansares,zijrivier
van de Guadiana,4800 inwoners,brandewi
jnstokerijen.
Corralillo.Stad op het eiland Cuba,prov.
Santa-clara,9000 inw.;looieri
jen.
Correa.(Thomas) Portugeesch dichteren
taalgeleerde,geb.te Coimbra,1537,overl.te
Bologna,1595, was lloogleeraar aan verschillende italiaansche hoogescholen en verwierf
zich in Italië een beroemden naam alsredenaar en dichter; voornaamste werken: De
elepia (1571), De cozWclzltfï.
sepigk'
ammatib'
a8
(1590),Deelpvlfezlfïtz(1591),Deprpyt
lélïc enz.

Correetioneel, fr., verbeterend;correctioneele dfrl/istrafdie in de eerste plaats verbetering op het oog heeften daarop is berekend (vroegerals rechtsgeleerdeterm zooveelals niet-onteerendestraf,tegenovercrimineele straf,onteerende straf);C.'
ppssï:,nietonteerend vonnis (gepaard meteenlichtereof
zg. correctioneelc straf, b.v. voor jeugdige
overtreders opzending naar een ri
jksopvoedingsgesticht).
Corrector. Degene, die op drukkeri
jen,
dagblad-bureaux, enz de drukproeven verbetert of corrigeert.Zi
jn taak bepaalt zich
nietalleen tothet herstellen derzoogenaamde drukfouten (verkeerde letters en dergel.),
maar ook tot bet herstellen van door den
schri
jver begane onjuistheden. Reeds in de
eerste jaren der boekdrukkunstwerden aan
drukkeri
jen C. verbonden en niet zelden
waren dit mannen van erkende geleerdheid.
Zoo wasErasmuseenigen ti
jd C.opdedrukkeri
j van Plantijn.
Correggio. Stad in de ital prov.Reggio
nell'Enliliaaandespoorli
jnReggio-carpi,3000,
alsgemeente 12800 inw.C.,eenshoofdstad

Correa de Naa ofDe Sa Benavides (Sal- van het vorstendom Soro, is de geboortevador) Portugeesch admiraal, gouverneur- plaats van den schilder AntoniusAllegrigegeneraal van Brazilië,geb.1594,overl.16884 naamd Correggio.
na een werkzaam aandeel te hebben genoCorregKio of Coreggio,naam op voorbeeld

men aan het verdri
jven der Nederlanders uit
Brazilië dempte hi
j in 1635 den opstand van
Paraguay, en werd daarop geuverneurvan

g n.
.
'
z
r
'e
z'
N.
.

van hem zelven,gewoonli
jk gegeven aan
AntoniusAllegri(geb.

Rio de Janeiro,voorts gouverneur-generaal
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handelin de zuidelijke zeeën tebeschermen;
in de jaren 1641-51 brachthijde geheele
westkustvan Zuid-Afrikaonderportugeesche
heerschappi
j; van 1658-61 hield hi
j zich
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van zi
jn beni
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Correspondentie.

weinig met volkomen zekerheid bekend.VOl- bezi
gde). Andere hoofdwerken van C.zi
jnde
gens sommigen washijvanarme,volgensan- fresco's in de cam era di San Paolo in l'at
derevanrijkeouders:beideopgavenzijnonjuist; St.Lodovico-klooster te Parma,voltooid omzi
jn vader,PellegriniAllegri,waseentameli
jk streeks 15t9; Diana van dejachtterllgkeegegoed,echteringeenendeelerijkkoopmanin rend,met gen zeer levendig geheelopleverend

jwerk;Ecce Homo (NationalGallery,L'
-nhetstadjeCorreggio;zi
jnmoeder,Bernardina bi
PiazzolidegliAromanilidvan eenoudefam.van den 1520);zi
jn hoofdwerk is degeboortevan
beperktemiddelen.AntoniuswerdteCorreggio Christus, bekend als de Nacht (la notta di
geboren en zorgvuldig oygevoed; (zie ook C.), thans in de Dresdener Galerij,die over
Anch'io sono pittore);bli
gkbaar vormde hi
j het geheel ri
jk is aan werken van C.:omzich niet geheel,zooals dikwijlsis beweerd, streeks een 40-tal werken kunnen metzekerzonder leermeestersin zijn kunst:zijn wer- heid aan hem worden toegeschreven; van
ken dragen sporen van vertrouwdheid met enkele vroeger op zi
jn naam gestelde is de
optica, perspectief, bouwkunst, beeldhollw - herkolnst gebleken, van andere is die nog
kunst en ontleedkunde ;in deze laatste we- onzeker. ln 1520 huwde C. met Girolamo
tenschap kreeghijonderrichtvan dr.Giovanni M erlino, die hem ook als model voor zi.jn

Battista Lombardi,van wien hàj veronder- Zingarella zou hebben ged'
iend; zij schonk
steld wordt een portret te hebben geleverd hem vier kinderen en overl
eed in hetjaar
in het werk doorgaans als ilmedico del C. 1529. C. zel
f stierf in zijn geboorteplaats,
aangedllid;hetisvoortsuitgemaaktdathi
jvan 5 Maart 1534;volgens een legende werdzi
jn
zijn oom,LorenzoAllegri,envanAndreoBar- laatste ziekte veroorzaakt door overmatige
tolotti gezegd Tognino onderricht in hettee- lichamelijke inspanning een som gelds van
kenen ontving en dathi
j later de schoolvan 50 scudi, die hijte Parma te vorderen had)
Francesco Ferrari Bianchi genaamd Fraribe- zou hem nl.)louter Om hem tevernederen,in
zocht; lnisschien ook die van de opvolgers de kleinste pasmuntzi
jnuitbetaaldgeworden:
van M antegna te Mantua;verder wordt ver- hi
j zou dit geld zelfzuinigheidshalve op een
meld dathijtegeli
jk metBegarellite Parma warmen dag van Parm a naar Correggio hebles kreeg in het modelleeren. De w einige ben gedragen en door deze inspanning zich
authentieke der vroege werken van C. zijn laatste ziekte op den hals hebben gevertoonen snelle vorderingen in de richting haald. C. was het hoofd der schilderschool
van zi
jn eigendommeli
jken,oorspronkeli
jken Van Parm a, een onderdeelvan de Lombarstijl. Alhoewel hij zich bi
j zijn leven geen dische school. Hi
j had meer navolgers dan
bi
jzondere reputatie heeftverworvenenwaar- leerlingen. onder deze laatste kunnen alleen

schijnlijk buiten de grenzen van zàjn district
ten eenenmale onbekend was,vond hi
jvroeg
geregeldeafnemers.Eenvanzi
jneerstewerken,
voltooid in het jaar 15l4) is een groot

zijn zoon Pomponio,diein1521geborenwerd
en in hoogen ouderdom stierf, en verder
Francesco Capelli, Giovanni Giarola,Antonio

Bernieri (evenzoo te Correggio geboren en

altaarstuk VO0r het klooster der Francis- dikwi
jls met Allegriverward),en Bernardo
canen te Carpi,een madonnabeeld m et hei- Gatti,genoemd worden.De Parmigiani(Mazligen, thans in de Dresdener Galeri
g.Tus- zuol
i)waren ztjn voornaamste navolgers.
schen 1514 en 1520 voltooidehijvelewerken, Correns. (Erich) Duitsch schilderz geb.
zoowel in olie als in fresco,meestallen voor 3 Maart 1821 te Keulen, overl. 14 Junl 1877
kloosters en kerken. ln 1520 begon bi
jzi
jn te Mûnchen;uitnemend kolorist
beroemde fresco Christus' hemelvaart voor
Correllti (Cesare) ltal.staatsm an,geb.3
den koepelder Benedicti
jner kerk St.Johan- Juni 1815 te Milaan,arbeidde als redacteur
nes te Parma; hi
j voltooide ditin 1524 en dery:llivista europea1) (1833-44)aan ltalie's
ondernam dadelijk daarop een nog grooter vereeniging, nam deel aan den opstand van
werk, voor den koepelvan de kathedraalte Milaan(1848):kreegdaaropvoorTuri
jnzitting
Parma,m ettotonderwerpM aria'shemelvaart; in de kamer,behoorde eerst totde oppositie,
deze arbeid hield hem tot 1530 bezig ;in dit na 1855 tot de regeeringsparti
j,was onder

stuk vooral toont hij zijn meesterschap in Ricasoli (1866) en onder Lanza (1869-72)
het kunstmiddel der verkortingen terverhoo- mi
nister van onderwijs,en werd in 1882 tot
senator benoemd;lli
j overl. 4 Oct.1888 te
1i
enrgge
vhae
nele
devob
oe
rk
st
oeo
ll
ri
l
n
ijg
kheZi
idjnenstole
v
e
n
d
i
g
h
e
i
d
ute verkor- àleina.
tingen waren in zi
jn tl
gd echter niethet on- Correspolldent.lemand,m et wien men in
derwerpeeneralgemeenebewondering;terwi
jl briefwisseling staat; degene, die voor een
Titiaan verklaarde dat m en een zwaarverlies nieuwsblad is aangesteld tot hetleveren van
zqu lijden alsmen uitden koepelte Parma berichten uit zi
jn woonplaats (DagbladcorC's fresco wegnam en hem met goud vulde? respondent); de beambte op kantoren,meer
vergeli
jkt een kritikushetgeheele werk biJ bepaald belast met de binnen- ofbuitenland.

2,quazzetto di rane'' (kikkeryehakt).Parma sche briefwisseling.0ok de agentofvertegenls de eenige stad,die fresco s van C.bezit. woordiger van een handelshuis.
hroor die in de kerk St.Johannesontvinghi
j Corl-espolldellt-reeder,fr.,arm ateurgérant,
472 sequinen,voor die in de kathedraalnaar dtsch,Schif8direktor,eng.managing pzpser of
verhouding veel minder, 350 sequinen; van 8h'
%p'8Au.
$5cs$'dedoordereederijaangewezen
deze sommen moest hij tien jaren met zi
jn gemachtigde, de vertegenwoordiger eener
gezin bestaan(daar beide fresco'shem weinig reederi
j.
Correspondentie.Briefwisseling, ook alle
ti
jd lieten voor anderen arbeid),enbovendien
nog zi
jn gereedschappen bekostigen (bekend over een bepaalde zaak gewisselde brieven
is het, dat hi
j steeds kostbare verfstofen tezamen, deberichten door dagbladcorrespon-

Correspondeeren.
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Corrigiola.

denten in hun blad geplaatst,meer bepaald
Corrib , Lough Corrib naast het Lûugh
de in briefvorm geschreven en eenigszins Neagh,het grootste der iersche m eren,heeft

omvangri
jke artikelen.
Correspondeeren,in briefwisseling staan,
een brief schri
jven, in betrekking of verband staan met. ln de sterrenk.corve8pondeerende zpnyàpppfezt.
'gelijke hoogten,ten o.
en ten w .van den meridiaan waargenomen.
ln de wisk : correspondeerende hoeken:de
hoeken op twee evenwijdige lijnenverkregen
door een gemeenschappelijke (rechte)snijlljn,
aan dezelfde zijde dierlijn gelegen,deeen
als buiten-, de ander a1s binnenhoek, en
welke steeds aan elkandergeli
jk zi
jn.

een onregelmatige gedaante en bevatin zijn
bovendeelveleeilandjes;hetligtindeprov.
Connaught, graafschappen Galway en Mayo;
hetis 41 km.lang,11/,tot10breed,176km.2
groof; het watert afdoor de Corrib,die in
de Galwaybocht uitm ondt.
Corridor, fr.Gang.(Zie aldaar)Corridortrein, ook Harmonicatrein, een uitdoorloopende wagensgevormde spoortrein,waarvan
deoverdektebalcons(vestibules)metelkander
verbonden zi
jn,zoodatmenzich dooreenaantalwagenskan bewegen

Corrèze.Rivier in zuidwestelijk Frankrijk,
Millevache (arrondissement Ussel), aan den
voet van den 948 hoogen Roc de la Forêt
de Cubesse,loopt dooreenschilderachtigdal
in z.w.richting naar de Dordogne,en heeft
een lengte van 88 km.;zi
jis zoo goed a1s
onbevaarbaar.
Corréze.Departement van Frankrijk,be-

en door de Uruguay ten o.vanBraziliëende
republiek Uruguay gescheiden,grensttenz.aan
Entre-Rios,heefteenoppervl.van81148km2en
telt omstreeks 200 000 inw. C.,we1hetargenti
jnsche Mesopotamië geheeten, een smalle
strook lands van ten hoogste280km . breedte,
is vlak,slechtsin hetno.heuvelig,enwordt
door een net van nevenrivieren derParana en
der Uruglzay bewaterd,waaronderdevanhet

Cantal,Lot,DordogneenHaute-vienne,heeft
een oppervlakte van 5866 km2.,isverdeeld
in drie arrondissementen (Tulle, Brive en
Ussel) met 29 kantons en 287 gemeenten,

wouden bedekt en zeer vruchtbaar (tabak,
katoen,ri
jst,suiker)yin hetn.bevindenzich,
behalve de soms 2500 km2.groote Laguna
de lbera,in welke metwaterplantenbedekte

oosten,hetgrootste,isbezetmetvri
jhooge
bergen en wordtwelHoog-luimousingeheeten
(hoogste puaten de berg Besson,978 m.,de
berg Andouze, 9b4 m .,en de Puy de M onédière,920 m.
);hetandere,hetzuidwesten,is
meer een heuvelland,m et zachte glooiingen.
De booge bergen in het n.o.maken de gemiddelde temperatuur tameli
jk koud,vooral
tusschen Usselen Tulle;het arrondissement
Brive, zi
jnde het z,w. deel, heeft een veel
zachter klimaat.De weg vanPari
jsnaarTou-

2)Hoofdstad der geli
jknamige provincie,
beneden de monding van de Paraguay,ter
plaatse waar op 3 April 1588 de adelantado
van Paraguay,Alonzo de Vera met80 conquistadoren aan land stapte;14.000 inw., die
bijna allen een indiaansche taal(hetquarani)
spreken;een ruim plein,een viertalkerken,
allerleiinrichtingenvanonderwi
js,eennatuurhistorisch museum, waarvan in 1851 Bonplanddirecteurwas;eengoedehaven,scheeps-

zijrivieren van deze,is de bodem ongemeen
vruchtbaar en wordt elke duim gronds bebouwd.Ongeveer2/3van het dept.wordtingenomen door granietrotsen; in vele gemeenten wordt kaolingevonden,bijDonzenac
leischiefer,bij Lapleau, niet vervan Ussel
een weinig steenkool;het arrond.Brive levert molelïsteenen. Corrèze isin hoofdzaak

Corrigenda,lat.W atverbeterdmoetworlingen,welke in een werkvoorkomenenwier
li
jstaan het eind van hetwerkisopgenomen.
(Zis ook Errata).
Gor
' riger la lbrtune,fr. Hetgeluk verbeteren, een fransche uitdrukking voqr valsch
spelen. Zijkomto.a.voorinPrevost'sManon

bekend;de ooftcultuur is zeerbelangri
jk;de
omgeving van de stad Briveleverteenaantal
middelmatige wijnen (roode:Voutézac,Allassac. Argentat,Beaulieu,witte:Collonges.
Yssandon,Varetz).Hoofdstad in Tulle.
Corrèze. Hoofdplaats van het kanton C.
(9 gem),8490 inw.)van hetfranschedepar-

zi
jn Adelpbi:waar hi
j hetleven meteendobbelspelvergelijkt en Micio laatzeggen:,,Als
men geen gooi naar den zin gedaan heeft
moet men hem handig verbeteren''(,ldur#e
atcpzd#c:''
'
).
CorrigiolaL.Plantengeslachtvan defamilie
der Caryophylleeën,afdeeling der Parony-

Correus, lat. M edeschuldige, C. debendi,
Corrientes. 1) Provincie der zuid-amerik.
medeschuldenaar, C. credendi, m edeschuld- republiek Argentinië, wordt door de Parana
eischer.
ten w.van Chaco,tenn.vandenstaatparaguay,
ontstaat aan den rand van het plateau van

.

noemd naar derivierCorrèze,w ordtomgeven n.o.naar het z.w.loopende rio Corrientes de
door de departem entenCreuse,Puy-de-Dôme, grootst'
e is; in het zuiden is het land met

entelt322,390 inw.:hetressorteertonder'thof
van appèlte Limoges,onder de universiteit
van Clerm ont, en onder het aartsbisdom
Bourges. Corrèze bestaat uit twee zeer verschillende deelen; het eene,het noorden en

louse loopt hier door uitgestrekte heidevelden;daarachter evenwel,in de dalen van
de rivieren Vézère en Dordogne en van de

meren afwisselen met laagveengronden en
veenplassen, nog vele andere waterbekkens,
versierd met Victoria regïc,
'de voornaamste
hiervan worden m et den algemeenen naam
Las M alayas aangeduid.

aan den linkeroever der Parana,een weinig

bouw .
Corrigeeren,fr.Verbeteren. Zie correctie
en corrector.

den. De opgave der drukfouten of misstel-

een landbouwend departem ent,uitgenomenin Lencaut en in Lessing's Minna r04 Barnhelm
de hoofdstad is industrie er zoo goed alson- en w erd het eerst gebruikt door Terentiusin

tement Corrèze, 14 km. van Tulle,aan de chieeën, bladen verspreid, kroonbladen even
Corrèze,1890 inw .
groot als de kelk 3 stempels, vrucht niet

Corrosie.
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tioreiea.

openspringend; inNederland komtC.littoraliu, zichnaarhetkleedingstukteschikken.Hetdient

deriempjes,voortstengelmetmeerdereliggende takken,bladen,langwerpig,bloemen zeer
klein,in eind-en zi
jstandigebloemschermen,
bloemkroon wit,eenjl
trige van 5 tot20 C.M.
groote plant) vri
j algemeen op vochtige
zandgronden en aan de oevers van rivieren.
Corrosie, lat. Het wegnemen,wegbi
jten,
oplossen van vaste deelen doorbi
jtendemiddelen ofcorrosieren.
Corrupt,lat.Bedorven,slecht.Eencorrnpte
plaatsin een werk is een plaats,die bi
j het
overschri
jven onjuistis overgenomen.
Corrllptio optim a pessillla. Het bederf
ran het beste is hetslechtste.Axiomader
ouden, toegepast op het gezag,als ditdesotismewerd,op den godsdienst,a1sdeze in
fanatisme of onverdraagzaamheid ontaardde,
op aanzienli
jke of talentvolle personen als
deze hun macht of talenten verkeerd aanwendden, enz.

gedeelteli
jk om steun tegeven aan deborst,
anderdeels om het fgutlr een behaagli
jker
aanzien te geven. De sterke insnoering of
inri
jglng oefentechter een hoogstschadelijke
werking op de inwendigeorganen en daarmede op het geheele liclaaamsgesteluit,zoodatvangeneeskundigezi
jde tameli
jkalgemeen
hetdragen van hetC.wordtafgelteurd.
Ofschoon het hedendaagsche corset bàjde
Grieken en Romeinen onbekend was,hadden
devrouwentochdesti
jdsverschil$S'
lendekleedingstukken,dieeven-- '
zoo ten doelhadden, de taille
y1t'
J,
'
naar het heerschende begrip
9
van vrouweli
jke schoonheid te
<-x
vervormen;bi
j de Griekenwal : . ren ditde strophion en de ste'
- #,
/ thodesmis,bi
j tle Romeinen de
,

Jr'

taenia, de zona, de fasciae mamillares enz.,allenborstbanden

Cdprry. Stadje in Erie county van den (.
lu.col
tss'
r.en ceinturen,vanverschillende
noord-amerik.staat Pennsylvanië (n.w.deel),
stof. Uit de middeleeuwen is
5700 inw.;hollthandel,hout-industrie.
Corsaar,ital.zeeroover,kaper.

weinig omtrent een aan het corset beantwoordendkleedingstukbekend.In de14de eeuw

Corsae. ('V14l
.
pe8 cprdcc of (l
ani.
n corsac)
Feheeten,gri
jsaclltig van kleur,ooren kln
eln;
ls in bil
'
zondere mate voortenaming'vatbaar,
en was
' in de 16deeeuw in Frankrijk zelfs

was decolletage bi
jzonder in zwang; lsabeau van Beieren , gemalin van KarelVlvanFrank- e.'
..
x
.
ri
jk,die ditaanhetfransche .llof afschafte,geldttevens
5

Een kleine vos-soort, ook adive en karagan
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een huisdier bijde gegoeden,evenals thans
de troetel- ofschoothondjes;hi
j leeftinhet
wild tusschen hetBaikalmeer en de W olga,
en van Turkestan tot Mesopotamië.
Corsage, (fr.) Borststuk, buste, gedeelte
van het lichaana, vervat tusschen den hals
en de heupen,
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leinen-. dat echter eeheel

t

als bo
'venkleedingstuk was k
.
J '
jyjgeyycht. Ilet tegenwoer'
j
yyg: (
ytjrset sclji
jyjteerst in
- ss'r
den aanvang der19deeeuw
cou
.
.

ju jje mo(je gekomen te

zijn; vöör 1820 wordt het in geen enkel
Corsiea. (fransch La Corse, bi
j de oude
Grieken Kyrnos, ook Korsis). Eiland in d:
M iddellandsche zee,behoort geographisch tot
ltalië,staatkundigtotFrankrijk,waarvanhet't
87ste departementuitmaakt.ligt82 km.van
de kust van Toscane, 172 van de k11stvan
Frankri
jk (Antibes),tusschen43en41O2l'N.B.
en 80 32' en 9* 3t'O.L.van Gt.,en wordt
van de noordkust van Sardinië gescheiden
door de 15 km.breede Bonifaciusstraat.Het
streltt zich uitvan hetn.(kaap Corse)naar
hetz.(kaap BonifaciusofCala-Fiumara)met
woordenboek vermeld.

mensch alleen een lengte van 183 km.;het isinhetmidden
jl()bezçgd wan- 85 km breedyheeft een omvang van 700 km.,
neer
n een beslaat een oppervlakte over 87991/4 km2,en
. va

vrouw sprake
l.,j
'
j
t
/
)
-</
''
; i
;b:i
jhe
uittbde
reeids
ing
l
r
u.
f
,--. a.
, van de hovenOOl
tSAGE
kleeding der
.
vrouw,dat het
bovenlichaam bedekt,lijfje van een damescostuum.Bijstoffen:goede,mooie stot: drap
d'un beau cor8age. 0ok gebruikt als si
jnoniem van corset.
Corse.Zie Corsica.
Corset,fr.Een deeldervrouweli
jkeonderkleeding, om middel en borstgedragen en
bestaande uit overtrokken stalen veeren of
baleinen, welke den lichaamsvorm dwingen
.

als de uitvindster van het
aanrijebare corset met ba-

telt290.160 inw.(Corsikanen,franschCorses):
a
pant
rteenme(nAl
t.ac
isciho,
etBa
ver
diea,
eldOoin
jefnarSa
ronr-d1
is
ssd
ee
me
st
rtv
ei
tène) met 62 kantons en 364 gemeenten;
hoofdstad is Ajaccio.
Algemeene pe.
sfclt
f/àeïg. c.wordt in meridionale richting doorloopen door een granietachtigen bergketen,welke zich ook naar de
noordeli
jke landtong voortzet,naarhetoosten
tamelijk steil afvalt, doch naar hetwesten
lange uitloopers en zi
jketens uitzendt, die
met scherpe voorgebergten totaan de westeli
jke zee reiken,waar een steile,aanbochten en natuurli
jke havens (Sagone,Ajaccio)
Valinco)ri
jkekustisontstaan,terwi
jldehoog-

Corsiea.
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stens 15 km breede oosteli
jkekuststreekeenvormig,vlak enarm aanhavensis.Dehoogste
bergtoppen zi
jn deMonte-d'oro,2391m.,de
Monte-padro, 2393 m., de Monte-Rotondo,
2625 m.en de Monte-cinto,2710 m.Aan de
oost- en westkustmonden meerdere korte,onbevaarbare,deszomerslneestuitdrogenderivieren, ware bergstroom en ;van die aan de
oostkust zijn de voorn.de oolo,84km.lang,
de uit het Nino-m eer komende Tavignano,en
de Travo;van die derwestkustdeGravonne,

-

grond), en zijde voort. Het gebergte bevat
allerleidelfstosen, die echter nog slechts in
gpringematewordenontgonnen;heti
jzervan
6.isvan bi
jzonder goedehoedanigheid;erbestaan een viertal'smelteri
jen;voorts worden
lood, koper,antimoon en m angaan gevonden:
van degesteenten zi
jn graniet,porphier,jaspis,serpentine,marmer en albast te noem en;
op vele plaatsen bevinden zich ookmineraalwaterbronnen.
Ethnographie,handel,zli/rerheït
f.Decorsika-

de Prunelli,de Taravo en de Rizzanese.Het nen,nakom elingen van Phoeniciërs,Liguriers,

bergachtig Linnenland is uitermate wild en Kelten, Romeinen, Arabiererl, Spanjaarden)
van een woest-romantische schoonheid; de oataloniërs,Franschen en Nieuw-griekenzijn
hoogste terrassen zi
jn metwouden,delagere nog een waar natuurvolk,datzich door eermet olijvenaanplantingen bedekt; tusschen li
jkheid, ruwen moed)vri
jheidsliefde,matigde op vele punten ondoordringbare wouden ' heid,gastvrijheid en delnokratischen zin onbreiden zich heerli
jkeweide-streken,begroeid derscheidt, bij welke de arbeid echter in
met aromatische grassen,uit;slecllts aan de minachting staat; een diepingeworteld geoostkust komen eenigermate uaamhangende bruik is de vendetta of bloedwraak, die
bebouwde streken voor.
den plicht oplegt een doodslag, en zelfs

Klimaat, pprt/, fauna,'
tl
pprfôrezlpyelezl.Het beleedigingen van allerlei aard, nog over
door de hooge gebergten en de zeewinden ' De geesteli
jke ontwikkeling laatveeltewenwordt getemperd ; echter komen buitenge- schen over;het dept.heeft ruim 500 lagere
woon dikwi
jlsplotselingeweersveranderingen scholen, benevens enkele inrichtingen voor
voor;Ajaccio heeft bij136dagenzeerschoon middelbaar onderwijs,4 collegesen1lyceum,
weeren48 regendagen perjaareen winter- 19 Dec.1880heeftzichteBastiaeen,,Société
klim aat van C.isaangenaam,daardewarmte vele geslachten te wreken en te vergelden.

temperatuur van 120, een gemiddelde voor- des sciences historiques et naturelles de la

jaarstemperatuur van 150? een geyniddelde
zomertemperatuur van 241
0 een gemiddelde
najaarstemperatuur van 19 C.,en een jaarlijkschen regenval van 633 m.M.De diepe,
breede dalen zi
jn metalti
jdgroene eikenbosschen bedeltt;hier en daar strekkenzichook
bosschen van eiken-,dennen- en lorkenhout
uit,welke heteiland tot een derwoudri
jkste
departelnentenvanFrankrijkmaken;hetwoud
van Bavello,in het zuiden, wordtalseen der
schoonste ter wereld geschilderd; 3/5 van
de wouden van C.bestaan echter uittotvijf
meter hooge,uit Myrten,Cistus-soorten,.
l?p.
:marin'
t
u p/Fcisclïy,Genista,Pistacia-,Erica-

Corse'' gevormd; hoewel de fransclle taal
snelle vorderingen maakt,vooralindesteden,
sindshet schoolbezoek min ofmeerverplicht
is, heefttoch een italiaansch dialectnog de
overhand. De industrie is onbeduidend en
bestaat voornameli
jk uithuis-industrie;daarentegen is de handel,hoofdzakelijk de zeehandel,zeer belangri
jk;devoornaamstehandelshavenszi
jn Ajaccio,Bastia en Calvi.Het
overlandverkeeriswegensdeinditopzichtzeer
ongunstige bodemgesteldheid zeergebrekkig.
De twee voornaamste spoorwegen zi
jn die
van Bastia over den 1162 meter hoogen Col
di Vizzanova naar Calvi enr., en de lijn

en Thymus-vormen saamgestelde planten- Casamozza-Ghisonaccia aan de oostkust

Inassa's,waarin de banditi(dewegensbloed-

Gescltiedenés. De oerbevolking van 0.was
wraak vervolgden)schuilplaats vinden.Vee- van iberischen oorsprong.Etruskersvermees-

teelt wordt op groote schaalgedreven; de terden het kustland en stichttenhierhandels-

paarden,ezelsen muilezelszi
jn echterklein, plaatsen;laterwerdC.doordePhoeniciërs,verhet rundvee is welgroot,doch m ager;verder volgens door dePhocaeërs, gekoloniseerd;in
bevat de veestapel schapen,geiten en var- de 5de eeuw kwam het eiland in het bezit
kens;in het gebergte leven hetwildeschaap der Carthagers,die het in 238 v.Chr.aan de

ofde moufion (ptli:musimon),wilde zwi
jnen
en allerleianderwild;verderwordtveelhonig
en was gewonnen;aan de kusten visch-en
oestervangst en koraalvisscherij, ditlaatste
bi
jBonifacio en Ajaccio.
k)#e bodem is, vooral in de dalen aan de

Romeinen moesten afstaan;twee jaren nade
inli
jving stonden de Corsikanen, den druk
der romeinsche heerschappij reeds moede,
tegen hun overheerschers op, doch werden
na e,n zevenjarigen bloedigen kri
jg volkomen ten onder gebracht (236-230); hierop

kust,zeer vruchtbaar en voorziet ruim in de begon eerst M arius? en later Sulla, aan
behoefte aan koren van de geheele bevol- de kust romeinsche koloniën aan te leg-

king;gedurende den oogsttijd komenduizen- gen; onder de regeering der keizers beden arbeiders van Lucca,om hier de bezig- vatte het eiland 33 ommuurdeen doorhandel
heden te verrichten die de corsikaan beneden zeer welvarende steden;m et de invallen der

zich acht Van de wijnen zi
jndievanSartène
en Santa Lucia diTallano de gezochtste;de
edelkastanje,dieeenzeerbelangri
jkvoedingsmiddel uitmaakt, groeit overalin menigte;
het eiland brengt ook allerlei groepten en
voortreseli
jke zuidvruchten voor denuitvoer,
vlas,krap,indigo)katoen,olie(gemiddeldper
jaar 300.000 hectoliter, van 12.000 hectare

W andalen,die in 470 n.Chr.heteiland geheelin hun machtkregen, brak een ti
jdperk
van vervalaan;in 533 werden deW andalen
door Belisarius verdreven; sinds stond C.
afwisselend onderde heerschappi
j dergrieksche keizers en de Goten,totin 754 deFranken en in 850 der Saracenenhetveroverden;
in den aanvang der llde eeuw werd het een

Corsleana.
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bezitting van Pisa;Omstreeks dezen ti
jdwas Fanano, 1702,overl.te Pisa,1765,washooghet eiland in meerdere kleine heerlijkheden leeraar te Pisa, eerst in de philosophie
verdeeld;in 1002 stond debevolking van het (1735), later in de letteren; ten slotte
n.o.tegen den haar onderdrukkenden adelop wi
jdde hij zich geheel aan de archeologie;
en stichtte een soort representatieven regee- hi
j
schreefeen grootaantalzeer belangrlke
ringsvorm , onder 15 caporali; in het z.w. werken,als:Inutitntionesp/lïfpdpy/lïcceacmastond het land onder graven, a1s die van thematicae,c# nnnm dcplcrum pIarum (
1734)t
Cinara,lstria,della Rocca enz.;in 1077werd Elementi di matematica (1735); Fa8ti attic%
paus Gregorius Vl1 door de Corsikanen als (1744- 1756);D'
issertatione8çlxtïflxpragonisticae

hun opperheer erkend ; Urbanus 11 droeg de g'
l
xilu.
vOlympiorum,pyfMprl-l,Nemeorum atque
regeering over C.aan Pisa op,hetwelk het Jyf/l-fprym tempu8 '
Jzlg'
tfïrïfur ae t
fcvlpzlyf/tzfl:r
eiland in 1300 aan Genuaafstond,welksheer- (1747);Notae Grcec/
lpru- (1749);Inscriptione8
schappi
j eerst in 13:7 door de Corsikanen atticae(1752);Serie8praefector'
am L5'
si.
g(Romae)
werd erkend; door onderdnzkking herhaalde- ab urse condit
a'
l
uçu:ad Jzlsuvl1753 (1763),
li
jk t0t Opstand tegen de Genueezen geprik- Di88ertatione8 de Armesfprum regum et Ar8akeld, als Van 1553--1570 onder Sampietro, cî#crum epocha (1754).
en gedurig de twistappel dernaburigestaten,
Corssen. (W ilhelm Paul)Duitsch taal-en
koos het eiland zich ten slotte een eigen oudheidvorscher,gyb.20Jan.1820teBremen,
vorst,baron Theedor van Neuhof,in genoemd overl
.18Junj187:teLichterfeldebijBerli
jn,

iaar doorde Corsikanent0tkoningvanCorsi- schreef:Orig%ne.
%ppàW.
gRomanae(t84k),Ueber
kagekozen.Genuariepin 1738deFranschen te AuddprccAe,Vokali8htu8 untf Betonung der lat.

'#

hulp,waardoor de nieuwekoninghetgeraden Sprache (1859), Krkt
isclte Xcchfrt
ke zur lat.
achtte het eiland nOg voor de aankom st van Formenl
ehre (1.
866), Ueber #fe Sprache der
deze te verlaten; na het vertrek der Fran- Et
ru8ker(1875)Beitrögezuritali8chenSwrcc/l-

schen brak dadeli
jk een cieuwe opstand uit knnde (1876), De Fplycpru- ling'
ua (1858),
(1741); omstreekshetmidden der18d0eeuw Altertlimernnd Knn8tdenkmalede8Cïdfercïex.serbegonnen de beide Paoli op te treden; de kl
o8ters 8t.Marien ustfder.
liczlt
seyyc/lulcW orta
corsikaansche Senaat benoem de in 1755 Pas- (1868).
quale Paoli tOt generaal; deze w ist de m et
Coretens,(B.J.).r.-kath.geesteli
jke,geb.
fransche hulptroepen versterkte oenueezen 1854, i
n 1879 gewi
jd,sinds 1897 rectorvan
Van all
e punten, Lehalve uit de hoofdstad het pensionaat voorjongejuirouwen ,0.L.
(toenmaals' Bastia) en enkele zeeplaatsen,te Vrouw van Lourdes'' der zusters Dominiverdrijven,in 1768 verkochtGenuaheteiland canessen,te Voorschoten.
aan Frankri
jk (tractaatvanCompiègne);Paoli f'orstelks,(J.F.) Nederl.schrijver en gebood, in afwachting van engelsche hulp, schiedvorscher, schreef:Brèda, GedcAie#kyzlhet aanvankelijk zwakke franschebezettings- dige ù'
i
jzpsderhe#ez?,(d1.1,Breda,1900).
leger krachtigentegenstand,waaropLodewi
jk
Cort.(Cornelis)Nederl.schilder en plaatXV een leger van 30,000 map onder maar- snijder)geb. 1533 of 1536 te Hoorn, overl.
schalk De Vaux zond; Paoli moest nu het 15t8 te Rome, bracht te Venetië de beste
verzetopgeven;hi
j vluchtteinJuni1768naar werken van Titiaan, en onder toezicht van
Engeland;intusschen duurde deguerilla in de deze,in plaats;vervolgens vestigde hi
j zich
bergen nog tot 1774 voort; gedurende de te Rome (1571-78), waar hi
j
e
e
n
s
chool
fransche revolutie werd lïet eiland als een stichtte,waaruit o.a.A.Carracci en Ph.Thoafzonderlijk departement bi
j Frankri
jk inge- massin voortkwamen.
lijfd; ook Paoli keerde in 1790 terug:toen
Cort.(Frans de)Vlaamsch dichter,geb.2l
laatstgenoemde echter doorde Conventienaar Juni 1834 teAntwerpen,werdm ede-redacteur
Pari
js werd ontboden en hethem duidelijk van het liberale dagblad ,,De Grondwetru in
werd dat hi
j daarniets dan zijn doodvonnis 1858 hoofdredactelzrvan depschelde,uen 1861
had te vernemen,riephi
jdeCorsikanenweder secretarisvan den auditeur-generaal bi
j het
onder het oude corsikaansche wapen , den militaire gerechtshof teBrussel,welkebetrekmoorenkop,ten stri
jde enveroverdemetbrit- king hi
j tot zi
jn dood, 18 Jan. 1878, besche hulp eerst Bastia en 4 Aug.1793 Calvi, kl
eedde; zi
jne nu eensvrooli
jke en luimige,
waarop de bevolking,vertegenwoordigd door dan teedere en gevoe@lvolle gedichten wereen aantalte Corte bijeengekomen afgevaar- den bijeenverzameld 1l1 de bundels Liederen
digden,zich op 18Juni1794onderden schepter (2dln.,Antw ,1559),Zing-zang (Brussel,1866),
van Engeland stelde;Corsica kreeg dxdelijk Liederen (Groningen,1868);verder vertaalde
een naar die van Engeland zelf bewerkte hi
jvele der gedichtenvanBurnsrdiehijonder
grûndwet,een eigenparlement,ingerichtalsdat den titel D ef
gchppsdfeliederenvanSpàerfBarn8
van lerland,en een onderkoning;defranschge- (Brussel,1862)in het'licht gaf:van I86l af
zinde parti
j, geleid door generaal Gentili, redigeerdehijhet door zi
jn schoonvader,den
breidde zich echter nleer en meeruit,zoodat dichter Dautzenberg, opgeri
chte tijdschrift
de Engelschen, nadat de Franschen in Oct. De Toekomst,tijdschriftvoor opvoeding en
1796 van Livorno uit een landing hadden ge- onderwi
js,taal- enletterkunde.''30Juni1900
daan,het eiland besloten teontruimen; sinds werd in zi
jn geboorteplaats een standbeeld
voor hem opgericht.
bleefhetaan Frankri
jk.
Corsieana.HoofdplaatsvanNavarro county
Cortaillod. Dorp in het district Boudry
in den noord-amerikaanschen staatTexas,ten van hetzwitsersche kanton Neuenburg(Neuzuiden van Dallas,6300 inw.;handel en in- châtel
),7km.z.w.van de stad Neuchatel,op
een hoogte aan den linkeroever van hetmeer
dustrie.
Corsini.(Odoardo) ltal. geleerde,geb.te van Neuchâtel, heeft methet havenplaatsje
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Cortes de la Frflntera. Stad in de spaanfabriek van onderzeesche telegraafkabels.
sche prov.M alaga, aan den voet der SerraCortale.Qem eente in de ital.prov.Catan- nia de Ronda;5000 inw.;wijnbouw,brandezaro,4000 inw.
wi
jnstokerijen.
bast,scllil.lndeartsenijbeCortambert.(Richard) Fransch geograaf, Cortex,lat.schorsl
geb.te Parijs,1836,overl.te Hyères,1884; reidkunde in allerlelsamenstellingen gebrui-

Petit-cortaillod 1300 inw.,wi
jnbouw en een

zijn hoofdwerk is:hourelteM.
sfpïk-ede8rpycpe,
g kelijk:C.c/lxcc:Kinabast,enz'
et de8 grlstlc: décourerte8pépwj
xrcphique,
s(uitge- flortez of Cortes(Hërnando of Fernando)
geven 1885).Zi
jn echtgenoote,Louise C.,gaf Spaansch veroveraar, geb. 1485 te Medellin

onder den schuilnaam Cllarlotte de Latour, in Estremadura, studeerde te Salamanca in
de rechten en ging in 1504 naar Haiti in
Lelangage de8 #e'
?
1r.
9in hetlicht.
Cortazar. Stad in den m ex.staat Guana- W est-lndië, in 1511 naar Cuba, met Diego
Velasquez, den stadhouder van dit eiland;
to,10.
200 inw.
'i
#ua
Corte.1) Arlondissement van hetfransche hijwerd hier alcalde van St.Jago. Nadat in
departement en het eiland Corsica (Corse),
1517 Hernandez de
Cordova Val1 Cuba
23073/4 km2. groot: het is verdeeld in de 16
kantons Calacuccia, Castifao,Corte,Ghisoni,
llit de noord- en w.
:
.
:J
&
kusten van Yucatan
Moita,M orosaglia,Omessa,Piedicorte-di-oag.
:
.
gio,Piedicroce,Pietra,Prunelli-di-Fiumorbo,
en in 1518des stad* z' A
San Lorenzo,Sermano,Valle-d'
A lesani,Vehouders neef, Juan
') k
t
.
naco en Vezzani,tezamen m et10s gem eenten
A
,
de Grijalva,de kust
.>
:wN.
van M exico ontdekt
en 59.
500 inw.2)Hoofdplaatsvanhetarrond.
#- .'
en
NA .
had,rustteVelasquez
84 km
eeni
.ge
n'o.gelneente Van het kanton Corte,
een veroverings-exvan Ajaccio,aandesaamvloeiïng ld,..x'xkxqAh ,'xvan de Tavignano en de Rsstonica, en aan
peditie uit,aanwier
l1%
,

de spoorlijn Bastia-Ajaccio,is onregelmatig

jjq ' ,

j .#a j

hoofd hijden reeds

ï%
/)V
,,,lrp
*# -3-f>,
j.
aan een 112 meter hoogen,steilen heuvelgel
.
I* om zi
jnonverschrok.t+ f
''
.
I
bouwd,heeft 5000 inw., een bevestigd,in de
kenheid en voort.
j
,
#
g
p
15de eeuw door Vincentello d'Istria gebouwd
varendheid beken; Q.2
kasteel, een rechtbank van aanleg,een ColHsitxAxoo Couu z. denC.plaatste;toen
legio communale, standbeeld van Paoli, van
allesechtervoorhet
Arrighi di Casanovas,en van Joseph Bona- vertrek ge
voo
reerdziwas
ende
, gaf Velasquez, waarparte;in de omgeving marm ergroeven;han- schi
dat C.alle eer en alle
jnli
jk
delin marmer,wi
jn,zuidvruchten,maccaroni. voordeel deronderneming voorzich zou trachDe stad was langen ti
jd hetpolitiekeenstra- ten te behouden,tegenbevel,en gafbovendien
tegische centrum des eilands; Paoliverhief order C. in verzekerde bewaring te stellen ;
Cor
etdo
Pl
in
haa
r to
hooPi
fdnptloa.at
savaatnsz
ijn gouvernement. deze, ten volle op de ter zijner beschikking
Portugal,Alem- gestelde manschappen kunnende vertrouwen,
bespoedigde de afreis en verliet10 Febr.1519
tejo,districtBa
Pio,3700 inw.
Cortegada. laats in de syaanscheprov. met 11 schepen,6 à 700 kri
jgslieden, 18 beOrense, aan de M iùo, 3800 lnw.; minerale reden manschappen en eenig geschtzt de'haven van Santiago de Cuba ; begin Maart
bronnen,drukbezochtbadplaatsje.
Cortegana. Plaats in de sgaansche prov. bereikte hi
j de monden van de Tabasco en
Huelva, bi
j de bron van de Chanza,zi
jrivier vermeesterde allereerst de stad van denzelfvan de Guadiana, 7100 inw.; kopermi
jnen, den naam ; de artillerie,de soldaten die te

olie-en wi
jnbouw.

Cortége,fr. optocht,gevolg,eerew acht.
Cortem aggiore.Plaats in het districtFiorenzuola d'
A rda der ilal prov.Piacenza,aan
de Arda,4600 inw.; een praalgrafderfarnilie
Pallavicini, en in het M inorietenklooster
fresco's van Pordenone.
Cortelnark. Plaats in de belgische prov.
W est-vlaanderen,4600 inw.

paardvochten,en de geheeleverschijningvan
de ddjvende kasteelen die de blanke geweldenaars van uit de verte over den oceaan
herwaartshadden gebracht,vervulden de inboorlingenlnetschrikenverbazing endedenben

de spanjaarden alsbovenaardschewezensbeschouwen; van alle kanten werden gezanten
m et ri
jke gegchenken naar hen afgezonden ;
Cortes, die hier ook zi
jn indiaansche begeCorten (Petrus Renerus).Nederl.r.-kath. leidster,donna Marina,aan zich verbond, die
geestelijke, kannunik, deken en plebaan te hem sinds in zi
jn mondelingeFesprekkenmet
Roermond,geb.1832,totpriestergewi
jd18b6, de inboorlingen belangri
jke dlensten bewees,
werd in 1886 deken,in 1893 kannunik.
vernam weldra dat de heerscher van ditland
Corten (M.R.H.
)r.-kath.geesteli
jke,geb. M ontezuma heette, dat deze over een uitge1844,in 1868 totpriester gewi
jd,sinds1893 strektgebied heerschte en dat ditri
jk sinds
rector en directeur van het klein-seminarie dri
e eeuwen bestond,verder datzi
jnri
jkdomte Rolduc in Limburg.
men onmetelijk en zijn machtabsolulztwas;
Cortenuova. Plaats i/h districtTreviglio dat hi
j dertig vazallen had,kazieken geheen, enz. Dit alles deed C.besluiten de verd0
1
e0
r0itia
nlw
.p
o
indecieges
Becrhi
gaemo
,isaabe
nkednd
e0po
lior, toeve
;r
inv
den
ring van ditgroote en ri
jkelandteonder.

de overwinning van Frederik 11 over de nem en;na in het gebied van een ontevreden
Lombarden,27 Nov.1237.
en gemeene zaak met hem makenden vasal
Cortes,sp.m eerv.van cprfe,hof,gerechts- de stad Vera-cruz te hebben gesticht,deed

hof.ln Spanje en Portugalde naam voorde hij zich door zijn lnanschappen tot voorW etgevende Macht.

loopig kapitein-generaal der nieuwe kolonie
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Cortez.

kiezen en steldeonmiddelli
jkdaaropeenbood- gezonden spaansche kri
jgslieden bi
jzàjneigen
schap aankeizerKarelV op,waarinhi
jderijk- leger in; in de hoofdstad teruggekomen bedommen van het teveroveren landm etsterke vond ht
jdat deze intusschen in opstand was
ileuren schilderde en tevens zi
jn plannen gekomen, en dat de toestand der vreemdeuiteenzette;nog voorhetschip,datdeze bood- li
ngen wanhopig was;Montezuma werd bij
schap naar Europa zolz overbrengen,vertrok, e0n p
do
or
og
ingdeozmenzi
jn onderdanen toe te SPr0ontdekte 0 op 26Juli1519 een samenzwering ken
gedood (Juni1520);na een
onder de aanhangers van Velasquez in zi
jn woedenden stri
jd in de stad ving C.in den
leger; de aanleggers hlervan werden door nachtvan lJulizi
jnzesdaagschenterugtocht
jk aan;hijverloor
hem metden dood gestraft,terwi
jlhijverder, langs den smallen meerdi
om elke verstandhouding naar buiten onmo- hi
erbi
j alle geschut, al zijn paarden,het
geli
jk te maken,en om zi
jnlegergeenandere grootste deel der geroofde schatten,en een
keuze dan te overwinnen of te sterven te aanmerkel
i
jk aantalmanschappen;indevlakte
laten,alle schepenlietvernielen:daarop ving van Otul
nba stelde hi
j echter hetoverschot
hi
j zi
jn tochtnaar hetbinnenland aan,sloot zi
jns legers weder op,leverde den onnoemeverdragen met ontevreden vasallen van M on- li
jk sterkeren vi
jand slag (7 Juli1520),en
tezuma,versterkte zoodoendezi
jnstrijdmacht behaalde een overwinning die het 1ot van
zoowela1szàjn positie,overwon de llem den Mexico besliste;zwaar gewond trokhij8Juli
eersten tegenstand biedende bewoners der
republiek Tlascala, die haar zelfstandigheid

tegen den beheerscher van hetAzteekenrijk
had weten te bewaren,onderwierp ook destad
Cholula,en bereikte met een leger van 6000

inboorlingen en een handvolspanjaarden het
groote meer Texoco,aan hetwelk de hoofden residentiestad van hetri
jk derAzteeken,
M exico of Tenochtitlan, lag; C.werd door
M ontezuma metgrootpraalvertoon ontvangen,

de hoofdstad van den bondgenootenstaat
Tlascala binnen, bracht hier een inlandsch
hulpleger op de been,versterkte zich verder
met nieuwe door de stadhouders van Cuba
en Jamaica tegen hem .uitgezonden,doch door
llem kri
jgsgevangen gelnaakte trèepen, en
ving 28 December m et 550 man te voet, 40
bereden manschappen en 9 kanonnen,en vergezeld van 10.000 Tlascalanen,waarbj zich
onderweg gedurig nieuwe hulptroepen aan-

terwijlde bevolking hem voor een zoon van sloten, terwi
jl hi
j ook door 200 spanjaarden
de zon hield en hem goddeli
jke eer bewees; van Haitiwerd versterkt, den tocht tot her-

de eerste zorg van C.was nu,hetpaleis dat overing van M exico aan; de hoofdstad had
hem als woning was aangewezen,te verster- zich intusschen onder leiding van den nieuken; onderwijl hi
j bezig was een kri
jgsplan wen vorst, Quatemotzin, neef en opvolter verovering van het land vast te stellen, ger van Montezlzma, in staat van verdedivernam hij, dat Montezuma een troepen- ging gesteld,en eerst na een woedende verv
m acht tegen de door de vreemdelingen dediging van vele maanden in en om destad,
gestichte stad Vera-cruz had afgezonden, vielen op 13 Aug.1521de laatstesterke pundat deze de bezetting had aangevallen, en ten,benevensde kei
zer en zijn hofhouding in

dat velen in den stri
jd gevallen waren,terwijlvaneendergevallenspaniaardenhetafgehouwen hoofdnaardehoofdsfadwasgebracht,
om deonderdanenvanMontezumahetbewàjste
leveren dat de vreemdelingen niet,gelijk zi
j
meenden,onsterfeli
jke wezenswaren;zicllten
volle van den omvang v/h hierin gelegengevaar bewust,besloot C.tot een stoutenstap;
metzijn offlcieren ten paleize van den vorst

handen der spanjaarden. #a den val der
hoofdstad ondereierp 0.dadeli
jk de overige
deelen desrijks:KarelV benoemde heln tot
kapitein-generaal van het nieuw veroverde

land, allereerst Nieuw-spanje gedoopt, en

schonk hem het oaxaca-dal a1s m arkiezaat;
in 1524 beval C. denwederopbouw derhoofdstad, en begon met groot beleid een soort

burgerlijk bestuurteorganiseeren;inhetzelfde
aarondernam hi
jeenkoeneexpeditie teland
1e
o
d,slnme
aaes
ktteerh,i
jeizsicchhtevui
antld
enripngersva
oonn jvan
en
so
kà
ei
ig
zer
eve
M exico naar Honduras;na eenuitermate
de legerhoofden die den aanslag op V era- moeitevollen tochtberei
ktehij,steedszoekend

Cruz hadden geleid,deeddezevoordepoorten naar een midden-amerik.zee-engte,Truxillo
van hetkeizerli
jk paleis en in het openbaar in Honduras; Guatemotzin,die den tocht als
levend verbranden, en dwong den in boeien gi
jzelaar had moeten meernaken, werd als
geslagen keizer gedurende de executie zich verdachtvan verraad op zi
jn bevelteAcalan
een vasal van keizer Karel V te verklaren, (Tabasco)terdoodgebracht;hethofteMadrid

hetwelk dezedeed,waaropzi
jngevangenschap
tegen een hoogen losprijs in goud enedelgesteenten eelligerm atewerd verllcht;ternauwernood had C. zich echter op deze wi
jze uit
hetoogenblikkelijke gevaargered,ofhi
jkreeg
bericht van de nadering van een door den
naijverigen Velasqueztegen hem uitgezonden
legermacht,onder Narvaez;metzijngewone
vastberadenheid besloot C tegen dezen nieuwen onverwachten vijand op te trekken;een
bezetting van 20ù man in Mexico achterlatende ging hi
j met het overig deelzijner
stri
jdkrachten Navaez tegemoet,versloegLem
op 24 Mei 1520 bi
j Zempoalo,maakte hem
kri
jgsgevangen,en deelde de tegen hem uit-

begon omstreeks dezen tijd zwermen ambtenaren,evenzoovele bewafers van C.,naarhet
nieuwe gebied te zenden, en terwijl C.de
verovering van Nieuw-spanje voltooide,werden zi
jn bezittingen in beslag genomen en
zi
jn vertrouwde, achtergebleven aanhangers
gevangen gezet; verontwaardigd over de ondankbaarheid van zi
jn souverein,ging hi
jin
1528 in persoon naar Spanje,om genoegdoening te vorderen; de keizer ontving hem m et
groote onderscheiding en decoreerdehem lnet
de orde van Sint-lago;C.keerdedaarop naar
M exico terag,doch bevond hier dat hetbur-

gerli
jk bestuur hem ontnomen enhem slechts

het bestuur der militaire zaken gelaten w as;
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hoewel vervuld van wrevel en gedurig met

de burgerli
jke regeering in botsing komende,
zette hi
j,hoewelmet minder geluk,zijnveroveringen voert: in 1536 ontdekte hi
j het
schiereiland Californië enonderzochteendeel
van de golf,die dit van M exico scheidt;ten
laatste den strijd met de ambtenaarswereld
moede,keerde iijin 1540 wedernaarEuropa

Coruia.

Cortina d'Alnpezzo Zie Ampezzo.

Col.tland.HoofdplaatsvanCortlandcounty
(30.
000 inw.)in'tz.o.vandenN.-amerik.staat
New-York, ten z van Syracuse, 8600 inw.;
ri
jtuigfabrieken.
Cortona.Stad in de ital.prov.Arezzo,aan
dehelfing van een steilenberg,aandespoorl.
Florence-Rome,iszeteleens bisschops,heeft

terug,doch werd ditmaal door Karel V zeer 4000,als gemeente 27.000 inw.,goed onder-

koel ontvangen,verdubbelde daarop zi
jn pogingen om degunstdeskeizersweerteverw erven,nal
n deelaan deexpeditietegen Algerië (1541),werd niettemin geheelveronachtzaamd,en kon laterzelfs ternauwernood een
audientie verkri
jgen;eens zou h!imetgeweld
door de omringende menigte tot de plaats
waar de keizer in zljn ri
jtuig wasgezeten,
zijn doorgedrongen,enopdevraagdeskeizers
wie hi
j was.hebben geantwoord:rlemanddie
u meer provinciën heeft gegeven dan uw
voorvaderen u steden hebben nagelaten/''
en daarop geheelin ongenade zijn gevallen;
C. bracht zijn laatste dagen in verlatenheid door, beslootzi
jn geboorteland te verlaten,werd echter te Sevillaziek,en overleed
2 Dec.1547inhetdorpCastillejadelaCuesta;
hijliet een zoon na,die zich door eenwerk,
getiteld:Breve cpvdpezàt
8îp dela e8fera ?
/ (lela
avte de zltln:,gt
zr(Cadix1555,Sevilla1556)heeft
bekend gemaakt.Van C zelfzijn sleclltseen
5-taldoor hem aan KarelV gerichtebrieven
Lekend,'allen over zi
jn veroveringen hanlle-

houden cyclopenmuren (2600 m. in omvang),ruïnen van een bacchustempel,eenein
1726 stichtte Accademia Etrusca met een
museum van Etruskische oudheden,een van
kunstscltatten ri
jk voorziene dom metschilderi
jen van den in 1441 lliergeborenenschilder Luca Signorelli,kerken,private paleizen
enz.; in de nabijheid,niet ver van hetmeer
van Perugia (Lacus Trasimenus) de kloven
waarin Hannibal in 217 v.Chr. den consul
Flaminius versloeg. C., een overoude stichting,was de belangri
jkste der12Etruskische
steden en heet bi
j PolybiusKyrtonia,bi
j de
Romeinen Crotona; door de barbaren verwoest verhief de stad zich in de ltdeeeuw
weer tot greoten bloei; een eeuw lang door
de familie Casale beheerscht,werd zl
g door
den laatsten nakolneling daarvan aan koning
Ladislaus van Napels en doordeze in 141.2
aan iFlorenceafgestaan,van welken laatsten
staatzijvoortseerlbezitting bleef.
Cortolla,(Pietro da) eigenli
jk Berrettiniot
Berettinigeheeten,ital.bouwmeesterenschil-

lende ;de besteuitgavevandriedezerbrieven der, geb. 1 Nov.1596 te Cortona, overl.16
is die van d0n Francisco AntonioLorenzana, Mei 1669 teRome,grondleggervaneennieuw

aartsbisschop van Mexico,getiteld:Historéa ti
*
jdvak van bloeivan den barokstijl,decorade Alscrc-fdptzgf
z escrita Apr 81& esclarecido tor van het Vatikaan;hoofdwerk Saulus'beconquéstador, Ilernan Otlrfcy, aumentada cpzl keering.

otro8t'
lpctf-iczlfp.
gy zlpfc.
g (Mexico,1770);de
beide anderen zàjn eerstin de 19deeeuw gevonden;alle vàjfwerdendoorCharnay woordeC
lijk vert.en in 1896 in hetfr.uitgegeven.
ortllals (L.A.), r.-kath.geesteli
lke,geb.
1845, in 1870 gewi
jd,sinds 1.
881 rector aan
het pensionaat St. Anna voor jongejuffrouwen te Oudenbosch in N.-Bzab.
Corti.(Matteo).ltal.genees-enheelkundige,
ontdekker van de boogvezelen in hetgehoorzintuig bi
j den rnensch;hij werd geb.in
1475 en overl.1542.
Corti. (Luigi, graaf) ltal.staatslnan,geb.
24 oct. 1823 te Gambarana (prov.Norara),
trad in 1846 in dienst van het departelnent
van buitenlandsche zaken,waseerstsecretaris
der ital. legatie te Londen (1850),vervolgens gezant te Stokholm (1864), danrop
gezant te Madrid (t867), 's Gravenhage
(1869), W asllington (1870,
$, Konstantinopel
(1875 en 1880- 1885)enLonden(1886totNov,
1887), terwijl hi
j intusschen van Maar ttot
Dec.1878 in het kabinet Cairolim inistervan
buitenland was geweest;overigenswashij
metallerleizendingen belast, vertegenwoordigdeltalieop hetcongresvanBerlpn(1878),
op de conferentiën te Konstantinopel aangaandeMontenegro(1880),Griekenland(1881),
Egypte (1882)en Rumelië (1885); hij overl.
19 Febr. 1888 te Rome.
frortile Nallf'artino.Plaatsindeital.prov.
Parma, aan de Parma,zi
jrivier van de Po,
4200 inw.

Corts tluas)Fabrieksplaatsindespaansche
prov.Barcelona,5000 inw.;textiel-industrie.
Cort vall der Lindell, (Pieter W ilhelm
Adriaan).Nederl.rechtsgeleerdeen staathuishoudkundige, zoon van Gijsbertus Martines
van der luinden (zie deze),geb.14Mei1846
te 'sGravenllage, studeerde teLeiden in de
rechten, werd na gepromoveerd te zi
jn
eeratadvokaatin zi
jn geboorteplaats, daarop commies-griffier van de Tweede Kamer,
stond bijde voorbereiding van hetwetboek
van strafrecht de commissie van onderzoek
raadgevendter zi
jde,werd in 1881 hoogleeraarin de rechtsgeleerdlleid aan de hoogeschool te Groningen, later aan de gemeentelijke universiteitte Amsterdam,en 26 Juli
1847 in hetkabinetBorgesius-piersonminister van Justitie, als hoedanig hàj in Juli
1901 aftrad.
Corllehe.Stadje in Portugal,districtSantarem,aan de Sorria,3400 lnw.
Corulloll.Gemeente in despaanscheprov.
Leon, besproeid door de Vierzo,3700 inw ,
veeteelt.
Corulnba.Stadje indenbrazil.staatMattoGrosso, aan de boven-paraguay,7000inw.;
belangri
jk strategisch punt, langen ti
j1 een
twistappeltusschen BraziliëenParaguay;het
stadje werd in 1788 onder den naam Albuquerque gesticht.
Coruùa.(La)1)Provincie van hetkoninkri
jk Spanje, in Galicië,grenstten n.en w.
van den Atlantischen. oceaan,ten o.aan Lugo,

Coruia.
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Corvidae.

ten z.aan Pontevedra,heeft een oppervlakte C. zocht de fransche maarschalk Soult op

van 7903 km2.,telt620.000inw.(voor1/2analphabeten),en is verdeeld in 14 districten;C.
is een waar bergland, welks korte rivieren
aan de zeer onregelmatigekustindiep-inslli
jdende,meestvoortrefeli
jke havensvormende
rias (bochten) uitlnonden; de hoogstè berg
is de Coba da Serpe (803 ln.)aan de oostgrens; het klimaat is koel,ri
jk aan regen;

16 Jan.1809 vruchteloos de ziqh terugtrekkendeEngelschen onderMooreteverhinderen
zich in te schepen ;op 2t Febr. 1820 werd
te C. door het volk en de troepen de constitutie in werking gesteld;13 Jali1823veroverde generaal Bourck de hoogten vöôr de
stad,waarop zijkapituleerde.
Corullna. zoofdplaats van Shiawassee

veeteeltis bloeiend,visscheri
jenscheepvaart
leveren een groot deel der kustbevolking
het noodige; de productie van delfstofen is
onbeduidend;de ni
jverheid omvathetinzou-

de middeleeuwen werden degrondwerkersen
li
jfeigen corveabelen genaamd.Van daarthans
de beteekenis van een onaangenaam,lastig of
zwaar werk.ln hetlegerenz.sommigewerk-

de gemiddelde temperatuur bedraagt ruim county van den noord-amerikaanschen staat
140 C,;de sterk verweerde bodem is weinig Michigan,1400 inw.
vruchtbaar, bevat echter hier en daar wouCorvallie Hoofdplaats van Benton county)
den, weideland en strooken bebouwbaarland, van den noord-amerik.staatOregon,1600 inw.
die nog koren boven behoefte opleveren; de
Corvee, van het lat.corvatu8,gebukt;in

ten van visch,fabriekenvanscheepsproviand) zaamheden, die in de kazerne moeten verglaswaren,fayence,linnen,en lederwaren.Het richt worden.

hiergesproken dialectisverwantaanhetpor- Corvera.Stadje in de spaanscheprovincie
tugeesch (zie ook Galicië).
Oviedo,4100 inw.
2)Hoofdstadderprov.Coruùa,fraaigelegen
Corvidae. De Raafachtige Vogels.VogelaandeRia(bocht)vanCoruùaenaandespoor- familiev/dordederZangvogels,08cine8,envan
li
jn Palencia-Montforte-coruia,bestaatuitde 4egroepderTandsnaveligenDentirostres;alle
bovenstad ot oude stad, die door muren is lliertoe belloorende
omgeven, door een citadel wordt beheerscht soorten hebben een

en op hetoosteli
jk deelvaneenlandtongligt, krachtigen offlauw
en de benedenstad, La Pescaderia, die uit gebogen snavel,die
een visschersdorp ontetaan,thans methaar aan de randen sni
j-

-v*

nieuwe straten,waaronder de Calle Real,en dend is,maarwaarpromenaden het gegoede deelder bevolking aan zich slechtseen

llerbergt;C.iszetelvandenkapitein-generaal
van Galicië, van een hooggerechtshof,van een
handelsrechtbank enz., is een vestingplaats
eersten rang,en heeft38:000 inw.,eenzestal
kerken (waaronder de In het midden der
12de eeuw gebouwde Santiago en de Santa
Maria de1Oampo),een bagno metplaatsvoor
500 veroordeelden,hospitalen,kazernen, een
school voor de zeevaart, en allerlei andere
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met vruchten en zaden alsmetinsecten en zelfs
met het vleesch vatl doode dieren voeden;

instellingen van onderwi
js; de zeer veilige, velen leven in troepen Li
jeen,echter steeds
halvemaanvormige haven wordt door vi
jf in monogamie Geslachten Trypaltocoraœ,de
forten verdedigd, waaronder de forten San Roeken, Corlnb8:de Raven, Colaeuu,deTorenAnton en Santa Cruz aan den ingang; 2 km.

van C. de naar men wildoor Trajanus gebouwde Hercules-vuurtoren. C. feeft een

.
,

groote sigarenfabriek,la Palloza,in devoor-

stad Santa Lucia, en belangri
jken handel,
vooral kustverkeer;de voornaam ste uitvoerproducten zi
jn levend vee,gevogelteeneieren
naar Engeland, ooft,wi
jn,sardines en zoolleer, zeep en glaswaren; de invoer bestaat
uit visch,suiker en huiden uitZuid-Amerika,
en steenkolen,petroleum en katoenen manufacturen uit Engeland;er is een nederl.consulaat. C.staat in geregelde verbinding met
alle spaansche en verschillende europeesche
havens,cn verder metHabana,Buenos-Ayres
en Brazilië, werwaarts irz het laatste tiental

jaren der 19deeeuw eensterkelandverhuizing

uit de provincie coruga heeft plaats gehad.
c., well
=lcht een stichting der Phoeniciërs,

wt' .,

't:
N-

.
.

.

- '
'
3
pl
'

,

'

heette bii de Romeinen Brigantium)bi
j Ptolemeus #lavium Briaantium, in de middeleeuwen Caronium ; Ln de haven van C.trok
in 1.
588 Filips 11 zi
jn Onoverwinneli
jke vloot
PICA VAltA?DE EKSTER.
bijesn; 10 iaren later verscheen een eng.
vloot onderbrake en NorrisvoorC.,datver- kraaien, Corone, de Kraaien, hudfraga, de
overd en voor een deelverbrandwerd;nabij Notenkrakers,M ca,de Eksters,Garrnlnh de
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Gaaien,Pyrrbocoraœ (zie Alpenkraai, dl. 1,
pag. 315), (krmnltnr, (Afrika), Lopltocitta
(Soenda-eilanden),Dendrocitta(oosteli
jkAzië),
G//r'
t
scppt
:i,
g(oost-indischeenaustralischeeilanden),Barita(Nieuw-llollandennaburigeeilanden),Ptilorhynchns,(idem),Clblamydera(idem),
Cyanocoraœ (Zuid-Amerika).In Nederlandkomen voor:
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Colaeus nlollcdula otCorvls ntoledula,dekauw of
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Corynephorus.

Denktnale de8 (Wriyll. FanatismuR (1845, 2e
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qel,Stuttgart,
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U@rV@.S0t kleinste eiland der Azoren.
Corydaline, 0(y1Ijt
)N04! 0en zwakke Organtscjje bast
jin den wortol van eenigo O0rydalissoorten.
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Pyrrlocorax graculus en (1e alpenkraal(zle aldaar), C@ryd@n.1)SoofdplaatsvaqW aynecounty
Pyrrhocorax alplnlts,dle llslde ln delïoogegebcrgten van den noord-amerik.staat lowa,1000 inw.
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corylus. Zie Hazelnootstruik.
me
arl
dc
le
gltl
d
reli
ï
uk
uel
Id
ne
stl
nr
cn
t,
dg
ae
tlllt
eo
net
vo
ruwe
denpaarcor
ym .bilbren
t
l
jdrk
owa
pp
eo
sog
j
M
o
ln
d
boo
. Zi
e Oo
mpos
ite
n.
..
m
x ..w
..
-.
De famille bevat 21 geslachtcu met omstreeks 200
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Corvinae
CorvinusXatthias ZieMatthias1Corvinus.
Corvinus.(Jakob)ZieRaabe.
Corvin-W iersbiteki.(OttoJuliusBernhard
van) Duitsch publicist en politikus,geb.12

saphier)robi
jn en amarilen dat evenals dit
laatste,t0t sli
jpmiddelgebruikt wordt.
Gorynephqrus P.B.Plantengeslachtval
de familie der Gramineeën, onderstkroonkafje spits,met gaafrandigen top,meteen

Oct. 1812 te Gumbinnen.overl.2 Maart1886 naar boven knodsvormig verdikte naald,die
te W iesbaden, was in den fransch-duitschen in het midden oen krans van haren draagt;

oorlogberichtgeverdermNeuenFreienPresse'', inNederlandkomtC.caneseens4:1.
1.canescen8,
schreef:Illu8trierte Weltge8chiehte (metHeld, W eingaertneria canescens):hetbuntgras,voor
4 dln.
,1844 51,2edrak,8dln.,1884),Hi8tor. (zodevormend, bladen opgerold, gri
jsgroen,

Corynldae.

-- 1760 --

)

-

--

.- -- --

P
luim '
voor e-n naid
en bloeiti
jd saamgetrokken, zilvergri
gs),vrJ-a1gemeen Op schralehei-
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C@rynidae FamilievanPolypvormigevoedsters van Neteldieren OfCoelenteraten, van
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splitst,vereenigde hydroidpolypenzijngeheel Coryplla L.Plantengeslachtvan defamilie
naakt of slechts aan den basis van eene chi- der Palmen, met 6 in tropisch Azië, vooral
tine-scheede voorzien; de voedingspolypen in Oost-lndié
'inheemsche soorten;zijllebben
hebben een knods- Of spoelvormige gedaante een soms hoogen, soms korten, mergri
jken
en ontspringen e1k voor zich, zelden (ge- stam en doornige bladstelen'
,het langstbeslachten Staurédia en Clavatella)taksgewijs, kend en lletnuttigstis(I
.uzzlùrcculîferc,de
uiteen kruipend coenosark (het deelvanden schermpalm ;de20 22meterhooge,ongeveer
stok datde gemeenschappelijkebasisderver- overal even dikke stam draagt een bladerschillende individuënuitmaakt),datdoorgaans kroon van 10-13 lneter doorsnede;de omuit een vlechtwerk van uitloopersbestaat'
,in streeks 5 meter lange bladen hebben armsde vangarmen en hunneplaatsing bestaan aan- dikke bladstelen, van 2 m eter lengte: in

merkelijke verschillen,die totgeslachtskenmerken dienen; bi
j eenigen (geslachten P0docoryne, Clavatella,Hydractinga) staan zijin
een enkelen krans, op eenigeh afstand van
den mond; bij anaeren (geslachtSlauridia)
volgt op den eersten krans een tweede met
armen van geli
jkeof(bi
jhetgeslachtFprficlava) van verschillende gedaante,ofwel(geslacht Clavula) er volgen daarop eenige verspreid staande armen; nietzelden ook (geslachten Coryne, Syscprpxe,zlrupl,Myréotheta,
Spadiœ,Clava) zi
jn uitsluitendzulkeverspreid
staande armen aanwezig,terwijlde soorten
van hetgeslachtLar slechts twee draadvormige vangarmen bezitten.0ok in degedaante
en in het maaksel der vangarme
ntredennog
.
verschillen op, die de eigenli
g
ke geslachtskenmerken uitm aken.Biivelen zi
n allevanz-i
armen1 ol ten minste eenigen, aan hetuiteindeverdikt.

Oost-lndië worden dezebladena1sdakbedekking gebruikt'
,de Malabarenschri
jvenermet
i
jzeren griiels op; de vruchten tergrootte
van een kers, bevatten een harde,houtige
steenkern, waaruit allerlei sieraden worden
vervaardigd;het merg in den stam leverteen
slechtesoortsagoop;hethoutisvastenhard.
Coryphaena L.De Goudmakreelen.Vischgeslacht van de familie der Makreelachtige
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oidei,en vandeonderfamilie
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Coryza. Verkoudheid,neus-catarrh.
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@Sa.ltal.en sp.zaak,ding.ln dealgebra
de onbekende grootheid die gevonden moet
worden, vandaar dat deze tak der wiskunde
.
-in vroeger tigd ,,regelvan Cos'?werd genoemd.
Cosa. Stad in den mexic. Staat Sinaloa,
aan den voet van de Sierra M adre,9300 inw.
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op (
ttap in den mexic. staat Vera-oruz,aan de gevan ele:men-vorntelltï
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.bll&-el st
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Jde ljknamige rivier die in de lagune van Ava
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van enkele op dekusten vanNederlandleveu ztjn de rado valt,4800 inw.
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Coejn.

de ital prov. Cosenza, ontspringt aan den het werk van Giuseppe Pacchioni, en een
M onte-pollino, heet eerst Coscilello, neemt Italiabeeld, verder een gotische kathedraal

rechts de Escaro op, en mondt uit in de met het graf van Lodewi
jk 11I van Aniou,
Crati(linkeroever).
die hier in 1435 overleed,meerdereanhere
Coseolllatepee of San Juan de C.I'laats kerken, kloosters, een prachtig paleis van

in den mexic.staat Vera-cruz,aan derio
Jalpapa,5000 inw.
Coseealls,zie Secans.
Cesel.Hoofdplaats van denkreitsC.(6741/2
km2.,70.000inw.,1stad,t05landgemeenten)
van het pruisisch regeeringsdistrlct Oppeln,
aan de Oder, die hier de Klodnitz en het

justitie,twee academkes derwetenschappen
en schoone kunsten,een koninklijk college,
een seminarie,enz.; in den zom er is de stad
zeer ongezond (moeraskoorts). Zi
j dri
jfteen
belangràjken handelin zi
jde,olie,wi
jn,hennep,koren en honig en in deterplaatsevervaardigde fayence-,i
jzer-enstaalwaren;inde

Cosel.(Charlottevon)Duitschromanschrijf-

Coserow. Dorp en zeebadplaats in den

Jan.1818 te Berli
jn,vestigde zich in 1848te
Schwedta.0.,sghreef:Novellen(2dln.,1858),
iHbdern(1868),D%ebarmherzigeSc/l!
ce.
:Icr(1870),
ltttIcùprïxf/zderBolf(1878),Da8Herzcuf#ezl
recbten Fleck (1879),L'
aft8cklb'
886r(1882) enz.
Coseley.Stad in het engelsche graafschap
Staford,in de gemeente Sedgley,14.
000inw.
Cesenz.(Enrico) ltal.generaal,geb.12
Jan.1820 te Gaëta,nam in 1848 deelaan de

ringsdistrict Stettin, 12 km.van Zinnowitz,
op het eiland Usedom,tusschen de Oostzee

Klodnitzkanaal opneemt,6000 inw.;tot 1873 uitermate vruchtbare omgeving liggen een
een vestingplaats.
40-tal dorpen en steden.

ster, pseudoniem Adelheid von Auer, geb.6 kreits Usedom-W ollinvanhetpruisisch regee-

en hetAchterwasser;400 inw.;ten n.o.van
C. de 60 m.hooge Streckelberg,aan welks
voet hetoude Vineta zou hebben gelegen.
Coshoeton. Hoofdplaats van Coshocton
county (27000 inw.) in het n.0. van den
noord-amerik.staatOhio,3700 inw.
Cosimo.(Pietro di)ltal.schilder,geb.1441
verdediging van Venetië, had in 1859 het te Florence,overl.aldaar 1521,leerling vqn
bevel overhet eerste regimentAlpenjagers, Cosimo Rosselli; hi
j staat op de grensschel-

werd te Napels door Garibalditot minlster ding der oude en nieuwe era in de toscaanvan oorlog, benoemd,en trad in M aart 1862 sche kunstvormen; meest mythologische en
als divisie-generaal in het ital.leger;in 1866 religieuze stukken

had hi
j hetbevelbi
j Custozza;in 1872werd
hi
*
#
i1id van den Senaat,in 1882 chefvanden
generalen staf. Hij overl.28 Sept.1898.
Cosenza. 1) Provincie van hetkoninkrijk
Italie, tot 1871. Oalabria citeriore geheeten,
beslaat hetnoordeli
jk deelvan hetlandschap

Cosijn.(Peter Jacob) Nederl.taalgeleerde,
geb. 29 Nov.1840 te Ri
jswi
jk, studeerde te
Leiden in de letteren,was eerst conrectorte
W inschoten,daarna leeraar indenederl.taalen letterkunde te Haarlem) en w erd in 1879

Calabrië, grenst ten n. aan Potenza, ten z.
aan Catanzaro, teu o. aan de Ionische zee

(golfvan Tarente),ten n.aan deTyrrheensche zee,is 7358 km2.groot,telt471.000 inw.
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sano, lnet tezamen 151 gemeenten; de provincie is zeer bergachtig, slecbts in het

1
,
nidden, het dal der rivier Crati, vlak en
wegens demoeraskoortsonbewoonbaar;langs

de westkust loopen de zuideli
jke uitloopers
van de Apennijnen, met nog enkele hooge
toppen,alsdeSierraDolcedorme(2271meter ;
het oosteltjk deelis bezetmetdenoordelii
lke
hellingen van het woudgebergte Sila (tl11()i
meterà; goornaamste rivieren:Crati,Coscile
fnet Escaro, Savuto, Neto en Trionto; (le
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bodem is ten deele zeer yruchtbaar;de 1)e-

volking verbouwtkoren,ri
lst,sairaan,hennep,

zoethollt,olie,wi
jn en zuidvruchten,endri
jft
verder bi
jen-, paarden- en schapenteelt;de
mijnen in den Sila leveren zilver,tin,lood,
alàastenzout;deindustrieomvatzi
jde-,llanelen katoenweverijen,teerfabrieken enz.
2)Cosenza,hoofdstad der prov.C.,aan de
noordhelling van een heuvel, aan de Crati,
ter plaatse waar deze de Busento opneemt,

psvsu Jwcos Cosux.

aan de spoorli
jn Sibari- cosenza (69 km.),is
zetelv/h.prov.bestuur,vaneenaartsbisschop hoogleeraar in de nederl.taalaan dehoogeen telt 20.
000 inw.; op het plein voor de school te Leiden, aan welke hi
j voor den

prel'
ectuur een in 1879 onthuld gedenkteeken cursus 1898/99 rector qtagni:cus was; hii
voor de gebroeders Bandiera en andere deel- l overl. 30 Aug. 1899. Hl1 was van 1870 -75

nemers aaq den Calabrischen opstand van Imede-redacteurvan de y:Ned.Taal-enLetter111
111.
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M
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kunde'') Van 1877--79 van de Taalkundige

Bi
.
jdrag- '') langen ti
jd medewerker aan het
Nederland8che W oordenboek, en sqhreef:.
Nederlandsche Spraakkun8t.flyvlpftwlc(4e druk
1875, 7e druk 1886),Altwestsaclt8i8clte Grt'plmatik (1883,1886,1888),VergeliikendeSpl-aakleer der Nederland8che,ffppp#uïfycàc.en.F% g
. c!
sclte'taal(1864),Depuf
,
l-zletferfc'
nt
fychcpsalmen
(1870),orerxu
l.
zwclmbi.
sc/lcppt
èàic(rede,llitgesproken op den 324steltverjaardagderuniver
siteitte lueiden,8Febr.1849)BokuopteNederl.
Spraakkunut (7'
le druk,herzien door R.Zuidema, Haarl. 1900), benevens artikelen in
verschillende binnen-enbuitenl.ti
jdschriften.
Cosi
jns,S.J.(Adrianus)zuid-nederlandsch
volksdichter en geestelijke, meen nevenhaner'' van den Oisterwl
jkschen Cats (patel'
Poirters), peven hartelijk, even naïef,even.
Femoedeli
jk''; hij werd geb.1658 en overl.
ln 1711. Zie Prof. H.J.Allard,S.J.,Patet'
ylt
frz
itzw.
lf,
s C(
)84n8, S.J.,een historé8clt-letterk.
dc/lefd,metgenealogi8chetabellen(uitgave1873).
Cosinus.Zie Sinus.
Cosilllle, schuilnaam van J.A Heu; (J.
Hufvan Buren,schri
jver vandenromanffz
)Jeveer,een werk in den reestvanKlikspaan's
1:Studententïpen'',endatm eenaantalfrissche,
aanschouwelljke en vooralvrooli
jketafereelen
het studentenleven schildert.C.leverde ook
een geli
jkgetiteld bli
jspel.
Cosm as of Kosm as, bi
jgenaamd lndicopleustes, geograaf uit Alexandrië, schreef,
nadat hi
j als koopman verre reizen hat
l gedaan en laterin den geekeliikestandwasgetxden, omstreeks 547 n. Uhr. eene uit12
boeken bestaande zzchristelijkeTogographie'',

Co
ssa.
'w

XXXX.-L

f'osnae.tGabrielJules,graafde) Fransch
agronoom en publicist, geb. te ClermontFerrand, 1819. schreef: Décentrali8ation tz#-

m'
inistvative (1844), Q'
aestion romaine (1860),
Souvenirs tlu règne defzpui.
gXIF (t874-81),
Le8 rïcAeyyc.
s du ,c!(
(f,
9Mazavin (1884).
.

Cosne 1)Arrondissement vanhetfransche
dept. Nièvre, 13861/4 km.2;hetOmvatde6

ka
ntons La Chari
tê,Cosne(10gem.,17,670
.
lnw.)1 Donzy , Pouilly, Prémery en SaintAmand,tezamen m et 65 gelneenten en71,
970
inw.2)Hoofdpl.vanhetarrond.enhetkanton
C., 53 km . n.w. van Nevers,aan de Loire,

a/d. monding van de Nohain;8600inw.,handel(hout,linnenstoffen,metalen,leerl,industrie.
Coslle-sur-l'œ il.Gem eente in hetfransche
dept. Allier. 25 km.van M ontluçon,aan de

œ ll, 2200 inwa;kaarsenfabrieken,ververi
jen,
werkplaatsen der Colnpagnie des chemins de
fer economiques.

Cossa. (Francesco) ltal.schilder,metCoschilderschool,was eerstzijnvader,Cristoforo
simo Tura grondlegger der Ferrareesche
Cossa,eveneensschilder,behulpzaam,vestigde
zich later te Bologna,voltooide hier in 1474

een groot Madonnastuk met heiligen (thans
in de Pinakotheek te Bologna);ztjn hoofd-

werk, een M aria boodschap,bevindt zich in
de Galeri
jte Dresden.
Cossa. (Luigi)ltal.staathuishoudkundige,
geb.27 M ei 1831.te Milaan,studeerdete Pavia inde rechten,zettenzi
jn stutliënteW eenen
en te Iaeipzig onder Stein en Roscher voort,
werd in 1858 buitengewoon en in 1860gewoon
hoogleeraar in de staathuishoudkunde aan de

universiteitte Pavia;hijoverl.10 Mei1896;

in de gridksche taal, waarin hi
J Over de tegenstander van deBastiatscheoptimistische
verstafgelegen landen, zelfs over lndië en richting in de leer der staathuishoudkunde,

j deze,tot een zelfstandig en aan de
Ce
ylon,veel belangri
jks mededeelt, en, het zochthi
stelsel van Ptolem eus verlatende,de aardbe- italiaansche toestanden aangepast stelselomschri
jving aau de bi
jbelsche voorstellingen gewerkt, aan de historisch-realistische denkzoekt aan te passen.
WiJ
'ze der duitsche schooltegenovertestellen;
Cosmas en ljialmknus.Twee broedersuit ZiJ'n hoof
dlerken zijn:Tà
rizi elementi4.
5ecpArabié, beoef- den de geneeskunde en pre- nomia ppl
ïfîcc (1876,3 dln :1:Economia :odikten in Klein-Azië het evangelie en be- ciale, 9de druk, 1891; 11.Pol%tica ecpnomîptz,
keerden vele heidenen tot het christendom ; 8s
te druk,1888;111.Scienza delle #slsze,5de
gedurende de Diocletiaanschevervolging wer- druk, 1890) Primi elementi th 8cienza delle
den zi
j in 303 onthoofd;heilig verklaard;ge- lxtzszc,(1876,4dcdruk1887),Guidaallodfudïo
denkdag 27 D.;reliquien te Munchen;ztjz'
lin 4ell' economia pplïfïctz(1876;3de druk,onder
de schutspatr.derartsen en dermed.faculteit. den titel Introduzigne alle .
sfvttfitlefc.1890);
Cosmas van Praag.Oudste historikusvan SaU
qgitl.
5eeonomiaAplïfictz(1878).
Bohemen, geb. olnstreeks 1039)priester en
ossa.(Pietro)Een dervruchtbaarstevan

domheer te Praag,vergezelde vele bisschop- de ital.dramatici der 19deeeuw,geb.29Jan.
pen naar verschillende hoven,overl.21 Oct. 1834 te Rome) bezocht het Collegio Romano

1125; hi
j scla
,reef Cltronica Speplt
lrym (drie
de oudste sagen-geschiedenis van Bohemen
behelst, terwl
gl het tweede tOt 1092 en het
derde tot1125loopt).
Coslnetiek (gr.) De kunsthetlichaam te

aldaarrmoestditom zijnvri
jzinnigedenkwijze
sche republiek eenigen ti
jd in Zuid-Amerika
op,en was delaatstejarenzijnslevensleeraar
in de ital. letterkunde aan een technische
school te Rome;hijoverl.30 Aug.1881 te
verfraaien door opsiersels, welriekende wa- Livornoq zijn eerste treurspel: llario ed ï
teren,oliën,zalven.Vandaar co8meti8che sli(!- Cimbr'
i (18d2), kon het tot geen opvoering
boeken,waarvan het eerstedattot1038 loopt, verlaten, hield zich na den val der romein-

delen of co8metica, alle zg.schoonheidsmid- brengen ;de volgendedrama's:Ptbscltkin,Beetdelen,die de huid zachter maken, haarkleur ltoven,en de tragediën Sordelloen M onaldeschi
verbeteren,vlekjes ofrimpelsverbergen,den werden opgevoerd, doch slecilts m et matig
adem welriekenè maken,enz.lnhetalgemeen gevolg;eerstdet'ragedieNeronavond grootelk
wordt onder 0.verstaan een zalf tot het be- biival, evenals 5%e88alina Gïulïczlo l'Apostata

sliiken of kleuren van hoofd- ofbaardhaar. (Juliaan de Afvallige), vooral Cleopatra,en
Cosm in.stad in Birma, zie Basseln.
Cosm o. *zie Kosmo..

verder Plauto 6 il dl* 8ecolo tè
bffl di Y ewzî,
1 Apr,/c en Cecilia.

Cossali.
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Coseali. (Pietro) ltal.geesteli
jke en wis- israëlitische koopmansfamilie,bezochtin zijn

kundige, geb. te Verona,1748,overl.1815, geboorteplaats de lati
jnsche school, daarna
schreet: Stllria crïfïcfl dell'p''J./z
l:,tl-ak
vorto de doorluchtige school,vertrok in 1817 m et

cprimiArpgreyïinltaliadell'Algebra(1797)enz.
Cossart,(Gabriel)fransclljezuit,geb.1615,
overl.1667,leeraar aan de Sorbonne,dichter,
en een der vermaardste redenaars z'
linsti
jds,
ook bekend als de voltooiervan de,,oeschiedenis derConcilies''van Labbée (17 dln.
).

Bilderdi
jk,dien hi
j in 1813 hadleerenkennen

en die grooten invloed gp hem uitoefende,
naar Leiden,promoveerdeln 1818in derechtsgeleerdheid, -1n 1821.in de letteren,ontving

met zijn echtgenoote, Hanna Belmonte, op
20 0ck. 1821 van Ds. Lucas Egeling den
Cossato. Gemeente in de ital.prov.No- christeli
jken doop, vestigde zich te Amster-

vara,aan de Strona,4000 inw.
Cossé-le-vi:iell. Hoofdpl.van het kanton

C. (11gem., 10.590 inw.) van hetfransche

dept.Mayenne, 22 km.van Château-Goutier,
2800 inw.;ianelfabriek,oliemolens,handelin
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Cossierj.(Jan)Zuid-Nederl.schilder,geb.

h

.

1600 te Antwerpen,overl. 1671,leerling van
de Vos, werd in 1639 directeur van de aca-

d' .

environs deParis(1840- 1815),metE.Qerm ain de Saint-pierre;ltinéraire d'un voyage
botanique en Algérie (1857);Florede 1'A1gprie (1854-67), Exploration scientiflc de
l'Algérie (1859).
Cossonay of Cossonex. lloofdplaats van
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1730, Overl. te Partjs 1809, voerde op het

Algerië,werd president van de Sociétébotanique, lid der Acadêmie des sciences, en
schreef: Flore descriptive et analytique des
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île de France c
le suikerriet-cultuur in, en

cafe-(1W3):E8saiylsr la Jtzôrïccfïps de!'în#ï#p
(1779), i
Mbyen8 d'c-/lïprtl/ïpzl etre8tauration,
prp.
pps
,l: an çt
ltfl'erz?t'
znt
rnf ettzz
tfz habitant8 é
/c.
g
colonie8 (180à)enz.
flossoll. (Ernest Saint-charles) Fï'
ansch
plantkundige,geb.en overl.te Pari
js 18t91890,werd doctorin de medicijnen,bereisde
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jn geboorteplaats;hoofdwerken:
Aanbidding derherders(teAntwerpen),Presentatie in den tempel(Mechelen),de Zondvloed (Brussel).
Cossiglly.(JosephFrançoisCharpentierde)
schreef:Lettre t
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1sAAlt DA CosTw.

dam,wijdde zich hier aan de letteren,vooral
echter aan de godgeleerdheid, en oefende
door geschriften en voorlezingen in steeds
ruimeren kring grooten invloed op de godsdienstige denkbeelden uit; na 1840 vooral

hetdistrictC.(12.
000inw.)vanhetzwitsersch trad hi
j als dichter op,bezong de gebeurte-

kanton W aadt, 1050 inw., absinth-destilleer- ni
ssen zi
jns ti
jds,kondigdein1847destormen
deU
rijen;geboorteplaatsvandenschildersleyre. van 1848 aan,en overl.28 April1860. Voorosstls FABR. Vlindergeslacht van de naamste geschriften:
familie der Houtboorders,zie Xylotropha.
Proza:feztccrewtegendengeest#ereeuy,tlueid.,
Cossus Een rom einsche familie van de 1823),DeSct
ftfuceé'
n (Leid.,1824),lnl%chtingen
Cornelia gens (zie aldaar), waarvan enkele ovtfrczlf het karakter van Prin8 M auvit8 van
leden in de geschiedenis genoemd worden :
Act
:,
gc'
t
f,en de recltt8plegéng van J.van OldenA. Cornelius Cossus M aluginensis,doodde barnevelt (1825), Voorlezingen p'
per deHandeals aanvoerder van een legioen den koning îï
07::?1 der Apo8telen (3 dln-,Amsterd,1827),
der Ve#
jenten,Lar Tolumnius,was in 428 v. Antgvoovd aan den #r.J.G.le Sageten.& -pcà
Chr. consul,later magister equitum van den (1829), Slotrede eener reeku '
van rpprlezïzwczl,
gc/lïe(f6zlf,
9van
dictater Aemilius.Zijn gelijknarnige zoon,in gehouden ïzl1831- 32,p'per de gt?,
384 v.Chr. dictator,versloeg eerst den bui- ltet Vadevtand (1834),Slotredeeeser reeks'
pcs
t
enl
ands
henManl
ius
tol
inusng vervolgens wpprl. enz (1835), Voorlezingen p'
de
do
orcM.
vi
jan
d Ca
enpibe
dwo
per deververoorzaakte 8cheidenheid en de orereenstemming der der
onlusten.
evangelièn of zrpert!
zè van de'nz
id&lezl.welke
Cossus Arvina, in 343 v.C.consul, moest de.
l?fjl?cfppà den Alïef-vcc/ezldc/llwpelt/àcsonderterstond na het uitbreken van den Samniti- zpc/cr aanbiedt tegen de aanvallen '
tus ltelonschen oorlog eeninvalin Samnium doen,w erd geloof, bepaal
de
l
i
i
k
f
e
p
e
s
Da
s
Le
b
e
n J'
e.
slfran
echter door den vi
jand ingesloten.behaalde D.F.Strau88 (2 dln-:Leid.,1840-42),Rekenevenwel door hetbeleid van zi
jn tribuun P. dc/lc, van gevoelen8ôi/geleqenheid'
vantfezl8tviid
n.Gem.is Nederl.
Decius Alus een belangri
jke overwinning,en over het adreu aan deXer'
werd later nog totconsulen dictatorgekozen. (1843),Landgenooten?metl
tetptw op Gp#,bliift

f'osta. (Isaak da)Nederl.dicllter,geb.te Aederlqxcler.
g en vereenigd.Een '
l
cppr# bii.
ç:-

Amsterdam )14 Jan.1798,Iliteen portugeesch- l
egenheld der wetvan leening PJ helfvg(1844)

Costa.
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Costanzo.
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yu

O'
verzicht '
pcn het Iet'
el en de'
tceràcs t'
an '
IV.
Bilderdiik en Frputt
lc K.;F.Bilderdjk (1844),
'
Voorlezingen over dewaarlteid en '
àct
dtlrtfi
/der
8chréften vanhet0.Tt
vf.(2dln.,Leid.,1844-48),
Eenise opmerkingen pvlfrezlf ltetkarakter der
Gron%nger gp#.yel
. School(1847),Pak3l'
J8.Eene
schréftbe8chowlnng(2dln.,Leid.,1847))Be8clto'
awing van het evangelie z'
tzzl Lucau, (2 dln.,
Amsterd.,1850- 52),hraè'
ien de volken..
A'
e'
zl
overzicht ran degtwc/lïct
fesï.
s der Joden fpàop
onzen fi/# (4 stukken, Haarl., 1848 en 49),
Het ppgepzlïà.Een zppprtlover Aefonttcerp '
puzl
Grondwel8herzéening (1848),Bélderdiik'8fpp,
sof
de'
p#/ be8taande zangen rczldenOnderganpder
eer8tewareld(Leeuw.,1847),Voovbericbt!
?i/
'Bilderdiik'8NagelatenGedichten(Leeuw.,1833),Bedenkingen tegen het8ynodale pltzoleener A'
lïcutce
Nederd. vert. '
p.lt..
E Te8t.(Amsterd.1855),
Beschouming van het tweede àpe/;van Zucfty,
genaamdHandel.derApo8telen(Amsterd.1858),
Biibelkzinqen:tlpweft'
eàt'
xtfen medegedeeld door
J.F.Schkm8heimo.(11st.,Amsterd.1862-72),
Bilderdqk herdachtïzleenez'
e#eppcrïg?p (Haarl.
1856)Briefaan den f.
ztlty/l.J.H.Sc/lpllezl,in
antwoordppziineferec/lfovzïzlg(Amsterd.1857):
Brief aan Mr. G. Groen '
pqzlPrin8terer,bi)
zine c/frec/ïAl
g nit de 26 Xc-tr der St.-Gen.
en ope
zl?g'k ter lezinggegczh
e/;(Haarlem 1854),
D e dppyfelJohanne8en zf
js:Dchréften,
.fe/lc
Bù'bel8tlgdie (Amsterd.1853),De men8chende
dichter '
W5IITVIBilderdbk,eenebiidrage tot de
kenni8vanz'
ijslerenkaraktercgtschriften(Haarl.
1859),Een en f'
d wfï.
g dagen teZpn#ezl?bb''gelegenhdd der zamenkum8ten van deErang.4!!ïantie,dpprgosrcchf(Amsterd.1852),Herinneriugen ffîf hetleren en den omgang ran ##ïl!e#I
de Clercq (Amsterd.1850),Op8tellen ran #p(lgeleerdelten ge8chiedk.ïglAp'
?
x#(4dln.,Amsterd
1860- 62) '
F'
cfer #ppr def/leplpglcAcfaculteit
feLeiiden alzoo geleerd engelererdwordt.Eene
8tkm der 8marten 4e.
sbeklagu (Amsterd.leen

Costa. (Claudio Manoelda)Braziliaansch
dichter,geb.te Marianno,staatMinas-Geraes,
1729, overl. 1790; hii bekleedde een hooge
landsbetrekking, werb in een samenzwering
gewikkeld, en zou zich in de gevangenis
vergiftigd hebben;hi
jschreefeen grootaantal gedichten,en hi
j wordt als een der portugeesche klassieken aangemerkt;zijnhoofdwerk is een soort heldendicht, getiteld:
Véllarica (t739- 4t).
Costa,(Pietro)ital.beeldhouwer,geb.l849,
overl. 1â0t,vervaardigdeeenkolossaalstandbeeld van Columbus,hetMazzini-monument
te Qenua,enz.
Costa Cabral.(Antonio Bernart
loda)graaf
van Thomar, portug.staatsman,geb.9 Alei
1803 te Fornas de Algodres, studeerde te
Coimbra in de rechten,werd totprocurator
bi
j llethooggerechtshofte Oportouangesteld,
en verireeg koltdaarop een aanstelling tot
rechter te Lissabon, waar hi
jin 1835 in de
kamer van afgevaardigden werd gekozen;
hier was hij aanvankeli
jk de leider der
Septembristen (radikalen), ging echter weldra tot de regeeringsparti
j over, en werd
in 1838 burqerlijk gouverneur van Lissabon
en in 1839 mlnister vanjustitieeneeredienst,
a1s hoedanig hij met le grootste willekeur
regeerde en zich bij alle parti
jen gehaat maakte; door de koningin bleef hi
J
echtergehandhaafd en werd zelfsindengravenstand verheven;tengevolge hiervan braken over hetgeheele land onlusten uit,die
weldra t0t een algemeenen opstand dreigden
over te slaan,totdathetgehatekabinetop
17 M ei 1846 aftrad ;in Junl 1849 meende de
hofparti
j hette kunnen wagen hem opnieuw
aan het hoofd der regeering te stellen, hoewelhet misnoegen jegenshem nogingeenen
deele was verminderd;toen hi
j opnieuw een
regime van willekeurbleek te willen invoe-

Groen z'
czlPrin8terer(1830- 44) (2 dln.Amst.
1872).
Poëzie:Alfonsn8 deEer8te(treurspel,Amst.
18
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n,krPo
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cht
ikee8
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g
9.
vluz#à (Amsterd. 1826),God mett
?z?.
9,hymne
(Amsterd.1826),Feestliederen (Amsterd 1828),
Kerut- en A'
ïcz
l
xà
'ct/t
lcr.
sintree-zangen (Amsterd.
1829),Fj'
J en f'
lpïztfk jaren.Een lied ï9
1 1840
(Amsterd. 1844), Bilderdiik, Dic/lfyflfà,
' 4cp,
Nederl.ïs de lentewcs 1844 (Amsterd.18444,
Zangen uïIveruclteidenenlce/kj'
tftllaarl.1817),
Liiden en heerll
jkheid.Dveehymnen (Amsterd.
1848)1648en1848,Gedicht(Haarl.1848),llt
lltw
en frpu'
?
,
n(Haarl.1849),De O/lcp: en Aeflicltt.
Een Alltl
tr-ceuzc-dïetf(Haarl.1850),Hcsperiden
(Haarl. 1855), Polktieke Appzg' (Haarl.1853).
De eerste druk van zi
jn doorJ.P Hasebroek
bezorgdeKompleetewerken (3dln.)zag186t62 te Haarlem hetlicht.
Costa.(Antonio Rodriguezda)Portugeesch
geschiedschràiver en politikus,geb.teSetuval,
1656,overl.1732,hoofdwerken:Jw%taZuWlcnornm armapro 6nalcanda Aïdpcxorupllibertate (17044, Relaçao #p: 8%cce8808 eplprlyc:
ccpex: mélitare8obrada8 zlp E8tado dalndia,
etc.j1715),Denïfc etreù'
u:ge8ti8XpAlsîa41varestiPyreriae (1723),etc.

hethoofd van het verzet,dwong hetontslag
der ministers af,en vormde zelf een nieuw
kabinet; C., die 26 April 1851 zi
jn portef
e
ui
l
l
e
ne
de
r
l
e
gde
,
n
am
de
wi
j
k
na
araEnge
land, keerde echter in Fellr.1.852 na
r Lissabon terug, was van 1859- 61.portugeesch
gezant in Brazilië, sinds 1862 1id van den
raad van state, en presidentvan hetllooggerechtshof,en overl1Sept1889teSanJuan
de Flor.
Costa de leauregard. (Charles Albert,
markies de) Fransch schrijver, geb. te La
Motte-servolex (Savoie),1435,nam deelaan
den fransch-duitschen oorlog,werd bijHéricourt kràjgsgevangen gemaakt, gedurende
zijn gevallgenschap (Febr.1871)totlid der
Assemblée nationale gekozen,voegde zichin
dit lichaam bij de legitimisten stelde zich
in 1876 niet ierkiesbaar en begon zich gebeel aan geschiedkundige studiën te wi
jden;
in 1896 werd hi
j 1id der Acadêmiefrançaise;
voornaamste werken: Un homme d'cz
t
4ï'
re/f?î:
(1878),Latjclfzlt'.
gf
gc d'
tbrpiCltarle8Albert(1888),
Leroman #''
l
gx royali8te (graafF.H.deVireu)
8014.
9IA r/nplufïpzl(1892),Le8 #erzliére.
garmée8
#'
. roiChcrle,
9Albert(1890),Préde8tinée(1896).
Costallzo,(Angelodi)signordeCantalupo,
ital. dichter en historikus, geb. te Napels

.

.

2e dr. 1857)) /réeren, medegedeeld (Ipor Mr. ren, stelde maarschalk Saldanha zich aan
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1507, overl. 1591, schreef: le Istorie del regno kaansche cultuurgewassen, in groote hoeveelheden en van uitmunteude hoedanigheid,
di Napoli dal 1250 fine al 1489 (in 20 boeken,
Aguila, 1582), benevens Rime (vooral Son- voort.
ne tten).
Flora, fauna, zie Midden-Amerika.
Klimaat. Het klimaat is over het geheel
Costar. (Pierre) Fransch letterkundige,
geb. 1603 te Parijs, overl. 1660 te Mans, gezond, en onvergelijkelijk heerlijk op het
waar hij een geestelijke bediening bekleedde, tafelland van San Jose, waar een eeuwige
schreef: Defense des oeuvres de Voltaire lente heerscht; hier, op een hoogte van 1145
m. boven zeespiegel, heeft men een gemid(1653), enz.
Costa-Rica of Costarica (Rijke kust). delde jaartemperatuur van ruim 20° C., die
Vroeger het zuidelijk deel der Vereenigde in de koelste maand, December, tot op preStaten van Midden-Amerika, sinds 1842 een cies 20° C. daalt, en in de warmste maand,
zelfstandige republiek, wier gebied van den April, hoogstens V50 boven 22° stijgt, alzoo
Grooten Oceaan tot de Karibische zee reikt een hoogst gelijkmatig warm klimaat, met
en die ten z. o. aan de Columbiaansche pro- 165! mm. regen per jaar; de noordoostpasvincie Panama, ten n. aan de rcpubjiek saat waait van Nov. tot Febr., zet daarbij
Nicaragua grenst; volgens de grensregeling aan de Atlantische zijde neerslag af, doch is
ook dikwijls droog; op de zuidwestzijde
van 1888, door bemiddeling van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika tot stand heerscht in dit laatste geval droogte; in
gekoinen, reikt het gebied van C. noordelijk Maart treedt de periode van windstilte in,
tot aan de San-Juan-rivier en het Nicaragua- tot in Mei de regentijd aanbreekt, die tot
Oct. duurt, met een korte onderbreking op
meer; oppervlakte 54070 km2.
Aigemeene gesteldheid. C is over hetgeheelhet einde van Juni, tijdens den noordelijksten
bergachtig; het wordt van het zuidoosten naar stand der zon; in Oct. treden weer windstilhet noordw doorloopen door de met de Cordil- ten in en in Nov. begint de noordoostpaslera van Veragua saamhangende en naar de saat weer te waaien. De Atlantische zijde
noordgrens steil afvallende Cordillera van Co- des lands heeft een veel grooteren regenval
sta-Rica, ook wel eenvoudig Cordillera (berg- dan de zijde van den Grooten Oceaan; een
keten) geheeten, die zich in meerdere evenwij- eigenlijke periode van droogte komt hier
dig loopende ketens splitst, welke door dwars- eigenlijk in het geheel niet voor; de noordruggen van elkander gescheiden hoogvlakten oosthellingen van het hoofdgebergte zijn dan
en lengtedalen insluiten; bovendien zendthij ook, evenals de voorgelegen smalle kuststrenaar het oosten en westen zijketens uit, waar- ken, met ondoordringbare oerwouden bedekt,
tusschen zich van 700 tot 1000 meter hooge echter ook minder gezond dan de zuidwestdalen openen, terwijl de geraiddelde hoogte der zijde, op welke savanen met lichte wouden
hoogvlakten van het binnenland 1000 tot 2000 afwisselen.
meter bedraagt; uit den keten der Cordillera
Aan delfstoffen schijnt C. niet rijk; aan de
verheffen zich een reeks van pieken en Atlantische kust bevindt zich echter steenkool
berggroepen, die meest vulkanisch en ten
Bevolking. C. telde in 1897 volgens eene
deele nog in werking zijn; de zuidelijkste berekening die slechts de waarde van een
is de Pico bianco (2914 m ); op deze volgen schatting heeft, 294,941 inwoners, volgens een
allereerst de Ujum (2927 m.), de Leon, andere berekening 288,769 inw., bijna uiten in de nabijheid der hoofdstad ae Irazu sluitend blanke, van spaansche afkomst; de
(volcan de Cartago), met drie spitsen, enkele honderden indianen leven ten voile
waarvan de hoogste zich tot 3414 m. ver- afgescheiden van de blanke bevolking; negers
heft, verder de Turialba (3358 m.), de Barba en mulatten worden alleen aan de kust aanen de Poas (2644 m.), deze laatste, evenals getroffen; de Costaricanen staan aangeschreven
de Turialba, nog werkende; een derde groep als eerlijk, arbeidzaam, ordelievend en intelbevindt zich bezuiden het Nicaragua-meer, lectueel verre boven de bewoners der nanl. de Tenorio (1436 m.), de Miravalles, de burige staten uitmuntend. De hoogvlakte van
Rincon de la Vieja (beide nog in werking), San Jose en van Cartago en het dal der Rio
en de Orosi (1616 m.); door geen dezer ber- Grande, tezamen een gebied van 150 km.
gen wordt de sneeuwgrens bereikt; de afval
lengte en 60 km. breedte zijn het dichtst
van het hoogland heeft naar het westen door bevolkt.
uitgestrekte terassen plaats, is daarentegen
De landbouw vormt het hoofdmiddel van
in het noorden naar het dal der San-Juan- bestaan en is de bron van den rijkdom van
rivier en naar de Antillen-zee zeer steil; C., dat op het punt van industrie bij de
uitgestrekte kustvlakten komen slechts aan meeste zusterrepublieken achterstaat; van de
de westzijde des lands voor, die zich ook meeste beteekenis is de koffiecultuur, die
door grooter kustontwikkeling oederscheidt sinds de onafhankelijkheid gedurig toeneemt,
(baai van Nicoya met de haven Punta-Are- zoodat tegenwoordig de welvaart des lands
nas, Golfo-Dulce); bij deze gesteldheid des bijna uitsluitend hierop berust; de jaarlijksche
lands konden grootere, bevaarbare rivieren oogst van de omstreeks 30 millioen koffieniet tot ontwikkeling komen; de voornaam- boomen van de ruim 8000 plantages bedraagt
ste rivieren zijn de Rio Grande, de Teliri, de gemiddeld 20 millioen kilogrammen, ter waarde
Parismina of Reventazon, en de talrijke van ongeveer 12 millioen pesos; behalve koffie
nevenrivieren van de Rio San Juan. De worden nog suiker, mais, bananen, cacao,
bodem is ongemeen vruchtbaar en brengt caoutchouc en rijst verbouwd. Naast den landzoo al niet op alle punten dan toch over het bouw is ook de veeteelt belangrijk (rundvee,
geheele land gerekend, alle midden-ameri- paarden, muildieren, schapen, geiten). In in-
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dustrie en hantlwerk moet C. voor deandere d
ge
de vier eerstvolgendejaren nal
edur
bee
vnde
olking
n
midden-amerik.republiekenonderdoen,op het
nog met ongeveer 35,000zielen

punt van handel staat zi
j daarmede echter
minstens gelijk; ingevoerd worden geweven
stoffen,machinerie,i
jserwaren,glas,porcelein,
aardewerk, wi
jn, bier, spiritualiën, weelde-

toe,bi
j een zeer zwakke landverhuizing naar
0.)Elkeprovincieheefteenrechtbank;buiten-

dien bestaan er twee hoven van appèl,een
hofvan cassatie,en een hooggerechtsnof.Het
artikelen; uitgevoerd bovenil kof:e, verder wapen van C.vertoont drie bergen tusschen
bananen , huiden, sehildpad, caoutchouc en twee zeeën met een zeilschip op den voorhout.
en achtergrond, een opgaai
lde zon en van

Jleràeer.Terwi
jlPunta Arenasslechtsvoor boven vi
jfzilveren sterren;onder het schild

schepen van m inder dan 3 m eter diepgang kruisen zich een laurier- en een palmtak;
Lerelkbaar is,is de haven van Limon aan de achter het schild vaandelsin de landskleuren:

oostkust een der beste der wereld;zi
j biedt blauw-wit-rood-wit-blauw (de roode baaniets
geheele vloten van elken diepgang een vei- breederdan de overi
ge).
ligen ankergrond. onder de laadwegen is de
C. heeft een 300-tal lagere scholent een
125 km.lange ri
jwegvanSanJosénaarPunta 100 talprivaatscholen en allerlei instelllngen
Arenas de Oudste en devoornaamste.DeCos- van hooger onderwijs,waarondereennatuurtaricaansche spoorwegen hadden in 1898 een aardri
jkskundig instltuut.1n kerkeli
jk opzicht
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alle beli
jnen,Va
n
een Atlantische en een Pacifeke; de l
i
jdenissen doordewetgeduld;volgensin1852

eerste, een private onderneming, voert van m ethetVatikaan geslotenconcordaatisechter
PortLimonwestwaartsnaarAlajuela,190km., de r.-kath. de staatsgodsdienst;het in 1850
met zijlijnen van La Junta,34 km.w.van gestichte bisdom van San Jose' staat onder
Port Limon, naar Guapiles,en van Port Li het aartsbisdom Guatemala.
m On tot aan de Bananarivier;de Paci:eke
(ke8chiedeni8.C in 1502 doorColumbusontlijn, door den staatgeëxploiteerd,is22 km. dekt, werd met het overig Midden-Amerika
lang en verbindt Punta Arenas met Esparza. omstr.lszsdoorcortez'veldheerAlvaradovoor
Een tweede staatslijn,SanJose-kust van den Spanje veroverd, en vormde later een deel
St
illen oceaan,waarvoordpterjaareen post van het kapitein-generaalschap Guatemala
van 1 millioen pesos wor uitgetrokken,is (zie al
daar),datzichin1821,evenalsdeandere
in aanbouw. ln 1898 bestonden verder 83 spaansche koloni
ën in Amerika,onafhankeli
jk
postkantoren, 1t90 km. telegraafnet m et 65 verklaarde en de republiek der vi
jf Verstations, 325 km . telefoonnet tusschen San eenigde Stayen van M idden-Amerika afkonJosé en verschillende steden.
digde. Te dien ti
jde stond C.bij alle landen
Be8tuur.Volgens de constitutie van22Dec. van Midden-Amerika in e1k opzicht verre
1871 (de negende sinds 1825,26 April1882 ten achter; sinds echter maakte het op elk
herzien) staat aan het hoofd der onafhanke- gebied de meeste vorderingen en w as de
iek Costa-ltica een president, die eenige die tot hoogen bloei geraakte, ten
lijke republ
@
jn afgezonderde ligging,die het
jdewordt deele door zi
OP vier Jaarwordtgekozen,enterzi
gestaan door twee voor een jaar gekozen verre van de beroeringen der overige staten
vice-presidenten;de wetgevende machtwordt hield, ten deele door de arbeidzaamheid en
uitgeoefend door een kamer van afgevaar- den afkeer van w apengeweld van de bevoldigden,bestaande uit 24 indirecten voorvier king.Een goeden grondslag voor den lateren
oeiwerd gelegd doorden eersten president,
jaar gekozen leden; de regeering en het bl
llooggerechtshof zetelen in de hoofdstad,San Juan M ora, die van 1824- 32 aan de spits

Jose' (30,
000 inw.in 1897). Hetland isver- der regeering stond. Slechts tijdenshet bedeeld in 7 provinciën:
stuur van den energieken, bijna despotisch
San José 90,940inw.IGuanacasta23,
769 inw. regeerenden generaalCarillo (1839- 42),onCartago 45,161 ,:
Heredia 37,603 ,

Limon
8,925 ,
Punta Arenas

Alaei
la 67,972 ,
#ue

14,399 ,
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mala, generaal Morazan,die van 0.uitzijn
eenheidsplannen wilde doorzetten, in 1812
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een invalin het land deed en president Oa.

j
k
j

der wien C. zich in 1842 van de federatie
der midden-amerikaansche staten afscheidde
enzich toteen souvereinen staatconstitueerde,
werd het land ill de algemeene geschillen
gewikkeld, doordat de hoofdleider der federalisten, de vroegere president van Guate-

rillo verjoeg;hi
j werdechterdoorJoséMaria

Alfaro verslagen, gevangen genomen en'18
Sept.1842 ter dood gebracht. Onder Alfaro,
l!
die hierop tot presidentgekozen werd,kwam
l
- .->/
-een nieuwe grondwet in gereedheid,die in
w.
*- Mr
N
R % '- . x x
1848 werd afgekondigd. Sinds1858werddoor
I
'Y Y > >w
den nieuwen president, Juan Rafael M ora,
een der grootste grondbezitters en groothand,elaars in koffle, een nationalistisch regim e
ingevoerd. In 1856- 57 nam Costa-Rica deel
aan den oorlog tegen den iibustier W alker,
W APEN v&N Cosl'
w RIcA.
in Nicaragua.Nadat Mora op 8 M ei 1859ten
(deze ci
jfers zi
jn naardeberekeningvan1897, vierden maletot presidentwasgekozen,w erd
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Costello

hi
4 Aug van hetzelfde Jaardoor t1e liLe- Locke in llet fransch, enkele van Newton,
#i
7 1
rale elementen,in verbinding met de vreem- en schreef een Fïc dn grand Cpwt
fé (1693.
)

delingen (meest Engelschen en Duitschers)
verjaagd,waarop een constitueerend lichaam
een nieuwe grondwet ontwierp,die op 27Dec.
1859 den voorloopigen president José M aria
M ontalegre voorgelegd werd ; deze beriep
daarop een wetgevendekamer,diehem deflni-

0nZ.

Coste. (Jean François) Fransch militair
geneesheer, geb.te Villes (dept.Ain),174t,
overl. 1809, maakte zich zeer verdienstelijk
ten opzichte van llet hospitaal- en hetalnbulance-wezen,schreef: E88ai8 l
?t
?ftïzl
ïgz
d
xc,chimi-

ur le8plante8'
sscliyeràe:
tieftotpresidentbenoemde.lnhetzelfdejaar q14eefpharmaceutique,'
keerde ex-president Mora van New-Yorknaar substitnbe.
% avec yucc?,
s lt de8 wegefcuz bœotIqlte,
n
Salvador terug,welks presidentden nieuwen (Nancy 1776);Noteu yl
frle8p/Fcïer.
gdet
s
wzlfdg en Adlelzltxgkkedepldn
toestand in Costa-Rica niet erkend had; van de la grande armee mp''f.
llier uit landde hij 16 Sept. 1860 tePunta le 1er l'endemiaire an XIF t)
'
luj1
,
b'au'1erJe'
prier
Arenas, rukte mel omstreeks 500 man op 1806 (1806);D'
a yerz
pïccde8Atlzzftzuzmilitaire8
naar het binnenland, werd echter op 28 Sept. rt
zozlcztca'
aœ '
prcï.
gpvincipes(1790);F'
?
:6.
:gene% d'ïzlyfrucfïps dan8 ît'
.
ghôpitotstaan geLracht,naetzijn broederengene- rfzfe,ç 8ur /c.: cçlkbr.
raal Canas door een kri
jgsraad onder voor- tauœ zpïlïft
zïre.
s(1796).
zitterschap van M ontalegre tot dendood door
Coste. (Xavier Pascal)Fransch architect
den kogel veroordeeld en dadeli
jk terecht- geb. en overl te Marseille, 1787-1879,tral
gesteld'
.ln1872 werd generaalThomasGuardia na zijn studiën te hebben voltooid als archienstvandenonderkoning vanEgypte
president, in Juli 1876 Vicente Herrera,en tectln di
in 1878,na een kleinen opstand, weer Guar- (t818),legde detelegraaii
jnKaïro-Alexandrië
dia. In Juli 1882 had herziening der grond- aan, herbouwde de versterkingen van Abouwet van 22 December 1871 plaats. Fer- kir,bestuurde den aanleg vanirrigatie-kananandez werd daarop president. ln 1885 len,bouwde bruggen,en keerde in 1829 naar

sloot 0. qnder president Bernardo Soto Frankri
jk terug;in 1840-41 was hi
jverbonzich aan bi
J den bond tegen deeenheidsplan- den aan de Fransche ambassade in Perzië;

nen van presidentBarrios in Guatemala.Bij lli
j schreef:Architecturearabeou M onument8
çt
:ïzlc.
: efmesnre8l?est
ftIsfle8annees
een in 1887 met Nicaragua afgesloten ver- d14 Caire (Iet
drag werd het recht van C. tOt mede-toe- 182% 1821 et1822 (1824)en:LerXbxlA
p,
ezl&
zicht op het aan te leggen interoceanisch del
a Tcns'
e (1860).
kanaal erkent.In Nov.1889 legde Soto zijn Coste.(Adolphe)Fransch publicist,geb.te
ambt neder;hi
jwerdnaeenkortevoorloopige Parijs 1842,richtte ,,Le olobe'' op, en gaf
regeering van president Duran,8 M ei 1890 een reeks econgmische studiën in hetlicht,
door J. Rodriguez opgevolgd,deze in 1894 als: lé8 (bx#ufzpx.s socéaleu de àpx/àeur et de
door R.Iglesias.
la Jprce (1877); Rygène ypcïcle eontre le
Voornaamste Libliographie:Belly,A frtz?
pt?
r.
s pt
ïupeiïmnc (1882); le Créd'
ifindu8triel& long

l'Amériq'
aecentrale(Pari
js,1867);W agneren terme (1884); le8 Q'
d
xc.
:fïpAl:8ociale8cpxfempps'
l d'économie/Jp!ïvon Schwerzer,dieRepublik(byfc-Aïcc(Leip- raine8 (1885); Nourel czllp'
zig, 1857), Calvo, Reput
blica de Opyftz-.
l/ïctz. tiqkbe (1889);le8.
sc%l/ce.
9comyaré.
%#t4traz'ail
ApuntaméentpygeograFc
'os,edft
ztfïyfïcp.
:èAidfpréc08 (San Jose deCosta-Rica,1887);Montero
Barrantos,Geograpa dc(ïh8ta-lléca(Barcelona,
1892)5
' Fernandez, Histovia de (byfc-Aïctz
d'
avante la tff
aAzlz
lê3ccîf
?s espaùola, 1502--1821
(
Ma
d
r
i
d
,
1
8
8
9
)
;
d
e
Pe
ralta,Documents/J.
:foriq'
ae et gtjqt
/rsp/dïqtfe.
g 8%br le (byfc-Aïctz
(Madrid-pari
js,1886- v.
v.).
floste. (Jean Victor) Fransch natuurvorscher, geb. 10 Nov. 1807 te Castries,studeerde te Pai
js,gafmetDelpech Reclterches
ysr la ppn/rcfïpg; de8 p?t
zA?z-1'
,
JJre,
9 et & la
formation de8 emsgypzl,
g (l'ari
js 1834) in het
.

licht, w erd hierop docent in de ontwikkelingsgesclliedenis, aan hetnatuurhistorisch

museum te Pari
js, en verkreeg een leerstoel aan lïet Collège de France;bi
jzonder
verdienstelijk lnaakte hij zich ten opzichte
der kunstmatige vischteelt;hi
joverl.19Sept.
1873qhàj schreefnog:Embryogeltéecompavee
(Par. 1837), Orologie #vf kanguroo (1838)
Ristoiregénéraleetpt
zrfïcvfïtb-cd'
a(
!g eloppement
de8 cprp:organisth (2dln.,metatlas,1847- 59.
),
lnstructéon8yrcfïçlfc:sur lay'
îycïclflfzfrc(18534
Voyaqe d'ezplprczfïpo?
,8î6r le l'
ttoraldela France
etdef'flclïp (185b).
Coste. (Pierre) Fransch schri
jver,geb.te
Uzel(dept.Gard),1668,overl.tePari
js,1747,
brachthetgrootste deelzi
jnslevensinEngeland door, vertaalde lliçr de w erken van

et fs'
tt capital dans l'cccrpz
lf
::eplegsf dela r'
JcAtwyc

(t897),rnz.
Coste (JulesEdme)Fransch muzikus,geb.
te Colm ar, 1828, overl. te Pari
js,1883,was
pdvokaat en employé aan het ministerie van
flnanciën en beoefende de kunst als amateur;

met Osmond schreef hi
j een opéra-comique
in één bedri
jf.Jacqyeléne(1855) en een operette: une PleineAJ'
'M (1855),en alleen:Les
Flprrcçfr,
: de la glerre(1868), Lawf
tiz arme'
e
(t868), a1.
à4 harem (ballet, 1873), Cent oille
'
p-ancs e/ma #!Ie (1874))enz.
Costello.(Louisa Stuart)Engelsch schrijfster,zuster van Dudley Costello,geb.1799 in
Ierland, gaf de gedichten Tlte maid PJ the
i'
ppr'
u:i8le (1815 en Redwald,a taleofMona
(t819) in hetlicht,trok methaar Speeimen8
n/-tlteeavly ppefrg PJ France (1835)algemeen
(1e aandacht,en schreef vervolgens schetsen
overFrankri
jk enltalië;verderverscheenvan
haar het aan heerli
jke natuurschilderingen
rijke werk Tb,e/'
R
c!J.
:,lakes and plp'
?
xzàftxïzl,
g p/
orth-îvaleu(1845),de historische romanThe
Quees's poisoner (1841), welgeslaagde navolgingen van oostersche gedichten,a1sTherp,
s'
e
garden PJ Persia (1845), en Memoirs p/
eminent.
>J'
n.,
g/iyA gvomen (4 dl.,1844),M emoiru
of A t
zrk
y, ducheu of Bkbrgnndy (1853) en
5lemoirs of zlsse PJ Brittany,fznïce qneen PJ
France (1855), allen van geschiedkundigen

Cosler.
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eoste..
Q

aard metromantisch bi
jwerk.Zijoverleed24
April1870 te Boulogne.
Coster, (Laurens Janszoon) volgens de in
Nederland en in Engeland vastgehouden traditie, gegrond op hetvyrhaalvan Juniusin
hetgeschiedwerk Batarta (1588),deuitvinder

veellaterti
jdwordengeplaatst.Nevens enna
Koning traden nog Scheltema,A. de Vries,
Noordziek enz.als verdedigers van Haarlem
op, en de stri
jd werd van beide zi
jden met
de grootste hartstochteli
jkheid voortgezet.
Reeds in 1722 had men te Haarlem voor

Koster ofCoster, omdat hi
j 0ok de betrek

magistraatgevormde commissie betjaar1423

kens, die hi
j vervolgens van een boom losmaakte;een dezer letters in hetzandlatende
vallen, trok hetzi
jn aandachthoe de geval1en letter een duideli
jken indruk in hetzand
naliet; dit brachthem op het denkbeeld om
met losse letterstedrukken;metzijnschoonzoon ThomasPieterz.werktehi
jtusschen1421.

derboekdrukkunstgevierd (10 en 11 Juli),
waarbi
j tevens in het Hout een monul
nent
werd geplaatst, terwijl (zie GedenkRchripen
wegen8hetrierdeeeumgefl
i/de ran de '
Zfrist8ipp
der boekdrkbkknnst,Haarlem,1824)op 16Juli
1856 op de Groote Markt hetdoor Royer te
Amsterdam in steen gehouwen en door Ent-

boek,getiteld Spieghelpsyerbehondenisse(Speculum humanae salvatiqnis);in de plaatsvan
hout bezigde hijbi
jhetvervaardigen zi
jner
losse letters weldra lood,daarna tin;hijllam
o0k knechtsin zi
jn dienst;eendezer,Johann
Gutenberg, stal in een kerstnacht de voornaamste gereedschappen van zi
jn patroon,
ging daarmede over Amsterdam en Keulen
naarMainz,enbegoninlaatstgenoemdeplaats
in 1442 zelfte drukken.Sindshetverschi
jnen
van dit verhaal werd het in Nederland eene
eerezaak geacht dittegen alle bestrijding in

Een nieuwen,zakelijken enkundigentegenstander vond Haarlem in Ch Ruelens te
Brussel (in Blnlletin #'
.Bibl'
iopltilebelge,XV,
1859),en n0g eenindenscherpzinnigenHaarlelnmer A.van derLinde,die in 1870inzi
jn
werk :D e Tf'
tcrlem:càe Kouterleqendehetverhaal van Juniusopnieuw aan kritiek onderwerpt, de onwaarschiinli
jkheid ervan zoekt
aan te toonen, en ooi een anachronisme in
den door Junius opgegeven stamboom vande
familie Coster constateert;op grond van nasporingen in de archieven der stad Haarlem

J. Meerman (tn Origine8 fgppgrcp/lïcce)voor

Hetwerk van Van derLindebaardegroot

der boekdrukkunst; volgens genoemd werk Coster een steenen standbeeld opgericht. Op
leefde in de eerste helft der 15de eeuw, grond van de verhandeling van Koning werd
te Haarlem, een zekere Laurens Janszoon door een op voorstel van een Haarlemschen

king van kerkbewaarder had bekleed;deze als dat van de uitvinding van Coster aangesneed op een wandeling in het Haarlemmer- nomen;dientengevolge werd in 1823 teHaarhout in de schors van cen boom lettertee- lem het vierde eeuwfeest van de uitvinding

en 1423hetdenkbeeld verderuit,vervaardigde hoven gegoten bronzen standbeeld ter eere
een serielosseletterteekens,bereiddeeenkleur- van den Coster, der boekdrukkunst, werd
stof van voldoende taaiheid, en drukte een onthuld.

bescherming te nemen.Reeds in 1628schreef
P. Scriverius een lofrede op Coster;in 1740
ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der
boekdrukkunst, trad J. 0. Seiz,en in 1765

erkent van der Linde echter,dat vöör 1439
te Haarlem in e1k geval een persoon van den
naam Laurens Janszoon geleefd heeft;maar
dezen w as herbergier en niet koster.

hem in het strijdperk. Eindelijk loofde de opzien en verscheen weldra in fransche en
Maatschappi
jvan wetenschapppenteHaarlem engelsche vertaling;deze laatste wasvan J.
een prijs uit op de beste verdediging der H. Hessels en W .Blades,die tot nogtoe op
H aarlemsche aanspraken, en bekroonde de het standpunt der Costerianen hadden geinzending van J. Koning: Verhandeling ppel' staan enlaterdaarook wederop terugkeerden.

den oprdpronp efc.der Apeàtfrltàkuzt:f(Haarl.
1816), op welke laternog aanvullingen verschenen.Koning identi:ceert Coster m et een
ri
jk enaanzienli
jkpoorter,LaurensJansz.,kos-

Van der LindehadwelhetverhaalvanJunius
metsucces bestreden,doch geen nieuw licht
verspreid omtrent de ongedateerde oudhollandsche stukken drukwerk,opwelke,(be-

ter,schepen enz.,van Haarlem,die omstreeks halve op het getuigenis in de Keulsche
1370 geboren en tusschen 1435 en 1440over- kroniek van 1499 omtrent de hollandschedo-

leden moetzijn;dezen schri
jfthi
j alle xylo- naten als voorbeeld der Gutenbergsche uitgraphische boeken van nederl.oorsprongvan vinding) de Haarlemsche aanspraken vooromstreeks 1420 toe, en laat hem de losse, nameln
-k steunen; zijn beide latere werken:
lr
eu
gk
ot
me
enth
le
ot
dters
aa
unit
vvaing
den;en
de
dzeut
ly
kp
eog
dr
ea
rpd
hu
isc
ghee
Gel
tten
rg
exn1z
S
trutt
ga
rt
)r,àeun8
nGe
8e
ti
olt
te
d
r
.
Kb
re
#'
nd1
?p.(
de
W'
uc
hfi1
r8
u7
c8
àe
f(
Bl
dl
n.
,
naamde Costersche boekwerken,dieblijkbaar Berlijn 1886)bevatten weleen massabewijsvan latere dagteekening zi
jn,stelthi
jopnaam materiaal, doch ook zooveelzwakke punten,
van een nakomeling;de verschillende druk- dat de Costerianen,vooral in Engeland,weer
ken van de Spielhelpxderbehondeni8sebli
jft de overhand kregen.Van J.H.Hesselsverhijals de oudste voortbrengselenvandedoor schenyn nog Gutenberg:'
lcc: he theîAlk
?dTlfpr
zi
jn Coster uitgevonden kunst beschouwen. PJprmtin.
q?(Londen,1882),waarin de voorAl het ten voordeele van Haarlem aange- naamste der ten gunste van Gutenberg
voerde werd door de aanhangersderM ainzer aangevoerde gronden worden nagegaan en
aanspraken op het heftigst bestreden;in de een beslissend antwoord op de vraag naar

werken over de geschiedenisvan de uitvinding der boekdrukkunst van Schaab (t83t)
en Wetter (1836)wordthet geheele verhaal
van Juniuseen verzinselgenoemd,terwi
jlde
aan Coster toegeschreven drukwerken in een

den eigenlijken uitvinder voorloopig nog onbeantwoord wordt gelaten,en:Haarlem,t/lc
bw
'th-place pf print/4#,notMentz (1887),dat
openll
gk, echter zeer eenzijdig voor Coster
parti
j kiest. Sinds heeftde vondstder lang

Coste..
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gezochte oorkonde uit het proces FustGutenburg (zie C. Dziatzko, Beitrt
ige zur
Gntenbergfrage, Berli
jn 1889) alsmede het
bewijs, dat van de ongedateerde drukfragmenten,waarop Haarlem zich beroept,endie
reeds door Campbell in zi
jn Annale8 de la
t
ypographéezàzr
er?tlpt/cït
:e (Den Haag,1874,met
supplementen, 1870- v.v.) op niet ouder
dan van 1400 werden geschat,geen enkele
met mogelijkheid ouder kan zijn dan van
Omstreeks 1460 (zie x4.'
Wy88:in Centralblatt

CoeteruB.

grachtbi
jdeBerenstraat,waarindezekamer
haarvoorstellingen gaf,ging zi
jin1828naar
den nieuwen schouwburg aan het Leidscheplein, waarin bijde opening Vondel's ,,tl
'i
jsbrechtvanAemstel''heteerstwerd opgevoerd.
Cosfer. (W illem Jacobszoon) Scheepsbevelhebber en ambtenaarindienstderNederl.
oost-lndische Compagnie,grondleggervande
heerschappi
j der Nederlanders op Ceylon,
vertrok in 1636 als kommandant aan boord
van hetschip ,:zutphen''naarlndië,en Gerd

JJr Bébléothekwe8en, 1888), weder eenigen in 1637 als onder-kommandant van Adam
ommekeer in de meeningen ten gunste van
outenberg teweeggebracllt.In1901verscheen

W esterwolt m et 15 schepen n.G0a en Ceylon
gezonden,om deinlandschevorstentehelpen

teHaarlem eeninteressantnieuw werkjeover
deoudekwestievandehandvanCh.Enschedé,
getiteld Techni8clt onderzoek naardeu?'f'
pJ'
p,
#JA?g
.
van deSpe/
rtfr'
ull
àlfwt
sf,geschreven,nadeverschi
jning van en als antwoord oplt
kst8chriftt
een groot formaatwerk van 455 bladzi
jden
met vele afbeeldingen, dat bi
j de jongste

de Portugeezen te verjagen; te Batticolo
waar zij het anker uitwierpen,slootRadja
Singa,éeizer van Candi op Ceylon,zichmet
1.5.000manbi
jdeexpeditieaan,waaropdePortugeesche bezettingzichweldramoestovergeven;na zich overeenk.deontvangenorderste
0oa metAnthonie Caen tehebbenvereenigd,

Gutenberg werkeli
jk de uitvinder is.lntusschen, dit is,volgens genoemd werkje in
het geheel niet geschied. ln drie hoofdstukken heeft de schri
jverzijn werkjeverdeeld:in heteerste toonthi
j aan datuitde
akten,opgemaakt bi
j gelegenheid van een
proces, gevoerd te Straatsburg in 1439 en
waarin een geheime kunst, die Gutenberg
aan anderenzouleeren,eengrooterolspeelde,

echternogvöörhiertoewerdovergegaankapituleerde; vervolgens vermeesterde Coster,
die nu het opperbevelhad verkregen,op 13
Mei1640Colombo;daarhetbondgenootschap
van weerskanten louter op baatzuchtigeoogmerken steunde, rezen,toen Radja Singa
door de verdri
jving der Portugeezen dehanden ruim had gekregen,weldraallerleimoeili
jkheden tusschen den ondankbaren vorst en
de veeleischende Compagnie; toen Coster
den vorst metklem te verstaan gafdat zijn
lastgevers niet voornemens waren o0k het
geringste van hunne vorderingen te laten
vallen, werd hijop zijn terugkeernaar Batticola op last des keizers door het hem vergezellend vri
jgeleide vermoord.
Coeter.(CernelisHendrik)Nederl.muzikus,
geb. 14 Aug. 1854 te Alkmaar,kreeg zijn
eerste opleiding te Arnhem van Godron en
Mei
jroos,zette zi
jn studiën te Hannoverente
Keulen (onder Heckmann)voort,werddaarop
concertmeester en tweede directeurder St.
Caecilia-concerten te Arnhem,en leeraaraan

Gutenbergfeesten uitkwam .Zo0 ergens,dan werd eerst besloten tot de bestorming van
moest in dit w erk nu bewezen worden dat het fort Trinconomale, welks bezetting

niet heeft geloopen over de boekdrukkunst,

ofliever,niet over delettergieterij(deschri
jver zoekt alsvak-technikus te bewi
jzen dat
het eigenli
jk aankomt op hetlettergieten en
nietop hetdrukken).lnhettweedehoofdstuk
wordt een akte onderzocht,opgemaakt door
een notaris na een proces tusschen Glltenberg en zi
jn gewezen medevennoot Fust;
bovendien wordt de Keulsche kroniekonderzocht, waarin duideli
jk staat, datde kunst
zooals ztj in 1499 beoefend werd en door
Qutenberg uitgevonden,haar voorbeeldheeft
gevonden aan de wi
jze waarop in Holland
voor dien ti
jd donaten werden gedrukt,een
getuigenis dat door het vinden van een paar
bladen van een ouden in Nederland gedrukten

de muziekschool aldaar, later directeur der
afdeelingen Zutphen en Arnhem van de Maat-

donaat wordtgesteund.In hetderde hoofd- schappi
j tot bevordering der Toonkllnst,en
stuk wordt de vermelding van de uitvinding
in typograqsche wecken nagegaan, en ook
op dit terrein Gutenberg's u'
ltvinderschap

beC
twist.
oster. (Samuel) Nederl.tooneeldichter,
stichter van denAmsterdamschenschouwburg
datums van geboorte en overli
jden nietmet
zekerheid bekend; hij was van beroep geneesheer en gedurenhe 50 jaren belangloos
aan het gasthuis te Amsterdam verbonden;
buitendien wi
jdde hi
j zich aan deletterkunde
en schreefvijfblijspelen en zrstreurspelen:
Spel ran Tïïdàes ran yder k
%All#cn,Spelwtls
de Aj'
càc man,ffAyd,Iphégotiajhabella,Polyœena, Boereklncht '
pczl Teewvbs deSpcr en
mejufer rt
zp,Grerelinckhuysen, enz.;in 1617
stichte hi
j naast de twee te Amsterdam
reedsbestaande,doch kwi
jnende rederijkerskamers een derde,die den naam van Meder-

violist der kamermuziek-soirées te Arnhem
commissaris in bet bestuur der Arnhemsche
Orkest-vereeniging enz.

Coster, (Frans) jezuit, controversist en
ascetisch schri
jver, geb. 153! te Mechelen,
overl. 6 Dec.1619 te Brussel,w asrectoraan
verschillende colleges,en meermalen provinciaal; door zi
jn slagvaardigheid verwierfhi
j
zich den bi
jnaam van malleus haereticorum
(hamer der ketters);hi
jgafverscheidenewerken in hetlicht,o.a.een Enchiridion cppb-pver8iarwn (Handboek dergodsdienstigetwistvragen).
Costerus. (Abraham) Nederl.godgeleerde
en schri
jver,geb.laatstehelft16deeeuw,was
eerst rector te W oerden,werd in 1603 predikantte Klaaswaalen stond vervolgensnog
op andere plaatsen;hi
j schreef: Hi8torie der
Joden, #iet8edert de rcryfpprïxçe Jevusalems
landsche Akademie of ,,coster's Academie'' in alle landen rer8trooytà.jz
l (1ù58), Vergeliikreeg; van de houten loods op de Keizers- kingeder Gere/br-eerdex en Mennenieten pper

Costerus.
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eenége plaatsen (Ie8 k
Yit
uf?tl
ex l'
estament8,
H etleven van.de'
n vidder '
pcs Sint-tlbri8.

en

C:te-d'tlr.

van den beeldhouwer Duret;hoofdwerken :
Prométhée,Méditation,le Jour des M orts au

Costerus. (Bernard) Nederl rechtsgel.en Campo-santo de Pise,Dionisa (1872),lePrin-

alnbtenaar, geb. 17 Juli 1475,studeerde te temps,Mireille, enz.
Leiden, werd in 1684 burgemeester van
Cota,Rodrigo Cota deM aguaque.Spaansch
ï7oerden, beoefende later de rechtsgeleerde dichter, einde 15t
leeeuw,geboortig uitToledo,

prykti
gk, en Overl.5 Oct.1735 hijschreel:
H%stt
/riscl
nverkaalp/feeene(feélucfïe'
vanzaken,
rakende ltet fovmeren van de Aepuàlïeà Ta%
Ilblland en W est-Friesland (1707),waari
n lli
j
de verdiensten van hethuisvan Oranje en
de invloed van dit huis bestri
jdtenderegeeringsvorm van het eerste stadhouderlooze
ti
jdvak verdedigt.
Costerus. (Pieter Jakob) Nederl. letter-

is waarschijnlijk de auteur der Dialogo entre
elyl-pr y '
l
xzl'
viejo (Medina,1569,velemalen
llerdrukt),wellichtook van Copla8dezvfw//
Revltlgo, een satire op de toestanden in het
laatste ti
jdperk der regeering van Hendrik
IV ; men schri
jfthem ook heteerste bedri
jf
van het beroemde blijspelCelestina toe,dat
doorRojaswerdvoltooid.

Cotallgens.Zie Tangen8.
Eda
kund
m,
ige en politikus, geb. 3 Oct. 1806 te
Cotohuasi. Stad in het dept. Arequipa,
studeerde te Utrecht, beantwoordde Peru, is een hoogvallei der Cordilleras van

een pri
jsvraag over dewi
jsbegeertevanEuri- Peru,van de geli
jkn.rivier;2000 inw.;C.is
pides,zag zijn antwoord metgoudbekroond, hoofdplaats van de provincie Union;in de
nam in 1830 dienst bi
j de Jagcrs)werd in omgeving goud- en zoutmi
jnen en mineraal1833 conrector te Oldenzaal,promoveerde in
1835 met een dissertatie: In furïpï#ea:yhiIp:pphïce lacum,:uï e8i de amore in de letteren, werd kort daaroy conr
ector aan het
gymnasium te Hoorn, ln 1840 te Arnhem ,
voorts rector te Sneek2 werd hier in 1848
na de grondwetsherziemng in de Kamer ge-

waterbronnen.
C/ôte, l'
r. Rib, helling, meer bepaald van

wi
jnbergen,vandaarhetveelvuldigvoorkomen
van ditwoord als onderdeelvanwi
jnmerken.
Côté, fr., zijde; côté droit,rechterzi
jde,
côté gauche,linkerzijde.
Côte-d'or.Heuvelketen in oostelijkFrankkozen,echterbi
j de verkiezingenna de ont- ri
jk, deel der voortzetting van het plateau
binding der Kamer in Aug. niet herkozen, van Langres, vormt de grens tusschen de
en wasdaarop weder tot aan zijn dood, 16 stroomgebieden der Loire en der Rhône,beMaart 1862, rector te Sneek ;van zijn ge- reikt in den Bois-lanson een hoogte van
schriften mogen vermeld : orer vaderland8- 636 meter, met den Plan de Suzan van 600
liefde (1838),Orer ïrozlïc,komedieen8atgre raeter 0n den Mont Afrique van 584 meter;
(
18ne
39),Dep'
M ewereldnaarfferptlpfu.
:(1846) het hoogste deelis met wouden bedekt;het
be
xrens zi
jn artikelen in de zTi
jdspiegel,1 gebied tusschen 230 0n 280 naeter hoogte
levert de beste bourgogne-wi
(onder den schuilnaam Censor).
jnen W aaraan

Costetti. (Giuseppe) ltal. bli
jspeldichter, de heuvelreeks ook den naam 0.(goudstreek)

geb.13 Sept.1834 te Bologna,werd in 1859 dankt, die 0P het departement C. is oversecretaris,later afdeelingschef aan hetminis- geGô
e.
terie van onderwijs, schreef ren reeksbli
j- qaatn

spelen, als 11 F/
Jlip di faméglta (1864)en I
dfyyplufï gelo8i(1870),waarop hàjden regeeringspri
js verwierf,en verder:Solita 8tovia;
verdergaf hijCl
llzt'
e88ionidîvzda'
atoveA c'
m-

d'or.(Départementdela)Departement
in hetoosten van Frankri
jk,gevormd uit de
noordoostelijke deelen van het oude Bour-

gondië, grenst ten n. aan Aube en HauteMarne, ten o.aan Haute-saône en Jura,ten
matioo (1873)in hetlicht,benevenseenreeks z aan Saône-et-luoire,ten w .aan Nièvre en
kritieken, onder den algemeenen titel:Fig%b- Yonne, beslaat een oppervlakte van 87611/4
km2., telt 368.160 inw.)en is verdeeld in de
vinedella scena (1879).
Costigliole d'Asti.Plaats in de ital.prov. arrondissementen Di
jon, Beaune, Semur en
Alessandria, aan den oorsprong der Tinella, Châtillon-sur-seine, tezamen m et 36 kantons
een zi
jrivier van de Tanaro,7100 inw.;wijn- en 717 gemeenten;hoofdstad is Di
jon. Het
bolzw.
dept ressorteertonder-hethofvan appèlen de
ç'ostonliellt, rood,groen en wit seinlicht, academieteDi
jonenonderhetaartsbisdom van
dat,in verschillende samenstellingenbepaalde Lyon.Van hetn.n.o.naarheez.z-w.wordthet
getallen aanduidt en op oorlogsschepen gé- dept.doorloopendooreenheuvelketen,devooz'
tbruikt wordt.
zetting van het plateau van Langres;deze
Costus Plantengeslacllt van de familieder keten, van een gemiddelde hoogte van 460
Scitamineeën, met een 15-tal soorten in de m eters?laat naar allerichtingenvertakkingen
tropen der oude en nieuwe wereld.
uit, Waarval
à eene het granietmassief Van
Costuulll, ital. costume: landsgewoonte, M orvan,dat zich in de gelueente Menessaire
landszeden.Kleederdracht.
met den mont de Gien tot 723 verheft, en

Coswig'.1) Ooswig in Anhalt.Stad inden een andere den eigenli
jken Côte-d'or-keten
kreitsZerbstvan hethertogdom Anhalt,aan (zie vorig artikel)vormt.Tusschen de Auxoisde Elbe,6500 inw.2)Coswlg inSaksen,dorp bergen en het plateau van Langres loopthet
in het ambt Meiszen van den kreitsDresden kanaalvan Bourgondië,dat242 km -lang is,en
Saksen, 900 inw.; een groot krankzznnigen- de hoofdwaterscheidi
ng van Frankri
jk overgesticht.
schrijdend,de Saône metdeArmançon,alzoo
Cot.(PierreAuguste)Franschschilder,geb. de Rhone en de Seine,verbindt.Hetdept.is
te Bédarieux (dept.Hérault),1837,overl.te voor het grootste deel een kalkformatie;het
Parijs, 1883, leerlinz van Coeniet,Cabanel klimaat is er gematigd en gezond,dikwijls

entouguereau,waskebuwd I
ue
-'td'
e dochter

koud op de hoogten,zacht in de valleien en

Coteallx.
-

-
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Cotillon.
-

de vlakten.C.behoort tOtdestroomgebieden
der Seine, der Loire en der Rhône; eerstgenoemde rivier neemt hier haar oorsprong,de
Loire ontvangt van hier alleen de Arroux
de Rhône is er vertegenwoordigd doordehet
,

uit graniet- 0n toonschiefermassas, in de
zuideli
jke Alontagnes d'Arrée en du M ené
een hoogte vanvl
326
tnOOrak naeter bereikt;hed
delijk dde
eelba
is
en vruchtbaar' e 250
vabr
n oken 0n rots2
lge kust
km lange, za
ei
eern ge
oosteli
jk deel bespoelende Saône met haar vormt
Saint-Alalo,Frenay en
zi
jrivieren (Vingeanne, Ognon, Bèze, Tille,
. onder de korte, doch meest
Ouche, V ouge, Meuzin) en heefthier een Saint-Brieuc'
be
va
a
r
ba
r
e
kus
trivieren zijn de Guer ofLéeven groot stroomgebied als beide andere guer, de Tri
eux met de Uouëtde Arguenon

rivieren tezamen.Het dept.bezitenkeleijzerlni
jnen, steenkoolbeddingen (kantons Precysous-rhilen Nolay),marmergroeven (kantons
Beaune,Bligny-sur-ouche, Flavigny,Gevreyohambertin, Grancey, Di
jon, Pontaillier-surSaône,Pouilly-en-Auxois,Mirebeau en Sombernon), enz.; verder metaal-industrie en
bovenal wi
jnbouw, vooraltusschen Di
jon en

en de Rance de belangrijkste;hetklimaat
isvochtig en veranderli
jk;n.-enn.w.winden
hebben de overhand; hoofdmiddelen van bestaan landLouw (granen, vlas,hennep),veeteelt,bijenteelt,visscheri
j.eenige industrie.
Côte-Saint-Andri!.(La) Hoofdplaats van
hetkanton C.(14 gem.,11.280 inw.) vanhet
fransche dept. Is'
ere, 39 km . van Vienne,
Chagny
3
82
0
i
nw.
,
l
i
ke
ur
f
a
ieken (Eau de la Côte),
çloteaux. Stadje OP het ei
land en in de stroohoeden,handscbr
hoenen.
republiek Haiti, aan de kust van het zuidCothen.Gem.in Utrecht (arrond.Utrecht,
west. schiereiland,9000 inw.
anton W i
jk-bij-Duurstede),omgeven doorde
Coteering,fr.Het opnemen van aandeelen k
ge
meenten Driebergen,Langbroek, W i
D
jk-bijin de of:cieele lijstder effectenbeurs.
uurstede,Houten en W erkhoven,ruim 1210
Cotelet,fr. gebraden ribstuk van kalt bunders groot, wordt doorsneden door den
varken of schaap.
ommen Rijn; 790 inw.;kiesdistrictW ijkCotelle. (Louis Barnabé) Fransch rechts- Kr
i
j-Duurstede;pers.belasting 8steklasse.2et
geleerde, geb. te M ontargis, 1752,overl.te b
orp C.aandenKrommenRi
jn,waaroverhier
Parijs, 1827, schreef: Traité csclpfique de8 d
een brug voert,wordt reeds op heteindeder
til-pïf: des ex/csf: natnrel8 recpgkzlu: (t812), 8ste eeuw verm eld.
AbrLgé 4'
tl cour%
. J/gmesfcfr: d'
g flroïf de la
Cötllen.1)Kreitsvanhethertogdom Anhalt,
natnreett'
le.
v #6%S (1830),Traitédesinférâf: 3431/4 km2., 48.
000 inw., 3 steden?73 dor(1826.)
Cotentin. Landschap in Frankrtjk,Neder- pen. 2) Hoofdplaats van den kreits Cöthen,
,

tot 1847 hoofdstad van het in 1853 met
Normandië,departem ent M anche.
met Anhalt-Dessau vereenigde hertogdom
Coterie. fr..lfransje,besloten gezelschay, Anhalt- cöthen, aan de Ziethe, en aan

vereeniging van gelijkgezinde personen,dle
een parti
jdoelnastreven.
Cotés. (Roger) Engelsch wiskundige,geb.
te Burgage,bj Leicester,10 Juli1682,kreeg
zi#i
eiding aan de St. Paul's School te
#n opl
Londen,en studeerde aan Trinity Oollege te

Oambridge, waar hij door den invloed van

de spoorlijnen Maagdenburg- Halle-lueipzig
enW ittenberg-c.-Aschersleben(91km );19.000

inw.; Ludwigsgymnasium, Friedrichsrealschool, seminarie,technicum , handels-academie;een gothische stadskerk met oudeglasschilderingen,evenalsder.-kath.Marienkirche;
een synagoge, standbeeldea van Hahnemann

Newton, W histon en Bentley reeds in 1706 en Lutze (beide in den tuin vanhethomoeoeen leerstoel in sterrenkunde en natuurphilo-

isch instituut),van den ornitholoog Nausophie kreeg;zi
jn hoofdwerk is de voorrede patnn
en van Sebastiaan Bach;eentoevlucht
voordetweedeuitg.vanNewton'sPrixcipiq/' hij ma
voo
r
ve
rwaarloosde meisjes (Augustenhaus);
geefthierin een uiteenzetting derNewtonsche metaalindustrie, fabrieéen van chocolade,
philosophie en beantwoordtallerleitegenwer- leder,l
ijm,kunstmest.
pingen tegen de leer deraantrekkingskracht;
Cotignae Hoofdplaats van het kanton C.
na zijn vroegen dood,sluni1716,werdennog (5 gem., 6740 inw.) van het fransche dept.
verschillende geschriften, vooral aangaande
de logarithmen,gevonden; Newton zegt van
hem :Had Cotes lived, wemighthaveknown
something.

Cbtes-du-ëord.(Departement des)DeparnoordwestelijkFrankrijk,gevormdvaneendeel
tement der noordl
tusten. Departement van

van ltet oude Bretagne, grenst ten n. aan
het Kanaal, en wordtoverigensolngeven door
de departem enten Finist'
ere M orbihan en
llle-et-vilaine, beslaat een o,ppervlakte van

68851/2km2.,telt616.050 inw.,enisverdeeld

in de arrondissementen Saint-Brieuc, Dinan,
Guingamp, Lannion en Loudéac, tezam en
m et 48 kantons en 390 gemeenten ;hoofdstad is Saint-Brieux; het dept. ressorteert
onder het hol van appel en de academievan
Rennes en vormt de diocese Saint-Brieuc en
Tr
n Rennes. C.
b éguier van het aartsbisdol

Var,20km.van Brignoles,2290 inw .;fabrieken
van vilten hoeden ; op een heuvelniet ver
van C., dekerk Notre-Dame-de-Grâce,in 1519
voltooid,voorheen een bedevaartsoord,
Cot%
aa
an.he
Plt
aats in den mexic.staat M ichoacan)
meer Tacascuaro;6560 inw.
Cotillon,fr.Eigenl.onderrok.oudefransche
gezelschapsdans met gezang en het refrein:
11kIa ct
?mnt?re,qkband jedan8e,mpn cotillon vaf-ï!bienq'tDoor deverscheidenheid der:guren
en deomstandigheid,dattelkenmale eenandere
partner gekozen wordt,is deze dans tot op

heden zeer geliefd De bi
j dezen dansuitge-

reikte versierselen, vaak nabootsingen van
ridderkruizen,noemt men Cotillon-orden. De
herde
a
che cotillon is sarnengesteld uit
ve
scnhda
ill
egs
nde
dansenen mimiekesc'
enes,w aarm ee men algem een een groot bal besluit

onder de flguren van dQn cotillon zi
jn de.

estaatvoor l/6uitbergland,datsaamgesteld bekendste: le Berceau, les Cerclesjumeaux,

eotln.
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Cotte.

le Chapeau, la Chasse aux m ouchoirs, les

Cottabato of Cotabato Stad op het eiland

Colonnes, la Contredanse,la Corbeille, la
Course,lesDamesassises,lesFleurs,laMer
agitée,lâPhalange,lesQuatrecoins,lesRonds,
le Sergent, le Miroir, le Masque,la Trompeuse,enz.,waaruitallerleigezelschapsspelen
zi
jn ontstaan, meest vergezeld van een uit-

Mindanao,Philippi
jnen,2000 inw.
Cottage,enz.Huisje,ook landhuisCottage8y8teem..het stelselwaarbijde werkgever of
fabrikant voor de woning van den arbeîder
zorgt,in zooverre dat hljden huurprijs bi
j
de loonberekening in aanmerking neemt.In

Cotln.(Charles)Fransch dicllter enschri
jver, geb.1604 te Pari
js,overl.1682,hofprediker onder Lodewijk XIV, schreefRecue'
i
de8gsip-c: decetemp8(1646),Oeavresgalante8
(1663),Pllthie8c/lrefiewne.
s(1657),benevensmoraalpbilosophisclte traktaatjes, als .
hkusalem
dé8olée, '
Pie d%ç p/dïlp:pp/kc cbrétéen,Trcïfeede
l'
âmeivlzzltlrfelle enz.
Cotingidae of Colopteridae. Vogelfamilie
van degroepderTandsnaveligen,Dentirostre.
%,
bevattende meerendeelsschitterendgeklellrde
zuid-amerikaansche vogels, vereenigd in de
geslachten Tyrannnu, .
fàlcf
rAysc//'
àf:, I'
étvea
-y
Todus'
, A'
ezluru.. Pipra, .
/t?iptcp/tz, Ampeli8,
Covacina,Gymxpceyhclu.
senz.
Cotoeaelle OfCotocaclli. Stad in de republiek Ecuador, prov. lmbabura, aan de rio
Mira, aan den voet van den vulkaan van
Cotacachi(4966 meter),4500 inw.
Coton, fr. katoen (Ntonnerie,katoenplan-

werd Anders en beter werkt dit stelsel,
wanneer elk werkmansgezin een afzouderli
jlt
huistotwoning aangewezen wordt. Hier te
lande wordt in hetAgnetapark te Delftin het leven geroepen doorde directie der
Gist en Spiritusfabriek - eenvool'
beeldvan
het C.-systeem gevonden.
Cottbus.1)Landkreits (zonder de stadC.)
van het pruisisch reg.-district Frankfurt,
835'/2 km2, 60.
000 inw.,t stad,95 landgemeenten.2)Cottbus,stadkreitsenhoofdplaats
van den landkreits C., aan dete dezerplaatse
50 m. breede Spree, 36.
000 inw.;FriedrichW ilhelmsgymnasium (in 1537 a1s lati
jnsche
schoolgesticht),hoogereburgerschool,Aurustaschool(hoogere burgerschoolvoormeisles),
handelsschool,3 lnuziekscholen,enz.,abaïtoir,
gasverlichting, industrie (kamgaren-en wolspinneri
j, tapi
jtfabrieken, brouweri
jen,looiel-l
gen),handel,4 km.van C het slot Branitz

Cotoll.(Pierre)Fransch jezuit enprediker,
geb. 1564, overl. te Parijs, 1626. schreef:
t'lnutitution clf/tpligl
gc (1610),Sermons :ur le8
pvincipales et le8 ,1
'
?
x: diffcile8Apcfit
ère.
g de la
foi (1617),Genève wlcgltlïre (1618), Lettres
déclaratoire de la t/pcfrïw,
e de8 T'
lre: .)'é8uite8
(een antwoord op debeschuldigingvanmede-

Hendrik lzou in 930 ter plaatse waarnu C.
ligt een sterkte tegen de W enden hebben
aangelegd en daarmede aanleiding tot het
Ontstaan der stad C hebben gegeven; eerst
in 1156echterisC.,onderden naam Chotibuz, in een oorkonde vermeld gevonden;in
11.
99 kwam destad alsleen van hetbisdom

tegen de compagnie ingebracht).

haar in 1415,nadatzi
j in 1429 door deHus-

15, voor het meerendeel in Noord-Afrika,
Azië en Europa groeiende soorten,struiken
of kleine boomen . met tot schermtrossen
vereenigde bloemen aan dezi
jdendertakken;
in Nederland komen tFee soorten a1s sierstruik voor: C.integevr%ma of C.vulgaré8:de
bloedroode dwerglnispel(kelk kaalmetronde
naar voren iets behaarde slippen,vruchtbolrond,bloedrood,glanzig,bloemstelenbehaard,
bladeren van onderen wit-viltig,bloemkroon
rose,plantvan 1/2tOt 1l/u meter hoogl,en0.
mentoua, de viltige dwergmispel(kelk grljsviltigt bladen van boven behaard,van onderen dlchtviltig).
C@topaxiofCutupagsi.Dehoogstedernog
werkende vulkanen der wereld, de tweede
berg in hoogte der Cordilleras van Ecuador,
70 km.z.o.van Quito,is 5960 meter hoog.
Cotrone, oudti
jds Kroton. Hoofdstad van
het district C.(86000 inw,)van deital.prov.
Catanzaro, aan de golf van Tarente,en aan
de spoorlijn Metaponto- Reggio,zetel eens
bisschops,9700 inw.
f'otswold-llills. Heuvelketen in het eng.
graafschap Gloucester.vormt de waterscheiding tusschen de Severn en Boven-Theems;
hoogste punt de Clevehill bi
j Cheltenham,

7-jarigen oorlog qerdzijmeermalenverwoest;
jn 1806 kwanl zl
j aan Saksen,in 1813 aan
Pruisen.
Cotte (Robert de)Fransch architect,geb.
in Parijs 1656, overl. 1735; kapel te Versailles, Jonische collonade van Trianon te
Versailles, Dôme deslnvalides,hetbenedicti
jnenhuis Saint-Denis (thansopvoedingshuis
van hetLegioen van Eer).hethôtelLa zullière (thans Fransche Bank).
Cotte.(P. Louis)Beroemd fransch meteoroloog. geb. te Laon,1740,overl.te Montmorency, 1815, studeerde in de godgeleerdheid, verliet tijdens de groote revolutie den
geesteli
jken stand,trad in 1794 in hethuweli
jk en trok zich sinds1804indeeenzaamheid
terug om zich geheel aan de studie te kunnen wi
jden:hi
j geldt alseendergrondleggers
der hedendaagsche meteorologie; hi
j hield
zich daarenboven ook veelvuldig metlandhuishoudkundige vraagstukken bezig ; onder
zi
jn werken waarondervelenoghedengroote
waarde hebben,zàin de voornaamste:Traite
deAzlpft'prpltw'
ie(1744),Mémoire8durla meteorologie, Zeft
px: élementaire8 de pv.
swi:1.
fe.d'hfdro8tatique, d,cdfrppp-ï: et de l/l/fe/rptoggo,
aree l
xs traite de la 8phère(1785); Manqel

deeling van souvenirs, als bloemen aan de Engeland heeft dit voor de arbeiders veel
dames,cotillon-ordenaan deheeren,en allerlei nadeel opgeleverd, daar het C.-systeem hier
verrassingen.
meerendeels op kazernewoningen toegepast

.

tage.

.

met groot park der familie Pûckler. Keizer

plichtigheid aan den moord van H endrik lV, Meiszen aan een frankisch geslacht, hetwelk

Cotoneaster M so. Dwergmispel.Planten- siden was veroverd,aan keurvorst Frederik
geslacht van de lamilie der Pomaceeën,m et 11 van Brandenburg verkocht;in den 30- en

345 meter hoog.

u

d'hi8toire wtdfz
/relle 0% ftxùleluz H8tematiq%e'

Cotteau.
- .-. .
-- -2 V)
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Cottlnl.
yyy

y ..
y

y

de8 frp'
i: règne8: mineral, tlegelc! elanimal, Cottiére,(Matthieu)gelatiniseerdCotterius,
avee :4/,6 table cpmsfzlee de8planteu etde8'
îAl- prot.godgeleerde,teToursinFrankrtjlt,eerste
8ecte8quid?,tirentIeur xaurdfyrp,etc.(1787),
. helft t7deeeuw (datum vangeboorteenoverl.
Leçon'
%eldz
/lt
knltxîA'
:,
9d'agriculttbrepar &m(t?1#:,
: Onbekend),was afgevaardigde tersyaodevan

et pc''repl
ln8eu,til'nsager,
I4.
:etblàntu(1790); Alais(1620)en vanCharenton(162t),schreef:
LeLons df:zzle?kft
zïr:,
s 816r le cApïz et la conuer- Tr/filg de8 pri//izàquz ei de8 ''
4?gî
g,8evvantde
. pn,

z't
zlspn de8 prf
zizl.
s,
' LeLons #'7ll,
slpir: naturelle
.:
143.le8 '
mpdur,
set8ur f'ïzldl
,
it
slr'
l: de8 t
'zlîplt
zu;
zr
(1799).
Cotteau.(Gustave)Fransch naturalist,geb.
en overl. te Auxerre, 1818-1894,was v>n
beroep eerst advocaat, later magistraat,
wi
jdde zi
jn onbezetten ti
jd aan zoöloglsche
en verwante studiën,en werd in 1882 conservator van het museum te Auxerre;hiibehaalde in 1885 den pri
js-vaillantvandeXcadémie des sciences;van zi
jn talri
jke werken
zàjn devoornaamste:Dn8cription rlt
d.
secltinides
tb88ile.
%(le lq Ft
-ance (1875-t880); Echinides
fo.
%.
%ile8de/'4lgerit
?(metPéron en Gauthier,
1877-1882), en Supplement (t885);Ecltinide8
i'
arasniques de laLorraine(1886);enz.
Cotteau (Edmond) Fransch reiziger,broeder desvorigen,geb.teCllâtel-censoir(dept.
Yonne),1833,overl te Pari
js,1896,sckreef:
farpyzlckltft
8t
?,
g dans le8 &uz Aè
neriqne8(1880);
f'rpmcsccl: dan8 J'fstle et f
.
k (k.ql
on (1880),De
PariatufJapokt& traveè
-s la Sl/
?4rp (t883),044
Touri8tedans I'ezfrpmt
?ovient(t884),Ettoceanie (t888),Cauca8eclTtan.
gca.
vienne(188S).
Cottenllalll.Plaats in lletengelschegraafschap Cambridge,2500 inw.;beroemde kaassoorten; oude abdi
j,waarin in 1t09 de universiteitvan Cambridge werd gesticht.
Cottens,(Victor de)Fransch journalist en
dramatist,geb. 1862, schreeftooneelkritieken
v001*,Soir'',,,Figaro'',enz.,en is vooralbekend door zi
jn veletooneelstukkenenrevues,
meestgescllreven metmedewerking vanGavault,en waaronder mogenwordengenoemtl:
Fin :!c Sèee(t895),lePapa#t?Franctne(t896),
lefbmpî:r (le:t?rpïcc(t897).
Cottereau,(Gebroeders)meerkkendonder
den naam van de vier gebroeders Chouan,
aanleggers van den opstand in hetfransclke
departement Maine,die naar hen gewoonli
jk
den opstandderChouansofchouanneriew(
)l'dt
genoemd:Jean,de oudste en lneestbekende,
werf
l geb te Saint-Berthevin,btjIuaval,30

re/pzl.
s'
elbla Genève plagiaire (l'
a P.6b&z?
,et
#e defen'
%effuz '
versionu4el'Ecriture#edEgli8e8
reformees (1619);Paradoœe.l'Egliuerp/zl/ïizle,
en ce qa'
elle a de d'
î#crcnfde8fgli,
sc.
grelhrmee8, n'
e8t ancienne 5146 de çp
lcfre c6nt8 ans
(1611);Eclairci8.
gemeîttdyr uneprincipalecpntrovet'
8e ou E.
rponitiovt#t?.
9parole8(fcl'Evangile:,,754e.
gPiertbe,efc.''(t642).
Cottin (Sophie) geb.Risteau.Fransch romanschri
jfster, geb.1770 te Partis,overl.te
Champlan bi
j Palaiseau, 25 Aprilt807; op
t7-jarigen leefti
jd huwde ztjmetdeabankier
Coitin: van Bordeau, die driejaren na het
huwell
jk overleed!siqdg hield zi
ja weduwe
zich meestte Pari
ls op;behalge een gedicht
in proza:Lapri8edeJt
??-ïcAp (opgenomen in
de Melangesvan Suard,5 dln.,Pari
js 180305) schreef zij een vijftalromansvOlongezocht pathos, Claire #'4pô: (1799), Malo%na
(180t), Amelie de Vq?
1.
qJc!(I(1803),M athilde
(1805),Eliuabetltprle.
%E.
rile8deSiberie(t806),
allen geschreven in eenmelancholisch-rolnantiscllen sti
jl en waarin zij vele uitmuntend
geteekendekaraktersgeeftea dikwi
jlsmeeyterlijk de kracht der hartstochten schildert.
Cottillet. (Clair E'
lmond)Fransch dramatisten dichter,geb.en overl.tePariis,1824
--t895, was medewerker van de zzoourrier
du D.
imanche'',van de,,NougelleRevue''enz.,
riep de Colonie scolaire de vacances in het
leven en schreef vele tooneelstpkken, als:
l'Avone-par Jl
zlpur (!860), Ic .
&t?I d'
Amatibu
(1862),Jc(Ipcfe?lr Boargaibas(t873),le SfzrpAl
de Val
joli(t875), Yercingetoriœ (18801.benevensgedichten, alsle8Intermède8 (t873), le8
Traqi-comique8 (1879),enz.
çdlttilli. De Paddevisschen. Onderfamilie
van de familie der Schildwangige visschen,
Cataphracti(zie aldaar); twee rugvinnen;de
borstvinnen worden nil
nmer voorafgegaan
door vri
jestralen;doorgaansslechts6stralen
in het kieu-dekselvlies; alti
jtl minder dan
6 stralen in de buikvin;bi
j velen ishetprae-

in verbinding metde Vendeeë'rs;hi
jviel29
Juli 1794 in een gevecht l
net troepen der
republiek; door een geweerschot in denbllik
getroffen,wisthijnog de verzamelplaatsder
Chouans,hetboisde Misdon,bijLaval,tebereiken en stierfdennachtdaarop;inhetzelfde
treffen werd0okFrançoisC.doodelijkgewonfl,
en stierf eenige uren na zi
jn broeler;Pierre
werdgevangen genomen en teLavalgeguillotineerd;Réne
'a'
lleenontkwalnenkreegonderde
Restallratie een klein pensioen.
Cottet.(Charles)Fransch schilder,geb.te
Plzy (dept.Haute-luoire),1863,stelde in1898
in het Salon een triptyquetentoon:AuPays
de la mer:le Repas d'adieu;Ceux quis'en
vont; Celles qui restent; overige werken;
Pour le pardon (1801,
),Enterrement en Bre-

duntoeloopend; de huid is b(J velen naakt
(geslachtCottuè,bi
janderen echterdooreen
pantser van groote schubben ofschilden omgeven (geslachtAspillophoru8j,bi
jnog anderen lnetkleinestel
telachtige schubben bezet
en zeer raw (qeslacht Plat
ycepb,
alkœ).'Over
het algemeen zl
jn de paddevisschen kleiner
dan de schildwangigen der onderfamiliën
Triqlini en Scorpaenini.Eenigen leven inzoet
water,alsb.v.Cotta8#psïp,de rivierdonderpad, die over geheel Europa en noordelijk
Azie voorkomt en zich bi
j voorkeuronderin
het water liggende steenen ophoudt; het
wi
jfje legt op dergeltike plaatsen ook haar
eieren, het mannetje bewaaktdeze,evenals
de laterdaaruitkomendejongen,die hijgedurende de eerste weken tegen ell
cen aanval

tagne(1895),

beschermt.Deaanmerkeli
jk grgotereenster-

oct. 1757, was schoenmaker, tevens smokl
telaar, plaatste ziclï 1.5 Aug.aan het hoofd
van een royalistischen opstand,en steldezich

operculum met stekels gewapend, een doorn
aan het onderste oogbeen ontbreekt steeds;
de kop is meestal breed en plat,de staart

Cottisehe llpen.
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Cotula L.Plantengejlaçht van defam.der
kere Cpffu'
g ycprwip, de zeedonderpad,benevens Aspédoplloru8 c//fttl?/à
m c/ltd, de harnas- Compositen,C.cot.
onopltbl%a;hetgoudknopje
stengelliggend,takken elk meteenhoofdje,
nlan,aldus genoemd naar zijnbekleedingmet (
n-lancetvormig, vinspletig,stengelbeenige schilden, bewonen de zeeën van bladen li.j

westeli
jk Europa en komen ook opdekusten omvattend,bloemkroon geel,eenjarigplantje)
van Nederland voor. Verscheidene soorten werd vroeger hier en daar in Nederland
van het geslacht C'
ottn'
u, dat ook w el in gevonden.
lplaats van La Sallecounty,
Cotulla. Hooft
m eerdere ondergeslachten wordt gesplitst,
leven in de wateren van Noord-Amerika , staat Texas, 700 inw.
Cottunni, Cotunni, Cotugno of Cotugni
verder eenige nog in het noordelijk deel (Do
menico)ltal arts en ontleedkundige,geb.
van den Grooten Oceaan, in de Roode en
lndische zee wordtdeze groepvertegenwoor- 29 Jan.1736 te Ruvo in het Napolitaansche,
digd door verscheidene soorten van het ge- studeerde te Napelsin de mediciinen,hield
ater voorlezingen over chlrurgie, en
slacht Platycephal'
a8 Btzocll, dat in enkele daar l
akte zich vooralbekend door zijn werk:
opzichten van de paddevisschen afwijkten ma
actibuu tlz
urï,
s ltumanae '
illft
krzlcc
als een overgang tot de onderfamilie der De aqlsaedr
ijk de later
Scorpaenini kan worden beschouwd;de soor- (Napels, 1760),waarin voornamel
eider(Aquedanctu8
ten hebben een platgedrukten kop,gewapend naar hem benoemde waterl
rpyk
gzp),een
met vele stekels;deoogen staan aan dekruin L'pffuxzlïï,l in hetrotsbeen (o8 zef

9temen dicht bài elkander; de olldel
-kaak puilt der hoofddeelen van llet slaapbeen (p,
?)'
tt!e), worden beschreven; verder schreef
buiten de bovenkaak uit; de huid is met pf
j De iscltiada zlcrrpycfcommentaviu8(1765)
schubben bekleed ; het kieuwdeksel bevat hi
en De t
s'
eédïl
/'
lf,
v rariolarum t
v aftwp?c (1769);
Z0Ven stralen.
hi
stigde ook heteerstde aandachtogde
CottiseheAlpen.zieAlpen.
#i
# ve
Cottle.County,Texas,zoo goed als onbe- aanwezigheid van eiwit in de urinevannlerlàjders. In 1766 werd l
ai
j hoogleeraar in (ie
woond (240 inw.),hoofdpl.Paducah.
.

Cotfoll, eng. katoen.C.eœchange:katoen- ontleedltunde aan de universiteit te Napels,
in 1812 rector,en overl.6 Oct.1822.
beurs; C..ç91x powder:schietkatoen.

Cotton.(RobertBruce)Engelschantiquaar

fdofty.(Gaspard Hermann,baron)Franscll

prlvoation Jpr bi8 A/ltz
pcyf
y': '
gevlncefp bvidle
fAe énpertinency PJ parliaments,waarvan het
origineelin zi
jn boekeri
jwerdgevonden,werd

polytechnique, maréchal de camp (1823)2
directeur der schietvoorraden (1828); hi
J
re
la
ric
:
rme
schreef;Me
dmo
egie
rrey,ur
(18
06f)a
,bDi
cat
tié
oo
nnna#ée
r.
ead
'ar8
-

jver, geb.in België.1772,
en xpolitikus, geb. 1571, overl. 1631,schreef generaal en schri
rl. 1839, diende in de legers der repuIlistory PJHenry I1I(1627)enverscllillende ove
oudheidkundige verhandelingen, vooralover bliek, en werd achtereenvolgens directeur
costllumkunde; naar aanleiding van een den der wapenfabrieken te Turi
jn (1806),lid van
koninr onaangenaam geschrift.getiteld: 4 de commissie tot reorganisatie der Ecole
deze, de befaamde Cottonian library,in beslag genomen (1630),en eerstaan zpn zoon?
Thomas Cotton (geb.1594,overl.1662).teruggeven,terwijlzi
jnachterkleinzoon,Johncotton
(geb. 1679, overl.1731)ze de natie ten ge-

portatire8

f'
iller'
ie(1822).

Cotui of Cotuy.Stad op het eiland Haïti,
republiek San-Domingo, aan den voet van
den berg Cibao, aan de rivier Juna;2500

schenke gaf;ze werd nu overgebracht naar inw.
,kop
ermijnen.
yledon L.Plantengeslachtvan de fam .
Asbburnham House,W estminster (1730); na deCot
r Crassulaceeën, bevattende een aantal
een brand werden 114 van 958 deelen diede
est aan Kaap de Goede Hoop groeiende
boekeri
j Levatte a1s vermist,verbrand ofge- mste
ruikgewassen,meteigendommeli
jkgebouwde
heel en al onbruikbaar,en 98 als zwaar be-

schadigd en defect gerapporteerd;het over- bladen en m eest roode bloemen ;velen worschot w erd in 1753 naar lletBritsch Museum den als kamer- en broeikasplanten gekweekt.
Cotyledones. Zaadlobben,de eerste reeds
overgebracht.

j
Cotton.(Charles)Engelsch dichter,geb.te in hetzaad volkomen ontwikkelde bladen bi

Beresford in Staffordshire,28 April 1630,be- een ontkiemende plant.Zie Zaad.
uat.(Auguste Henri)Fransch hellenist,
reisdein zi
jnjeugdhetvasteland,begonvroeg Co
b. 1846 te Toulouse, eerst hoogleeraar
gedichten te schrtiven.en huwde in 1656met ge
zi
jn nicht, Isabella Hutchinson; hij schi
jnt in de grieksche letteren te Bordeaux,later
onder Cromwell's bestuur geen onaange- rector te Douai, voorts te Bordeaux,overl.
naamheden wegens zi
in bekende konings- te Bordeaux,1898,schreef:Etudes duz.Catulle
##
gezindheid te hebben ondervonden;in 1664 (1874), la Poekie alexandrine dpzà: le8 frpi,
verscheen, allereerst anonieln, zi
jn burlesk Ptolemeks (1882),Homère: I'J!ïcd6, l'ody8sek

gedichtScarronide8,t?r f7?cFr8tsppàPJV'
irjl
Travestie; zijn verdere werken zijn ongeveer
in denzelfden geest; de voornaamste ztjn:
Voyage to Ireland ïzlBîkrle.
sq'
ae (1670),B'
arpt'
,
st
ylit
, sppzl B'
arle8qkte: t
?,' tlte Scp//kr Scoft,
àt
dp
',
.g s
ome of Ztfcàt
zzl'.
sDialogue8(1675);hi
j
overl.in J687.
Cottonw ood.County,Minnesota,7500inw.,
hoofdplaats W indom.
Cottonwood Falls.Hoofdplaats van Chase
counfy,lfansas,N.-Amerika,800 inw.

(1886),Aristophancetl'csciewxecpvléf
tlïe(1889))
le8 fbéle,
galeœandrin8(1897).
Coubertin (CharlesLouisFrédy,baronde)
Fransch schilder,geb.te Pari
js 1822,leerling
Picot, exposeerde tusschen 1846- 87 in
het salon vele genre- en religieuse stukken,
waarondër de voornaamste zpn:Découverte
Van

du Laocoon à Rome (1846),Scènedejeudans
un cabaret (1847),un Baiser de paixdansles
catacombes (1852):laPromenaded'uncardinal
romain(1857),lesPigeonsdeSaint-Marc(186t)

Conbertin.
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le Vendredisaintà,Palerme (1861,muséedu
Luxembourg), le Départ des missionnaires
(tf69),une Séance du concile CtSaint-l3ierre
de Rome (1872),LouisXVIIauTemple(1876),
MartmiraculeusedesaintJeandeDieu(1879),
laLégendedelavoieAppia,à Rome(1882),
l'Hospitalité de nuit(1887).
Coubertin: (Pierre de) zoon desvorigen,
fransch schrtver,geb tePari
js,1863,bekende
:guur in de sportwereld, algemeen secretaris
der Union des sport athle
'tiques, president
van het lnternationaalOlym pisch Comité enz.,

op zi
jn initiatiefwerden in 1895 in Griekenland de Olym pische spelen w eder ingevoerd;
hijschreef':k'Education en Angleterl.e.tlpl/?r
/d?
.
s
et çfpz
ït/
eryïfg,
s (1888), l'Edt
bcatil
)n cpplt
zï'
st
kelt
Frcmcc (t889), Un'
irersites frtzzlyttflcsfivue
(1890) l'Evolution Jrc/zjtlï,
:: sou8la frpïdï?vle
Rlpabliq'
ae (1896),Souveniru d'Ameriqlbeet(le
Grece (1897),enz.
Coue,
lleron-Aalnot.(W illiam)Noorweegsch
schrijver, geb, 29 Jan. 1868 te Stavanger,
bezocht a1s zeeman China en Japan,bezocht
1886-89 de zeevaartkundige schoolteChris-

Cougny.
L2-.----

m enace de son sceptre, en: Léonidas,prêt
à partir pour 1es Thermopyles,ditun éternel

adieu 2tsa famille(aangekochtdoordenstaat,
thans in het museum te Versailles); 1828
begaf C.zich naarMunchen,waarhi
jzich
drie jaren ephield en zich bi
jna uitsluitend
methetschilderenvan fresco'sbezighield;van
zijn latere werken zàln de voornaamste:
Adoration de8 mageu; Scézlc,
s tiréeu de Xtlfz'
eDamede.
Jkrït
sz
'laBataille46Lawfeld,l'z1.'
?/àJc
rprk-Tt
?kczlen 7/8'
4,
françai8e t
i la pl-é-ne de A'
la .
P?'
ï,
:c de fzerbf
/t
zt) L'onvertare de8 t/ft
zf.
g
géneraksœ & Versailleu (metvele uitt
nuntende
geslaagde portretten),la Tétfercfïp'
?ède8qarde8nationale8etdel'crlllccalIC/lcA/lpt
g-#6-xlry
.

en Ie Scrgnez?f d'
a Jà'
u de T'
tttfvle.C.schreef
bovendien dissertaties OV0r le Caractère t
/es
'
,

ôef
zlfz-lrf,
:(1855),leOp/pri,
g(t856).observatit
ltl,
g
pcr
%kcz
r(4lc.
98tbr le8àellfz-tzrf,
s(1858),een studie
over 16 ('
Wrt
zcf?re (le l'tzrfen p/ncrtt!(1863),
en (knsidératéon8 yur le ôtff moral de8 ôetzuza1'
.
t8 (1866).
Zàjn broeder,Jean BaptisteAmêdéeCouder,
teekenaar en schri
jver,geb.te Pari
js,1797,
tiania werd in 1889 marlne-luitenant,hield Overl. 1865, schreef: L'arckitectnre cpzzlme
zich daarnevens methistorische studiën bezig, moyen de pt
ar/kclipzl sociale (1842) Q'
aelque8
ging in 1890 naar China,om de chineesche idees y'
lfr l'Ei
rpo8ition uz
lïtl
cryell: (1854)enz.
toestandbn te bestudeeren, aanvaardde een
Coudersport.Hoofdpl. van Potter county,
lé,N.-Am erika,1600 inw.
aanstelling bi
jde chineesche marine,nam in Pennsylvanu
1892 ontslag, reisde naar Peking en tot aan
Cou
d
r
e
a
u.
(HenriAnatole)Fransch exploden chineeschen muur, alsmede naar Japan: rateur, geb. 1859, leerl
ing der bi
jzonclere
en keerde in 1893 naar Europa terug ;hi
J normaalschool te Cluny,kreeg een leerstoel
schreef:Sibkadet'
llreyf(humoristischenovelle), aan het college te Cayenne en deed allerlei
Fr
liser
gïy/
feMgbrtilJapan8/lïI!ï,g6B)'er.q onderzoekingen in Fransch-Guyana en in het
(t8c
93d
),enKe
ne8erne ppdenIrfyf'
n6Méssion(1894), betwiste gebied tusschen Fransch-W est-lndië
Gl'entvem de &'
?
z,
!e,
: La'
ad pp K rigen f 08ta8ien en Brazil
ué,in 1881 enz.;in 1895 trad hijin
(f89ç),KrigetAzlel/tzo?Japan ocltAszls(lneteen, dienst val
n het gouvernem ent van den staat
korte g'
eschiedenisvan Oost-Azië,1807),Li- Para, en onderzocht achtereenvolgens de

11uzw-tlcz?
g': Faedrela'
hd pcAOsta8ien,
s.ffïyff
?rïc hoofdzi
jrivieren der Alnazone(Tapajoz,Xingu
(18989. Vervolgens wi
jdde hij zich aan de en Tecantins-Araguaya),in 1896- 97,waarstudie der geschiedenis vanNoorwegen en gaf over hi
jin 'ti
%
'aa
r1897 een drietalwerkenin

in hetlicht:Tordenslçiold(t897),in1898begon
hi
j een groot geïllustreerd prachtwerk,Det
no
k rske Folk paa Land oclt S,jô'
,dat de eerste
rijgsgesehiedenis van Noorwegen van de
ouhste ti
jden (1600)tot1814 toezegde.

.

het licht gaf; hi
j schreef: Yoqage c'
?
x rio
Branco et t
z'
t
:z montagne8 dela Lune(1886),
.
Etnde8 y'
ur le8 G'
tbyane8 et l'Ay/ltxzpzlïc. Voyaqe

4 traver8 le8 G'
Mpt
zz?d: et I'yllnczozzft
d(1887);

C'
ltoz zlp.
glndiens (1892),Voyaqec'
x 11và44A?,
?
(!c

Coueldes-les-x illes. Hoofdplaats van het (1899);hi
j overl.in Dec.1896 in Brazilië.
kanton C. (15 gem., 11.920 inw.) van het Couilroll. Gem eente in het fransche dept.
l'
ransclle dept. Saône-et-luoire, 25 km. van Loire-lnférieure? 49 km . van Saint-Nazaire,
Autun, 2600 inw,,ijzermqnen,steengroeven. 5949 inw.,granletgroeven.

Coueouron.lloofdplaats van hetkantonC. Cougny.(Edme)Fransch geleerde,geb.te
(6 gem , 6350 inw.) van hetfransche dept. Nevers, 1818, overl. te Parijs,1889, hoogArde
'che,66 km.van Largentière, 1470 inw,, leeraarindewelsprekendheidteParjs,schreef
beroemde fabriek van wiskundige instru- verscllillende werken over de politieke denkmenten.
heelden in Frankri
jk in de 16deeeuw : D6 la
t'outty-lv-cllàteau. Hoofdplaats van het p/
zïlpypy/
àiecAez le8jurlc/zdytfllc.
:d'
iA'Jz.
l/siècle
kanton C. (33 qem., 16060 inw.) van het (1865),lePartir/pu/lîcc'
l'
zl801,
b8ffexp-îfff(1867),
fransche degt. Alsne,24 km.van Laon, 700 letl
f
zpïflf'
n,eFranf
toi8deLaAp'
xc(1872),SJrp(I!#6
l
inw. De ruïnen van het kasteel van Coucy, de Verville (t880), verder letterkundige en
met een nog in goeden staat verkeerenden historische studiën als:La J'
clzlct
gyede Virqile
55 meter hoogen, iz1 1230 onder Enguerrand, (1865),x
Honte8quie'
aetl
Mmec!eLambert(t8t7),
11l gebolzwden toren,behooren tOt de schil- Celles cf Germains rltpy?zàfï.
: la cpsçuéfz deCe8ar
(
lerachtigste van Franl
tri
jk.
1887). Als hellenistvan naam kreeg '
hijvan
Collder (Louis CharlesAuguste)Fransch de Société de l'histoire deFrancein opdracht
schilder,geb.en overl.te Pari
js,1790- 873, eene verzameling Eœtrait8 (169-albtenru f/rcc:
leerling van Regnault en David,exposeerde concernantla g/pgrcfp/zfe etJ'Aïyfpïl'ede.Ga%bles
in 18t7: le Lévite d'
Ephraïm (thansin het (1878-1886)in hetlichttegeven 0okvoegde
Lol
zvre), vervolgens: Soldat de Marathon hi
j aan de mGriekscheanthologie''vanDûbner
annonçant la victorie, daarna in het Salon een derde deeltoe.
van 1822:Adam et Eve endormis queSatan
Cougny.tLouis Kdmond) Fransch beeld-

Collbé.
--7 7 ) ()7V .
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houwer, geb. te Nevers, t831,leerling van richting van het lnstitut als 1id daarvan toeJo
jn:Jean de la gelaten (t804),en totinspecteur-generaalder
Quuf
inf
trio
ny
ie; zijn hoofdwerken zi
(sàandbeeld voorde Ecole d'horti- Ilniversiteitbenoemd;hi
j overl.23Aug.1806.

cculture), Carnotmembre ducomitédeSalut
public (standbeeld),Edgar Quinet(bustevoor
hetCollègedeFrance),A l'atelier(groep)enz.
Coullé.Hoofdplaats vanhetkanton C,(10
gem., 11.700 inw ) van het fransche dept.

Hi
j isde ontdekker van de wetten derveerkracht bij wringing, en van hetbi
j de opsporing laarvan door hem gebezigd toestel!
de torsie- of wringbalans; verder deed hig
onderzoekingen naar het wezen van hetm agnetisme en nam het eerst twee m agnetische

Vienne,20 km. van Civray,1830 inw.
Couillet. Gemeente in de belgische prov. vloeistoian aan,waarbi
j de deeltjesderzelfde
Henegouwen,aan de Sambreen aande spoor- stof elkander afstooten, terwi
jl de deelties

Uijnen Braine-le-Comte- clzarleroi-Naluen en der eene die derandere zouden aantrekken
l
ouillet-lamivulx (7 km.), 3 km. z. van (noord-enzuidpoolvloeistof,naardennaam der
Charleroi. 8400 inw., vele hoogovens,smel- polen van den magneet waar hare werking
teriien,glas-en spiegelfabriek.
de overhand hebben).0ok vestigde hi
j er in
Colliza.Hoofdplaats van hetkanton C.(22 1802 het eerst de aandacht op,dat de mazgem.,5900inw.
)van hetfranschedeptAude, neet in meerdere of mindere m ate op alle
16 km'
.van Limoux,aan desaamvl
- oeiïng van lichamen invloed schi
jnt te kunnen uitde Sals en de Aude,1010 inw.;hoeden- en oefenen, hetgeen hi
jzochtte bewi
jzen door

kleinestaven vanverschillendestoffentusschen
de tegenovergestelde polen van twee sterke
magneetstaven heen en weer te doen schommelen, deze staafjesvervolgens buiten den
magnetischen invloed te doen schommelen,
1t90 inw.;gerenommeerde roode wijnen.
Coulanges-sur-Y onne.Hoofdplaatsvan het en de binnen denzelfden ti
jd in beide gekanton C.(20gem ,6110inw.)vanhetfransche vallen gemaakte schommelingen metelkander
dept. Yonne,10 km.van Auxerre,860 inw.; te vergeli
iken. Vooral ook maakte hi
j zich
verdiensteli
jk door zijnbi
wi
@
inbouw.
jdragentotdekennis
Conlant.fr.Loopend,vloeiend,gemakkel
ijk, Van de electriciteit (wetten der electrische
zonder moei
aantrrkking en afstooting;ontwikkeling van
eli
jkheden,vlot.
Couleur,fr.kleur.Bijdeduitschestudenten- electrlciteit door drukking; proeven inzake
corpsen aanduiding van het corps waartoe het zich verzamelen van electriciteit op de
rnen behoort. C-student: lid van een corps, oppervlakte der lichamen en betreffende de
verspreiding der electriciteit over elkander
dat een bepaalde kleur draagt of voert.
Coulisse,fr.eigenl.gleuf,sponning,waarin rakende licbamen;wetbetrefende afneming
iets verschoven kan worden. Op het tooneel of verliesvan electriciteitin de lucht). Hl
J
n
de verschuifbare zijschermen.OpdePariische schreef: M4zzip'lr: dNr la 8tabilite &.9 votîte'
effectenbeurs:deplaats.waardenietbeëëèigde (1776), Rechercltes :ur la meilleure 'mtzni/r:
makelaars en commissionairs hunne zaken deJcsrïguer des t
zz
içldll4daimantees(1777)enz.,
dri
jven,vandaarhunne naam cokblissiers;6bN,
- opgenomen in de mM émoires de 1,Académie
li8e-papéeren ; fondsen,welke niet op de of:- des sciences''*
cieele noteerinz voorkomen.
Colllolnmiers. 1)Arrondissement van het
Coqloir,fr.Verbindingsgang,corridor,b.v. fransche departement Seine-et-àlarne,95t1/4
in den schouwburg achter de loges,in het kln.; het omvat de 4 kantons Coulommiers
Parlementsgebouw achter de vergaderzaal.
(14 gem , t6,100 inw.), La Fertê-Gaucher,
Coulm iers. Gemeente in hetfranschedept. Rebais en Rozoy,tezamen met 77œemeenten
Loiret 18 km van Orléans,370 inw.; op 9 en 51,000 inw.2)Hoofdplaatsvanhetarrond.
Nov.11870 dwong het Loire-legerondergene- en het kanton C., 47 km . n.o van M elun,
raal d'Aurelle de Paladines het beiersche 6300 inw ;sti
jfsel-en kaasfabriel
ten(fromage
leger onder generaal von der Tann tot den de Brie).
Collloll. (Louis) Fransch geograaf en geterugtocht op Toury;30 Juli 1876 werd een
desbetreffend herinneringsmonument onthuld. schiedschriiver, geb te Poitiers,1605.overl.
Coulom b,dehoeveelheidelectriciteit,welke 1664;hoofhwerken:LemiconApmcrîcum (1643),
de stroom van 1 ampère perseconde vort
lert Ili8toi
vede8 ?
'uiJ,
$(t643),TraiteAî,
glprïvl
ft
dde8
tullefabrieken.
Coulanges-la-vinellse. Hoofdplaats Van
het kanton C.(12 gem.,7520 inw.)van het
fransche dept. Yonne, 10 km.van Auxerre,

rïrïér::deXrcsct
?(1644),enz.
(Zie Electrischeeexàdtltwl.
Colllomb (Oharles Augustin de) Franscll Coulongee-sur-l'Autize. Hoofdplaats van
ingenieur en natuurkundige,geb.ltJuni1736 hetkanton C.(14 gem.,15,950 inw.)van het
te Angoulême, trad jong in dienst bij het fransche dept Deux-sèvres,20 km.van Xiort,
wapen der genie,werd naar M artinique ge- 2360 inw.
zonden, bouwde hier hetfortBolzrbon,yerCoulvier-Gravier.tRemiArmand)Fransch
kleeg in 1769, op zijn Théorie de8mach%ne8 sterrenkundige en m eteoroloog,geb.teReims,
'lvele:, antwoord op een door de Aca- 1803, overl. tr Partjs,1868,schreef:Recher:ur le8 Kto%le8#!qzI/:.
:(introduction histodemie uitgescheven prijsvraag, het dubbele clte8 .
van den uitgeloofden pri
js, behaalde in het rique), met Emile Syigey (1847);Catalogue
8 .g!
0l
?e8 Flant8 (5p!l#c# ob8errek #'
t
43 Sepf.
jaar 1777 met Pans een prijs derAcadémie de
op een verllandeling overdebesteconstrpctie 1853 cu 10 Nov.1859,'Recltercltes dur les 1ngder m agneetnaald, en in 1781 een pri
ls op teore8 et Je,
g1018 g'
,
?
$'
ile8r//ddfwf (1863),
'Pre?
-leslnefeore: (1866);Leleen verhandeling over wrijving en tegen- c'i.g de8 recherche8yu'
stand, nam bij het uitbreken der revolutie treu d'
lr le8dfpïle.
gFlante8 (1866).
ontslag uit den dienst, en werd bi
j de op- Coqneil) eng.Raad?raadsvergadering.

Couneil Blufrs.
y

.-

-. .

--

Courbet.

1777 --.- . .

CoulleilBlufrs.HoofdplaatsvanPottaw>ttame county van den noord-amerikaanschen
staat lowa, aan de westgrens van de Missouri, werd in 1846 onder den naam Kanesville doorMormonen g'esticht,kreeg in 1853
haar tegenw. naam,telt 22,
000 inw.,ismet
llet tegenovcr gelegen Omaha in Nebraska
verbonden door de 838 meterlangeMissouriRiver-Bridge; handel in vee, tarwe,graan,
hout enz.

-

taze (novelle, 1891, duitsch fzfcze, 1895),
Eene Illnzie (1892, duitsch Eine .
J!!uWpn),
M aje8teit(rolnan 1893,duitscll,Dresden 1895,
fransch Maje8tq 1898,eenzi
jnerhoofdwerken),
'
l
4Qrcldz
prc#:(1894,duitsch,1895),Metamorfoze
(autobiographischeroman,1897),F'
5t
E9:,(1899),
P8yclte(1899),Langs li/zlen van geleïflelfjàAeïtl
(1900), Babel (1901);verder: Ff
z/lde prïsf
s'
e:
met t
fe blanwe haren (,,De Gids'',1901),Fcx
deonzaligeerfeni8 (,,De Gids'',1002)enz.

Couneil Grove. Hoofdplaats van M orris
Coupeville. Hoofdpl. van Island county
county, in den noord-amerik. staat Kansas, van den N.-Amerik.staatW ashington,600inw .
2300 inw.
Couldet, fr. van coupler, samenkoppelen.
Count,eng.titelderniet-engelschegraven; Vers of gedeelte van een gedicht oflied.

de engelsche graafheetEavl.
Coupon,fr.Afknipsel,snipper.Rentebewi
js
Coullt-out,eng.ln het Eng.parlem ent de van een effect, waaraan het m et meerdere
telling der aanwezige ledsn, o1n te zien of voorkomt; op het ti
jdstip der rentevervalhet vereischt aantal (quorum) aanwezig ling wordt '
t afgeknipt en verzilverd. Het
is, dat t0t het nemen van een besltlit be- stuk waarop alle 0.voorkomen heetCouponvoegd is.
blad.
Country,eng.Landstreek,landschap,land.
Couptrain.Hoofdplaats van hetkanton C.

County,eng.Graafschap,hetzelfdealsshire;
districten qfonderdeelen derstaten.
Coup,fr.Slag,stoot.0.d'etat.staatsgreep.
0.demain:overrompeling,verrassende handeling;C.#4
?Jprcc,daadvangeweld;0.d'oeil:
v
l
u
c
h
t
i
g
e
b
l
ik; 0. de J'
Jppt
ifrt
?,tooneelstreek,
op verrassend effect berekende handeling.

(11 gem.,10.
000 inw.)van hetfranschedept.
groote wasbleekerijen.
Coupure,fr.afsni
jdsel;verwi
jdering van
gedeelten uit een tooneelstuk ofopera,hetzi
j
op last der overheid, wi
jlzijdie gedeelten
n
iet oorbaar acht,hetzi
jdoordenschri
i
verof
de tooneeldirectie aangebracht,om in (
'
lever-

Coupage,fr.Versnijden van wi
jn.
Coupé,fr.Gesneden.De afdeeling vaneen
spoorwegri
jtuig; ook naam van een kleine
koetsvoor twee personen.
Coupé.(Jean Marie Louis)Fransch letter-

tooning een gewenschtebekortingtebrengen.
Cour,fr.llof.0Ok Qerechtshof.0.#':1.:yt,
se.
e.
Hofvan Assises,rechterli
jk collegeinFrankri
jk,daternstige misdri
jven behandelt. Conr
maken.
.het hofmaken.

ri
js,1818)gaf,behalve allerleivertalingen,in
hetlicht:DictionnairedesA/lpe'
ltz'
.
:(1773),F@riétes litteraires etAïyfpv'
ïyue,
s(1788),Soil.
ées
litteraire8 (1795- 180t),Sp%cilègedelitterature
ancienneetvlpt/ezwe (1802)enz.
Coupeeren,fr.Sni
jden,voorkomen,beletten.
ln hetkaartspel:afnemen.Coupeur:Snijder,
degeendiedestofkniptofsni
jdt,eninconfectie-ondernem ingen het werk uitgeeft en
bijinlevering nazfet;Cokveuse.
.snjdster.
Couperln. (François)Fransch klaviercomponist, geb.en overl.te Parijs? 1668-1733;
voornaamste werken: Q'
aatrelzw'
:.
s deJï?ce.
g
(loclavecin,Z't
vlde toucher !t
?clavecin (1717),

Courqjod.(Louis)Fransch kunsthistorikus,
geb. en overl.tePari
js,1841- 1896,gafin
het licht: Lérre-burnalde Lazare Dlf'
pcuz
(1873), L'êcole royale de8 e'îéz
pe: protek
qh qu
hùtoire de l'
en8eignementde8 art8et#'
?
x (Ienngn
an .
18: siècle (1874), Aleœandre Lenoir, 8on
iournalet14musée&.
9monnments(1878-87),
Lesprï/.
,eddel'art-p#6'
r??:(1894).
Courant,fr.gangbaar; elke muntsoort,die
zondervoorbehoudinbetalingaantenemepis
tegen de erop uitgedrukte waarde.C art%kel:
een handelsartikel?datgeregeld aftrekvindt,
dat goed ,
jloopt,tlgemakkelijk verkooybaar.
Alsnaam van een nieuwsblad,afkomstlgvan

Couperus (Louis M. A.) Nederl.romanschrijver, geb. 10 Juni 1863 in Den Haag,
llracàt zijn jeugd in lndië (te Batavia)door,
keerde naarNederlynd terug,en debuteerde
op zo-jarigen leefti
jd meteen bundelgedichten: ken Lent'
pczl Vaerzen,waarop in 1887

tier:nieuwsbladuitgever.
Courbet. (Gustave)Fransch schilder,geb.
te Ornans (dept. Doubs),10 Juni1819,was
eenigen tijd leerling van Steuben en Hesse,
vormde overigens grootendeels zichzelf,bestudeerde vooralde spaansche,vlaamsche en

ia de Vereenigde Staten de naam van de M ayenne, 34 km. van M ayenne ; 400 inw .,

kundige,geb.te Péronne, 1732,overl.te Pa-

Les gpzlf.
:rLunées.

Courage,fr.M oed ;couragelu :m oedig.

zltlz
t
o elle: cowrantes, loopend nieuws.Conran-

een tweede bundel:Orchideeèh volgde.Leven- fransche koloristen,had eerst te kampenmet

digheid van verbeelding aan een ver:jnden de onwelwillendheden derkunstrechters,die
stpl parende,meesterin llet moderne kunst- zijn stukken weigerden te exposeeren,begon

proza zoowel a1s in het weergeven van den toen particuliere tentoonstellingen te organiluchtigen conversatietoon,en doordrongen van seeren, en kwam,krachtig geholpen door de
den geest en de tendenzen der fransche en gunst van de ultra's der neo-romantische of

scandinav,
ische literatuur,neemthi
jeeneerste
plaatsin onderdejong-nederlandscheromanciers; verscheidene zi
jner werken werden
reeds meermalen herdrukt;vele werden ook
in andere talen overgebracht;devoornaamste
zi
jn: Elina J74r: (eersteling,1888,4de druk
1898,blikken in hetHaagscheleven),App#lpf
(t890,duitsch Schick8al:Stuttgart,1892),Eœ112

realistische richting,en nietminderdoorzi
jn
stri
jdmetdehem overalwerendeAcademie,
binnen weinig tijd zeer in de mode,werd in
hooge mate populairtoen hi
j een hem door
Napoléon 11I aangeboden eereteeken van de
hand wees, zag zich onder de Oommune in
het 17de arrondissement van Parijs in dit
lichaam gekozen,werd als gedelegeerde van
111.

Clhllrbet
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Courpie're.

den maire in het genoemd arrondissem entbe- pplïfïq'
t
fc(1864),Préparation & l'ltude#'
t
4dk.
oit,

last met hetverwijderen derVendôme-zuil, Jf'
?,
,
(tfc desAriz?cïpe.
g(1887).

m oest om deze zaak in Juni 1871 voor een
ç'
otlrelletet-tl'Eslllalls. (Luc) Fransch dikriigsraad terechtstaan,Nverd in de restaura- plomaat en schrijver, geb. te Besançon,

tiekosten veroorde
Ve
0l
Odrta(a
3n
00,
è
l
0e00 francs), On
nam, Onqenegen
Opbrengstvan
zi#i
rbeld aan den Staatuitte keeren,de
#n a
wi
jk naar Zwitserland,waar hi
j31 Dec.1877
bi
j Vevey stierf;voornaamste werken: Odalisque(naarVictorHugo),Lélia(naarGeorge
Sand),llomme 2tla pipe (1844),Après-dinner
à,Ornans(1849),Enterrementàornans(1850),
Demoisellesde village (18b2),Fileuse(1853),

1695, overl.1770;van zijn werken verschenen in druk: Hi8toire #,
u traité de pciz de8
f'
yrcnéd,
g(1750),Histoire #u traiie'deyaiœ de
AîAzdâgz/t
?(1754),lli8toire *4cardinal:@6Granvelle (t761).
Courey. (Pol Loui
s Potier de)Fransch
archeoloog geb.te Landerneau,1815,schreef:
Dictéonnal
'
rc hekal
dique de Bretagne (1855),

verder een vervolg op de Ili8toére de la
Femme à, la perruche, Demoiselles de la p?cït
sfks royale de Frcpzc: des wttïry,etc.vanP.
Seine, Combat de cerfs,Remisede cltevreuls. Anzelme (1884- 90) enz.
ln 1882 werd door de Ecole des beaux-arts
f'ollrdaveaux. (Pierre Charles Victor),
een Courbet-tentoonstelling gehouden.
Fransch letterkundige, geb. te Pari
js,1821,
'
Coul-ldet.lAmédêeAnatoleProsper)Fransch doctor in de letteren te Iuille,schreef:D 6
admiraal,Ju
ge
ni
l
).18
t85
e Abbe
voorM
via
ll
ko
e,ng,
26Pe
Ju
sc
ni
ador
18es
27, beal.bt/f???d la 'zltzfttg-c ef dan8l'
art(1860),CaractJ
e
%re8 *et ftzlczlf: (1867)
overl.11
ttdeu ylf'
/-lecpz
mîgz
l
fe.
.,Et
eilanden
Le 941-6 (
ll
tll8 la z
p'
ic et(!cê>,
9I'tzrf(1875),le8
ie:f
'
f l'Hisioire (1879),Saintfkz
àlda
Courbette fr. ln de ri
jkunst een bepaalde ./lt-,t't?k-rpfrlpré.
s la librc ck-ltiq-ae c?I Fkwi
e van tg
opp
ren.
*î
'z
../al
t..
.
: ee
tzzlcf
p(18S6),enz.
Courbevoie. Hool4
dplaats van het kanton
('ollrier de 51t!rt.. (Paul Louis)Fransch

C.(3 gem.,47.400iqw.)vanhetfransclledept. hellenist cn politiek schrtjver, geb. 4 Jan.

Seine, 10 kln.van Saint-Denis, aan den lin- 1772 te Pari
js,10 April1825 door een zi
jner
keroever der Seine,20.100 inw.;laaven aan bedienden doodgeschoten:zi
jnOeurresco-pléde Seine;bleekerijen,ri
jtuigfabrieken.
lnsverschenen in4dln.,in1830,ztjnPamphlets
Coureel. (Alphonse Chodron, baron de) pt?/ïfiqztc: et Iïfftlg'cïre.s in 2 dln., in 1838.
Fransch diplomaat,geb.30Juli1835tePari
js, f'ollrlnayeur, of Corm aggiore. Dorp in
trad in 1855 in de diplomatie,w erd in 1869 het district Aosta der ital.prov.Turiin,aan
onder-chef en in 1880 chefderafdeeling poli- de Dora-Baltea,1200 fransch sprekenéeinw.,
tieke aangelegenheclen van het departement Puntvan vertrek vooruitstapjesinhetmassi
ef
van Buitenlandsclte zaken,voorts ambassa- van den M ontBlanc.

deurte Berli
jn (1881- 86),lid vandenSenaat Collrllleaux. (Pierre Eugène) Fransch
(1892),ambassadeurte Londen (1898,tothet publicist en politikus, Feb. te Reims,1817,
werd in 1879 en 1881 In het district Reirns
einlevan datjaar).
fl
ollrtttxllcs.Gem eente in debelgischeprov. tot afgevaardigde gekozen,en werd in 1885

Henegouwen , 11 km. l1-w. van Charleroi, bibliotllecal.
isz'
ljnergeboorteplaats;hijschreef:
12.500 inw.
l'Agitatéon t-t
zf/lplïgue (1846), Rép'
x lï:u6 t
?14
fldlllrrelles. (Jeal
& Baptiste Pierre Julien, I'
loyanté (t871),Nefpuc/tezpasfilaAt
jpltslïg'
ts:
gezegd le chevalier de) Fransch genealoog, (1873),6'6qMe ralaitlep/lf:prand de8ro'
i,
sde

geb. te Orléans, 1.
759, overl. 1834, schreef Frt
zncc(1873),FïcfprI'
1%tgo (1886)) Aleœandre
onder meer:D ictionsbaive '
tt//ïf
?prt
se! de la zl9- Duma8(1886)enz.

ble8se deFrt
'sct
?(1820),DictionnaiveMyfflrz
if
/uc
de8#eYtf
lrc'
p,
:
r françtti8 tleppt'
s:le Yl'
e8iècle(1820
1823),Hi8toireyeokt
fttlp.
/t
y'
d
ge etàdrff/élïl/ktdde8
z.
?f
zù-.
s de Frattce(1820 1830),Nobiliaéreu?àiverselde ''
rtznct
k(1.
820 1821).
Coureelle-selkeuil.(JeanGustave)Fransch
econoom , geb. teSeneuil(dept.Dordogne),

.

Ceurllot.(Antoine Augustin)Fransch wiste Pari
js,1877,washoogleeraar,eerstteLyon
(1834),vervolgensteGrenoble(1835),eindeli
jk
te Di
:
7
ion (1854), schreef:Tlaité de l'Enchainemetttde8'
it/ek,
sfondamentales dans le8dcie'
p,
ce8 et danu l'lti8toire (t861), Principe dela
f/
zénr'
îc de8 riclte88eu (1863), De8 ï'
/lyfïfufïox:
d'énslruction pvslig'
l
t,
c (1864), Con8idération8
ytfr la yntzrc//e de8 itfèr
e,
: ef de8g'
rtrne'
mcztf:da'
nu
le8 fcm pd modevneu(1872),slatériali8me,'
d
lïfqlisme,rttfïppllïy.
gz
ne,etc.(1875),lter'
6e:pmmtzirc
de8 t
'
lpcfdse,
géconomiques (1877).
kundige enphilosoof,geb te Gray,t801,overl.

1813, overl. te Pari
js,1892,werd voor den
handel opgeleid, begon zich echter weldra
aan de staathuishoudkunde t
e wijden; behandelde in de persderoppositieeen menigte
.
economischeen :nantieelevraagstukken,werd
na de revolutie van 1848directeurderdomeioupita AUBL.Plantengeslacht van de
nen bi
jhetministerie Van flnantiën,ging na falCour
de oprichting vanhetke
zerrijknaarAmerika, nilie der Alyrtaceeën, met slechts vier in
' i
bekleedde een lo-talJaren den leerstoel der tropisch Am erika verbreide soorten,hooge
politieke econom ie aan het Nationaal Insti- boomen metlevendig gekleurde,alleenstaande
tuut te Santiago,werd na zi
jn terugkeerin bloem en; van de kogelronde,een doorsnede
Frankrijk (1863) medewerker aan verschil- van 6 tot 12 cM .hebbende vruchten van C.
lende bladen en gafintusschen ook meerdere f/i fzzpesyï,
s (Lecyt
hi8bracteata 11:.
7)denkanonswerken in hetlicht;ti
jn pennevruchten be- kogelboom, worden gegeten en dragen den
staan in artikelen voor bladen en ti
jdschrif- naam van wilde abrikozen.
ten, vertalingen der voornaamste staathuisCourpiére.Hoofdplaats van llet kanton 0.

houdk. werken en afzonderli
jke werken als: (10 gem ,14.460 inw.)van hetfranschedept.
Traité f/lpprït/u: ef pratique de8 p,lrcfïp'
n: de Puy-de-Dôme, 16 km . van Thiers, aan den
!?/
:,?/9,
44 (
,Leçons e'Itfz
ilczlfcfg't'
d d'Lconontie voet der m onts du Forez,3670 inw.
.1853?

C@l
lrrl/ree.
i

-
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frollrriéres.Gemeente in hetfranschedept.
Pas-de-calais,*30 km. van Bpthune,aan de
Deule, 3900 1l1W .) steenkoolmi
jnen, suikerfabrieken, destill
eerderi
jen; haven aan het
kanaalder Haute-Deule.
Collrsa!!. Hoofdplaats van het kanton C.
(7 gem-,14.240 inw.)van het fransclle dept.
Aude, 7 kln. van Narbonne, aan de Aude,
3760 inw.
Colll'segollles.Hoofdplaats van hetkanton

Collrtils de Sandrae.

-U

- -

-- -

--L

Georges) Fransch letterkundige, geb. te
Tollrs, 18s0, schreef korte humoresken en
se
l
ave
tirn
es uit en op het soldaten- en kazerne-

enz.,die bàjeenverzameld werden uitdron (1886),/:,
9Femmfu#'c#lï:(1888),Potiron
(1890),le8Tête8de1/1,
9(1890),Ir Train de 8
lteure8#F (1891),Lidoireetla B'
tucotte(1892),
V0g0V0n onder de titels:le8 Gaieth del'esca..

benevens een groot aantal kluchten enkleine

tooneelstukken,waarvan vele langen ti
jd op
l'
aC.(8 gel
n.,21.
80 inw.lvan lletfranschedept. de planken bleven,alsLidoire(1891),Bbnbt
Alpes-M aritimes,27 km .van Grasse,400 inw. rpcàc (1893), le8 Grimace8 de Pari
8 (1894),
Coursel. Qemeente in de belgische prov. le8 Gaieth de l'cf
sct/fl''
p'à (1895), 14zl Clieïtt
Limburg,2200 inw.
y'
pricttz(1897),Mon8ie'
arftzf
z
lïkà(1897),Le#cp,
Coursol'(Aurêlien de) Fransch historikus, daltnee8t:c3?
,:piti'
î(1899),enz.
geb.te Port-luouis (î1edeFrance),181t,overl. Courtellay.1)Hoofdplaats van hetkanton
te Pari
js,1889:voornaamste werken:Es8ai C. (15 geln., 8080 inw.) van het fransche
yur l'hi8toire, la lt
zzeu: et le8 '
Jzàyfi/vfïpp,s de dept Loiret, 26 km. van M ontargis? 2730
!ff Bretagl
'
te t
zr/lprbct
zip,
c (1840),Hi8toirede8 inw.2)Gemeente in het franschedept.lsère,
p/-bpïsc,
s et 4
7
46,
9'
instlttktioll'
% de8 pfyy/t/c,
gdela 21 km. van La Tour-du-pin, 1040 inw.
/t4/
,4
,
46 at-moricaine et (le la Bretaq
nezst
suf
tzïre5
Courtellay. (Huis van) Een der aanzien)' .
,
tl
e
l
2
1
,
(
1
8
v
e
c
ul
e
8
y
à
'
f
y
g
'
t
f
a
%
b
ve
l
e
8
f
t
?
p
l
t:
l
e
8
7
)
n
,
4
,
:
l
i
j
ks
te familiën der fransche feodaliteitldat
8%*('%'(;tJe (
1843),Il'tstoire de8 peuple8Irefps.
sdans zi
jn naam ontleende aan deheerli
jkheid(peur!t; Gaule ett
'
ltzz/,
glesile8.
srz
ifttzàkkz
iqtfc,
s(!846), tenay in het tegenw. dept.Loiret; de oudst
slohnoire 8%r I'prfpïyle de8ïsyfïfuffps,
sfét
ldale8 bekende heer van C. was Hutto,zoon van
cscz le8 Srcfpz?,
g et l
e8 Germain8 (1847,met den heer van Château-Renard, die in de
eerstehelftderltdeeeuweleefde,envan wiens
Vallery-Radot)
frourson-les-carriéres. Hoofdplaats van nakomelingen, Josselin 11 en Josselin 1l1
lletkanton C. (12 gem.6450 inw.) van het aan de kruistochten deelnamen; dit eerste
fl
'ansche dept. Yonne, 23 km.van Auxerre, huis werd opgevolrd door 00n tw eede,
verw-ant aan het huls Capet, en dat Pierre,
1110 inw., steengroeven,handel in hout.
flollrt,eng.Hof,gerechtshof.
zevende Z0On van Lodewtj
k den Dikke en
Court. (Joseph Desiré) Fransch schilder, Adelaïde van Savoie,totstalnvaderhad;deze
.

geb. en overl. te Rouaan, 1797- 1865, behaalde in 1821 den grand prix van Rolne;
hoofdwerk M ort de César,in 1827 door hem
in het Salon geëxposeerd.
Courtage fr.van courtier: makelaar. Makelaarsloon;provisie.Het loon dat de makelaar, ofin het algem een de tusschenpersoon,
die een zaak tot stand gebracht heeft,voor

zi
jn bemiddeling geniet.In Zuid-Duitschland
en Oostenri
jk wordtde 0.Setlsariegenoemd.
Conrtler.
.makelaar,onderhandelaar.
Collrtaud-piverneresse. (Jean Jacques)
Fransch philoloog, geb. te Felletin (dept.
Creuse), 1794, overl. te Pari
js, 1879; zi
jn
Grammalre grecqne (t828) en Dictionnai'e
Jrtzgîjvzït
g-.
g/.
ecl
/lse(1847)beleefden verscheidene

Pierre huwde n.l.in 1150 metElisabeth,dochter van Renaud van Courtenay)eenige erf-

gename der heerlijklleid;zi
jn afstammelingen

namen deel aan de oorlogen in het Heilige
land en schcnken drie keizers aan Konstan-

tinopel (Byzantium), (Peter,Roberten BOudewijn 11)) en een koning aan Jeruzalem.
Katherina, eenige dochter van Philippe van
Courtenay, huwde in 1300 met Charles van
Valois,broeder van PhilippeleBel,dievruch-

teloos aanspraken opdenByzantiinschentroon
zocht te doen gelllen.Andere leden der familie gingen naar Engeland;dezevormen den
stam der nog thans bestaande gravenfamilie
Van Devon.De fransclaeliniestierfin 1740uit.

Collrtils.(Jean des) Franschkroniekschri
j-

herdrukken.
ver, eerste helft 16de eeuw,historiograafdes
tiourt de Gébelin. Fransch geleerde en konings, schreef op verlangen van koningin
historikus,geb.te Nîmes,1725, overl.tePa- Anna van Bretagne een werk,getsteld :M er
ràjs, 1784, schreef: le8 Tpulplfycixe,
s (1763)) T/e,s ltéstoit.e8 pu (Avoniqae8 de France,ezfrcïl
krql ef raisottné 4e: divers pù-jcf
s le8 c/àrpzàïw4t
?ur.
: qui onte'
crit
Ptan pesst
,
s4es eltpartie (le fptl.

t'
l/f
ct
purerfd,
g qui cpmypyexf lc mottde primitif
(t772),Monde prùniéz/-analf8l etcpAnzzTrt
éavec
le A?
'
lpsr
/c moderne: cpg/t
gït/e'
rê dan8 l'
lti8toire
c'
ivile, rclfgïcsff
:e et tzlle/prfg'
àfe du calendrier
t?u almaltaclt (1773-1784),Histoirest
zftfrp/lc
de ?t?parole (1776),Afaires de l'Angleterreet
(lel'4vlé'.
ïçue(1776- v.v.).
Courtelary.1)District van het zwitsersch
kanton Bern,266 km2.groot,28,000 inw , 19
gemeenten, bevat het eentonige Juradal
Val Saint-lmier en de hoogten die dit om-

geven. 2) Dorp,hoofdplaatsvan hetdistrict

4/
0
79.
40
.,
9 la cveàtion #1f l
'
i
'
ltlnde de8Jc?
'
f#etde8
ge8te8 de8 Frtzpçcb
'.
s (15t4- 16),waarvan hi
j
echter slechts de twee eerste boeken schi
jdt
te hebben vervaardigd.
Courtils de Salldras.(Gatien de)Fransch
romanschrijver,geb.teMontargis,1644,overl.
te Pari
js,i712,geraakteom zi
jnwerkenmeermalen in de Bastille,hield zich herhaaldeli
jk
voorlangeren tijd in Nederland op,waarook
zijn meeste romans gedruktwerden;te noemen zi
jn:le8 fpfrkkfc,
gamoureuse8delaFrcg
lc:
(1684),
.Histoiref/clapzft?z'r:doHollande(1689);

C.,aan den noordvoet van den berg Chasse- Memoires tf:1H.f
z'alrlcçntt?k (t709,Alexandre
'ron voor Troiu J'
fpl.sval in het Saint-lmierdal, 1200 inw.;station Dum as' voornaamste l
der Alpentoeristen.
quetaire.
ù,Asl?cle,
$de Pari8etde la cp?frpour

Courteline. (Georgps Moinaux, gezegd le8annees 16:/ et1698 (1701).

Courtln.
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Courty.

Courtin.(EustacheMariePierreMarcAn- yfuà.je,(Lier,1855),Tweewekeni;ldeffp,
gfdc/àppl.
toine)Fransch letterkundige,geb.teLisieux, Tooneelst. (Lier, 1855),DeAcztfmcdyfer.Too1768, overl.te Garches, 1839,vooral bekend '
?àc:î,
:l.in 3bedr.(Antw.1856).
door zi
jn En?yclopédieT/lpt
fcole(1824-32),op- Courtlley.(Leonard Henry)Engelsch polinieuw bewerkt door Léon Renier, 1844- 58. tikus en schri
jver,geb.te Penzance in CornCollrtine.(La)Hoofdpl.van hetkantonC., wall,6 Juli 1832,zoon van een bankier,stu(19 gem., 7220 inw.)van het fransche dept. deerde aan St.John's Uollege te Cambridge
Creuse,37 km .van Aubusson,1030 inw.
in de rechten en de staathuishoudkunde,had
Courtisane. (Vrouweli
jke vorm van conr- van 1872- 76 den leerstoel der politieke ecoti8an, hoveling). Prostituêe,die zich door nomie aan University College te Londen;hi
j
beschaving,m anieren enz.onderscheidt,hare begon vroeg voor de ,
,Times''teschri
jven en
levenswijze hierdoor een zekere elegantie verwierf zich door zijn brochures en artiweetbi
j te zetten,en zich uitsluitend in ge- kelen in maandschrifien een eerste plaats
goede kringen beweegt.De uitdrukkingcolbr- onder de m eest geavanceerden der zg.t
loctisane ontstond in Frankri
jk onder de regee- triniare liberalen in Engeland en onder de

ring van Frans1,doordatgedurende dittijd- stri
jders voor evenredige vertegenwoordiging
ten hove begonnen te versclli
jnen enmeneen meentebesturen; in 1876 en 1885 werd hi
j

vak ,,femmes légères''meer in het openbaar en uitbreiding van de bevoegdheden der ge-

m eer deftig woord voor het tot hiertoe gebezigde ribande meende te moeten invoeren
Thans is het w oord ongeveer synoniem m et
lorette, grisette, cocodette, demi-m ondaine,
pensionnaire de maison close,:lledetrottoir.
'

Courtlnans-Berclllnanq.(JoannaDesideria)
Vlaamsch schri
jfster, geb. 6 Sept. 181t te
Audeghem in Oost-vlaanderen, waar haar
vader burgemeester was,kwam op haar 9de

#
jaar op een kostschoolte Iuessinesin Hene-

door het district Liskeard, in 1886,1892 en
1895 door het districtBodminnaarhetLager-

huisafgevaardigd,doch leedbijdeverkiezing
in 1900 als pro-Boer de nederlaag;hij was
onderstaatssecretaris,eerstbijhetHomeOf:ce,
daarna bij het ColonialOfàce,en volgde in
M ei 1882 Cavendish op als fnantieelsecretaris aan hetdepartementvan :nantiën.Hi
j
schreef vele politiek-economische werken,als
DirectTt
zzcfï/zl,(18654,Finance8PJtheéfztiàct!
State8(t868),Moneg (1878),Banking(1882)enz.
Courtois.(QustaveClaudeEtienne)Fransch
schilder, geb. 1852 te Pusey (dept.HauteSaône), leerling van Gérôme aan de Ecole

gouwen, voltooide hare opvoeding in het
klooster van Gyseghem in Oost-vlaaderen,
huwde in 1836 mei Joannes Baptiste Courtm ans, leeraar te oent, kwam door hem in
aanraking met de eerste vlaalusche letter- des beaux-arts, debuteerde in 1875 m et een
kundigen van dien ti
jd (Rens,Snellaert,Van aantal in het Salon geëxposeerde portretten

Duyse), begon zich aan de letterkunde te
wi
jden,plaatstein1830eeneerstepennevrucht,
een gedichtinhetrNederduitschJaarboekje'',
sloot zich bij de beweging ten gunste der

behaalde in 1878 eenprijsopzi
jnlaCourtisane
,
Laïs aux enfers;voornaamste werken:Dante
et Virgile aux enfers (1880), la Bayadère
(1882), la Fantaisie (1883),la Bienheureuse

vlaamsche letterkunde aan,en opende,in 1856 (t888),l'
Amour au bouquet(1897).
weduwe geworden, te M aldeghem in OostCollrtois 4Alphonse Charles)Fransch eco-

Vlaanderen een kostschool, die ziitothaar noom,geb.teParjs,1825,overlJuni1899,was
dood, 22 Segt, 1890,bestuurde. Vele harer medewerker van verschillende bladen en aan
talri
jke novellen,gedichten enromanswerden de Dictionnal're de 1'Economie pplïfiçlfe, D ic.

bekroond; allen munten uit door frischheid flf
anolcïp-e du cpmmdrce ef delanavigation enz.,
en waarheid. Voornaamste werken: preza: verdedigde de beginselen van den vrijen
De Burgemee8tet''
ptzoà1819,..
F#eJf?t??n,
'De Ge- handel
,enoschreef:Dtfelt'
gedel'agiotage(18ù4),
meente-onderlciizer: ylgl?w , de slt/cvltkllmt
ztwt/, De8 t
ppprtzfïps,
s(!e bour8eetdechange (1855),
L'
ivina, Griselda: De A uf v
'an Tante ffltzrt/, M anqel rlc.
s fon48 puôlïc: ef4esSt/cïee
fa par
D e.
stlkà#gt
?'
?èppl,D e Bloem '
pzzs Iilei8,DeZoon tzcfït?zè,
s (t863),le.
% F'
inance8 #cla France (le

van den Y/lf'
gzltzr,Hetgeschelbkwt?'zdeîbJager, 1814 A 1870 (t87t),Ili8toive clc.
sBtlnque8 e'
?
z
De Zaakwaarnenter, i
M beder D t
zstcf, Het Frt
sîbce (1875),Aîbarchi8me f/l/tprïqucetCollecplan zwzà Ileilbt,ie St
zp'
ùier,Drie Tos'
rtzwczàfes, Nrïdmcpratique(1885)etc.
Genoveva p
't
z'
?
z Brabant,Berllta Acltlkci'
zà (hist.
flourtom er. Hoofdplaats van lzet kanton
(t6 gem.,5020 inw.)vanhetfranschedept.
nov.),'
Wintevrr'
achtep (bundelnov.),benevens C.
een D -talkleinere novellen,verjpreidintàjd- Orne,30 km. van Alençon,1010 inw.;minescllriftenenjaarboekies,voortsN'
tcolette,61à
''
à.
9- raalwaterbronnen.
tina '
ptzz
?lOosterlvei:be '
Ivec.
svan betSpzes/àp/, Collrtrai.Zie Kortrijk.
enz.(allen romansl';poëzie:L'
Varia T/le?'
6,
$'
?
'
zz, Collrtry (Cllarles Jean Louis) Fransch
Lierzan.q (Gent,1842).Karelpt
zsPoul'ke(1842), gravellr)geb. en overl.te Parijs,1.846- 1897,
Philippina '
vtln k'ltlenderelt (1842),Kareltv?'
?
z leerling van Gaucherel enL.Flameng,bracht
Mandev. f.
lï,
sfw
prlyc/è Verhael (18424,Pieter de de voornaamste werken van Pieter deHooch,
Cpsùzcà (1843), Mtlrgtlretha ran Brtlbant,4:
/1 Van M arcke,Gêrôme,Troyon,Delacroix,Mun,
6 zangelt(Gent,1843), /elgit
bs c6ryfcKoningin kacsy, Gllardi,Bonvin,Guillaum et,Laurens,
e enz.,benevensenkele
(Lierr1851),At?r?ziz van St.w4ldc.
çpst'
le(Al1tw. l'lenner,llolbein,Dupr'
1855), Karel de Stonte,'
lt?t
%p??vtlîbz
t
lg'fcrclrlc, van Rembrandten Van Di
jck in plaat.
Belgic
'à Koningin,.
#Qs htllbdrotgedt
'cht
jeg'
pppr Collrt-saint->ltielllle Gemeente in de belbrave Vsf
lert'p, (Doornik 1855), Helelba '
ptz'
n gische prov.Brabant,3600 inw.
Leliëndaal.ftt
/vlt??lfîyc/?verltael(18551,'
VltlemCourty.(AmédéeHippolytePierre)Fransch
8cltepp?àg.Eenl?kz
fzdt'
leîgedichten(Lier1856)enz. chirurgi
jn,geb.en overl.te Montpellier,1819
Tooneelwerken:Poetu à
'tlerlert
/plpoet8.Tooneel-

-

1.886, was lloogleeraar in de chirurgie en

Conrvllle.
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hoofd-chirurgi
jn dergasthuizeninzi
jngeboorteplaats;onder zi
jn vele werken zi
jn devoornaamste:Del'oeufetde.
9pldéeeloppementdcgl:
l'espèce Ay-tzixt
?(1845),De î'e-plpîde8Anqye'
n,
g
ane8tllèsiqlse8 en c/lrsr/e (1840),Traitéprafïçle des maladie8 de l'çffprk
xt
s'
,de8 ovaire8 et
4e.
:trompe8 (1866).
C@urville, Hoofdplaats van het kanton C.
ft6 gem., 9190 inw.)van hetfransche dept.

Couthon.

overl.11 Jan.1876 te Lille; voorn.werken:
M émoive ylfr H'
acbald et8e8 frcïft': dezzlllWç'
l
:c
(1841), lIistoire de î'/ktzrpltpsï: an lnppel-f
'
kc
s pppulcïrc: de8 Flamanh de
(1852) O/dtzsf.
Fvanci (1856), Drames liturgique.%#'t4mqyen-

Q e (1860),Le8F
z/zrmpsïdfe,
sde8XlleetXllle
yi/cle.
v (1864),L'
artàzzrznt?zàïçtteauœ Xlleet
XIIIe 8iècle8 (1865). 0ok gafhi
j de œ'
arres
cp?npléfe.
g d'Adam de la Ilalle (1872) en de

Eure-et-luoir, 19 km.van Chartres,18.
70inw. Scriptoves deAntfs
wlctzmediiJcfli(4dln.1866-76)
flousill,fr.Xeef,ten opzichte van zusters- in het licht.
kinderen.
Coussey. H oofdplaats Van het kanton C.

Cousin.(Jean)Fransch glasschilder,teeke- (25 gem , 6800 inw.)van hetfransche dept.
naar en graveur, geb. biJ Sens, omstreeks Vosges, 7 km .van Neufchâteau,aan deM aas,
t500, overl, te Pari
js, 1à894 hoofdwerken: 620 inw.
Coustou. (Nicolas) Fransch beel
Jongste gericht(glasschildering voordekerk
dhouwer,
te Saint-Romain, thans in hetLouvre), De geb.9 Juni 1.658 te Lyon,overl.1 M ei 1733
bruiloft te Kana (thans in het museum te
Rennes).
Collsin.(Louis)Fransch geleerde,Feb.te
Pari
js, 1627, overl.1707,bewerkteult oude
bronqen een Hi8toire deCpsyfczlfïwptîc,depuis
l'anc%en Jkyfïs jusqn'â la #zldel'empIre(1672),
een Ristoire de l'é#Ji.
:c (1675), een Hi8toire
romaine (1672), een Hi8loire de l'cmpire de
l'Occident(1683)enz.
Couein(CharlesYveslbijgenaamdd'
Avallon.
Fransch compilator, geb. te Avallon (dept.
Yonne),1769,qverl.1840,gafeengrootaantal
romans, historlsche werken (ti
jdtafels enz.
),
en vooral ana's (bundels citaten uiteen of
meer schri
jvers)in het licht, benevens een
Dictéonnaire pïffprcyçlc donnant vzlc nourelle
Kl//izlïfïpzl de8p?/I.
:,de8tzpcrfu,
gpkilo8ophiques
et crïfïçue,
s formantun cadredepezlyée,
gv1c1
xve8et8aillantes(1835).
Cousin.(Victor)Franschphilosoof,schrijver
en politikus, geb. 28 Nov. 1792 te Parijs,
overl. 13 Jan. 1867 te Cannes,grondlegger
der eclectische school, die thans geheelis
verlaten en geen enkelen vertegenwoordiger
meer telt; hoofdwerken: Fragments p/l
ïl/dp-

phhue8 (1826), Nouveauœ fragment8 philo8o-

tePari
js,neefenleerling van Coysevox,behaalde op z3-jarigen leefti
jd den pri
jsvan
Rome;hoofdw-: Descente de la croix(NotreDame,Parijs),Tritons(Versailles),lePassage
du Rhin (bas-relief,Louvre).
Coustou.(Guillaume)Franschbeeldhouwer,
broeder des vorigen,geb te Lyon,25 April
1677,overl te Pari
js,20 Febr.1746,leerling
vall Coysevox,Lehaalde in 1607denprijsvan
Rome; hoofdwerken : Chevaux de M arly
(ingangOhamps-Elysées,Pari
jsl,marmerstandbeeld van Maria Lesczynska (1731,Louvre),
l'Océan et la Méditerranée (kolosaal-groep,
kamp van Marly),Daphne (thans in de Tuileriën).
Coutou. (Guillaume l1) Fransch beeldhouwer,zoon des vorigen,geb.20 Mrt. 1716
te Pari
js,overl.aldaar 13 Juli1777,behaalde
op lg-jarigen leefti
jd den pri
js van Rome;
hoofdwerken:standbeeld vanSaint-Roch(oorspronkelijk V0Or de kerk van dien naam te
Parijs), la Visitation (bas-relief in brons,
kasteel te Versail
les), praalgraf van den
dauphin,vadervan Lodewi
jkXVI(kathedraal
te Sens).
Coutan.(JulesFélix)Franschbeeldhouwer,
geb. te Parijs, 184*, leerling van Cavelier,
behaalde in 1871 den pri
jsvan Rome,in1876
de eerste medaille van het Salon met een
standbeeld,Eros (thansin het Luxembourg),
in 1881 metden architectFormigéden eersten
pri
js op zi
jn ontwerp voor een herinnerings-

p/îïçuc.
g (1829),De la z/lgfcp/lyyïqtte d'Aristote
(1835), Memoire .
sz
/
xr le sic et non d'Abailard
(1835), X'
avre8 ïseWïfe.
s d'
Abal
'îcrc! (l836),
(Nuk.
sdep/
zïl/ypphïcprofe88h...en 1818 ,
9?
xr le
Jflzltfevlexfde8ït
/e.
gab8ohbes #lfrrai,(114bean
ef d'
t bien (1836),fbur.
s d'hi8toire de la phïlosopltie(1827 en 1840), Cours J'Aïdfpïre dela monument voor de Constituante,teVersailles.
p//ïloypp/à'
se de hant (1842), De8 pczàyéc,
: de Coutanees. 1)Arrondissementvan het fr.

Pascal (1842), Fraqm'nt8 lïfflrzzîre.
s (1843),
Jacquel'
inePa8cal(1d48),Pltilosopltéepppulzzire
(,,vzcaire Savoyjrd'',1848),Jwgticeettl/?èzrife(1848), D14 Frcl,d'
u Beau etcl'
?
xBien (1.858),
Etude'
n d'
yr le8femmes etla ypcïérlgd'
a xvlue
,$
'
ï?c!c.
'leMme de Longueville (t853),26 Mme
Sable (t854),3: Mme detl
/àcwrctft
s
'
eetdeffcufcfort(t856).
Cousin.(Ju1es)Fr.archeoloog enschri
jver,
geb. te Pari
js,1830,overl.1899,langen tijd
bibliothekaris der stad Pari
js, schreef: le8
Derniers reyfïge,
g du z'
z
lclfz Pari8 (1876),Cri8
f!eParisau X rrf:'
Riècle(1885) enz.

departement Manche, 1329 km2.;het omvat
de 10 kantons Bréhal. Cerisy-la-salle, Oou-

tances (8 gem.,11290inw.
),Gavray,LaHaye-

du-puits,Lessay,Montm artin-sur-Rler,Périers,
Saint-àlalo-de-la-luande, en Saint-sauveurLendelin, tezamen met 138 gemeenten en

97.150 inw. 2) Hoofdplaats van hetarrond.

en het kanton C.,26 kln.van Saint-luô,7400
inw., zetel eens bisschops,selninarie,lycée,
plantentuin.
Col
ite que coflte,fr.Hetkostewathetwil,

tegen elken pri
js.
flouthon.(Georges)Fransch revolutionair,
Coussae-Bollneval.Gemeente in het fran- geb.1756 te Orcetbi
jOlermont,wasinlaatstsche dept. Haute-vienne, 11 km.van Saint- genoemde plaats advokaat en werd,alswarm
aanhanger der revolutie, in 1789 president
Yrieix,3670 inw ;i
jzer-en kaolinmiinen.
Collssemaker.(Charles Edmond Venride) van het tribunaal te Clerlnont,in Sept.1792,
Fransch magistraat:geleerde enmuzikograaf, trots zi
jn gebrek-kigheid (hi
j was 1am aan
geb. 19 April1805 te Bailleul(dept.Nord), beide voeten),lid vandeConventie.waseerst

toutras.
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Covertlltle.

s
vo
teor
md
st
eande
echt
r erVavo
n orgematigde m aatregelen, Lroeder des vorigen, geb.16 April 1814 te
de executie van Lode- Den Haag, overl. 1845 teAmsterdam,leerling
wijk XVI)en verbondzichweldrametRobes- van Huygens en Taurel, behaalde in 1836

pierre tegen de girondi
jnen; in Juli 1793
kreeg hi
j zitting inhetcomitédeSalutpublic:
in Aug. 1793 werd hij met ChâteauneufRandon en M aignet naar Lyon gezonden,o1n
deze stad tetuchtigen;hi
jbrachtinAuvergne
eenigetroepenbijeen,vermeesterdegenoemde
stad, en liet een groot aantal der inwoners
ter dood brengen; te Pariis teruggekeerd
dreefhi
jdeveroordeelingvanbantonenHébert

den gravure-pri
jsderAcademievanBeeldende
Kunsten te Amsterdam ;vooral staalgravures
voor prachtw erken en portretten.

Co,lwellbergll, (Dr.A.G.)geb. 1858, in
1883 tot priester gewijdysinds 1888professor

aan het klein-seminarle l,Ypelaar'' onder
Ginneken.
Coventry. Stad en parlementsborough in
het eng. graafschap W arwick, ten z.o.van
door en diende het ontwerp van de w etvan Birmingham , geheel een fabrieksstad , aan
22 prairial(10 Juni1794)in,door welkehet de Sherbourne, een zijrivier van de Avon,op
recht der aangeklaagden om zich te verde- e0n hoogte ln een vallei, met een heuveldigen w erd opgeheven ;Robespierre sleepte reeks ten zui
den;erzi
jn een korenbeurs,een

rkthal,een vri
je openbare bibliotheek,een
hem in zijn va1mede;28 Juli1794 werd hij ma
tegçli
jkmetdezeenSaint-lustgeguillotineerd kunstschool, allerlei andere inrichtingen van
Coutras. Hoofdplaats van het kanton C. onderwi
js (waaronder een technische school,
(12 gem.,13.670 inw.)van hetfranschedept. in 1887 geopend,geschenk aan de stad van
Gironde, 17 km. van Libourne, 3900 inw.; David Spencer),kerken,entalvaninstellingen
van weldadigheid,voor een groot deelstichwi
jnbouw.
Conture. (Thomas)Fransch schilder,geb. tingen van David Spencer, die de stad bi
j
2t Dec. 1815 te Senlis, overl.te Villiers-le- zi
jn overlijden (9 Juni 1888)nog een fonds
Bel, 30 Mrt. 1879, leerling van Gros en P. van 100,000 pond sterling voor weldadige
Delaroche, behaalde in 1837 den pri
js van doeleindenverm aakte;standbeeld van Thomas
Rome; hoofdwerken : Jeune Vénitien,après W hite en van James Starley,den uitvinder
une orgie,la Soifd'or(museum teToulouse), van de moderne tricycles; de St.Michaels
Romains de la décadence (1847,Louvre),le Church gaat door voor de grootste parochiejwerd gebouwd
Fauconnier(1855),Damgcles(18T2);hijschreef: kerk in geheelEngeland;'zi
MLthode etentretien8d'cfelïer(1867)enPay- 1.230- 9:,en is een zeerschoongotischbouwsage.Entretiens (l'cfclïcr(1869).Zijngraftombe werk. C.heeft reusachtige lint-,horloge en
op Père-luachaise is het werk van Tony ri
jwielfabrieken, textiel-industrie, m etaal-in50ël en Barrias.
dustrie, fabrieken van katoenen stoien.
Couturier of Cousturier,(Pierre)gelati
ni- De stad ligt ongeveer in het midden tusseerd: Petrus Sutor, fransch godgeleerde, schen de grootste engelschehavens:Londen,
geb.bi
j Laval,einde 15deeeuw?overl.1537, Bristol, Liverpool en Hull, en staat door
lli
j isvooralbekend door zi
jn polemiek met een uitgebreid kanaalstelselm et vele andere
Erasmus;hij schreef:De frt
zsalcfïpn:Bibliae deelen van het landingemeenschap;zi
jheeft
60.000 inw.,en zendt een afgevaardigdenaar
etspptzr'
utninterpretationqm rewrpslffpAle(1525);

Apologia P. S'
llpri,
gin damnatam Zuf/ler'
ihaev't
kyi?zl de '
ppfî: mona8tid8(t53l) enz
Couty. (
Louis) Fransch geneesheer, geb.
1856,overl.te Rio de Janeiro,1885,behaalde

het parlement. 0.is een zeer oude stad; in
1043 stichtten graaf Leofric van M ercia en

trieele biologie aan de polytechnischeschool
te Rio de Janeiro,organiseerde hier in het
stadsmuseum een laboratoriul
n, en bestudeerde vooral het slangengif; voornaamste
werken: Etude ezplrïAzldsft
zfe 8%r J'elfrle de
l'ir dan8 le8 '
t
leîse,
s et Ie: ga8intra-va8cnlaire8
(t876),Etndec!ï.î:'
?
x6yur le8 tzsc.:f/llyï:: etle8

Covelltry.Grootdorp inKentcounty,Rhode
lsland,Vereenigde Staten,5200 inw.

zijn vrouw, lady Godiva,hier een benedicti
jner klooster. De legende van lady Godiva
op z3-jarigen leefti
jdhetdoctoraatindemedi- en Peeping Tom speeltbi
jvolksfeesten nog
ci
jnen,aanvaardde den leerstoelin de indus- steeds een groote rol.
troverdale.(Miles)Engelschoverzettervan

den bijbel,geb.in Yorkshire,1488,studeerde
te Cambridge,kreeg in 1514 een geesteli
jke
bediening te Norwich, omhelsde later de
hervormings-ideeën,week uitnaarhetbuiten-

land, naar Hamburg, en deed in 1535 zi
jn
bi
jbelvertaling,opgedragen aanHendrikV1l1,
het licht zien, bewerkt naar andere vertalingen (waarschi
jnli
jk db Vulgata. Luther's
sche prov Namen,niet ver van (le fransche vertaling,deZurichscheofDuitsch-zwitsersche
grens, 2500 inw.; fabrieken van keukenge- overzetti
ng,en dePentateuch van Tyndale);
la
type
Tc
rer8
ol
tb
lié
xs
ti
ze
i8
ypnd'
de
or8
l/s
'kee
r/'
g
.
mehocéphalique(1878),
danu la pecu (1878).
Couvert,fr.Briefomslag;tafelgereedschap.
Couvin. Gemeente en stadje in de belgi-

reedschappen,metaalindustrie,kalkovens,hout- de psalmen dezer vertaling bleven tot heden
in het Book of common prayer behouden;
laandel;in de omgeving ri
jkeijzermi
jnen.

Couwexkberg.(Abraham Johannes)Nederl. 0.huwde,arbeiddeeenigentijdvoordeideeën

landschapschilder, geb. 1806 te Delft, overl van Luther in Rijn-Beieren,keerde in 1548
1844 te Arnhem,waarhi
jaanhethoofdstond naar Engeland terug,en werd doorCranmer's
van het teekengenootschap zlfunstoefening''; invloed in 1551 tot bisschop van Exeter behoofdwerken; Geldersch landschap uit de noemd, wel
ke bediening hi
jbij de troonsbehoogte gezien, Morgenstond,Bergachtig land- sti
jging van koningin Mariaverloor;hijkreeg
schap; het Ri
jksmuseum heeft een W inter door tusschenkomst van denkoning van Denem arken vergunning het land teverlaten,hield
van hem.

Couwellberg. (Henricus)Nederl.graveur, zich eenigen tijd in Denemarken op, ging
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daarop naar W estfalen en naar Geneve,
keerde in 1550 naar Engeland terug en overl.
in 1568.
Covilllâo.Stad in hetportugeeschedistrict
Castello-Branco,prov.Beira,35 km.z.
w .van
Guarda, aan de oosthelling der Serra da
Estrella, 11.000 inw.;lakent
'
abrieken,verve-

loanlitte (1876),Tltçwgrim (1890),Signa (1893),
enIiarold(1895),decantatenTheApycMaidelt,
Sleeping Aecuf
y, The '
Wléffcr Lily enz.,twee
oratoriën (waaronder lll'th 1887),een zestal
symphoniën (waaronder ,de Scandinavische''
van europeesche vermaardheid is),eenaantal

Covillgtoll. Hoofdstad van Kenton county
in den noord-amerik. staat Kentucky, aan
de monding van de Licking in de Ohio, met
het tegenovergelegen Cincinnati verbonden
door een in 1867 voltooide llangllrug van332

Cow es. Havenplaats aan den noordhoek
van het engelsche eiland W ight.te water 16
km. van Southampton en 5 per SP00r Van
Newport,wordt door de Aledina, die hier in
(le zee-engte der Solent valt,in twee door
stoomponten enz.verbenden helften gedeeld :
W est Cowes en East Cowes;C,een drukbezochte badplaats,heeftvelehotels,een havendam,promenades,en is sinds 1815 zetel der
Royal Yacht Squadron, een der oudste wed-

ouvertures,stukken voor piano-forte,kleinere

ri
jen;in de omgeving mineraalwaterbronnen. werken, en ruim 250 liederen.

m.spanwi
jdte,en door een ijzerenspoorbrug;
C.werd in 1815 gestichteniAeeftthans40.
000
illw.; door een brug over de Licking is llet
lnet Newport verbonden.

Covillgtoll. '
1) Hoofdplaats van Newton

county van den noord-amerik.staat Georgia, stri
jdclubs metzeilvaartuigen;indenabi
jheid
2000 inw.2)HoofdplaatsvanFountaincounty, osborne House, een koninkli
jk zeepaleis,in
lndiana,2000 inw.3)Hoofdplaatsvan Tipton 1845 door Cubitt gebouwd. C.hecft 10,000

county, 1200 inw. 4) Hoofdplaats van St. inw.;scheepsbouw,i
jzergieteri
jen,enz.
Tammany county, Louisiana, 1000 inw. 5) Coweta. County (graafschap, district) in
Hoofdplaats van Alleghany county,Virginië, het w.n.w. van den noord-amerik. staat
800 inw.6)County (graafschap)in lletzuiden Georgia,23,000 inw.,hoofdplaats Newman.
van den noord-am erik.staat Alabam a,8000
Cowley. County tdistrict) in het z.z.o.
inw., hoofdpl. Andalusia. 7) County in laet van den noord-alnerik.staat lfansas,35.000

zuiden van den staat Mississippi,8500 inw.
, inw.hoofdplaats W infleld.
hoofdplaats W itliam sburg.
Cowley.(Abraham)Eng.poeet,inzi
jntàjd
Covurlui.District van Rumenië,2800 km2. als de grootste der eng.dichtersaangemerkt.
grogt, 115.
000 inw.,hoofdplaats Galatz.
geb. te Londen,1618,overl.28 Jtlli 1667 te
fA
powboy,eng.Letterlijkkoe-jongen.Naam Chertsey aan de Tlaeems, scllreef:Ilavltlei'.%
van de herders der groote buielkudden in (heldendichtopkoningDavid),Pilktlavique0(I.
c8

westeli
jk Amerika, die zich door groote behendigheid als ruiters,driestheid en persoonli
jken moed onderscheiden.
Cow eateller, eng. Koevanger. Een onder
de locomotieven in Alnerikagebruikeli
jktoestelom voorwerpen vandespoorrailsopzi
jde
te schuiven.Het Lestaat uiteenreekswaaiervormig geplaatste, ronde, ijzeren stangen,

en Mistre8s (een bundelminnedichten).
Cowley (Hannah) Eng. dichteres, geb.
1743,overl.1809,schreefdertien dralnatische
werken, w aaronc
ler Tlte Belle's Slrtzff
zpclll

(1782), benevens versclïeidene bundels gedichten.
flowrlitz. County (
w.
district) in llet z. '

van den noord-alnerik. staat svashington,
onder aan het voorgedeelte van delocomotiet' 6000 inw.,hoofdplaats Kalama.
trow litz-llivtlr.ltivierin den noord-amerik.
aangebracht.
Cowdery,(Oliver)geb.1805,overl.1850, staat Xvashington, doorloopt de counties
tw eede ouderling der M ormonenkerk,helper (districten) Lewis en Oowlitz,en mondtna

jlen uitin
van Joseph Smith bijhet stichten derkerk. een loop van tt50 engelsche mi
Columbia River.
Cowell.(Edward Byles)Engelsch saaskri- deCow
pell.Stadle te midden van steenkooltist,geb.te lpswich,23 Jan.1826,studeerde
te oxford, was van 1856- 64 hoogleeraar mi
jnen,in hetengelschegraafschapNorthumin geschiedenis aan het nieuw opgerichte berland,13,000 inw.
Presidency College te Calcutta, en werd in
fpowpells. Stadj
#e in Spartanburg county
1867 hoogleeraar in het sanskriet te Cam- van den noord-amerik. staat Zuid-carolina,
bridge.Hoofdwerken:vertaling vanKâlidûsa's 400 inw.; nederlaag der Engelschen op 17
Vikrmorraj (1851), vertaling Van Vararllci's Jan.1781.

Prâkrnta-prakâça (1854))vertaling derKatlttl- floAvper. ('
W illiam,lord) Engelsch reclltsUpanishad (t86t),der Atzîbï-Upanislttld,uit- geleerde en staatslnan,geb.1664,overl.1723)
gave det E88ay8 van Colebrooke (metaan- was tweelnaal lord-chancellor.
Cow per. (W illiam ) Eng. ontleedkundige,
m erkingen, 1873),zt sltort'
izàfrpt/lcfif
?zlto tlte

t/rdïstzry vadâme (metR.A.Neil,Cambridge, geb. te Petersûeld in Sussex,1666, oefende
1886)enz.
de geneeskundigeprakti
jkteLonden,enoverl.
Cowen. (Frederic Hymen)Engelsch com- 8 Maart 1709; l1lJ deed een aantalnieuwe
ponist, geb. te Kingston, Jamaica, 29 Jan. anatomische waarnemingen,ontdektedeCow1852,werd als kind naar Engeland gebracht? persche kl
ieren (Glandulae Colvperianae),en
studeerde onder Benedict en Goss, werd in schreef: Mvotomia re/pr/
ntzlt
z (Lond, 16:4),
1882 dirigent der muziek-academ ie in Edin- Anat
omy J/'human bodies (0xf.1697)enGlaètburg, was van 1888- 92 directeur der Phil- flultzr'lx- q'aarundam stfpcrdet
ectar'
am éleycrk?fïp
harmonic Society, en nam in 1896 te M an- (Lon1.1702).
tlowper. (W illiam) Eng.dichter, geb.26
chester de plaatsin van Hallé;hi
j staat aan
het hoofd der nieuwere engelscheinstrumen- Nov.1731 te Berkhamstead in Hertford,was
taal-componisten;hi
j componeerde deopera's van zi
jnvroegstejeugdli
jdendeaanmenschen.

Cow per.
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schuwheid, bezocht de W estminster School, vriendin de plaatsvan deoudekw am innemen,

sloot zich aan bi
j de doorBonnellThornton nl.lady Hesketh,een bloedverwante,die om

en George Colm an opgerichte zNonsensCllIb'', deze reden nu eens de verdenking ontging

schreef waarschi
jnlijk artikelen voor het
door deze club uitgegeven blad mThe Connoisseur'', en werd door een sinecure-aanstelling,tot CommissionerotBankrupts,finantieelmin ofmeeronafhankeli
jk;weiniglater
bood een invloedri
jk bloedverwant,Majoor
Oowper, hem de keus tusschen twee m eer
winstgevende betrekkingen, waarvan hi
j in
een zi
jner opwellingen van onbestemde zelfverloochening de minst voordeelige koos
(1763); deze betrekking echter vereischte
een vormelijk onderzoek naar zijn bekwaamheden, een soortexamen;de angst,dien dit
examen hem inboezemde,deedzijnzielsziekte
tot vervolgingswaanzin overslaan, in welke
hij meermalen pogingen totzelfmoord,deed,
tothi
j ten slotte ineenkrankzinnigeng'esticht
te St.Albanswerd opgenomen;in Juni1765
als hersteld ontslagen vestigde hi
j zich te
Huntingdon;hierkwam hi
j in kennis metde
familie van den emeritus-predikant Unwin;
nadat deze overleden was (Juli1767),bleef
C. de vriendschapsbetrekkingen metde we-

een hpzweli
jk op hetoog te hebben;op haar
aandringen verhuisde hij met Mrs. Unwin
naar W eston-underwood ;onder haar leiding
ook voltooide hi
j zi
jn beroemde vertaling
van Homerus1lia8 en 0dy88ee, waarover hij
met Newton, die correspondentie methem
had onderhouden, in oneenigheid geraakte,
daar deze hem in de heftigste taalhard viel
over dien arbeid,dienhi
jniettemindoorzptte.
ln 1787 had hij weder een aanvalvanwaanzin,inwelkehi
jwedereenpoging totzelfmoord deed, en die hem voorhet vervolg
bi
jna ongevoelig voorindrukkenliet;dedood
van zi
jn trouwe vriendin,Mrs.Unwin (1796)
vermocht zelfsniet hem uitzijn halvegeestverdooving op te wekken ln 1794 was hem
een pensioen van 300 pond sterling per jaar
verleend, dat echter te laatkwam om Leln
van veel dienst te zi
jn;hijoverl.25 April
1800,te East Dereham,Nort
blk.Opmerkelijk
is hetdatuitzi
jn laatste duisterejarentwee
zijner schoonste en aandoenlijkste gedichten
afkomstig zi
jn,nl.het gedichtAdressedfpny

duwe Unwin onderhouden en vergezeldehaar mother'8 pïcfure, M y X cry. C. was een

naar olney in Buckinghamshire, waar hi
j
weldra onder den invloed van den predikant
John Newton geraakte,die,vermoedeli
jk onklzndigvanzijngeestestoestand,zi
jngodsdienstenthousiasme op C. zocht over te brengen,
hetgeen tengevolge had dat weldra weder
diensoude kwaalbegon op te treden en ten
slotte weer in volle kracht uitbrak (1773),
om nu nimmer meer geheelte genezen;in
1779 werd Newton in een andere bediening
overgeplaatst en eerst toen kwam 0.weer
eenigermatetotkalmte.Tot opdezentijdhad
hi
j nog niets geschreven,behalve enkele in
Newton's Hymn8 PJOlney opgenomen geestelijke liederen,en nog in hetminstgeen bli
jken gegeven dat hij zich een eerste plaats
onder Engeland's groote dichters zou verwerven. Het was Mrs.Unwin,die het eerst
begreep dat hij velerlei en afwisselende
bezigheden noolig had,en die hem ook het
eerst voorstelde te probeeren verzen te
schrijven, wat hij met zi
jn gewone bereidwilligheid deed,m et het gevolg dat in 1782
een eerste bundel verscheen, bevattende
allerlei gedichten over abstracte onderwerpen, en ook het gedicht Table Talk, een
soort beri
jmde dialoog; deze eerste bundelvond weinig bijval.ln 1781hadC.kennis
gemaakt met lady Austen,een zeerintelligente vrouw,dienu vooreentweetaljaren
allen invloed op hem kreeg enhem tothet
schri
jven van zl
ln grootste werk:Tke Ta8k
(verschenen 1785)bewoog,eendidactischgedicht,dat grooten invloed op den letterkundigen smaak uitoefende; volgens sommigen
hjd hijook van haar de stofvoor zi
jn John
&1l#s, een komische ballade van bli
jvende
waarde. 0p welke wi
jze de vriendschap
tusschen C.en lady Austen eindigde is niet
bekend geworden;door velenwordtdebreuk
aan ijverzucht van de zi
jde van Mrs.Unwin
toegeschreven.Hijvielvoor een tijd indiepe
zwaarmoedigheid, tot in 1686 een nieuwe

der eerste engelsche dichters,die zich vrijmaakte van den franschen sm aak;over het
algemeen is hi
j eenvoudig;hijli
jdtaanoverdreven neiging voor het leerri
jke en voorde
kerkelijke dogmatiek.Een volledigeuitgave
der gsèichten van C.bezorgde Southey:The
'
tvorku PJ '
l#r. Cowper and frczl.
s/cfïps8; witlt
a !iJ6 0t'the t
z'
uf/lpr(15dln.,Londen,1833- 37,
nieuwe uitgave, 8 dln., 1854); een betere,
hoewel onvolledige uitgave isdievanRossetti
(1879,nieuwe uitgave 1881).
Cox. (David) Engelsch landschapschilder
in waterverf en schri
jver,geb.1793,overl.
1859, schreef:Painting ïzl Water-colourg,
.4.
J'
I:I.
:A Fnneralenz.
Cox. (Samuel Hanson) Amerik. schrijver
en kanselredenaar.geb,1793,overl.1881.
Cox. (SamuelSullivan)Amerik.schrijvar,
demokratisch politikus,geb.1824,overl.1889,
schreef:EéglttyearsïztCongre8u enz.
Cox.(George W illiam)Engelschgeschiedschri
jver en mytholoog, geb.1827,bezocht
de schoolte Rugby en Trinity Collegete 0xford, waar hi
jmeester in de kunsten werd;
in 1850 totgeestelijkegeordineerd,bekleedde
hij tot 1857 verschillende standplaatsen,was
van 1860-61 leeraar aan Cheltenham 001lege, daxrna weder geesteli
jke in Kent en
Yorkshire, en volgde in 1877 zijn oom sir
Edmund Cox op alsvijftiendebaronet;voorn.
werken:Poem8,legendaryandAïdfpdcc!(1850),
Life PJ St.fpni/cce(1853),Tales from Greek
mytkology,TheprccfPcvsian kvar(1861),Tale8
of the Gpdyand Aerpe,
s(1862),Tale8 PJThebq8
and zlgwt).
: (1863), 4 manuelPJmythology 1p.
the Jprvl# que8téon and an8wer (1867),Tales
PJ ancéent Greece (1868),Latin and Teufpxic
cltri8tendom (1870),Themythologypffh:Arran
nations (1870), 4 bi8tory of Greece (1874),
4 ieneral Mdfprp PJ GreeceJrpm theearlie8t
per%od fp the death PJ Aleœander theGreat,
Ivith t
z sketch PJ thed'
tt??.
gegliezàfhi8tory fp the
pre8ent time (1876 en 1883), Histovy OJthe
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establi8hment PJ Briti8h rslcén India (1881),
fsfrpt
îucfip'
zlfptheyciewccp/l
cq-pt
zrcff'
tl
c mytltology and Jpl/
flprc (1881)) Lgve8 of Greeà 8tafe.
s
wtt'
s (1886), 4 conci8e A'
Jyfpry of England
/'
/'
z?r! Ilte Abpl'
iyh yeople (1887), Tlte IiJ: PJ
J.JF.(klenso,l?ï.
:/lgp of Acfc!(1888),Plvulakrpypf
tzlct?
: of the M%ddleages(metJones,1871),
yl dictionavy PJ 8cience, avt and literatnre,
(metBrande,3 dln.,1865-72;2.druk1875).
Cox. (Jol1n Edmund) Engelsch schri
jver,

mark (3 dln.Lond.1784-90;4 druk 1803),
M emoérs PJ Sir .
Rp5.J'
Ftlzplc (1798)Memoér8
PJ Horatio Zprd Walpole (1802),Hé8tovy p/
tlte Apvyc of zl'
uyfrïc (1807),Memoir8off7le
king,
njJ Spain PJ tbeApl
x'
gePJ Boltl-bon(t813),
M emotrsp/',
Tpà,
x.Dukef?/-kvhrlàprpkfp/à(1817-19),
The wrïflcf:and cpx/dexfïfzîcorrespondencePJ
ihe D'z/
fc p/-Shrewsbuvy (Lond.1821),Memoir8
of f/?6 admini8tratilm PJ Henry Pelham (nagelaten,uitgegeven in 1829).
geb. 1812 te Norwich, studeerde te Oxford
Coxwell. (Henry Tracey)Engelsch luchtin de theologie,wasop verscllillendeplaatsen schipper,geb.2 M aart 1829 te W ouldhambe
in Norfolk en na 1844 te Londen predikant, Rochester Castle, studeerde aan de kri
jgsen overl.1 Nov.1890;te Lönden was hi
j10 school te Chatham, trad daarop in dienst,
jaren chaplain der groote vrijmetselaars- werd later tandarts,en hield zich sinds1844
loge; zi
jn meeste geschriften betreFen de bijna uitsluitend met de luchtscheepvaart
tlleologie en de vri
jmetselari
j; zi
jn voor- bezig; in 1845 richtte hij het yjAërostatic
naamste theologische werken zijn Princ%sles M agazine''op en volbrachteen duizendtalopp/-the Ad/br-cfipl (1844) en brotestantism stit
'
igingen,waaronder die van 1862,bijwelke
cpsfrf
/yfeflllâthAp-cnïyvl,(18b2);verdergaf ht met olaisher van W olverhampton uiteen
hi
jJames'Bellum Papale (1841),endeJ'
lrprà: hoogte van 11,000 m eters bereikte,de merkp/'Tlt.Cvanmer (1844)in hetlicht.Vanzi
jne waardigsteis;gedurendedenfransch-duitschen
op de vri
jmetselarij betrekking hebbende oorlog was hl
j verbonden aan de duitsche
geschriften zijn te noemen:Dr.A8he'8'
mcxktc/ luchtvaart-afdeeling;hàjschreef:My lifeand
and lecfvre.
g(1870)en Tbepl(!constilutéonsPJ Ballooning .
/ltsrcsftfre.
:(2 dln.,1887-88);hàj
tbe prt
/t,r (1871).Belangri
jk zàjn ook ztjn bi
j- overleed 5 Jan. 1900
dragen in de 5l
''
a8icalvecollections PJ tllela8t Coyaim a.Plaats in het dept.Tolim a,prov.
del Centro,derzuid-amerik.republiek Colum/?clfcenf,
/
,
4vy (1872,).Ein
n de Saldaùa, 7000 inw .
a
nnal
8ofSt.Helen8,S y,yje
jy
i
j
#
k
j
yj
g
,a
sfow
l)
j
i
y,y
o
j
0
4k
jjh
cj bia,Coayane
in het licht.
. (Joseph Stirling)Engelsch dramaCoxa,lat Heup.

Coxe.(Henry Octavius)Engelschgeleerde,
geb.20 Sept.18t1teBucklebury enBerkshire,
studeerde te Oxford,en wasvan1838totzi
jn
dood,8 Juli1881,eerstalsonderbibliothekaris
en later als bibliothekaris(1860)aan deBodleiaanschebibliotheekteOxfordwerkzaam ;hi
j
bezorgdeernuitgavevanRogerdeW endover's
C'
bvonica :l'
t)
c Fove8Aïf
sfprïcg-uy/l(5 dln.Lond.
1841- 44) en van M etricalIïJ: PJEdward f/àe
Black Prkzlce, in French,by O/àcsdp,
sIierald
(1842), alsmede van Gowers', Ppz Clamantis
voor de Roœburghe (71'
/
,
f?
)(1850),werkte mede
aan de CalenderPJtheClarendon Statepaper8
(1872), aan de Calendar ofehavter8cxr!roll8
pl.eserred '
i'
n/ the Apt
flt
?ïc/'l libvla
ry (1878)ie
n
bewerkte den Catalog'a8 ct?t8ïc'
f- m88.yu'
ïzà
collegii8t4lt
,/ï,
sg'
l
xcOœonien8ébusApc
/fcadservanikbv

(oxford 1852-54) en den Catalogn8 cptfàc'
tf-

m88. gu'
i'
i'
zibébl
iotlteca Bodleiana cdyerrcsf'
tt'
r

tist,mede-oprichtervan rpunch''(1841),geb.
te Birr in lerland,overl. 1868,debuteerde in
1835 met een bli
jspel,,De phrenoloog'', vestigde zich daarop te Londen en schreef nog
verscheidene stukken,w aarvan enkelen lan-

gen ti
jd op de ?lanken bleven.
Coypel. (Noel) Fransch schilder)geb.25
Dec.1628 te Pari
js,overl,aldaar24Dec.1707;
decoratiewerk,olieverfstukken,fresco's,meest
van fransche paleizen en kasteelen (Tripnon,
Versailles), hoofdwerken:le Meurtre d'Abel
parCaïn;Solon;Trajan (thansteVersaillrs),
Alexandre Sevère (Louvre),Ptolémée Phlladelphe (Louvre).
Coypel. (Antoine)Fransch schilder,zoon
des vorigen,uitdienshuweli
jkmetMadeleine
Hérault, geb.11 April 1661 te Pari
js,overl.
aldaar 7 Jan.1722,leerlingzi
jnsvaders,werd
door deze op zi
jn elfde jaar mee naar Rome
genomen, kwam in 1676 in Frankrijk terug,
schilderde op lg-jarigenleefti
jdeen zAssomption de la Vierge'',het volgend jaar y
,Lou'
ls
XV1 au sein de la gloire'',huwde in 1688
met de schatrtke Marie JeanneBideau,werd

Par81.(b#ice,
ggraeci(1853);ParsIII.Codice8
'
t
A
yceci eflatin,
iclxpzlcï (1854).ZieDeanBurgon, Léve8of 12 good men (Lond.18881.
Coxe.(W illiam)Engelschgeschiedschrijver
en schriiver van reisverhalen en dergelijke, door den koning belast met het ontwerpen
geb 7 Vaart1747,trad iI11771 in dengees- der gedenkpenningen die dezezich voorstelde
telàjken stand,bereisde van 1775- 79alsgids voor de voornaamste gebeurtenissen zijner
.

van den graaf van Pembrokeongeveergeheel regeering te doen slaan, schilderde voor reEuropa, later als begeleider van het parle- kening van den dauphin voor hetkasteelvan
mentslid W hitbread Zuid- en Noord-Europa, M eudon een Résurrectionen een Annonciation,
bezochtin 1784 Zwitserland en Frankrijk,in en daarop voorden hertog van Orléansvoor de

1794 Nederland, Duitschland en Hongari
je, groote galerij van hetPalais-Royalverschil-

w erd in 1805 aartsdeken van W ihshire,en lende episoden der Enéide; andere werken
overl. 16 Juni1828teBemerton.Voornaamste van hem zi
jn JugementdeSalomon;Athalie;

werken:Sketchesq/'thewsflfrcl,cirilandpplïtical 8tate of S'
l
tz
ffzerlcwd (Lond.1779)later
omgewerkt en uitgegeven onder den titel:
Trarelu izlSwétzerland and fAecountry PJ tlle
Griyt
?w,
.
s (3 dln.luond. 1789; 4 druk 1801),

Démocrite; Ecce Homo, enz.Hi
j schreefin
verzen;Epitre(!''
t4ztpèreTkson #Iys'
arla1?8x-

ture,en een 20-tal dissertaties overhetzelfde
onderwerp,
Coypel, (Noël Nicolas) halfbroeder des
Travel8 ïsfp Poland:.l/lf.
g.
sïc,Sweden andD en- vorigen, zoon van Noël C., uit diens tweede

Coypel.
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lluweli
jk (met Anne Françoise Perrin),geb.
etloverl.tePari
js,1690-1734;voorn.werken:
M oïse qui frappe le rocher,la Manae dansle
désert (beide voor dekerkSaint-Nicolas-duChardonnet,te Partjs),r
lAriomphedeGalathée,
l'Enlèvement d'Amymoné (verloren gegaan),

Cradoek.

Crabbe. (George) Engelsch dichter, geb.

24 Dec. 1754 te Aldborough inSuiolk,overl.
3 Febr. 1832 te Trowbridge in W iltshire,
schreef: Parish .
//tl
gîdfer, The zlcfurf?l death

PJ the love,
'zàinzoongafzijnvolledigewerken
uit,voorzien van eenbiographie(8dln.,Lond.
les Saisons; 1es Plaisirs dela chasse;leBain 1847).C.was deeerstederengelschedichters
deDiane; laCharitérom aine;Triomphed'Am- die geheel met de tradities der klassieke

pllitrite; Vénus etl'Amour,(beide laatstein
hetkasteelvan Passy)
Coypel.(CharlesAntoine)Franschschilder,
zoon van Antoine,geb.11 Juli1694tePari
js,
overl. aldaar 14 Juni 1752,mode-schildervan
den rokoko-ti
jd# leerling en navolger zi
jns

schoolbrak en zi
jn onderwerpen nam uitllet
dagelijksch leven:de zeden,het lijdenenhet
ontberen der armen.
Crabetll.(GebroedersDirk enW outer)Vermaarde glasschilders;beider geboortejaar is

onbekend; Dirk overleed te Gorinchem,1509,
vaders; voornaam ste werken:A braham em - W outer te Gouda,15114beiden hielden zich
brassant son flls lsaac au m oment ofzl'ange meestal op te Gouda,waar zi
j de wereldbe1uiapparaît,Jeux d'enfants,20 stukken naar roemdeglasschilderingen derSt Janskerk vol-

den D0n Quichotte,dikwijlsinplaatgebracht. voerden,nl.elframen:Jezus metzi
jn disciCoysevox of Coyzevox (Antoine)Fransch pelen bij den Jordaan, Johannes in de gebeeldhouwer, geb. 79 Sept. 1610 te Lyon, vangenis en aan den Jordaan predikende,De

overl.10 Oct.1720 te Pari
js,zoonvanPierre inwi
jding van den tempelSalomo's (methet
C., van spaanschen Oorsprong , en Isabeau Avondmaal),De diaken Philippus binnen SaM orel,een lyonsche,leerling van Iaerambert; maria, De uitdri
jving der handelaarsuitden
hij WaS een der grootste beeldhouwers van tempel,en Bethuliëontzetdoordeonthoofding
de eeuw van Lodewijk X1V ;voorn.werken: van Holofernus, zijn hetwerk van Dirk;de
Apollon la Justice la Force, Louis X1V vier overigen: De koningin van Scheba SaCouronne par deux Renommées;laDordogne, lom o bezoekend, De kerkroover Heliodorus
la Garonne, la Duchesse de Bourgogne,Le- door de engelen gestralt, De geboorte van

brun (buste)?Bossuet(buste),m'
eredupeintre
Rigaud (buste),standbeeld vanLodewi
jkXlV
(stadltuis te Parijs)?standbeeld vandengrand
Condé (te Chantllly),Chevaux ailés(thansin
den tuin der Tuileriën).

Coyllt-a de Catalall.Plaats in den mexic.
staat Guerrero, aan de M excalo de las Balzas!8800 inw.
fp
'oylltllt. Plaats in den mexic.staat VeraCruz,3000 inw.

Cozens.(John)Engelschlandschapschilder

in waterverf, geb 1752, overl. 1799;hoofdwerk : Alpine landscape with the march of
Hannibal.
Cozes.Hoofdpl.van hetkantonC.(15gem.
10.930 inw.)van het franschedept.Charentelnférieure,25 km.van Saintes, 1600 inw .
Cozum el lsland. Tot M exico behoorend
biland aan de oostkust van Yucatan,35 km.
lang, 11 breed,hoofdplaats San M iguel.
61
'-, scheik. afkorting voor Chroom ;cr in
handelsbrieven afkorting voorcnrrentis,d.w.

Jezus (met Christus zittende te midden der
schriftgeleerden),en Hetoservan Elia door
vuur van den hemelverteerd (metde voetwassching der Apostelen) zi
jn door W outer
geschilderd.Aan den voetvandezetafereelqn
bevinden zich deportretten dergenen diedezen
arbeid betaalden. Dirk munt uit in kleuren-

gloed, W outer in sierli
jkheid,zuiverheid en
helderheid vankoloriet;vandaarhetgezegde:
watDirk doet doorzi
jndiepsels,doetW outer
door zi
jn hoogsels;tusschen beide broeders
schi
jnt een eigenaardige verhouding te hebben bestaan ; hoewel meest tezamen arbeidende,legden zi
jjegens elkander een groote
mate Van naijver en wantrouwen aan dendag
en hielden zorgvuldig elk zi
jn geheimen en
kunstgrepenvoordenanderverborgen.Behalve
Gouda bezitten enkele kerken in België en

Frankri
jk glasschilderingen van hen. ln de

kerkmeesterskamer der St.JanskerkteGouda
hangen hun portretten.
Crabetll, (W outer) nakomeli
ng van den
glasschilder W outerCrabeth,portret-enkerkz.van de loopende (maand).
Craandtjk.(Jacobus)Xederl.geesteli
jkeen torenschilder,17deeeuw ; de St.Joris Doelen
schri
jver, geb.7 Sept.1824 te Amsterdam, te Gouda heeftvan hem een kri
jgsraad,restudeertle in de godgeleerdheid,werd pretli- gentenstuk,gedateerd 1648.
kl
tnt der doopsgezinde gom eente, eerst te
Crabronidae.Zie Fossores.
Borne, en in 1862 te Rotterdam,in 1884 te
Craeovienlle, fr. Dans,afkomstig van de
Haarlem tot 1899; leverde bijdragen voor bewoners van Krakau en omstreken.

verschillende tijdschriften, en schreef: Het
Nederl.Zew#elïzeypcpppfycàc, in zj'l Ivillen en
kt
z
,
tag'
àcn (2dedruk 1.
874/,Het'
perptzsàtlli/àcvan
ltet aavd8clte en het pnrcrgcsàelj'
/fe ran 7?cf
Evangelie(18t5))J'
lrcxgelisges doorSàt
ferftzxtf
metpen en ppffpp# (geïllustreerd door Schipperus,meermalen herdrukt).
('raayvanger.(Gerardus)Nederl.componist
geb.13 Jan.1775 te Utrecht,overl.10 M rt.
1855,dirigent der studenten-concerten in zijn
geboorteplaats,componeerdemissen,motetten,
kwartetten, liederen lop woorden van J.P.
Hei
je).

Craddoek,(CharlesEgbert)pennenaam van
missMary NoaillesMurfree,geb,bi
jMurfreesborough in Texas, om streeks 1851,w erd in
haar jeugd door een ziekte aangetast, die
een bijna algeheeleverlammingnaliet,schreef
een menigte verhalen als: ln the Tenne88ee
-pxsfcïs:(18847,Wlterethebattlevtlc.
gfought
(1884), Down the rctlise (1885),TAeprophet
of theGreatSmpàymountain8(1885),Ihe(Iey.
ppf
ofArpmycélgeCove(1888)enz.
Cradle,enz. W ieg;ook een bi
j de goudgravinggebruikttoestel;C.8ong wiegeliedje.
Cradoek Divisie in de Oostprovincie der

Craesbeeek.
1
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l'
Ll'
-J

-

Crailsllelm.
.

britsclle Kaapkelonie, 0P1
1 door de Groote pla luatltematica(1600,nieuweuitgavebezorgd
Vischrivier bgsproeide,door1500m eterhooge doorDanielTili
us,1755),De cqlculpFuentium
bergen omsloten hoogvlakte van gemiddeld l'
i?rï d'
ao, québu8 .
:lfs-/
z
/
xzl
.
gltxf'
l
xr libtb
i Tluf/ de
'

900 m.boven zeespiegel,heefteen Lijztlnder oàictzanalytéca (t718).
gunstig klimaatvoorlonglijders,is3f00km.
2 flrltigllt.atl. County (district)'in hetn.o.
groot en telt ongeveer 16,000 inw.; schapen- van den noord-amerik.staat Arkansas,12.300
teelt,wolproductie. De hoofdstad C.,aan de inw.,hoofdplaats Jonesborough.
Groote Vischrivier, in 1826 gesticht, heeft
flraigs.Plaats in het lersche graafscllap
4300 inw.,en in de omgeving zwavelhoudende Antrim,6500 inw.
mineraalwaterbronnen.
Cralk.Zie M ulock.
frraeslleeek.(Joos van)Zuid-Nederl.schil- Craik. (George Lillie) Engelsch geleerde
der, geb. omstreeks 1606 te Neerlinter bij en schri
jver, geb.1798 te KennoWay in het
r
l'ir'
zemont in B rabant, was bakker van be- Schotsche graafschap Fife, werd in 1849
roep, woonde om streeks 1631.te Antwerpen, hoogleeraar in de engelsche gesclliedenis en
ging in 1651 naar Brussel,en overleed hier letterkunde te Belfajt, en overl. aldaar 25
omstreeks 1660; meest genrestukken; een Juni1866;behalve bpdragen voor de ppenny

zijnerbeste werken: Soldaten metvrouwen Oyclopaediau en popula'
lr-wetelzschappelijke
in gesprek, bevindt zich in het hoflnuseum werkjes, schreef hi
j: Sketcltes JJ the /
zï9
,te W eenen.
tory PJ literatw-e and ldcrolis.
g in England
Craey. (D.) Nederl. gortretschilder,17de (6 dln.1845),TlbeAidfpg'
y ofWriàiWàcommeree
eeuw, Omtrent wien welnig bekend is; het (1845),bi
jdragen voor Jesinds1839doorhem
Ri
jksrnuseum te Amsterdam heeft van hem uitgegeven P'
icturalMyfpry PJEnglanf vereen portret van J.A.Van Riebeek, eersten der Speneer and M:poetry (1845),Bacon,A'
i:
gouverneur der Kaapkolonie en een portret '
tcriting8 and Ai: phito8oplt
y (1844),llomance
van diens echtgenoote, Maria de la Quevel- PJf/
zcpcercpc(1848-50),Qutlineup/-f/tehiutory
lerie.
PJ tlte .
>N#fï8/l lanquage (185t),1h6.
>:n#Ti,
:#
Crally,Victor Geruzez, fransch letterkun- p/ Shake8peare(185L),Hi8tor
y PJEngli8ltlifcdige en teekenaar, onder den schuilnaam ratnreand fAcEngli8ltlanguage(1861).
Crafty, geb. te Pari
js(,)1840, zoon van den
Craik.(GeorgianaMarion)Ellgelschschri
jfhoogleeraar Eugéne eruzez, leerling van ster,jongste dochter des vori
g
e
n
?
g
e
b
.
1
8
31
Gleyre, exposeerde in de salons van 1877, te Londen,begon reeds op lg-jarlgen leefti
jd
1878 en 1880 een groot aantalaquarellen, te schri
jven,en had bi
jhaaroverlijden'in1896
gaf eenige humoristische albums uit, a1s een 30-tal novellen en verhalen kn hetlicht
Paris t
'
f cheval (1882), la Province fkclteral gegeven, waaronder mogen verm eld:.ftitler(1884) enz., en is a1s tefqkenaar verbonden stone (1757), Lost and f
,
cpzl(1859),My Jryf
aan het ?
,lournalamusant'')het,jcl'ournalpour jo%b
rnal(1860),Play-room yff
?rif'
.
s(t862),1#ïz?irire'' enz.
fred's '
lvppîn.
g (1862), Faitb,Dsril': ordeal
Crltig.County(district)indennoord-ameril
t. (18654,Le8lieTgrrel(t867),Cou'
uinTrfz(1867),
staat Virginia, 4000 inw. hoofdglaats New M'
ildred (1868), Esther Hilt's secret (1870),
Castle.
Hero Trercl/fts (1871),on% a ?
al
xf/o#.'
l?(1873),
151
2,at
ad(
nhde
or
dc
eh
rDomi
ane
n,
geb.in Tl
beresa (1é74),Sylvta's cltoice (t874), Anne
Cr
ir
g.
Jio
n) S
cde
hots
hervn
oi
rcme
r,
kreeg JFt
zro'
àcà (1877),Dorca8 (1879),Hilary'8 lppeeen geesteli
jke bediening te Bologna,werd 8tory (1880),1'
n)()vnp-ok(1880),Sydney(188I),
door het lez- van Calvijn's In8tttuteu tot Fôvtune's marriage (1882), Godtrey .
ffelt
sàpzàe
het protestantisme bekeerd (1559),ontkwaln (t881), x
v
g
s
.
Ho
l
q
ye
r
(
1
88
5
)
,
z
.
t
da
ug
ht
e
r of
naar W eenen, begon hier de nieuwe denk- tlte people (1886), S(
A-Fat Jzà4 Meul-M e'
tv at
beelden te verkondigen, kreeg van aartsher- /
zt7kyr
e(1887),Diana(1889),Patienceltolt(1891).
tog Maximiliaan een vri
jgeleide, en keerde f'/rail. Havenplaats in het schotsche graafin 1560 naar Schotland terug,werd in 1563 schap Fife, 4 km .w.z. w.van Fife Ness,
coadjutor van Knox, bew-erkte in 1572 het geliefkoosde zomerverblijfplaats, 1200 inw.;
Vraakkchap Aberdeen, werd hofpredikervan visscherij.
JacobusVI,hielp M elville het msecond Book
Crailslleiln. Hoofdplaats van hetgeli
jknaof Discipline''vervaardigen, stelde de ,
:Con- mi
g W ûrttembergsche district (338 km2.,
fession ofFaith,or flrst national convenant'' 28000 inw.,1 stad,25 landgemeenten).inden
van 28 Jan.1580 op,en overl.12 Dec.1600; kreits Jagst,t0 km.van degrensmetBeieren,
ztjn Short Suyn-e PJ f#e lrhole Oufec/
tiymc aan de Jagst, waarover hier twee bruggen

(1581), werd in 1883 in fac-simile,en voor- zijn gebouwd, aan de spoorli
jnen C.
- Aalen

zien van een inleiding van de hand van T. (
47km.
),C.-lleilbronn-lfarlsruhe (160 km.)
G.Law,herdrukt.
enz.,5000inw-,Lfabriekagevancementwerken,

Crai6. (Thomas) Engelsch rechtsgeleerd,e
en schrl
jver,geb.1538,overl.26 Febr.1608;
hoofdwerk J'
asFendale(1608).
Craig.(John) Schotsch wiskundige enphi-

van katoenen manufacturen, bierbrouweri
jen,

enz.6.,in 1338 t0t stad verheven, behoorde
vroeger aan Ansbach, en kwam in 1810 aan
W ïirttemberg.

losoof,tweede helft 17deeeuw,was deeerste
Crailslleim.(Kraft,vrijheer van)Beiersch
die in Engeland de werken van Leibnitzdeed staatsman, geb. 15 Maart 1841 te Ansbach,
kennen,en schreef:Method'
a8Fg?trcfrz
?
,
fvllinei8 studeerde te Erlangen, Leipzig en Zïirich in
rccfi: ef cnrr'
ls ctln,
?rt'
/7eg/q
.tzrlip: qqadrataras de rechtswetenschappen, bekleedde allerlei
.y
t'
/elcrmïnlkzt!ï (1685), Tracttltds g
'
/lt
zf/lczzlcfïc'
u,
g land- en diplolnatieke betrekkingen,en werd
de Fgurtzr'
t
lm curvilinearuntf/utztfrtzfyr'
i:etloci8 in 1880 in Pfz-etzschner's plaats miniBter van

t
/dpvlelrïcî,
s(1693),Tlteologiaecltri8tianaeprinci- buitenlandsche zaken; niet bepaaldeli
jk tot

Crajova.
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Cramer.

eenige partij behoorende en van zeer rekbare beginselen wist hijbijdeverhandelingen
in den landdag zich m eestaleenm eerderheid
te verzekeren; in Juni 1886 werd hi
j aan
het hoofd der commissie gesteld, die den

boren 29 Februari1844teW ageningen,kreeg
allereerst a1s dilettant te Amsterdam lesin
het vioolspel,kwam daarop onderleiding van
Van Bree, voltooidete Leipzig onder Ferd.
David zi
jn te BrusselonderLe
'onard voort-

den ministerraad opgedragen;in Maart1901
werd hi
jin den gravenstand verheven.
(rrltjova.Hoofdplaats van hetrumeensche
districtDoljiu,Klein-W alachi
je,aandespoorlijnTllrn-severin-ungheni,zetelvaneenhofvan
a
ppèl,envanmeerdereconsulaireambtenaren;
23000 inw., lyceum, een 30-tal kerken, 3

in het Paleis v.Volksvli
jtte Amsterdem (tot
1890),in 1877 bovendien vandeorkestenvan
Caecilia,werd in 1883hoofdleeraarvoorviool
aan hetConservatorium teAmsterdam,eenige
jaren later Ook onderwi
jzer voorvioolaan
d
e
m
u
z
i
e
k
s
c
h
o
o
l
d
e
r
Ma
a
tschappj'totBevordering der Toonkunstte AmsterqamlenVer-

Nederl.entomoloog,dieeenprachtwerkuitgaf:
De ufflcstlc/àc kapellen ('cpïlîpzl: ezpfïçuey,
4 d1n,metsupplement van Stolk,1779-91).
Crambamboeli, oorspronkeli
jk Danziger
kersenlikeur, in het algemeen mengsel van
geestri
jke dranken.
Crambe L.Plantengeslachtvan defamilie
der Cruciferen,met16soorten,dieinwestelijk
Europa, op de Canarische eilanden en in
westelijkAzië voorkomen;hetzi
jnrijkgetakte
kruid- ofstruikachtige gewassen met kleine,
in trossen of pluimen gesteldr bloeiwijzen;
tot ditgeslachtbehoort 0.mar%tima,de zeeof strandkool (fransch chou marin,duifsch
Meer- ofStrandkohl,eng.qea-kale)dieaan de

enz. Hi
j overleed 31 Aug.1899;einde t901
werd op hetkerkhofte Bussum op zi
jn graf
een gedenkteeken opgericht.
Cramer. (Antony)Nederl.schri
jver,boekhandelaar te Amsterdam, geb. 1785, overl.
16 Juli1833,schreef:M j'
p,
cherinneringen if
DuétschlandenBrabantïzà1814,.Bogchel8Aylù'
str
jengd(1822),DepelgrimsderNederlanden,ycAcfsende de zeden en gesruïàezàder onder8cheidene
steden en tff
prpes (6dln.1829),Degrbaarduïf
derotskloof van St..
Dt/mïzlgt'.
Cramer. (Alle Meinderts) Geesteli
jke en
schri
jver, geb. 25 Mrt. 1805 te Norden in
Oost-Friesland,van 1832-71 predikantbijde
doopsgezindegemeenteteMiddelburg,schreef:

krankzinnigen koning te Hohenschw angau de
noodig geworden instelling van een regentschap had mede te deelen ;na de aftreding
van het kabinet-luatz we
rd hem door den
prins-regent 31 Mei het 'svoorzitterschap van

gezette studiën,trad te W eimar onder Liszt,
te Jena, te Gotha enz.als solist op,ging in
1860 naar Londen, wasvan 1862- 64 concertmeester van het oroninger concert,werd in
1865 concertmeester der klassieke concerten

synagogen,handelin graan.
vulde nog verschillendeanderefunctiLn a1sdie
Cram .,achtervlindernamen:Pie%rCramer, van concertmeester der W agner-vereeniging

stranden der Oostzee en van den Atlantischen H et leven van A esz?
,/ Simon8 en Iletleren rtzo

oceaan in het wild groeiten bi
j behoorli
jke Da6d Jprïyz.
verpleging in zijn eetbaren voet een wel- Cramer.(Jakob)Nederl.godgeleerde,geb.
smakende groente oplevert en vooralin Enge- te Rotterdam, 24 Dec. 1833, studeerde te
land wordt gecultiveerd ; van de drie- en Utrecht, was eerst in verschillende plaatsen

meerjarige stengels worden dejongespruiten predikal
lt, als van 186G- 76 te Amsterdam,
met stroo gedekt om ze geeltedoenworden; w erd in 1876 hoogleel'aar in de godgeleerdop deze wl
gze w ordt een zeervroege groente heid te Groningen, in 1884 te Utrecht,en

verkregen,die alsasperges wordt toebereid.
Cramer.(Samuel)Nederl.hoogleeraar,geb.
3 Juli1842 te Middelburg,bezochthetgymnasium aldaar,studeerde aan het Athenaeum
lllustre en hetDoopsgezindeseminarieteAmsterdam,daarna eenigen tijd teHeidelberg,te
Zlrich en te Utrecht,promoveerde inlaatstgenoemde plaats in 1866,op Zwingli'8 leer
van het gp#.
:tîïezl.
vf'
îg geloof, tot doctorin 4e
godgeleerdheid, was achtereenvolgens predikantbi
jde doopsgezinde gemeente teZijdi
jk,
Emden,Enschedé en Zwolle,volgde 25Pebr.
1890 professor De Hoop Schefer op aan het
Doopsgezind Seminarie,en werd 9 Julivan
dat jaar tot hoogleeraar aan de universiteit
te A'
lnsterdam benoemd, wel
kebetrekkinghi
j
26 Sept. met een rede over ,
:'
Beschri
jvende
en toegepaste godgeleerdheid'' aanvaardde;
hi
jdoceerthoofdzakelijk uitlegkunde vanhet
Oude testament en geschiedenisvan den godsdienst van lsraël; de grondslag van zi
jn
onderwi
js is het vormen van doopsgezinde
predikanten.Hi
j schreef,behalve artikelenin
binnen- en buitenlandsche godgeleerde ti
jdschriften:Con8ervatiefmodern'
%8me,godgeleerdheid ex volk8leren (1883)en was eenigen tijd
mederedacteur van de mzondagsbode''.
Cramer.(Josef)Nederlandsch muzikus,ge-

overl. hier 18 Mei18954hij schreef:Chri8tendom en Humaniteit (1871), W. '
Nnef,al8
chri8teliik morali8ten cwplpgeef(doorhetHaagsche Genootschap bekroond, door Secrétan
in het fransch overgezet), Bjidrage pp het
gebied van gptfpezeertl/ieïtden wii8begeerte(met
Lamers)enz.;ook redigeerde hi
j metLamers
hetti
jdschrift,jHetEeuwig Evangelie''.
Cramer,(W .)schri
jvervan eenreeksleesen leerboeken voor de duitschetaal,waarvan
verscheidene meermalen werden herdrukt:
hiewvJfppgduïfyc/llee8boek t'ppr deceryfe drie
leqrjaren (tstejaar,3dedruk,Purmerend,1897;
2dejaar 3dcdruk,Purm.1900;3dejaar,2dedro,
189j), Nieuw leerspcà der Tfp/gt
fuïfdche taal
(lstedeeltje,7t
1:druk,Purm.1900;2t
1edeeltje;
4dedruk, Purm. 1897); metN.Brouwer bezorgde C ook verschillende herdrukken van
W .F Oostveen's teesboeken voor de lagere
school Leestpreflï#.
1eerste serie,V1,15t
1edr.,
1898;Lee8tprettig/nieuwe serie.V1,8stedr.
,
1898;Pa8p.
p8cho0l/lstcstukje,8stedruk,1900,
3de stukje, 7dedruk,1898;Jvàcrlratzlïczf'r.
g,
nieuwe serie,lV,7dedruk,ge'
fll-,1898:Een
frcyp'
cAppger,nieuwe serie,11,9dedruk,19004
Iloe beralt14dit?eerste serie,111,11t
1edruk,
1900; Uit de ,0rfeJe'
M1
'!!6, eerste serie, lX)
8stedruk,1900; Tan '
prpegerenlater,5dedruk,

Cram er.
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1900);opdenzelfdennaam verschenennog:De
Voorbereiding8klasse(rekenen,nederl.,fransch,
aardrijksk.,geschiedenis;opgaven derlaatste
#
i
#aren van de admissie-examensvoor hoogere
burgerscholen en gymnasiën, verzameld en

gerangschikt door W . C.,6dedruk,Leiden,
1900); J'
Fcfmoetvl'
jn zppn '
tvorden? (opgaven
van hetgeen gevorderd wordt voor verschillende burgerll
gke en militaire betrekkingen,
voor den staatsdienst en voor toelating op
verscheidene inrichtingen vooronderwi
js,(440
druk,metN.Brouwer,Rofterd.,1899).
Cramer. (Daùiel) Luthersch godgeleerde

Cram pel.
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(1800),lndividnalitt
iten tz'
tf,
qnnd ûberPaviu(4
stukken,Amsterbam,1806-07),en Menuchliche,
%Leben (20 dln.,1791-97.
Cramer.(Kar1Gottlob)Duitschromanschrijver, geb. 3 Mrt.1857 te Pödetitz bi
j Frey-

burg a/d.U.,studeerde te Leipzig indegodgeleerdheid, werd later leeraaraan de academie voor het boschwezen te M einingen,en
overl 7 Juni1817;hi
jschreef:Kaï.lSalafeld,
odev Ge8cbichte e'
tne8 releglerten Studenten
(1782),benevenseen50-talridder-enrooversromans, langen ti
jd en nog heden door het
huurbibliotheekpubliekmetgretigheidgelezen;

en dramatikus, geb. 20 Jan. 1586 te Reetz, tot de bekendste behoort: Leben us# jVelwas hoogleeraar te W ittenberg en overl.5 nunqen, tzuc/
z uelt8ame zlsenfeyer Era8tnu8

Oct.1637 a1spredikant aan de Marienkirche
te Stettin;hij schreef een PommerscheJffrchenbi8torée en twee voortreielijke latijnsche
Lli
:
7
ispelen in den trantvau Frischlin:A'
rcfcugenia (1592, naar een ital. novelle, schildert de waarde der kennis), en Plagiwm
(1593,uitmuntendekarakteristiek,onderwerp
de saksische prinsenroof).
Cranler.(Joh.Andr.)Duitsch kanselrede-

Schkeicher8.
Cramer.(Balthasar)Duitschpolitikus,soc.demokr.lid vandenRi
jksdag voorDarmstadt,
sinds 1893 ook lid v/d Hessischen landdag,
geb. te Darmstadt,4 Dec.1851,timmerman
van beroep.
flrâmer.(Karlvan)Beierschpolitikus,gob.
9 Dec. 1818 te MarktKleinlangheil
n,Unterfranken, wisthetin een fabriek van loonar-

predikant, later hoogleeraar in de godgeleerdheid te Kopenhagen,eindeli
jk te Kiel;
hi
#
i
'overleed 12 Juni1788; geesteli
jke liederen,oden,enz.
Cramer.(Joh.Baptist)Duitschpianofortevirtuoos, geb. 24 Febr. 1771 te M annheim,
overl.16 April1858 te Londen,componeerde

waarvan hij sinds onafgebroken lid bleef,
eerst voor het districtErlangen,later voor
Neurenberg, welk district hl
J ook eenigen
ti
jd in den Ri
jksdag vertegenwoordigde.
Cramlington. Stadje in het engelsche
graafschapNorthumberland,6000inw .,belangrijk steenkoolcentrum.

naar en dichter, geb. 27 Jan.1723 te Jöh- beider tot aandeelhouder te brengen,kreeg
stadt in het saksischeErtsgebergte,waseerst in 1848 zitting in debeiersche tweede kam er,

een groot aantal klavierstukken, waaronder
Cralnond. Havenplaats in de schotsche
105 sonaten, 7 concerten,verder notturnen, graafschappen Edinburg en Linlithgow ,aan
varatiën,rondo's enz.
de monding van de Amond in de golf van

Crafner.(Joh.Friedrich) Duitsch opvoed- Forth,3000 inw.
'
kundige, geb. 19 Nov. 1802 te Tiefthalbij Cralnpas. Qemeente en Oostzeebadplaats

Erfurt, werd in 1830 conrector en hoogleer- in den kreits Rûgen van het pruisisch regeeaar te Stralsund,en overleed hier 29 M aart ringsdistrict Stralsund,op het eiland Rïigen,

1.859; hij schreef: Geschichte #erErziehung
?6zl4 de8 Unterricht8 im Altert'
,
am (1838) en
Gescltichte der frzïe/àz-/
y l,
lzl# de8 é/kferrïchl.
s
in rlc'
?
zNiederlanden '
àcJ/àrezld de8 M ittelalters
(t843), benevens De Graeei8 Ayletfiïae''
i:f'
udibs (t853).
Cralner.(JohnAntony)Engelschphiloloog,

nietver van Sassnitz;goedebad-inrichtingen,
prachtige villa's,in de nabi
jheid het heerli
jk
beukenwoud Stubnitz.
Crampel (Paul) Fransch Afrikareiziger,
geb.1863,begafzich Nov.1886naarFranschKongo, ondernam, in opdracht van Savorgnan de Brazza,een expeditie van Madiville

in 1822 predikant,in 1842 hoogleeraar in de
nieuwere geschiedenis te Oxford,enoverl.24
Aul.1848 te Brighton.
Cramer. (Kar1Eduard) Duitsch plantkundige, geb. 4 Mrt. 1831 te Zllrich, werd in
1861 hoogleeraar in de algemeeneplantkunde
en 1862 tot directeur van den plantentuin
te Zïirich benoemd; hi
j schreef: PFanzenphy8iol. Unter8uchnngen (met Nl
igeli,18551858).enz.
Cralller.(KarlFriedrich)Duitschschri
jver,
zoon van Joh. Andr.C.(zie boven)?geb.7
Maart 1752 te Quedlinburg, werd ln 1780
hoogleeraar in de grieksche en oostersche
talen te Kiel, uit welke betrekking hi
j in
1794 wegens zi
jn sympathiseeren met de
franscherevolutiewerdontzet;hijgingdaarop
in 1795 naar Pari
js, vestigde zich hier als
boekhandelaar en boekdrukker, en overl.
8 Dec. 1807;hiischreefbehalve een aantyl

(t2 Aug.t888-einde Jan.1889),enwerdhet
volgend jaar door het Comité de l'Afrique
française uitgerust voor een nieuwen tocht,
om van den Kongo llitdoor hetnog ondoorvorschte Linnenland het meer Tchad te
bereiken; 15 Aug. 1890 verliethi
j Stanley
Pool, m et 30 senegaleezen en 250 draggrs
in gezelschap van Lauzière Biscarratz
en Nébout; 25 September bereikte hi
J
Banguiaan de Ubangi(4O21'NBr.,19OO.L.
v.Gr),het laatsteeuropeeschestation;1Jan.
1891 ving hijmetLauzièredereisnaarhet
noorden aan, en bereikte einde Febr. de
ongeveer 500 km. van Banguiverwijderde
plaatsEl-lfoeti(tusschen 90 en 10ON2.);tot
op vi
jfman doorzi
jrtliedenverlatentrachtte
hl
J, eer nog de achterhoede onder Biscarrat
en Nébout hem bereikt had,verder noord-

geb. 1793 te Mitlödiin het zwitsersgh kan- aan de M idden-ogowe naar hetland derFan
ton Glaris, studeerde in Engelana, werd in het noorden en terug naar de Coriscobaai

waarts door te dringen, doch werd midden

April, niet ver van El-lfoeti door de

lofschriften op Klopstock,Tagebuch fzvf.
sPtlr%8 Senoessi vermoord ; Lauzière was reeds

Cran.
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L

een
ma
and
reM
ne
Bi
sca
rra
t viteelvo
25
aian dysenterieoverleden; breekt.De familie bevatslechtseen geslacht,
dooe sluipmoord,in het Cvancltéa, welks soorten in den Atlantischen
lnohamedanenrijk Mpoke, 18 dagreizen zui- oceaan leven.

delijk van El-voeti;Xéboutbracht.a1seenige

t'ralle.(Thomas Frederich)Folklorist,geb,

overlevende, de treurm are naar Brazzaville te New-York, 12 Juli1844,studeerde aan de
aanden Congo,dathi
jeindeJuli1891bereikte. academie van lthaka in den staatNew-York,
Crall,Eng.Maatin gebruik bijdeharing- werd in 1872 hoogleeraar in de spaarische
visscheri
j, ongeveer geli
jk aan 204 Liter, en ital. talen, aan Cornel University,en in
waarop gerekend worden 700 à 850 haringen 1881 in de romaansche talen; behalve een
te gaan.
m enigte artikelen in devoornaam ste reviews,
Crallattll, Kranach of Kronach , (Lukas) schreef hi
talian Popnlar Tcle.
#i
#' I
s (1885),Le
eigenl. M llller. Duitsch schilder, geb.1472, llomanti
sme Jrtzozçttï,
g (1887),enz.;hiiis een
te Kronach, in het der medcoprichters vandeAl
nericanPoll
tlore
- N
SJ 1
bisdor
n Bamllerg, Society (1888).
*
ovel
'l. 16 oct.1553
zj.
lx
flralle,(W alter)Engelsch schilder ensoci1G
w , te sveimar,waarhi
j alist, geboren te Liverpool, 15 Aug. 1845,
-'
&Ni. ;
. -'
.>, in de hofkerk be- zooll van den portretschilder Thomas Crane
ïj-''q.
!
l
k.' r:
z
'x
ur
in 1509 (geboren 1808, overl. 1859.
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'aarotldenKarel

ecllter zi
jn eigenaardigen, zelfstandig styli-,

V ; van 1537 tot seerende ricl
lting op te geven; hoewel lli
j
lutlltws CltAxzïcll. 1544 wlls hi.i bur- oOk vele stukkell in olieverfvolvoerde,alsde
gemeester van Neu- Geboorte van Venus (1877), de Roof van
renberg; hij sloot Proserpina (18784,deSirenen (1879),deBrug
zich vroeg bi
j de hervorming aan.C.is een (leslevens(1884),Zonsopgang(t888),Pandora,
der vindingrijkste en eigenaardigstederduit- Pegasus (1889), dankthi
jzijn roem voornaz'

sche schilders; zijn werken,hoewelniette melijk aan zijn aquarellen en zijnillustraties,
vergelijken met die van Holbein en Dûrer, vooralvanklntlerpoeken(Toy-books,1869-75,
hebbeneenhoogekunstwaarde.Voorn.werken: Tbe fcsp',
g Opera, 1877; Tbe Sïrt'
p.
s l'llree,
Ritter am Scheidewege, Simson unter den 1886); sinds 1888 lid van de RoyalSociety

Hnnden derDelila,Venus(1529,thansinhet of Painters in W ater-colours, werd hij in
Louvre),Die Verm:hlung derheil.Katharina 1893 benoemd totkunstdirecteurvarldestad
tdom te Erfurt),enz.In1899werdteDresden M anchester.
een Cranach-tentoonstelling gehouden
Cralte (Jan W illem de) Nederl godgeCrallllrook. Marktstadje in het engelsche leerde en scllrijver,geb.te Hoorn,11 April
graafschap Kent,z.o.van Londen,4300 inw., 1758,studeerde te LeidenenGroningen,werd
llandel in hop.
in 1789 hoogleeraar te Franeker,wl
gdde zich
Crallbrook. (Gathorne Gathorne-llardy, na de opllefflng der Franeker hoogeschool
earl)Engelsch staatsm an,geb.1 Oct.1814te aan de reclltsgeleerdheid, promoveerde in

Bradford,studeerde te Oxford in de rechten,
kreeg in 1856 voor Leominster zitting inhet
pnrlement, bebaalde in 1865 de overwinning
in de opzienbarende Oxford University election (verkiezing van een afgevaardigde voor

t8t1,werd vrederechter,aanvaardde in 1816
weder een benoeming tot hoogleeraar aan
het nieuw-opgerichte atheneum, en overl.31.

Maart1842;lli
j schreefvoornameli
jk verhandelingen en biograghiën, opgenomen in de
de Oxforder Hoogeschool) op Gladstone, wetenschappeli
jke ti
gdschriften van dien tijd;
bekleedde allerlei hooge ambten, was van in 1841 gafhi
j een Lettet'-en xct
:c/lîct/àz
/
xzlflipc

1874- 78 minister van oorlog,van 1878- 80 verzameltng vczl biographisclte àp'flrtwczlen bestaatssecretaris van lndië,van 1885- 92 lord- g'
ïc/lfczl in het licht.
president van den geheimen raad. In 1892
Crane.County (district) vandenn.-amerik.
w erd hi#i
0t graafvan Cranbrook gemaakt. staat Texas,zoo goed als geheel onbewoond
# t

Sinds had hi
j alleen zitting inhetlloogerhuis (nauweli
jks een honderdtalinw.
)
(1901).
Cranganore ofKodungalar)Stad in Eng.('ranelliadae,Familie van W eekdierenvan lndië,presidentschap Madras,aan dekustvan
de orde der Tweekieuwige koppootigen..
Di- Malabar (zee van Oman); 10,
000 inw. De

branchéata, en van de onderorde der Tien- Portugeezen bouwden hier in 1523 een fort,
armigen,D ecapoda; het lichaam dertotdeze dat hun doordeNederlanderswerdontnomen ;
familie behoorendesoortenisnagenoeg eirond, van 1776 tot 1789 was C.in de macht van
aan het achtereindevan een paarkleine,ronde Tippoo.
vinnen vooizien; de kop is zeer klein,veel
(lralliadae. Familie van W eekdieren van
smaller dan het overig liclaaam,deoogenzàin (1e klasse der Brachiopoda, en van deordeder
echter betrekkeli
jk groot en hebben slechts Ecardines, een kleine groep dieren,bestaande
een nauwe spleetinhethoornvlies;demantel uit de weinige soorten van het geslacht
is door een nekband aan den kop bevestigd Crania Rsr
rz.Lok'ticula Ct1v.),wierrondachtige

en terweerszi
jden vergroeid metden basis schelp verkalkt,grofgestippeld is,terwijlde
vpn dnn trecllter,waaraan een klepvliesont- steel ontbreekt en de bui
kklep gewoonli
jk

Cranioelast.
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Crans.
L

jke aanleiaan eenig voorwerp in zeeisvastgeçroeid; Ridley 0n Latimer;de onmiddelli
in het m ldden der buikklep Levindt zlch een di
ng t0t zi
jn gevangenneming was een in
uitsteek-sel,waaropdespiraalsgewijsgewonden lleftigebew oordingen gesteldedeclaratietegen
arm en steunen ;eene soort, Cramia cspzntzlc, de.mis, di
e dadeli
jk na de troonsbesti
jging

leeft in de Noordzee, andere soorten leven van Maria weder te Canterbury gecelebreerd
in de M iddell.zee en in den Atl.oceaan;uit werd;hoewel dit geschrift niet doorhem gealle hoofdti
jdperken zàjn fossiele soorten be- publiceerd werd,kwam hettoch in handen van
kend.
C.'svijanden. ln Maart 1554 werd hij van
fower te Londen naarOxford geïracht
Cranioelast,gr.Schedelbreker.Heelkundig den '
instrument,datsomwi
jlenbi
jverlossingwordt en hier in de Bocardo Of gewone gevangenis
gebruikt.
geplaatst; zijn zaak werd door een pauseCralliologie, gr. Schedelleer of Phreno- l
ijke commissie onderzocht:van verraad en
logie.
ketteri
j beschuldigd werd hi
jeerstuitzijnbediening a1s aartsbisschop van Canterbury
flraniometrie, gr. Schedelm eting.
Cralliopaglls, gr. Een misgeboorte, be- ontzet,hetwelk met de qebrui
kelàike verootstaande llit tweelnetdenschedelaan elkander moedigende cerem oniën ln Christ Ollurcllte
oxford,op 14 Febr.1556, plaats had;in den
vergroeide individuën.
Crallioseopie,gr.Schedelbeschouwing.
kerker teruggebracht, zwiclltte hi
j voor de
verzoeking en teekende zesmaal een schrifteCrallium ,lat. Schedel.
Crallgon,de garnaal,Zie Caridina.
li
jke verklaring,waarin lli
jzi
jn denkbeelden
Cranl
ner.(Thomas)Bevorderaarderrefor- afzwoer en verwierp; de laatste clezer ver@
matie ln Engeland, eerste protestantsche klaringen is gedateez'
d 18M aart15h6;20Mrt.
bisschop van Canterbury,geb.2 Juli 1489 te werd hi
jin de gevangenis door Dr.Cole,den
Aslacton in Northampton,studeerde te Cam- provoost vau Eton, Lezocht; oJ)zijn vraag
bridge in het griek-sch en hebreeuwsch,werd aan C.ofhà
jin zi
jn herroeping volhardde en
in 1510 fellow aan het Jesus College en aan bereid was dez: in het openbaarte herhalen,

ditcolleqe in 1524 leeraar in degodgeleerdlleid,en ln 1526 examinator;nadathijin de
echtscheidingskwestie van HendrikV11l zich
in dier Voege had uitgesyroken datmendeze

ltreeg hij een dubbelzinnig antwoord, dat
echter a1s een toestemming werd opgevat;
den volgenden dag,Zaterdag 21 Maart 1556,
naar St. M ary's Church geleid, om ten aan-

hoore der daar vergaderde menigte ziin
leeringen voor valsch te verklaren en zt
jn
vaarden,gerechtigd waszich aandeuitspraak denkbeel
den af te zweren, hield hij(nadat
van ernstige theologen te houden,werd hi
j hem uiteenvoorafgaandetoespraakzijnvonnis
door genoemden koning tot hofprediker be- gebleken was,w aaromtrent hii
ot op dat
:' t
ogenblik in het onzekere schilnt te hebben
noemd; hij kreeg verder in opdracht ziin o
meening schriftelijk uitte werken; in 15à0 verkeerd) integendeel een patketische rede,
Gerd door hem te Rome een desbetreFend waari
n hijzijn leedwezen betuigde over zijn
geschrift overlegd; in 1531 naar Duitsch- herroeping van watlli
j de waarheid wistte
land gezonden om den keizer voor de echt- ziin, dat dithem m eer smartte dan iets wat
scheiding des engelschen konings te winnen, hi
j in zàjn leven gedaan had,dathi
j zàjnherkreeg hl
j hier dieperinzicbt in de hervor- roeping herriep en met afschuw verwierp,en
m ings-ideeën,en trad daarop metdenichtvan dat dehand,waarmede hi
j de abjuratie had
Osiander in hethuweliik;bi
p'zi
jnterugkomst onderteekend het eerst door de vlammen zou
in Engeland werd hi
j hoorHendrik V111 tot worden verteerd,indien de brandstapelzi
jn
bisschop van Canterbury benoemd, waarop deelmochtworden.Onmiddell
ijk na dezeonlaij'skonings huweli
jk ontbonden verklaarde verwachte verklaring werd hi
jwerkeli
jknaar
en Anna Boleyn kroonde (1533); hi
jbegon den brandstapelverwezen en nog denzelfden
daarop aan de uithreiding der hervorming dag terechtgesteld. Geli
jk hij gezegd had,
jn rechterhand het eerstaan het
in Engeland te arbeiden, zette den bi
jbelin stelde hijzi
jk hoorde men
de landstaal over (1539), werkte mede aan vuur bloot, en herhaaldeli
het nieuwe gebedenboek der engelsche kerk hem te znidden der vlamm en nog roepen :
(Book of A//zlïfzèd,1547),bestreed,echtermet This hand hath ofended oh thisunworthy
groote om zichtigheid, de op het verlangen hand!- Onder zi
jn 42 geschriften,waarvan
des konings door het parlement aangenomen de meeste door H.Jenkyns (4 dln.,1833)en
bloedwet (bloody act), die ieder ter dood J.E.Cox (2 dln.,1846)In hetlichtzi
jngeveroordeelde die zich tegenhetsacramentdes geven, zi
jn de voornaamste ziin voorreden
jbel (1540), het zbirst Prayeraltaars,tegen de doodenmis,de biechtofhet voor den Bi
priesterlauwelijk verklaarde,kreeg onderEd- book''(1519),deAe/brvlcfïp legum ecclesiastiward IV (1547- 53)de handen ruimer,riep ct
zr'
y?zl (voorheteerstuitgeg.in 157t) en .
#
vele buitenl. hervormers naar Engeland, en defencePJ t
h6fr'
ueand catltolic tfpcfrïxeoffAc
gaf in 1552 het Book ofc/mmpzlprayer uit, Sacvament(1550).
benevens de 42 artikelen, in 1562 tot 32
flrans. (Joh. Marinus Schmidt) Nederl.

zaak aan de heilige schrlft m ocht toetsen en
in plaats de beslissing Van den Paus te aan-

teruggebracht, die den grondslag der tegen- scllilder,geb. 1830 te Rotterdam ,werd opgewoordige Anglikaansche kerk vormen ; op leid aan de schilder-academie aldaar,en verzi
jn beurtslachtoier vandeonverdraagzaam- der door Van der Laar en Ary Scheffer,beheid, die hij jegens de tegenstanders zi
jner haalde op de tentoonstelling te Amsterdam
denkbeelden aan den dag had gelegd, werd i
ll1871 degouqenmedaille,tradvoortsvooral

hi
j onder de regeering .
'van koningin Maria op alsillustrator(boekwerken!zzuilenspiegel'',
).
gevangen gezet(14Sept.1553),tegeli
jk met wekelijksche plaat,,spectator'',enz.

Craneae.

-- 1792 --

Craesus.
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Cransae. Gemeente en dorp inhetfransche door de oppervlakte veel sneller afkoelt
dept. Aveyron,36 km .van Villefranche,5950 (lan de gehecle massa.
,

inw.,steenkool,oker,aluin.

Cras.(Hendrik Constanqjn)Nederl.rechts-

Cranston Print W orks. Plaats in Provi- geleerde, geb. 4 Jan.1739 te Leiden,werd
dence county van den noord-amerik. staat in 1771 hoogleeraar aan hetatheneul
n illustre

Rhode lsland,z.w.van Providence,8000inw
Crallworth. (Robert Monsey-ltolfe,Laron)
Engelsch staatsman, geb. te . cranworth in
Norfolk,1790,overl.1868, werd in 1832 advokaat des konings, kreeg zitting in het
Lagerhuis, vOegde (zich hierbi
j de liberalen
(whigs),wasvan1850- 52vice-kanselier,van
1852- 58 envan 1865- 66kanselier,en schreef:
Common law prpcefltlre act(t854))Cltaritable
trustact(1858)enz.
Cranz, eigen'i
jk Cranzkuhren Visschers-

te Amsterdam, en overl. 5 April 1820;lli
j
schreef:Ovet'degcv/
f/àcf4 der zzlczàyc/
zczà(verhandeling in de overhandelingel,vanTeyler's
Genootschap''
),Depri/
rlcï
wïï,
sdoctrinaepàpru-,
enz. Zi
jn werken werden na zijn dood door
Kemperuitgegeven.
Craslzaw.(Richard)Engelsch dichter,geb.
omstreeks 1613 te Londen, overl omstreeks
1650 te Pari
js, was de zoon van een puriteinsch geestelijke, muntteuitdoorwelsprekendheid,werl echterin 1664 omdathi
j het
dorp en zeebadpàaatsin den kreitsFischhau- Oovenantweigerdeaantenemenuitdekerk
sen van het prulsisch regeeringsdistrict Ko- gestooten, ging.daarop naar Pari
js,ging tot
ningsbergen, aan de Oostzee; inrichtingen het katholicisme over,kreeg een geesteli
jke
voor warme zee- en modderbaden,douchej bediening onder kardinaal Palotta,en later
enz.; een 400 meter lang wandelhoofd ; in een plaats a1s domheer aan de Notre-Dame-

de omgeving schoone Coniferenwouden.
de-l-oreto;hijgaf een verzameling laqjnsche
Craoll.Hoofdpl.vanhetkanton C (13gem., gedichten:fpigr/m-cfym.
gccrpruml
,lîser(1634),
12,420 inw.
)van het fransche dept.Mayenne, en verder Step8 fp fAcTemple,The delightPJ
20 km van Château-oontier,aan de Oudon, thewilft
ge,
:,en Carmen Dep nostro (1.
646,1648,
4240 inw.
1652) in het licht;van zijn Poeticatznf
lrk:
Craonne. Hoofdpl.van het kanton C.(40 bezorgde W .E.Turnbullin 1858eennieuwe
gem.,9450 inw.
)vanhetfranschedept.Aisne, 'uitgave. C.'sgedichten zi
jn meestvan gods20 km , van Laon, op den top eens heuvels,
670 inw. Overwinning van Napoléon over
de Pruisen en Russen onder Blticher en
Scllwartzenberg, 6 en 7 Mrt. 1814.
Crapaud, fr. Pad. 0ok naam van zeel'
lage gepolsterde stoelen of tabourets.

dienstigen aard en bevatten zeer vele goedgekozen beelden.
Craspedota DelagereM edusen ofHydroidpolypen, zie aldaar.
Crassula 1a.Plantengeslacht van defamilie
derCrassulaceeën;de soorten,allen struiken

Crapelt't. (Charles) Fransch boekdrukker,
1789 een drukkerszaak te Parijs,waar vele
Perkamentdrukken en ookAudekert'so'
i8eau:
r
dorL8 (2 dln. 1802) werden uitgevoerd;hi
j
overleed 19 Oct.1809 en werd als hoofd der
zaak opgevolgd door zijn zoon Georges
Adrien C., geb.13 Juni1789,overllt Dec.
1842 te Nizza, die de drukkerij belangri
jk
uitbreidde; hi
j leverde prachtuiigaven van

'

of overbli
jvende planten met vleezig ontwikbloemen, groeien meest allen yan Kaap de
Goede Hoop; vele, als C.cpccolec,worden
alssierplanten gekweekt.
Crassulaceeè'n Vetplanten.Plantenfamilie
van de orde der Saxifraginen,metomstreeks
400 bi
jna over de geheele aarde verbreide
soorten; het zi
jn kruid- of struikachtige
gewassen metvleezige,sapri
jke,meestenkel-

Dibbin's Bébliogvapltical t
z'
nfïgur/dcw and pfct'
aresqlte ft
/u'
r voor zoover deze Frankrijk
betreft (4 dln.1825),benevens een Cpllecfïpn
de8 ancien8 '
mtlzàuvldnf,
s(
le J'Myf/ïre etdela
langnef'
rcztçcide(13dln.1826- 34);hi
jschreef:
Sonvenirs de fzpnt
frey en 1814 et1816 (Par.
18t7), Ob8errationu dur te8 e'crit8 #eBonald
(1836) en Desprppr/.
gdeI'ïvœrimedeenTrcxcc
eten ItalietzlfX'
VleW?cle(t836).
Craponne. Hoofdplaats van het kanton C.
(6 gem.,8690 inw.) van het fransche dept.

lingsche bijschermen ofopgeroldebloeitoppen
vereenigde bloemen;kelk vri
j,3- 5 ofmeerdeelig;meeldraden even talri
jk alsdebloembladen en (5 of10) met deze op den kelkbodem ingeplant;vruchtbeginselseventalrijk
als de bloembladen en daaraan tegenovergesteld; vrucht een krans van vri
je,
veelzadige kokervruchten.
Crassus. Toenaam van nleerdere oudromeinsche familiën, van welke de tak der
oude plebejische Licinia gens de bekendste

geb 13 Nov 1762 bi
umont,opende in kelde bladen en witte ofroode,zelden gele
@i
' Cha

vele fransche klassieken,een overzetting van voudige bladen, en regelmatige, tot einde-

Halzte-luoire,36 km .van Puy,4080 inw .

is; vele leden speelden in de oude geschie-

Craponne.(Adam de) Fransch ingenieur, deniseen belangri
jkerol;
l
geb. te Salon 15t9, overl. 1559, begon in
1)P Liclnluscryssus,lldrenaamdotvestdeRijkelywer:
1554 llet kanaal, dat zi
2
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graven (van de Durance naar de Rhone,

tusschen M allemort en Arles,langs de Crau-

vlakte in het depart. Bouches-du-Rhône),
en dat in 1558 voltooid werd;verder legde
hi
jCr
hetmoerasFrô'
jus droog,enz..
apule.fr.Janhagel,grauw,ge
lneenvo)k.
Craquelée, fr. Benaming voor de ftjne
scheurtjes en barstjes in het zoogenaam de
i
jsgtas. Zi
j worden verkregen door hetnog
gloeiende glas in water te dompelen)waar-
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was,naar (1equrle,maarnaarlletforum totlletvolls.
Etll.jdoorhem vf
loorgoqfelfie akkerwet werd verBflr1)tll1
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boomen Of heesters met gedoornde takken,
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Vormig, r00d; bloemkroon wit; vooral in
Groningen en Friesland, wordt t0t 4 m eter
jzj
oog ; c yjpy
t
yqyyjc) de e
ge meidoorn
aa a ..j
.j
.enstgl
'i
tul
aden Vlnspl
et'lg,van Onde
renei
etswitachtiggroen'
jbloemstelen soms behaard,somskaal:
vrucht slechts één steen, langwerpig,rood ;
ln 'tjaar91 v.C.CrassusMras,volgenshetoordeelvan

clcero.eenderuitstekendsteredenaarsvanRome,zoowel bloemkroon wit; t0t 41/2 m.hoog);0.èr.8
uitmuntendedoorkrachtalsbevalligheidvantaalVlijtlgt
w galli, de hanespoor (bladen lederaclbtig,10
s
ud
ie
menl
li
es
mbe
hw
iee
re
ls
li
lht
tr
ao
do
et
,eed
nl
es
et
ne
e
lge
drade
atlg
en
leek
nwa
ek
n
eemsg
en
ngrlonndhe
ti
jl/ vruchten rood,hard,
t mee
a l
.n, 2 Of 1-s
.

werk van Clcero ,,
de oratore''speelt htdehoofdrol doornon lang,naar beneden gekromd,bloemvan zkne talri
lke redevoeringen is geenebewaardge- kroon wit, park-sierplant uitNoord-Am erika,

bl7
ev
)eL
niizni
i
jnevdro
chter
njongen Marius,was,evenals
haregelci
jknaa,ml
goeuw
oudvearnezde
ust
er,eenewelsprekendevrouw
8
)
1
3
J
u
i
c
i
n
c
r
a
s
s
u
s
Di
v
ess
va
deerdavaan
nerd
rhie
ma
nn,
werdin'tjaar97 consul,be
t,
t
zu
rd
ropde
v
sc
e
ide

tOt4t/2m.hoog);O coccinea,descharlakenr0Od0 meidoorn (bladen niet lederachtig,5
s
t
i
jle
0rg1r5oome
drr
ad
n,
voo
ruc
g,bejj
aa
rn,
d z1
ee
t se
cl
ha
lae
ke
nr
dht meli

jaren Spanle en bevocht de oproerige volksstammen
oemkroon
, bl
1 x
x1
aldaar,werd in '
tjaar90 in den oorlog tegen debond- Wit, Park-sierplant uit Noord-Am erika) t0t

genootendoorLamponiusgeslagenenbrachtzichnade 6 meter hoog); C.8angldnea,de bloedroode
v
'
geel
vom
erkl
arel
8d7e)ha
van
Ma
usd
ran
ei
nd
on.
m 1110jdoorn (bloeiwi
jze kaal) 3 sti
jlen)vrucht
1ol
vv
er
nj
nl
tnr
ln(
nde
nr
zi
tne
roo
vij
tg
le
en
nth
ea
va
lle
y

9)M.Licin.CrassusDives,jongstezoonvandenvorige, bloedrood, week,met 3 overlangs gegroefde
gcb omstreeks l14v C,ontkwam ternauwernoodhet steenen)bloemkroon w it,sierplantuitSiberië,
1
o
zi
ln
uR
vao
dmee
rt
mtC
de
ac
ah
rSb
pl
em
.To
en
S
utlldaatteg
e
orpotfroeknsnloao
rawi
ssuiksnzl
janhje
aa
n tot 4 m . hooga);zMwC.
a
rSotlu
n de azarol(takken
oz
aa
en streedmetroem onderhem,vooralin denbloedi
gen m eest aDeallaard,
01
ö
i
l.len,vruchtbolrond,

slagonderdemuren van Rome,1 Nov88.Daarnakreeg bloemkroon wit, sierplant uit Zuid-Europaj

S
hp
i
Jarhte
topperbevelindenoorlogtegendeslavenonder van 5 tot 8 meter hoog);0.orientali8,de
acus,dlen hîj geheeloverwon en (loodde.lnllet

jaar70werdhi
lmetPompejustotconsulvoorlïetvol- Oostersche meidoorn (takken behaard,roodg
e
l
d
c
j
a
a
r
b
e
l
ooe
md
,dwl
och
greora
a
ktheemspo
edl
g
me
t
zi
j
n- ac
htig, 4 of 5 sti
jlen,bloemkroon wit,sieranlbtd
gena
oo
i
nD
na
mi
en
ns
mlï
op
(
lk
endo
ao
cr
htg
ee
rattst
e
a
renn,te
ge
zo
chet
tjhet
vol
Plaut uit W est-Azië, van 5 tOt6 m.hoog).
gron pl
.

scll
enket'tewinnen,terwtilookpompoushetzelfdedeed
Laterverzoendenbeiden zich weermetelkander.Illsgel
jks
fdre6h5i
Ji
miwa
n me
tatlu
stC
aetupo
lus
ennbe
idne
ii
n
'tleze
aa
cn
eno
sn
or
rentLu
De
la
er
g,
lt
no
ge
va
Pompejusom tothoogemachttegeraken enhetgeluk
zinerkrggsondernemingenwektenopnleuwdenhaatvan
crassustegen hem op,M'eshalvehi
Jziclnauwerbl
JCaesar
aanslootenhem ondersteundebilzijnekandidatuurvoor
'tconsulaatin 59.Caesarslaagdeernu inom (
lebeide
tegenstanders met elkander te verzoenen en dedrie
mallten sloten heteerstezoogenaamdedrlemanschap In

Crater. Bi
oort drinkge.J de Ouden een s
reedschap.
lel veldheer van Alex. den Groote,
, cra
aterl
Drooder Van Amphoterus)had eersthetbevel

bi
lgelegd.Crassusontving Syrie tot provinme en het
v
o
eren van den oorlog tegen de Parthen,waarln hij
grooten roem hoopte te verwerven,lloewel menteXome
welnlg goeds van dlen kri
jgverwachtie Op hetlaatst
van 56 vertrok hi
jnnarSyrie,stak denEuphraatover,

om de uitgediende soldatenn.huistegeleiden
en jyj wuupater'splaatshetbestuurvanM acedonië Over te nemen; het bericht evenwel
van Alexander's dood deedhem in Voor-Azië

over een deelder liifwachtte voet,vervolgens Over eene beyju
je ruiters gedurende de
Oorlogen in lndiëzen voerde een gedeeltevan
het leger aan dat Over land terugtrok. Verzwakt door de ontberingen gedurende dezen

56 werd Crassus met Pompejus tot consulverkozeh,
aa ,
..
n
adathernieuwdetwistentusschenhendoorCaesarwaren 5-ol
dtocht)Ontvingah1
J(324)vanAlex.hetbevel

ond'
I
e
trw
iaia
erp54
Me
hs
e
orpno
mleeehi
njtro
g
ele
a
opr zju marsch staken.Hi
j kreeg nu metAntiit
ea
uwd
dk
enda
oa
or
ro
lp
ogt
,e
t
re
on
kS
we
du
ec
ri
ove
den Enphraatcn lietzich (
loordeltem van allekanten
ou
h
mr
i
n
g
e
n
d
e
P
a
r
t
l
t
e
n
i
n
d
e
woe
stki
jne,la
okn
kenwer
Hi
jt
aï
stte
te
veenldhee
ddledte
he
g0sn
lag
ner,
lla
ag
ac
rn
btj
lm
letop
vr
eu
rllt
es va
an,z
i
jnd
joe
nc
gl
st
er
n
zoan tebetreuren opzi
jnterugtochtwerdhi
lbi
lcarrae
113

Pater de ellropeesche landen van het groote

ri
jk,
trok met een legerderwaarts om Antijer tegen de Atheners te Ondersteunen en

PZ
.
Overwon hen bi
J. Lamia. Door zi
l
n tweede
111.

Crates.
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Craven

vrouw ,Phila,schoonzoon van Antipater,vocht Bouches-du-lthône, tusschen Arles,Salon en
hi
j met deze tegen Perdiccas (321)en tegen Fos,of tusschen het kanaalvan Craponneten
Eumenes,tegen welkelaatstehi
jsneuvelde,in n.,den oostarm derRhôneten w.,endeEtang
Azië.2)Broeder van AntigonusGonatas,be- de Berre ten o., omvat een van uitzeenoordschreef eene verzam eling historische gebeur- waarts tot40 meterhoog opsti
jgendevlakte,
tenissen,die als zoodanig groote waardehad- die voor een derde uit verweringen van kreaceïsche gesteenten) voor twee derde uit
den, daar zi
jmeest uit of:ciele stukken be- t
rotssteenmassa's der voormalige Rhône- en
stonden.
Crates.1) bli
jspeldichter té Athene,omstr. lsère-gletschers bestaat, en op vele punten
460 v.Ohr.,ontwerper dereigenlijkeattische met groote m oeite in voor allerlei cultures
comedie en schepper van haren vorm.M et geschiktlandisherschapen;LaCrau is530km2.
weinig verscheidenheid van middelen verwierf groot en wordt doorsneden van door de Duhijeen zekeren bi
jval.Men telde vanhem 14 rance gevoede irrigatiekanalen.

stukken; van 9 zi
jn n0g fragmenten voorhanden.2)Orates uitThebe,vanaanzienli
jke
afkomst, begaf zich naar Athene,waar hi
j
een leerling van Diogenes en weldra een der
i
jverigsteaanhangersdercynischewijsbegeerte
Werd.3) C.uitMallusin Cilicië,leefde aan

Craux (Gustave Adolphe Désiré)Fransch

beeldhouwer,geb.teValenciennes,1827,leerling van Pradier,behaalde in 1851 den prix
de Rome; voorn. werken:bustes van M acM ahon,van la m aréchale Niel,van Baraguay

d'Hilliers (1863),verderlaVictoirecouronnant
waar hi
j een philologische schoolstichtte en het square des Arts-et-Metiers)1864),leOrégrooten roem verwierf.Omtrentdeverklaring puscule (groep in marmer,in de avenue de
en lezing van Homerus ging hi
j van een l'observatoire te Pari
js),bronzen standbeeld
ander standpunt uit dan Aristarchus,welke van maarschalk Niel (Muret),marmerstandlaatste echter den lneesten bi
jvalheeftver- beeld van Mac-Mallon, idem van generaal
worven.Als gezant van koning Attaluskwam Chanzy, van Edmond About, het Colignyhijte Rome (167 v Chl'.)en hielddaarvoor- monument te Pari
js,hetmonumentvoorkarlezingen over de grammatica,waardoorhij dinaalLavigerie,onthuldteCarthage,1899,enz.
bij de Romeinen de lusttottaalstudie op- Cravatte,fr.Halsdoek, das.Naar beweerd
wekte.
wordt is de naam afkomstig van deKroaten,
Crati.Rivierinltalië,schiereiland Calabrië, die onder Lodewi
jk XlV in Frankri
jk een
ontspringt in het Silagebel-gte,loopt noord- vreemdenlegioenvormden en eeneigenaardige,
waarts voorbi
j Cosenza, neemt rechts de in Frankri
jk toen nagevolgde halsbedekking
het hof van Attalus,k, oning van Pergamum, le drapeau français (standbaeld in bronsvoor

Mucone,links de Busento,en kort voorhaar
monding de Coscile op,en valt na een loop
van 89 km.in de golf van Tarente.

droegen.
Cravell,(El
izabethBerkeley.mevr.)jongste
dochter van graaf Berkeley,geb.1750,huw de

Cratinus, 1)'dichter der attische comedie (zie Bli
jspel),zoon van Callimedes,gcb.
waarschi
jnlijk omstr.hetjaar 520,overl.423
v.Chr.Vri
j laatbegon hijeerst blijspelente
maken. Zi
jn laatste stuk heet De'
?
.
cl
-zl#c.
y
gch,
een beroemd stuk dat kortvoorzijn dood
metbuitengewonen bi
jvalvertoond werd,en
waarmede hijopDe'
Wrp/àezàvanAristophanes
en den Connu8 van Amipsias de overwinning
behaalde.ln ditbli
jspelheeftde dichter,die
aan den wi
jn verslaafd was,zichzelftentoon
gesteld. Het aantalzi
jner stukken wordtop
21 gerekend, negen malen behaalde hij(1e

1767 metW illiamtlord Craven,van wien zi
j
zich in 1781 scheldde;hierop deed zijverre
reizen,o.a. een door de Krim naarKonstantinopel, welke zi
j in een reeksbrieven,getiteld:Journey f//rtkvp/l the Crivàetz to(bzlyftzstinlvle (Lond.1789)en in Letter8fp theMargrare PJ Anspaclt t
f'
l
4rïzlg her trarel8 f/hrp'
t4gh
France, Germtfny: .
//lfq
s,
/t
z etc. (Lond. 1814)
beschrijft; na den dood van lord Craven in
1791,trad zi
jin hethuweli
jk met markgraaf
Ohristiaan Friedrich KarlAlexandervan Ansbach,die,zi
jn land voor eenjaargeldaanzijn
oom Frederik den Groote overlatende,m et
haar naar Engelandging en bi
jHammersmith
een kasteel(Brandenburg House)kocht;door
keizer Frans 11 tot vorstin van Berkeley verheven,hield zi
jzich naden dood des markgraven (1806) beurtelings in Engeland en te
Napels op, waar zi
j 13 Jan.1823 stierl';de
interessante MemeIru oftlteAlryrt'
fdw,e(
f A1î8pach,formerly Lady t'
l
zwt,
ezà,lvr'
ttten by her8elf
werden in 1825 in het licht gegeven, ook
schreefzijgedichten,romans en tooneelstuk-

overwinning.Cratinus gaf aan het nog ruwe,
vormlooze komische feestspeleengeregelden,

kunstmatigenvorm.De ouden pri
jzen in hem
oorspronkeli
jkheid van vernuft,ri
jkdom van
vinding, kernachtige uitdrukking en een
beeldrl
lke taal.W e1te onderscheiden van 2)
Cratinus de jongere, dichter der attische
comedie, die toteen veellatertijdperk be-

hoort en t6tin 224v.Chr.schi
jntgeleefd

te hebben.Hij schreef8 stukken,hoewelde
makèrendetitelsechternietgeheelzekerzi
jn. ken; van deze laatste bezorgde Asimont een

Cratippus? uit Mityline op Lesbos,peri- uitgave.
patetisch wilsgeer te Athene en leeraar van
Cravell (Pauline de La Ferronnays,mevr.

don jongen oicero,bloeide omstr.50 v.Chr.
zijne verhandeling overdevoorzeggingskunst
ultdroomen is nietbewaard gebleven.
Crato. 1) Stad in den brazil.staat Ceara,
ten oosten der serra de Araripe, 12,000 inw .
2)Plaatsin Portugal,Alemtejo,1300 inw.
Crau.(La)Landstreek inhetfranschedept.

Augustus) Fransch schrlfster,geb.en overl.
ter van Karel X) huwde met den schri
:
iver
Augustus Craven (overl. 1884): schreef de
romansleAécffd'
nnedpe'
.r (t866),Flenrange
(1869) le Wz/ôrïfzp,f(1886),enz.,bepevensverschillende studiën, als la M arqm ue de Afhn
(1877),la J'
elzleyt
:edeFanny.
&?li?lle(1880)enz

De oude Cicero zwaait hem grooten lof toe; te Pari
js 1820- 1891,dochter van den minis-

Craw fbrd.
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Craw furd.

Craw lbrd. Naam van een lt-tal counties relating fp tlte M#fpry,religion,learninl czl#
(districka
Ame
ten
,)nl
in.d1e)VereenigdeStatenvanNoord- mannern p/'Hindoo8 (Londen,1790),H'
t8toire
County in het w n.w. van dc la Bastille(fransch,1798),Reuearclte8cpxden staat Arkansas, 22.
000 inw.,hoofdplaats cerning thela%
vs,fAeplt
?gy:learning,commerce of

Van Buren, 2) in hetw.van Georgia,9500 ancienttzsflmodern Indta (1807)enz.
inw.,hoofdpl.Knoxvi
Crawford and lalearres.(AlexanderW illle,3)in het o.z.o.van
lllinois, 18.
000 inw.. hoofdpl. Robinson, 4) l
iam Crawford Lindsay,graafvan)Engelsch
in het z.o van lndiakia,14000 inw.,hoofdpl.

schrijver,tOtop den dood zi
jnsvaders(1869)

Leavenworth, 5)in hetw.van lowa,19.000 a1s ford Lindsay bekend,geb.16 Oct.1812,
inw. hoofdpl. Denison, 6) in het z.o.van bezocht Eton en Cambridge, w erd in 1833
Kansas, 31.000 inw., hoofdpl. Girard,7)in Master of Arts, en ondernam daarop een

het n. van Michigan,3000 inw.,hpl. Gray- buitenlandsche reis a1s vrucht waarvan ixl
,fdp??zandf/I6H oly
ling,8)in het z.o.van Missouri,12.000 inw. 1838de Letter8pp,kgypt
hoofdpl. Steelville, 9) in het n. van Ohio, Lqndlzdl.)hetlichtzagen;vervolgenswljdde

32.
000 inw.,hoofdpl.Bucyrus,10)inhetn.w. hi
j zich aan letterkundigen arbeid;zoo vervan Pennsylvanië,66.000 inw.hoofdpl.Mead- scheen in 1870:Li'
'
e8 p/-theLindsay8(4dln.)
ville, 1t) in het z.w.van W isconsin,16.
000 een uitvoerig genealogisch-historisch werk
inw.,hoofdpl.Prairie du Chien.
over zi
jn farnilie,verder,1841,A letter fp a
Crawlbrd.(FrancisMarion)Amerik.novel- friendon thee'
pit
fezlceandtheoryp/Chri8tianity,
l
istc,ca
zoon
v/
Lu
(Ital
idë),
volgende,geb.2 Aug.1854 te in 1846 Proqre88ion by c'lfcp siyzz?, in 1847
studeerde te Concord in den Sket
clte'
kJJthehi8tory P/'Cltri8tianart(nieuwe
staatMassachusetts,teCambridgein Engeland uitgave,1885),1861 Sceptici8m.a efrtwre.
%ïp
le
(t870-74),te Karlsruhe,HeidelbergenRome morement ï4 tbeoloqy and p/àïlp:pzhy,1862 On
:/?
,heœameter:1870Oecu(sanskriet en oostersche talen),ging in 1879 f/zc tlteory t?J tlteXzw!ï,
naar Engelsch-lndië,gafteAllahabad eenigen vl
enicïf//'
in relation fp tlte (J/vrc/àofEngland,
s anal
y8ed,tran8lated
tàjd hetblad ,lndian Herald''uit,keerdenaar 1872 Etk.nucan ïnycrïpfïpz?,
Amerika terug en gaf in 1882 den roman œ
v r. t
zxflcommented'
?
,
+(
?w,'Tbeearldom p/Mtzr(1882).
I8aaks in hetlicht?die grooten bijvalvond; ln 1874 rustte hi
j op eigen kosten een exin 1884 vestigde hi
JzichteSorrentoenwijdde peditie naar Mauritius uit, ter waarneming
zich geheel aan het schrijven van romans; van den doorgallg van de planeet Venus;in
de voorn hieronder zi
jn;Xr.claudin8(1883), 1876 beproefde h(Jaan hetheldendichtArgo,
zl Roman Wzwcr(1884),.1.
xAmericanpplïfïcîczl t?r tbeçtfcyfPJ tlte Golden Fleece(10 zangen)
(1884), Zok'oa8ter (1885), y.
t tale PJ a Ipglet.
r zi@
F
in krachten alsdichter;laterhield hàjzich
pari8h (1886), Saracinesca (1887), Marzio's vooral bezig met studiën voor een vergelijcrtfW/iz (18871, '
Wsf/l the immortals (1888), kende geschiedenis van de godsdiensten der
jn desbetreYend werk:Ther:lï.
//zl
Grelfen8tein (t889),Sant'T/crît/(1889),ytcktz- oudheid;zi
rette vlcàer',
g romance (1890), Tlte vcïfc/à of of #t
?tzA,bleefechter onvoltooid.Zi
jnlevensf'
rtw'
.c(1891),Khaled..4.talep/zirtzsz
i/
z(1891), doelwas hetbi
jeenbrengen vaneenvolledige
Tlte three fate8 (1892), Don orWzlp (1892), bqekerij, en ziin verzameling in Haig Hall,
twaarschi
jnli
jk onder private
KatherineLanderdale,Zp'
pe in 1dlene88(t894), blJW igan,heei'
1be Scl.
gfpzà,
s(1895),Taqui8ara(1896)Corleone bibliotheken haars gelijke niet.Hi
j overl.13
(t897),Con8tantinople (beschrijving dier stad, Dec 1880 te Florence,'doch werd in zijn
familiegrafop zi
jnlandgoedDunechtbi
jAber(1898,)enz.
Craw lbrd.(Thomas)Beeldhouwer,geb.te deenbi
jgçzet;groatopzienbaardekortdaarop
New-York, 22 Maart 1814,ging in hetjaar het verdwpnen van zt
'n gebalsemd li
jk (M e*
l
1835 naarRome,waarhijdevriendschapge- 188t),dateerstin Juli1882 inhetboschvan
nootvan Thorwaldsen,doch metbitterennood Dunecht teruggevonden en opnieuw bi
jgezet
te kampen had,tot het hem gelukte de op- werd; de oorzaak van dezen roofisonbekend
merkzaamheid van vermogendelandslieden op gebleven.
zich te vestigen en goedbetaaldebestellingen
Craw fordsville.Hoofdplaats van M ontgote verkrijgen;hijoverl.16Oct.1857teLonden; mery county van den noord-amerik. staat

zijn voorn.werken zi
jn Orpheus en Eurydice lndiapa, aan de Sugar Creek,zuidelijk van
(ï839,in hetatheneum te Boston),hetkolos. La Fayette, zetel van het in 1830 gestichte
ruiterstandbeeld van W ashington voor het
kapitool te Richmont in Virginië, het Beethoven-standbeeld te Boston, de marmerbuste
van Josiah Quincy,hetstandbeeldvanJames
Otis, enz.; verder mythologische groepen,

presbyteriaansche W abash college,heeft6100

inw.,zaagmolens en ri
jtuigfabrieken.

Craw lbrdville.Hoofdplaats van Taliaferro
county van den noord-am erik.staat Georgië,
600 inw.
tooneelen uit de bi
jbelsche geschiedenis,en Crawfurd. (John) Engelsch orientalist en
het kolosstandbeeld der Vrpheid, voor den ethnoloog, geb. 13 Aug.1783,op het eiland
lslay,een derHebriden,studeerdeteEdinburg
koepelvan het kapitool te W ashington.

Crawford. (Quentin) Eng. letterkundige, in de medici
jnen,was van 1803-08 militair

geb. te Kilwinninck in het graafschap Ayr, yeneesheer in de Noordwestprovinciën van
overl. te Parijs, 1819;na in Engelsch-lndi:' Engelsch-lndië, begaf zich in 1808 naar het
fortuin gemaaktte hebben,vestigde hijzich eiland Pinang, en hield zich van 1811- 17 op

in Frankrijk, waar hij ten hove ontvangen
werd, en op grond van zijn vriendschappeli
jke betrekkingen met keizerin Joséphine
ook onder het keizerri
jk vergunning kreeg
te bli
jven; hii schreef o.a.:Slççtclte8chïe/ly

Java op, waarna hij naar Engeland terugkeerde; in 1821 begaf hijzich ten tweeden
male naar lndië,bezochtSlam enCochinchina,
werd in 1823 stadhouder van Singapore, in

1826 commioipnor klPegu ea gezantbi
jhet

Crayer.
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Créey-en-ponthieu.

birmaansche hof,keerde echter in 1828 naar eerete stuk: La mprfdeDenfant
8d6frufud

Engeland terug,wi
jddezichgehx laandestu- geen bijval vond; beter slaagden zijn:Idodie en overl.11 M ei 1868teLonden.Behalve zngnle(1705),Att
.
éeef Thye8te (1707) enRkazi
jn hoofdwerk:Iii8tovy PJ theIndian Archâ- dcvllfe et Zlspàîe (1711), minder gelukkig
pelago (Edinb.1820) schreefhi
j:Journalof was hiJ met Electre (1709), Xerœè8 (1714),
cx emba8sy fp the cpyrtPJA'
va (Lond.1829), Sémiramis (1717),en Pyrrhlu (1726);inztjn
Journal of an embany fp the cpurf:of Siam ouderdom schreef hi
j nog Catilina (1749),
cgl(s (kchinchina (1830),Grammav and (Dcfîp- Lel'
riumvirat(1753)enCromwell(onvoltooid);
jn krachtin hetschilderen
naryoffheMalay Icsgucye(1852),De8cviptive hijzocht vooralzi
diciionary oftlteIndian%8land8cxtfadjacent van afgri
jseli
jkheden, vandaar zi
jn bi
jnaam
j overl.17 Juni1762;louter
cpusfrîe:(1856),benevensverhandelingenvoor 1le terrible''.Hi
het ,?lournalof the Ethnol.Society''.
om Voltaire te krenken behandelden de PomCrayer. (Gaspar de) Zuidnederl.schilder, padour en het fransche h0f hem als den
geb 18 Nov. 1582 teAntwerpen,vormdezich grootsten tragischen dichter zjns qjds, en
Z ..
hoofdzakeli
jk naar Lodewi
jk XV lietzijn werken in prachtuitf'# ,e '
Rubens,vestigde gave verschijnen (2 dln.,Parijs,1750),zij
j
zich te B russel, werden later nog herhaaldeli
jk uitgegeven.
(
-A.
.v.
s e'
schilderde hier het Crébillon. (Claude Prosper Jolyot de) de
portret v.den stad- Jongere,fransch schri
jver,zgon desvorigen,
;>
.
houder (kardinaal geb. 14 Febr. 1708 te Parljs,Overl.aldaar
'
''
!
Ferdinand van Oos- 17 April 1777, schreef een reeks onkiesche
-;
Y'
.
, '. $ p.
- V,,.6.
.
t
enri
jk,thansinhet romans, als: Lettreu de la marqgi8e *#* au
/ ,.
.
$.
î..hx p rado-museum te cpvlfe de S*** (1732),L'
écumoire,p'
tiTanzai
-- ' ï
x
'.
M adrid), ging in et NLadarne
.
.
'(1734),Le8eyarement841
: coeur
k)
1664 naar Gent,en etdel'edprif(denHaag 1736),Leypphl,conte
$
'
kAl ' k /g1% 1o6
v6e9rl
.hjiesrch2i7
Jan. moral(1745,zijnbekendstewerk),A''tour8de
;hi
lderde Zépkïsizul(Amst.1746),Ah!çue!conte(1764),
J, ,
3 A.:,
'
m eest portretten en Lett
re8cfhéieszlt
?,
g(4 dln.,1771)enz-,waarin
Gwspwu DE Cl
twvEu religieuse stukken, hij op aanschouwelijke en delicate wi
jze het
thans over geheel elegante bederf in de hoogere standen van
jn qjd schildert.Zi
jn X'
t
l,
vre8cpmpllfd:verEuropa verspreid; hetRi
jksmuseum te Am- zi
-

.

'

,

.

-

.

sterdam heeft van hem een Aanbidding der schenen in 1772 en in 1739 in 7 dln.
herders,en een Afneming van het kruis.
Creeentes of Crecientes Plaats in de
Crayford Stadje in het eng.graafschap spaansche prov. Pontevedra, aan de M iùo,
Kent,4500 inw .;calicotfabrieken.
5100 inw.
Crayoll.(van cA
'tie,kri
jt).Potlood,teeken- Crêche,fr.Krib Bewaarplaatsvoor zuigestift.
lingen en Z00rjonge kinderen Hetdoelder
C is zeer jongeklnderen op tenemen ente
Cream.(CoId) Zie Cold cream.
ld,datdemoeder,
creasy.(EdwardShepherd)Eng.historikus, verzorgen,gedurende den tgeb. te Bexley in Kent,1812,bezocht Eton om hare broodwinning,de woning moetveren Cambridge, prolnoveerde in 1837 in de laten De eerste inricbting van dien aard
rechten,beoefende een 20-tal jarenderechts- werd door Marbeau in 1844 te Pari
js
geleerde prakttjk,werd in 1860 opperrechter gesticht en reeds in 1851 bevonden zichdaar
op eeylon, moest in 1870 om gezondheids- ter stede 18 van dergeli
jke kleinkinderberedenen naar Engeland terugkeeren,en overl. waarplaatsen. 0ok hier te lande, met nam e
te Londen, 27 Jan. 1878; hij schreef:The te Amsterdam,worden C gevonden.
#/ïee'zdecisive battle8 of the%r(
)rld (1851),.
!k- Créey-en-Brie.Hoofdplaatsvan hetkanton

ra8i0n8 t?
/'Engeland (1852), Héstoly p/'fAe C.(22 gem.,9990 inw.)vanhetfranschedept.
Seine-et-Marne,15 km.van Meaux,860inw .,
Ottoman Tnrk8(1856)enz.
Creatie, Schepping,gewrocht;wordt ook oudti
jds een van vestingwerken omgeven
wel van kunstwerken,en vooral van de uit- belangri
jke plaats, bezitting dergraven van
beelding van een rol in een tooneelwerk ge- Champagne; van de vestingwerken zi
jn nog

zegd; Creator, schepper, Creatuur, schepsel. twee torens over.
Creatine. Stikstofri
jke organische ver- Créey-en-l:onthiell. Hoofdplaats van .het
binding van de samenstelling C4H:Na02, kanton C. (23 gem., 9980 inw.)van hetfr.
die in vri
j groote hoeveelheid voorkomtin dept. Somme, 19 km.van Abbeville,aan de
het spiersap der gewervelde dieren en ook M aye,1590 inw C.is in de geschiedenis bein de hersenmassa, het bloed en de urine kend door de overwinning der Engelschen
gevonden wordt Het vormt glanzende kris- onder Edward 1l1 over de Franschen onder
tallen?reageertneutraal,en is in heet water Philippe VI,op 26 Aug.1346.NadatEdward
tamell
jk rl
gkelijk,in alkoholmoeieli
jk oplos- in Normandie geland was en de Somm e had

baar. Door verwarming met zuren yerliest overschreden, legerden de engelsche stri
jdhet water, onder vorming van creat%nin, 04
H:Na0. Laatstgenoemde stof is een sterke
base en een steeds voorkomend bestanddeel
der urine.

Crébillon. tprosper Jolyot de) Fransch
treurspeldichter, geb. 1674 te Dijon, werd
op de Jezuitenschool in zjn geboorteplaats
opgevoed, en ging naar Pari
js, waar zi
jn

krachten zich 25 Aug.in hetwoud van U.;

de engelsche legermacht bestond uit 4000
geharnasten en 30.000 soldeniers te voet,de
franscheuit12000 riddersen60.
000soldeniers.
De slag begon tegen den avorld en wasw eldra
ten nadeele der Franschen beslist die 1600
baronnen, 4000 edelknapen en 22000 andere
manschappen verloren; de slag had de ver-

Créey-eur-serre.
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Creek.
.

k

overing van Calais tengevolge.Het gebruik

werd in 1877 hoogleeraar te Leipzig,in 1891

van geschutdoor de Engelschenisnietbewezen;van fransche zijde wordtechterhieraan
gewoonli
jk de nederlaag toegeschreven.
Créey-sur-:erre.Hoofdpl.vanhetkanton
C. (20 gem., 10.770 inw.)van hetfransche
dept.Aisne,16 km.van Laon,aan deSerre,
zi
jr
nlvier in de Oise,1860 inw.
Credé. (Karl Siegmund Franz) Duitsch
gynaekoloog, geb. 23 Dec. 1819 te Berli
jn,
studeerde te Berlijn en Heidelberg in de
medicijnen, werd in 1856 hoogleeraar in de
verloskunde,directeur eenerkraaminrichting
en der opleidingschool voor vroedvrouwen
te Leipzig, en overl.aldaar 14 Maart 1892.
Hi
j schreef:Klini8clte Fprfrt
k:liber &t'
surfyhilfe (1854), Die F:r//z
d
ïfïzw der ztugesdzlfz'
t
ïzld'
ang der Neugeborenen (1884), Ge8unde vzlt
f
kranke JFt
ycAxdrïnwezl (t886), en redigeerde

geheim-bergraad;zijn Elemente der Gdplppïe
(1872)werd herhaaldeli
jk herdrukt.
Credner.tlfarl August)Duitsch theoloog
(prot),geb.10 Jan.1797te Waltershausen
bi
j Gotha,studeerde te JenaenBreslau,werd
in 1832 hoogleeraar te Gieszen,en Overl.hier
16 Juli 1857: hi
j schreef: Der Prpp/ldfJoel
liber8etztl
xp# erklöt't(1831),BeitrögezurEinleitnng in tlï:biblischen Schriften (1832-38),
Einleitung in da8 #6'
t46Te8tament(1836),Da8
Neue Te8tament nach Zzcccà, Urqrung '
t
fztt
f
In.
balt(1841- 47),Z'
a1'Geschichte de8Kanon8
(t$47),Geyc/
zic/lfedesnente8tamentlichenKanon8
(1860);door zi
jn ijveren tegen deJezuitenin
Hessen werd hi
jin een merkwaardigen brochurenstri
jd gewikkeld.
Credo,lat.,,Ik geloof'',aanvangswoorden
van hetgeloofsformulier derRoomsch-katho-

van 1853 tot 1869 het door hem in gemeenschap met Busch, von Ritgen,von Siebold,
Hecker en M artin uitgegeven ,,M onatschrift
fûr oeburtskunde'')en van 1870 afmetSpiegelberg,later met Gusserow ,hetmArchivftir

lieken. A1s zelfstandig naam woord gebezigd
bet.het woord zooveelals richting,gezindte,
geheel van leerstellingen, die tezamen een
mgeloof''uitmaken.
Crede quia absurdum .Ik geloofhet,om-

gynâkologie''. Hij bewerkte ook een nieuwe dat het ongeri
jmd is.Gezegde,dikwi
jls toedruk van Grenser's,in Saksen ambteli
jl
t in- geschrevenaan4enkerkvaderAugustinus;deze
gevoerd,Lehrbuch der Hebammenkun8t(18861. leerde nl datheteigenaardigevanhetgeloof,
Credentia. Geloof. Van daar Credentile8 hetwelk een daad van vertrouwen is ten opl%'tterae,geloofsbrieven.
zichte der goddeli
gke waarheden, daarin be-

Crédi.(Lorenzo di)Ital.schildergeb.1459
te Florence,ogerl aldaar 12 Jan.1537,leerlingvanVerrocchio;madonna's,heiligefamilie,
en andere kerkstukken.
Crediet,lat.vertrouwen,meerbepaaldhet
vertrouwen in iemandgesteld,wienmenkoopwaren zonder dadeli
jke betaling,afstaat,ln
de verwachting, dat het betalen te ziiner
tijd naar behooren zalgeschieden. Vankaar
oketwoord C.ook indenzinvangoedennaam
als koopman.orediteeren,crediet geven,crediteur, degene die het crediet gegeven en
derhalvedebetalingtevorderenheeft,schuld-

staat, dat behoefte aan begrijpen)aan zien,
afwezig is,zijnde eengeloof,datopaanschouwenen verstaan berust,geen eigenli
jk geloof
begrijpen isnietgelooven,maarzien;engeloof
isnietmogelijk dan daar,waarnietgezHlen of
begrepen wordt.Niel onmogeli
jk wordt het
geacht, dat uit deze passage hetparodoxalb
woord C.q.a.is Ontstaan. W aarschi
jnlijker
echter ishet ontleend aan een plaatsbijTertullianus, waar hij de wonderen verdedigt
en uiteenzet, dat de onbegrijpelijkheid der
wonderen een bewijs is,dat zi
jnieteenverzinseldermenschenzi
jn,die,orneenofandere

eischer.
reden het geloof aan wonderen noodig hebCredit,in koopmansboeken,hethoofd der bende,welzouden hebben zorg gedragendat
posten, welke iemand te vorderen of tegoed

hunne scheppingen niet ten eenenmale tegen

heeft, in tegenstelling van debet,onderwelk
hoofd de inschulden worden geplaatst.
Credition ofKirton.Marktstad inheteng.
graafschap Devon, 11 km.n.w.van Exeter,
aan de Creedy, nietver van haar monding
in de Exe: C.,na de branden van 1743 en
1769 nieuw opgebouwd, heeft een schoone
gothische kerk,groote schoenfabrieken, en
6000 inw.;van 909 tot 1050 was hetdezetel
van een bisschop.
Credit Reform .Naam eenerinternationale
vereenigingvanfabrikantenenkooplieden,die
elkander onderlingvertrouwelijkeinlichtingen
verschaYenomtrentdecredietwaardigheidvan
afnemers,met betdoelhetgevaarvoorgeldeli
jke verliezen door misplaatstvertrouwen,te

het menschelijk begrip indruischten; in dit
verband zegt hi
j, op eenigszins gezocht
vreemde wijze: Et mortuus est Def flius;
prorsus credibile est, quia ineptum est (En
Gods zoon is gestorven,ganscheli
jk geloofwaardig ishet,omdathetongeri
jmd is).
Cree of Cnistenaux.Een totdeAlgonquins
(zie aldaar)behoorende Indianenstam,woonachtig tusschen de Hudsonbaai en het Rotsgebergte;zi
j zelve noemen zich Nebigaw-ok,
en verdeelen zich in twee familiën,de boschmenschen (Sakâw-sginiw-ok) en de prairiemenschen(Paskwân-iginiw-ok).Zi
jvindenhun
onderhoud hoofdzakelijk in dejachtop pelsdieren. Hun taalisOvergeheelnoordwesteli
jk
Canada verbreid en wordt ook door deHalf-

verminderen.De hoofdzeteldezervereeniging, bloed-lndianen van het M anitobagebied met
welke ook hier te lande in verscheidene voorliefde gesproken.
.
plaatsen correspondenten heeft,en een eigen
Creek.ln Noord-Amerika naam vankleine

orgaan uitgeeft, is Leipzig; zi
j werd opge- rivieren en beken,die zich tot een grooteze
richt in 1882.
rivier vereenigen ; in Suriname naam voor
Credner.(Hermann) Duitsch geoloog,geb. gracht.

1 Oct.1841.te Gotha, studeerde te Clausthal,
Creek.lndianenstam inhetzuidenderUnie,
Breslau en Göttingen, bereisde de centrale beoosten de rivier Choktaw, in de staten

gebieden van Noord-Amerika (1864- 68),en Alabama, Georgië en Florida; hun naam

Crefeld.
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Crem er.

kregen zijvan de Engelschen;zelve noemen van den schilder F.H.Hendriks in laatstgenoemdeplaats?ging vervolgensnaarDen Haag
zi
jzich Maskoki(Muskogee).
Creleld. Zie Krefeld.
om zijn studiën in de schilderkunst voort te
Creighton (Mandell)Eng.geschiedschrtjver, zetten,voltooide in 1850eengrootlandschapgeb. 4 Juli 1843 ttl Carlisle,w erd in 1884 stuk, en gaf in hetzelfde .jaar zi
jn eersten
hoogleeraarin kerkgeschiedenisteOambridge,
in 1891 bisschop van Peterborough,in 1896

'

-.

van Londen;overl.14 Jan.1901,hijschreef:
Prime8 PJ Roman Aïyfpr.)z(1875),The age of
KIiz4à6fA (1876), The!#@ p/'Simon dcApgzffort (1877),Prime8PJEngli8hhi8tory (1877),
Cardénal '
I
z
lrplyep (1888),Histovy t//'fAePapacy
durùkp the re/br-cfïps peréod (1882-94, 5
dln),Queen Elizabetlt(1897).
Creil Hoofdplaats van hetkanton C.(19
gem.,34,180 inw.)vanhetfranschedept.Oise,

.*
';:

as

11 km. van . Senlis, aan de Oise?8150 inw.?
industrieel- enhandelscentrum ;stcengroeven,

fayencefabrieken,glasblazeri
jen.
Creizenaeh.(W ilhelm MichaelAntonlDtsch
literatuur-historikus,geb.4Juni1851teFrankfurt a/M.,studeerde te Qöttingen enLeipzig?
en werd in 1886 hoogleeraar te Krakau ;hi
g
schreef: kersuck el er Geschichte #e,
: Volks-

yc/st
wt
gziel.
s'
von Dpàfpr Fau8t (1878), Zur
Entstehungsge8chéchtede8gveuer'
?ldeut8chenLlut8piel8 (1879), Die liï/
zzlezlpeyc/licà'fe de8 Goetlte8chen Fckuf(1881),Der(iffeyfcFaust
prolog
(1887),lNeSchagopiele dev engl.Komöd%anten
(1889)enz.
Crell. (Nikolaus) Keursaksisch kanselier,
.

geb.omstreeks 1550 te Leipzig,studeerde te
Leipzig in de rechten, werd opvoeder van
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J.J.CREMER.

keurprins Christiaan (1)van Saksen en door
deze later tot kanselier benoemd,voerde op roman:D e !:!ï6 van ':Gravenhagetin lletlicht,
kerkeli
jk gebied allerlei de geestelijkheid waarop in1851deeerstezi
jneroverbetuwsche
W iege-M ie,volgde;in 1852 huwde
ontstemm ende m aatregelen in,ten doelheb- novellen, '
bende den geesteli
jken dwang der streng- hijmetJohannetteLouiseBroueriusvanNidek,
luthersche richting te matigen,steldeook een woonde een vi
jftaljaren teLoenena/dVecht,
nieuwe catechismus inM elanchtonschen geest begon zich meeren meergeheelaan deletteren
jden,vestigde zich in 1857te 'sGravenen een nieuee uitgave van den bi
jbelin de te wi
plaats van de luthersche,ontsloeg de hoofd- hage,en overl lzier5Juni1880.Voornaamste
leiders der orthodox-lutherschen,en bewoog werken: Danièl SiJ.
9 (2 dln.
, 1856) Anna
pze (3 dln.,1867),Dokter .
ffelz/lt
lgz# eïtzijs
den keurvorst de Hugenoten inFrankri
jkmet Ap
euillet.in H etVaderland:nieuweuitg.,
geld te steunen;na dendood deskeurvorsten vronw,l'
werd hijop aandringen der luthersche gees- 2 dln. 1869), Hanna de/:r:'u!:,2 dln.,1872,
tv8'
p.#.Dag,
teli
jkheid doorFriedrichW ilhelm vanSaksen- Tooneel8peler8 (feuillet.in hetNien'
Altenburg,voogd v/d opvolger van Christian nieuwe uitg.3 dltt.,Leid,1876),allenromans,
1, Christian 1l,uitalzi
jn ambten ontzet en verder de Overbetuwsche novellen en vergevankeli
jknaarden Königsteinovergebracht; tellingen:Wiege-Mie,(1850),DeA4c/lfeJpzef,
aangeklaagd van het land te hebben bloot- (185t), De p'
ude #'
IQ.
%:!en zf
jx gezin (1851),
a (1853),Een Bet.landman metzj'
s
gesteld aan een oorlog met Frankri
jk,van Deine-Me'
oneerbiedigheid jegens den godsdienst enz., zoon pp deAm8terd.kermis (1851),HetXrletzufz
tl
ezlz
pee'Wc(1857))
werd hijna een procesvantienjarenterdood kende kviekske (1856),ttf'
veroordeeld en 9 Oct.1601 te Dresden ont- Ftz'
?zBinnen en vanA'
t4sfds (1858),Opdeffztiehoofd.
hor8t(1859),De.
Scf'
?
x'
?
,
c.
9cAeNeet'(1860),Brna
'r
Crem a.HoofdstadvanhetdistrictC.(90,000 Joapik (1860), '
t blinkende sbloztje (t861),
je op '1
inw.) van de ital. prov. Cremona,aan den Oan 'f kleine Aerïeràe (1862), Griet
rechteroever der Serio, aan de spoorli
jn Hövtigsatf (1864),Krlmzemnnlie(1866),Bella
Bergamo-Treviglio-oremona, zetel eens bis- APdJ (1871))'fHartf
pp de F'
eJUY (t873),Jan
schops;9500 inw.
fïer en Kloa8, een anekdotenaverteld (1865),
Vertellingen enz,als:Eenwinternjcht(1852),
Crematie.Lijkverbranding.
gut
xïrl/re (1851),
Crême,fr.Room.ln overdrachtelijken zin De Fran8clteKomiek es deflt
beteekent C.hetbeste,hjnste van alles,met J/ef einde (1855), De Ficfprln: (1855))Een
'
Bfisfercrpsd $1856), Tmee Jgvlille: (voor de
name het aanzienli
jkste gezelschap.
J'
?zeene !ù'
9f(1856),
.
Cremer. (Jacobus Jan) Nederl.novellist, jeugd)(1856),Ze8schet8en '
geb.1 Sept.1827 te Arnhem,zoon vanAlex- Bitter'sHan8 (1856),Eenezppglzlpddcr (1856),
ztl
p'
p,
d (1857),De '
prîezà: '
vanden
ander Cremer en Louise Nagel,wasvan zijn Een p'lftse-jtztzryt
lode tot zi
jn 15dejaar te Oosterbeek op een Aléze, (18b7)) ztlle:'tvel,'flot'izlden kelkb'ai
kostschool,bezocht daarnatot1846hetatelier (1857), '
WWf ik Apprtfe en zag ïzlden .
:
zpt
kr.

Crem er.
7

)

-

--

1700 --

Crem er:

--.
.
--

wagen en binnen de ztlt
zc/tfàtxpïer (2 stukken
t8b7),Toonen in c
/ezàNieuwjaar8morgelt(t858),
xzl
:.
,4e oudeJacob (1858),Kee8Sprîzlpcr in,e'
?l
bniten de kerk (t859), De Predikantsdochter
(in Cltaris 1855),Portretten(1858),IletJfTzt/pprc
,
f
(1857), Het begin (1859),Naar boven (1859),
Arme Sc-ue! (3 dr.,1859),'
lz
lrt
zl'
vader Harmen wcrfelf (1862), Achter de yckr-es,bekroond (18591,Eettdag ïzldere8identie(t860),
'k#blfcr Lénge (1861), 0p rlezèzolder (1861),
Eekt Jcfzl:le.
s pz Meydervoort (1861),Dereu:
vaktAntwerpen (186t),De.
ffp//ïerrpw?t
?(1861),
Fabriekskinderen (t863), Te '
Wolfhezen, aan
?ylj'
;>vriend pertfer (1863),Hetp'
u#eenA'
/ïev'
à/
?e
orgel(1865),FrederikHendrikHendrik8(1865),
I'
ki.
qdek
sfpzïf/(1862-69),Depprlp.
g eenzlppi/zakeliik kwaad (1871), Schudden en blazen
(1871),Brieren '
ptzs Jan Sflf/fl/fppr(t871),Ftzzl
Dievten en Danken gesproken (1872).Demeeste
van deze en ook van de Betuwsche vertellingen zi
jn onder velerleititelsuitgegeven,

nu eens zoo,dan weer anders saamgevoegd,
b v.Betuœsche Novellen,D it
gfe/,
s in 'fJ'
Feifcstf,
Beelden es Scltetsen,Aïcç4'
?
,
cc Overbet.rertellingen, Een Reingezelschap: Oud- en Aïez
l
x'
d
z
n,jt
zcr,
Stad czàDorp, enzo;eene geïllustreerde uitg.

werd '26 Juli 1897 in hetkabinetPiersonBorgesiusminister van koloniën,trad inJuni
1001 met genoemd kabinetaf,enwerddaarop
bi
j eene naverkiezing in hetdistrictAmsterdam IV in de Tweede Kamer gekozen.
Cremer.(BernardSebastiaan)Coccejaansch
godgeleerde, geb.23 April1683 te Zutphen,
overl.14 Sept.1750,werd in 1717teHarderwijk hoogleeraarin de theologie;hijschreel
een menigte verllandelingen enz ter verdediging van de symbolischebijbeluitlegging.
Cremer.(Cam'
llle)Fransch generaal,geb.6
1840Aug.teSaargmûnd(Sarreguemines,
-lnhet
voormalig dept. Moselle), lnaakte de mexicaansche campagne mede, was bij hetuitbreken v/d fransch-duitschen oorlogstafkapitein,bevondzichbi
jhetlegerdatteMetzwerd
ingesloten,slaagdeerin uitdezestad teontsnappen, stelde zich ter besclzikking van de
delegatie van Tours, w erd einde Nov.1870
tot divisie-generaal benoemd, leverde den
Pruisen den bloedigen slag van Nuits in het
dept. Côte-d'or, werd echter door de commissie van Onderzoek naar de rangen en

graden in 1871 toteskadronschefteruggezet,
verscheen te Leiden. Tooneelstukken:Boer Belleville; hi
j schreef over de campagne in
en Edelman (1864), Emma Berthold (1865), Mexico: Qaelque8 Apvl/zce.
setç'
tfè'lgue.
s'ins'
t1
'f'
?
,
fTétulair,ffïuc/àf of geen àllfc/df(1876).Vele tiolt8 z/àilïflïry.
g (t872),met kolonelPoullet
zi
jner betuwsche novellen werden in andere schreef hi
j: la Campagne de l'EstetI'zr-pe
talen overgebracht,als in hetfransch onder .deBourbaki(1874).
den algemeenen titel:ScLnes'
pïllcgepïde.
vd'
tb tirelner.(Christoph Joseph) Duitsch jour17ays de Gueldre:en in hetduitsch,vertaling nalist en politikus,geb.15 Juli1.840tezonn,
nam hierop ontslag, en overl.2 April1876te

van L.von Heemstede:Da8.
P/a'
aenlbderchen: studeerde aldaar in philosophie,philologie en

Bruder eftzàpù, enz.,vert van F. Schnettler: geschiedenis, kwam in 1864 aan de redactie

Der blinkende Hahn: enz., vert.A.
.Glaser:
Die Arbeitenprénze88In (1875, naar Hanna de
freple)enz.
Cremer,(Jacob Theodoor) geb.30 Juni
1847 te Zwolle, was eerst te Arnhem en
te Rotterdam werkzaam om zichindenhandel
te bekwamen)traddaarnaindienstderNederl.
Handelmaatschappij,werd eerstteAmsterdam
geplaatst,daarna,in 1868 bi
jharefactoriete
Batavia,1870'
bijhetagentschapteSingapore;
in 1871 werd hijhoofdadministrateurderDelimaatschappi
j, na een reis naar China voor
emigratie-aangelegenheden (koeliewerving);in
1875 schreef hi
j: Een '
èptpprtf'
aitDelitotde
bveede Kamer der Staten-Generaal,welk geschrift, ondersteund door een verzoekschrift
aan de regeering,een wettelijke regeling der
arbeidscontracten op de meeste Buitenbezittingen tengevolge had;in 1877 ging hi
jvoor
de belangen der Deli-maatscllappijvooreen
jaarnaarNederlandterug;in1881om gezondheidsredenen gedwongen lndië voor eenigen
tijd te verlaten bereidde hi
jin Nederland de
plannen voor den aanleg der Deli-spoorweg
voor,die hi
j kortdaarop zellnaarDelioverbracht; in 1883 weder naar Nederland vertrokken, werd hi
j eerst directeur, daarna
commissaris der Deli-spoorwegmaatschappij

van het klerikale blad mlfolner Blâttert'(Kölnische Volkszeitung) en werd later hoofdredacteurvandeplfolnischenHandelszeitungkt;
in 1866studeerdehi
jaan dehoogeschoolin
zi
jn geboorteylaats nog eenigen ti
jd in de
medici
jnen, glng in 1868 als correspondent
van verschillende duitsche bladennaarParijs,
werd in 1870 redacteur der mW estfâlische
Merkur'', in 1871 van hetblad ,,Germania'',
ging tijdens den Karlisten-opstand in 1874
naar Spanje, werd in 1875 in de pruisische
Tweede kamer gekozen,slootzich hierin bi
j
de centrumfractie aan,nam te Berlàjn ijverig
deelaan de antisemitische agitatie derFortschrittsparti
j, geraakte hierover echter met
zi
jn eigen partij in conflict,verbrak daarop
zi
jn gemeenschap daarmede,en bleefverder
als totgeen parti
j behoorende zitting in het
pruisische parlementhouden;hijoverl.5Jan.
1898 te Schöneherg bi
j Berlijn;hi
j schreef:
1'
u8 dem Karlt
i8tenlaager (t875),Diepolit.'
yozt!
8ociale fef/elffz
tfzl
.g de
r'
ptzlïàtzzàïyc/leolDepnétion
'
von '4ok/eAlslrezl Lehramte de8 rJA?l. Pap'
gte8
(1876),E'
aropa,.
lk'f,
gz/tzlt/nnddieprfezlf.Frage
(1876),enz.
Cremers. (W . 0. J. J.) Nederl. rechtsgeleerde, geb. 17 Jan. 1818 te Groningen,
studeerde aan de hoogeschool aldaar,pro-

en richtte in 1884 de Nederl.-lndische Land- moveerde in Juni 1842, bekleedde allerlei

bouwmaatschappi
j op,werd in hetzelfdejaar rechterli
jke betrekkingen,werd in 1887inhet

te Amsterdam ln de Kamer gekozen,opende district Almelo in de TweedeKamergekozen
in 1887 het laatste baanvak van den Deli- en in 1891 herkozen, bedankte toen echter

spoorweg, ging over Java,China,Japan en om dr.Schaepman,die inW i
jk-bij-Duurstede
Amerika naar Nederlandterug,richttein1894 gevallen was,een vri
jzekere kanstebieden;
de Nederl. Scheepsbouwmaatschappi
j op, in Sept.1893 werd hi
j lid derEerste kamer

Crem ere.

--
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voor de prov. oroningen; hi
j scheef:.4cxteekeningen op de hederl. Gefspeàew,
' (1900
verscheen hiervan; Burgerliik Yefspt'
à, 10e
very.),Aanteekeningen op de Gemeentewet,enz.
Cremers. (P. J.)r.-kath.geesteli
jke,geb.
1873,in 1899 tOt priestergewijd enhetzelfde
k
iaar totheogleeraar aan hetklein-seminarie
e Rolduc in Limburg benoemd.
Crélnieux. (lsaac Adolphe)Fransch jurist
en politikus, geb. 30 April 1796 te Xîmes,

Crem ntius Cordug.

prov. Bergamo en Brescia,ten o.aan Mantua, ten z. aan Piacenza,Parma en Reggio,
ten w. van Milaan, heeft een oppexvlakte
van 1637 km2.. telt 302.
000 inw.,en is verdeeld in de drie districten Casalmaggi:re,

Crema en Cremona (979 km2.,175,000 '
lnw.),
tezamen met 133 gemeenten.Het land wordt
bewaterd door de Po,de Oglio en de Adda,
die de zuid-,oost- en westgrens vorm en,en

de Serio,een zi
jriviervandeAdda:debodem

was in 1848 lid der voorloopige regeering, is ongemeen vruchtbaar; de bewoners verin 1848 en na 4 Sept. 1870 minister van bouwen graan, maïs, ri
jst,vlas en wijn,ell
justitieen sindsafgevaardigdevanAlgiersin dri
jven veeteelt,(rundvee,schapen,paarden);
hetfransche parlement;hi
j overleed 10Febr. de handel in de producten van den bodem
e bet
ne
in
1880 te Parl
gsj hij was medeoprichter der en indeveindus
rive
e ns
echt
erzi
jde)is zeer belangonbeduidend.
Alliance israéllte universelle''(zie aldaar). rijk,
Crémieux.(HectorJonathan)Franschdra- 2) Cremona,hoofdstad der prov. en van
matist, geb. en overl. te Parijs, 1828- 92, het district C.,aan de Po,waarover hiereen
schipbrug voert, is zetelder rovinciale bestuurslichamen en van een blsschop, heeft
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bardischen sti
jlaangevangen,devoornaamste;
in de 16de eeuw bloeide hier een schilderschool; wereldberoemd zijn nog de hier in
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ontrllkt en in 218 v. Chr.door romeinsche
kolonisten bevolkt:na de nederlaag van den
aanhang van Vitellus in 69 n. Chr.,vie) de
stad in de macht van Vespasianus,die haar

als met den grond gelijk maakte; hoewel
spoedig weder opgebouwd,kreeg zi
j eerstin
den bloeiti
jd derital.vri
jstaten weer aenige
beteekenis; in 1322 werd zi
j door Galeazzo
Visconti stormenderhand ingenom en ;in den

HEcTou JONATHAX CRkMlxux.

spaanschen successie-oorlog werd te C.op 2
Febr. 1702 de fransche maarschalk Villeroi

schreef)dikwijls onder medewerking van anderen,drama's,vaudevilles,féeries,blijspelen,
operetteteksten; van deze laatsten, waarbi
j
meest Oienbach en Hervé muziek schreven,
ziin te noemen: Orphée cuz enfer8 (1858),
V
eneviève de Brabant (t868), le PdfïfFan8t
(1869), Jc Fesre du Malabar (1873),la Jolie
Pcr/k-euye (1874), la Foire St
zïzlf-zqurezlf
(1877), enz.;van zijn dryma'smag vermeld:
le Savetier de la ru: Qu%ncampoiœ (1859),en
onder zi
jn blijspelen:l'abbé fbzwdcwfïs(1887).

door de Keizerlijken onderEugenius bi
j een
nachteli
jken overvalkrijgsgevangengemaakt;

Crem m en. Stad in den kreitsOsthavelland
van het pruisisch regeeringsdistrict Potsdam ,

i@n de nabijheid van hetCremmermeer,2800
1nW .

Crem olneter. Toestel om hetroomgehalte
van m elk te bepalen.De eenvoudigste soort,
door den franschman Cbevallier ontworpen,

bestaatuit een glazen buis van 4 cM.wijdte
en ongeveer 20 cM. hoogte, die buitenop
een schaal vertoont, van onderen met het
nulpunt beginnende. Deze buis wordt met

in 1733 werd de stad door de Franschen en
Piemonteezen ingenom en,op 25 Aug.1736 echter weer ontruimd;na de inneming der stad

door de Franschen op 17 Mei1796 kwam zi
j
aan de Cisalpi
jnsche republiek) vervolgens
aan Italië, in 1815 aan Oostenri
jk,in 1859
weer aan Italië.
Cremona.(Luigi)ltal.wiskundige, geb.7
Dec. 1830 te Pavia, nam deelaan de vri
jheidsoorlogen van 1848- 49,studeerdedaarna
in zijn geboorteplaats,en werd in1873hoogleeraar te Rome, tevens directeur van het
politechnikum aldaar; later kreeg hij o0k
zitting in den Senaat; hi
j schreef: Intro/uzïpse ad uwtz teoria geometrica delle curre
t
piane(Bologna 1862),Preliminari#i%nateoria
geometrica della '
gu:
per/itçe (1867), Sugliïwfegrali e diferenzialI algebrici (Bologna 1870),
Le#gurereciprochfnella 8tatica,
yrc/kc(3edr.
(1879).Elewenti4%geometrLa prpleffïpc (Turin
1
873), Elementi#ïcalcologrl/cp (1874),(70!letC
anea mathematica (1880 met Beltrami).
remutius Cordus, geschiedschrljver uit
den ti
jd van Augustus enTiberius;doorzi
jne
vrijmoedigheid brachthijzich bij den laatste

melk gevuld. Na eenigen ti
jd rustig staan,
heeft zich de room van demelk afgescheiden
en kan men gemakkeli
jk harehoeveelheidop
de schaal aiezen.
Cremona.1)Provincie van hetkoninkri
jk
Italië, in Lombardi
je, grenst ten n.aan de in verdenking ;de roemvolle verm elding van

Crem or tartarl.
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Brutusen Cassiusin zi
jne geschiedeniswerd
hem tot misdaad aanrerekend,en hoewelhiJ
'
ter zi
jner rechtvaardlging op hetvoorbeeld
van Livius en Asinius Pollio wees,kon hi
j
de voltrekking van de doodstraf slechtsdoor
een vri
jwilligen hongerdood Ontgaan.(25 n.
Chr.) Zi
jne dochterMarcia,aan wieSeneca
eene troostrede schreef,zou de werken haars
vaders gered hebben, hoewel zi
j niet tot
ons zijn gekomen.
Crelnor tattari(in het spraakgebruikverbasterdtotCremotart),W ijnsteenroom.W an
neer de ruwe wi
jnsteen,zooalshi
juitdewi
jnvaten verwi
jderd wordt,metwatergekookt,

hebben. Volgens de overlevering Ontving
Lycurgus van Sparta van C.'s nakomelingen
de zangen van Homerus. Men geeft hem nu
eens Samos,dan Chios en lostotwoonplaats,
destreken,waardehomerischepoëziegebloeid
heeft.
Creosol,GHa(Cl%).(0ll).(0CHa),eenvloeistof, die in beukenhoutteer en vooralin creosoot voorkomt (zie Cveo8oot).
Creosoot. Een door Reichenbacb in 1832
het eerstuitbeukenhoutteerverkregen zelfstandigheid, in zuiveren toestand kleurloos,
doorc
lringend van reuk,en brandend aromatisch van smaak.Het werktbederfwerendop

zuiverheden af en daarna sti
jgtde aldus gezuiverdewi
jnsteeninzeerGjnverdeeldenvorm
(als room op de melk) in den ketel naar
Lovell, waarna hij afgescllept en gedroogd
wordt.Eenandergedeeltekristalliseert('
1
'
1:.
n8teenkristallen:crpdffïllè
'tartari) en wordtdoor
malen in 0.veranderd.Hoe harder enw itter
en hoe Ineer bevri
jd van aarddeeltjes,des te
beter is de 0.Hijwordtin de geneeskunde
gebruikt a1s een verkoelend, zachtafvoerend
middel,vooral bi
j congesties en metbloem
van zwavelalsbloedzuiverend middel.De C.
thans Tartarun #eplrcfv:'genoemd,isdubbelwijnzure kalium (kalium bitartaricum)enlevert
de grondstofvoorde fabrieklnatigewi
jnzuur-

beschermen. Zi
jn aanwezigheid in houtrook
isdeoorzaak,waarom vleesch door rooking
geconserveerd kan worden.Bruinkoolcreosoot
wordt algemeen gebruikt voor het doortrekken (impragneeren) van hout,vooraldwarsleggers op spoorwegen en dergl.,welkedaardoor een grooter weerstandsverlnogen verkrijgen tegen de inwerking van weder en
lucht.
Crepi: L Streepzaad.Plantengeslachtvan
de familie der Compositen,meteen 150-tal
meest in de noordelijk gematigde zone der
oude wereld, enkele ook in N.
-Am erika verbreide soorten,kruidenmetmeestalvertakten
stengel,waaraan de wortelbladen in eenroset
staan,en met gele,zelden roode bloemen;in
Nederland komen voorC.pc,
lutft
y:c,hetmoerasstreepzaad(overblijvendeplant,bladenkaal,
haarkroon geelwit, bloemkroon geel, komt
echtervri
jzeldzaam,vooropvochtigeplaatsen,
aan waterkanten enz.);0.Gren8,hetgroene
streepzaad (stengelbenedenvaakrood,bloemkroon lichtged, algemeen aan di
jken langs
wegen enz.);(h.5îe'
zlni:,hettweejarigstreepzaad (algemeen op bouwland,entusschenhet
gras), C. fecfort4-, het dak-streepzaad (vri
j
algemeen op zandig bouwland enaanmuren)
Crepeeren,lat.Barsten,omkomen,opjam-

geklaard en de nog heete oplossing doorge- vleesch,vandaar (1e naam,die afgeleid isvan
zeefd wordt,zonderen zich allereerst de on- de grieksche woorden Kreasvleesch en 8ozein

bereiding. De voornaamste productielanden

voor0.zijn Frankrijk en ltalië.
Creolin,een Ontsmettingsmiddel,doorde
Hamburger frma Pearson en Co. in den
handel gebracht, verkregen door destillatie
uit engelsche steenkoolenbestaandeuitkoolwaterstofen en hoogere phenolen.Hetiseen
donkerbruine, stroopachtige vloeistof, naar
teer riekentl,die in waternietoplost,maar
een wit mengselvormt,dat sterk desinfecteerende eigenscbappen heeft. Een 0.5 tot1
percentscreolinnlengselwerkt op typhus-en
cholerabacillen,zoowela1sopstaphylocokken

beduidend krachtiger vernietigend dan een merli
jke wi
jze sterven,vooralvan vee.Van-

evensterke carboloplossing , doch minder daar in de spreektaal ruwe uitdrukking
krachtig op de sporen di6r Lacillen. In de voor sterven in het algemeen.
heelkunde wordt een 2 tot 5 percentsche CCrépy-en-valois.Hoofdplaatsvanhetkan-

oplossing gebruikt tot het ontsmetten van ton C.(25 gem.,15*90 inw ),vanhetfransche
wonden, gereedschappen, instrumenten, als dept.Oise,23 km ,van Senlis,4380 inw.

waschmiddelvoorhonden enz
Créquillon. trhomas) Een der beroemdCreon.1)Zoon van Lycoetbus,koningvan ste musici van de gallo-znidnederl. school
Corinthe, 2) Zoon van Menoecus,vorst van (renaissance),geb.in België einde15deeeuw,

Thebe,zieoedipus.3)Koning van Thebe,zie overl.te Béthune,in Frankrijk,1557,cantor

Hercules.
en com ponist derkapelvanKarelV teMadrid,
flréoll. Hoofdpl.van hetkanten C.(28 gem. verkreeg later een kannunikaat te Namen,

16.950 inw-)van hetfransche dept.Gironde, voorts een te Termonde, eindeli
jk een te
18 km.van Bordeaux,1140 inw.;wi
jnbouw. Béthune; hi
j schreef vele missen,motetten,
Creflol,van Sp.criollo,opgegroeid.In den liederen voor 4- 6 stemmen enz.
ruim sten zin een in hetland geboren individu
Creeeendo,lat.groeiend.ln demuziek het
van vreemd ras.In engeren zin verstaatmen toenemendkrachtiger,luiderworden dertonen.

onder C in l'est-lndië,Guinea enz.de daar Semyrecreycest
fp,steeds toenemend(ingroei),
geboren individuen van zuiver europeesch veel gebruikeli
jke naam voor muziek- ofanbloed en somti
jds ook die wier vaderEuro- derq vereenigingen.
peaan,moeder een inlandsche was.
Creseent City. 1) Hoofdplaats van Del
Creophaag,gr.vleescheter.

Norte county van den noord-amerik. staat

Creophylus,cyclisch dichter,die metHo- Californië, 900 inw. 2)Dorp in Saratoga

merus in nauwe betrekking gebracht wordt. county, staat New-York, N.-Amerika, 4000

Hi
j zou een scboonzoon of een vriend van inwoners
hem geweest zàjn en zijne gedichten geërfd Creseentia L.Plantengeslachtvan defam.
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Creus.

der Bignoniaceeën met ongeveer15 tropisch- teur voorverschillende legitilnistischebladen,
amerikaansche soorten , allen boomen met gaf m eerdere werken over de Vendée-oorloeenvoudige oî 3-deelige bladen,groote,leven- gen in het licht:Eni8lde'
%de8gnerres de la
dig gekleurde bloemen en vanhoutige schalen Vendêe (1834), Ili8toI
re de8 gl'
?1eiw'
t4z. efde8

voorziene vrucbten;C.c'
Vefe,dekalebasboom. cAe/.
$
''
vendéen,
u (18384, Histoire de la Vendée
afkomstig van de Antillen,wordtovergeheel -ïlïfcîre (t840- 4t),benevens een reeks getropisch Amerika gekweekt, zoowel om de schiedk. werken, alle in ultram ontaanschen
houtige schalen der vrucbten, die tot allerlei geest, en waarvan de voornaamste ztn:Hig traité8 de 1815 et de dd'
à
:r eœécution
vaatwerk voor het bew aren van vloeistoffen 8toire flc.
worden gebruikt, als om het hout, dat voor (Par. 1842), Histoire reîe./euye, polit
iqne ef
de meubelfabrikatie een goede grondstofis. Iïfflrcir: de la compaqnie deJe',
s'u,
g(6 deelen
Cresin Ontsmettingsmiddel,bestaande uit 1844-46),LePapeCle'
mentX1F (1853),Scène8
een 25 percentsche oplossing van cresolin d'
Italie etde Fcn#éc(1853),L'kgliseromaine
en face de la rlpplufïpn (1859), Hi8toire de
azi
C
jnzure natron.
: Philipqe #'0r!Jc'
zl,
: et de l'orlJtzz?ïd-e
resol. Op phenol geli
jkende substantie, Zpyï.
voorkomende in hout- en steenkolenteer.Een (t863),lvémoIre.
%#'
?
x Cardinal(bzlytzlrïe(1864),
2 percentsche waterigeoplossing van 0.Fordt Iiis'toire de8 frpï.g dernker8 prïzàcc.g dela pltzitvt?zà
alsmiddeltegen diphteritisaanbevolen.57'
oorts de 6'pp,/' (t866), Bonaparteq le cpxcprtfcf de
vindt deze stof als alle teerstoien ruime 1801 et le tlr#ïsfzl C0n8alr% (1869).Biogratoepassing in de verfbereiding.
phie:M annard J.C ,8a '
pïe politique,rcëgzelfye
Cresolrood.Een sedert 1878 in den handel cflittekaire (Par.1875).
voorkom ende azoverfstof,die wol in eenzuur
bad fraai rood kleurt.

Crespo.(Antonio CandidoGonçalves)Por-

tug. dichter, geb. lt M aart 1846 te Rio de
Janeiro, zoon eener slavin, studeerde te
Coimbra in de rechtswetenschappen,promo-

Cretinislne.Zie Cretius.
Cretins, naam van aan cretinisme, een
vorm van idiotisme,l
àjdendemenschen,diezich
bovendien nog doorlichamel.m isvorming kenmerken enmeerend.in deAlpendalen van Zwitserl.,Savoieen Piemontym aarookw elinandere

veerde in 187b,wijdde zich echter grooten- streken in enbuitenEuropa voorkomen. Zij
deels aan de fraaie letteren, en Overleed 11 hebben een abnorm aalkleinen,platten schedel,
Juni1883,te Lissabon.Vanzijnhandversche- grove gelaatstrekken,een wezenloozen blik en

jna steedssterk ontwikkeldekropgezwellen.
nen twee dichtbundels:Mi3tiatura8 (1870)en bi
Nocturno8 (1882); in vereeniging met zijn Hun inborst kenmerkt zich door gulzigheid,
echtgenoote, D. M aria Am alia Vaz de Car- wel
lust en onzindelijkheid, terwi
jl zij voor
valho, een der voornaamste portugeesche geesteli
jke ontwikkelinggeheelonvatbaarzi
jn.
schri
jfsters der 19de eeuw, schreef hi
j ook Als oorzaken van dezen ziektetoestand wordt
verhalen voordejeugd,Conto8Acrc08z?pdf
sp: aankevoerd: ongezonde voeding en slecht
inkw ater, ondoelmatige woonpl., met nam e
Flho8 (1882); de werken zi
jnerechtgenoote dr
n diep ingesneden bergdalen,waar het zonzijn eenonder den algemeenen titelArabesco8 i
uitgegeven reeksliteratuur-historischestudiën licht grootendeels gemist wordt, miasmen,
(1880), een werk over opvoeding: Carta8 a hoogst onvoldoende verpleging der kinderen,
Tzyïzc (1886), een bundel gedichten : Uma huweli
jk onderbloedverwantenenerfeli
jkheid.
W aarschijnli
jk veroorzaken eenige dezeroorprimarera de'
mul/ler (1872) enz.
Crest. Hoofdpl. der kantons Crest-Nord zaken *het cretinisme,ofschoon het ook voor(16 gem.,13.140 '
1nw.
) ew crest-sud (14gem., komt In streken,waar deze ongunstige toe8460 inw.) in het fransche dept.Drôme,37 standen niet w orden aangetrofen.Totdusver

km .van Die, 5580 inw.
heeft de wetenschap nog geen m iddel tot
Crestline. Stad in Crawford county van genezing van het cretinisme aan de hand
den noord-amerik.staat Ohio, 3000 inw.
kunnen doen.
Creston. Fabrieksstad in Union county
Cretius.(Konstantin) Duitsch schilder,geb.
Van den noord-amerik.staat Iowa,z.w.van 6 Jan 1814 te Brieg,leerling van W ach,beDes M oines,7200 inw.
haalde in 1838 te Berlijn den grooten acade-

,lakobsTrauer ulnJoseph''
Crestonaei, een oorspronkeli
jk thracisch mischen prijs op .
en schilderde te Konstantinopel voor sultan
Abd-ul-Medjid meerdere portretst.;overige

volk, gevestigd in M acedonië, tusschen de
rivieren Axius en Strymon.Daarnaar heette
het landschap Crestonia en de hoofdstad
Crestone.
Creew iek. Plaats @
Il1 Talbot county,Victoria,Nieuw-llolland, 4000 inw.

werken m eest genrestukken uit het volksleven en tooneelen Izit de geschiedenis,voor-

al uit de engelsclle omwenteling (Cromwell
in einer Versammlung von lndependenten).

Creswiek. (Thomas) Engelsch landschap- Cretonne,een soortlinnen,datvooralin
schilder,geb.in 1811,overl. 1870; hoofdw .: Normandië vervaardigdw ordt;ook een sterke
London Road a hundred years ago (1847). katoenen stof, meest m et groote patronen
Cresylaleohol, zooveel als Cresol.
bedrukt,die vooralvoorgordi
jnenenmeubelbekleeding gebruikt wordt.
l/reta. Zie Ilreta.
Crete. Stadje in Sal
flreully. Hoofdpl. van het kanton C (26
ine county van den
noord-amerik staat Nebraska,3400 inw.
gem..8490 inw.)van hetfransche dept.CalCrétineau-loly. (Jacques)Fransch schrij- vados, 15 km. van Caen,670 inw.

ver, geb. 23 Sept. 1803,overl.1Jan.18f5
Creus of Creux. (Cabo de) De uiterste
te Parijs; schreef ajnvankeli
jk religieuse noordoostkaap van Spanje,onder 42019'14'
gedichten:(hant8rpvlclzl.
s(1826),Le8frcll
pidfe: en 3019'23'O.L.van dr.;draagt een vuur(1828), werd tijdens de Juli-revolutie redac- toren;heette in de oudheid Aphrodisium.

Creusa.
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Creuzô de Ia Touehe.

maatschappi
j een eigen industrieschool ingericht.
flreutz,(oustaafPhilip)Zweedschdichter,
geb. 1731 in Finland, overl. 30 Oct.1785;
zi
jn herderepos .1fï:octCamilla (1761)gold
Feniers, aan den voet van den 954 m eter lang als een voorbeeld bi
j uitnemendheid;

Creusa, 1) dochter van Oceanus en 0e,
moeder bi
j Peneus van den Lapithenkoning
Hypseus.2) zie Xuthus.3) zieAeneas.
fp
'reuse.Rivier in Frankri
jk,ontstaat benoorden het plateau van Millevache, nabi
j

hoogen berg Odouze, neemt een n.w.rich- C. werd in 1763 gezant te Madrid,in 1766
ting,loopt door een schilderachtig dal,langs te Pari
js, waar hi
j 3 April1783 metFrankFelletin,Aubusson,Ahun,Argenton,La-llaye- ri
ennds
de
- en handelsverdrag tusschen
jk een bo
Vereenigde Staten afsloot;
Descartes en l'ort-de-piles (dept. lndreet- Zw eden

Loire),neemt bijFresselinesdePetiteCreuse kortdaarop werd hi
jtotri
jksraad en kanse0p/ en wordt na een loop van 235 km., lier der hoogeschoolte Upsala benoemd.
W aarvan slechts 8 km. van den benedenloop
Creutz., achter latijnsche insectennamen:
bevaarbaar, door de Vienne, een nevenrivier Christiaan Oreutzer, een oostenr.natuurvorvan de Loire,opgenomen,
scher, schri
jver van een werk: Entomblog.
Creuse.Departementvan westelijk Frank- Fcr.s'lxc/tc, dat in 1799teW eenen hetlichtzag.
rijk een der minstwelvarende,grenstten n. Creuz ofCreutz.(Friedrich KarlKasimir)
aan de departementen lndre en Cher,ten o.
aan Allier en Puy-de-Dôme,ten z aan Corrège, ten westen aan Haute-vienne, 0mvat het voorm alige Haute-M arche,vergroot
met deelen van Limousin, Poitou, Berry,
Bourbonnais en Auvergne,en benoem d naar
de rivier Creuse,die het'doorloopt; het be-

Duitsch dichter en philosoof, geb.24 Nov.
1724 te Hamburg, overl. 6 Sept.1770; als

de vier arrondissem enten,Aubusson,Bourganeuf,Boussac en Guéret;hoofdplaatsisGuéret;di
he
tesvo
thoo
der
pt.to
Ha
e-1vi
de
oc
e rmt l-xet he
be
tut
de
1eenine
nLim oges,
he
tct
ho
iefva
vann waterstaat, en ressorteert onder
spe
appèlvan Limoges en onder de
academie van Olermont.In zi
jn geheelishet
dept. Van onregelmatig ovalen vorm,en bedekt m et bergen, die saamhangen met de
gebergten van Auvergne enLimousin ;eenige

Creuzburg an der W erra. Stad in het
district Eisenach in het groothertogdom Saksen-W eimar, 12 km. n w. van Eisenach,
1800 inw.
Creuzer.(Georg Friedrich) Duitsch philoloog en oudheidvorscher, geb.10 Mrt.1771
te M arburg, werd in 1802 hoogleeraar in de
philologie te M arburg,in 1807 teHeidelberg,
stichtte hier nog in 1807 een philologisch

dichter maakte hi
jzich vooralbekend door
het wi
jsgeerig gedicht DieGrtïsc'
r (1760)in
den geest van Young's y
:Nachtgedachten'';
in zijn philosophisch werk Ver8uch Jùer die
Seele (1753) zoekt hij aan te toonen datde
slaat een oppervlakte van 5568 km (volgens ziel uit deelen bestaat, die w el zonder onberekening van het ministerie van oorlog middell
ijken samenhang,echternietafzonder5605 km2.))telt279,350 inw.,enisverdeeldin lijk kunnen bestaan.

seminarie, legde in 1845 zi
jn leeraarsambten
zi
jn van vulkanischen aard;devoorn.dervele neder, en overleed 16 Febr. 1858 te Heidel/ld Mythologie dev
kleine riviertjes zijn de Creuse, de Petite berg : behalve Symbolik u'
Creuse,de Qartempe,de Oher en de Tardes, alten,àedpzlder.
g d6r Gdec/?es (4dln.,1810- 12,
geen van allen echterbevaarbaar; het klimaat 2de druk, door M one voortgezet,6dln.,1820is zeer veranderli
jk, overhetgeheelechter 1824), zi
jn hoofdwerk, doerJ.Hermann,J.
ko,1 en vochtig; de bodem der zuidelijke H.Vossen Lobeck gekritiseerd,sqhreefhi
j:
an8t der Griechen ïzà%hrer Entbergstreken, onderbroken door uitgestrekte D ie Myfpr. K'
heidevelden, is weinig vruchtbaar;beter is yfehuxg uzl
f
,Fortbildlmg (1803),Epoclten der
het hiermede in het meer vlakke n. o. griech. Zfffercfl
xr.ge.
sc/àlchfe (Marburg 1802),
deel van het departement gesteld; C.heeft Comment
atéones fferprlpfece(1819),Meletemata
nog uitgestrekte streken onontgonnen land; e di8t
wiplina tzsfîguïftzfï.
g(1817- 19),Abri88der
iederjaar tegen den zomertrekkenzwermen rJ-.Antiquitöten(1824),Z%rGe:càïc/àfealtröm.
handwerkslieden, vooral in de bouwvakken, Aulfur am Obevrhein '
up,# Neckar (1833),Z'
ar
naar de groote steden,o1n tegen den winter Gemmenknnde (1834),Da8k
vïfhreuyl'
vonF1
4dzàm et de weinige spaarpenningen naar dehun- heim (Heidelb. 1838), Zur Gqller%eder alten
nen terug te keeren ;de industrievan Creuse Dramatiker (1839),Z%r Ge8ch%chteder àîtd,
g.
Wheeft zich bijna geheel in de drie steden uchen .
IWfîplp#c (1854),benevens de autobiogalten f'
rp/eyytlz.
:
Aubusson,Felletin (tapisserie)enBourganeuf graphie,ylu: dem Leben eine.
geconcentreerd; de handel is onbeduidend en Paralipomena der Zesesfgylïzze eine8 clfaw

Profe880r8(1858);zi
jntalri
jkeverhandelingen
werden tezam en uitgegeven a1s: Oplucnla
selecta (1854).
Creuzé de la Touehe.(Jacques Antoine)
Fransch revolutionair en letterkundige, geb.
ming te C.,de sociétê Schneider,heeft16.000 te Châtellerault (dept.Vienne),1749,overl.
(bqter,eieren,runderen,vruchten).
Creusot.(Le)Hoofdplaats van het kanton
C. (4 gem., 35,880 inw.) van hetfransche
dept. Saône-et-luoire; m etaalindustrie,hoogovens,ankersmederi
jen;de grootsteonderne-

arbeiders en m achines met tezam en 20.
000 1800)had zitting in de Constituante en in de
paardenkrachten in haar dienst, en vormt Conventie, stemde voor de detentie van Lo-

als een stad op zichzelf;deze maatschappi
j
heeft in de nabi
jheid haren fabrieken,een
lo-tal eigen steenkolenmi
jnen, wier opbrengst per jaar ongeveer 11/8 millioen

dewi
jk XVI, trok zich tijdens het scbrikbe-

wind terug, nam na den 9den Thermidor een
w erkzaam aandeel aan de reactie en werd
achtereenvolgens lid van den Raad derVi
jfhectoliter door haar zelf wordt verbraikt; honderd, van den Raad der Ouden, en van
VOOr de kinderen der arbeiders heeft de den Senaat; zi
jn hoofdwerk is:D e la àp!J-

Crevaleore.
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r
anceplïlpdppàïçleet#el'intolLrancerelïgï-Iiznijnd,ooonrgse
veer200gramzwaaren7tot8cM.
e1.86 (1797).
nede. Voorts zijn noodig twee slagCrevaleore.Plaatsindeital.prov.Bologna,
aan de spoorli
jn Bologna-verona, 6000,als
gemeente 10,800inw.
Crevaux.(JulesNicolas)Fransch ontdekkingsreiziger,geb. l April1847te Lorquin
(Lörchingen)in Lotharingen,trad in 1868 in
de fransche marine,nam alsvri
jwilligerdeel
aan den fransch-duitschen Oorlog, werd in
naar Fransch-W est-lndië, van waaruit hi
j
meerdere ontdekkingsreizen ondernam ; hi
j
werd 13 M ei 1.882 met 19 begeleidersaan de
Panama-rivier door Toba-lndianen vermoord;
hijschreef: '
Voyage8dan8I'zlvllriçuedu :
$'
u4
(1883).
Créveeoeur-le-Grand.Hoofdplaatsvan het
kanton C. (20 gem.,7560 inwoners) van het
fransche dept. Oise, 38 km. van Clermont,
bi
j de bronnen van de Celle,zi
jrivier van de
Somme,2180 inw.
Créveeoetlr-eur-l':leeaut.oemeente inhet
fransche dept.Nord,7 km.vanCambrai,aan
de Schelde,2330 inw.,olldti
jdseen heerlijkheid, die een belangrijke rolspeelde in de
fransche geschiedenis.

houten(bats'
)en tweepoortjes(wicket8j,welke
laatste gevormd worden uitdrievan onderen
spitse,ingekerfdestokjes,naarboven opeen
dwarslat (bail)gelegdwordt.op dezewi
jze
wordteen soortpoortjegevorm d,dat70cM.
hoog mag zijn. De àeide poorten staan op
20 meter afstand tegenover elkaar en gelden
a1s vestingen, die doorde eene parqjtegen
de andere verdedigdm oeten worden.De eene,
debalparti
j(de zoutsu)is,metmedewerking
van alle spelers, er op uit ditpoortje met
den balte raken en om tewerpen;deandere
partij (de y:insid)heefttwee harer leden met
de $at8gewapend,bi
jdepoortjesopgesteld,
om deze door hetterugslaan van den balte
verdedigen.- Alvorens de balw ederteruggeworpen wordt,verwisselen de verdedigers
der beide poortjes onderling van plaats,wat
indien ditgeluktten voordeele hunner parti
j
komt. Dit heen en weer loopen noemt m en'
r'
an8.De spelregelszijn overigenszeer ingewikkeld en daarom treden bi
j elk speltwee
onpartijdige gcheidsrechters (nmpire8) op,om
voorkomende geschillen tebeslechten.HetC.
wordt bi
jna ultsluitend in de open luchtge-

Crevillente (tot580 m.hoog),aan despoorli
jn Alicante-Murcia der Andaluzische spoorw egen,18 200 inw.
Crewe. Stad in hetengelsche graafschap
Cheshire 32,km .o.z o.van Chester,belangrijk centrum van het spoorwegkeer (elken
dag meer dan 500 treinen),29.000 inwoners;
groote. in 1843 eopende werkplaatsen der
London andNorth esternRailwayCompany,

Perth,24km.ten w.van Perth,hoogstschilderachtig gelegen aan den linkeroever der
Earn,5000 inw.
Crimen, van cerno,heette oudti
jds 1)het
onderw erp des onderzoeks,de zaak,die aan
een gerechteli
jkonderzoekonderworpenwerd;
2) de overtreding zelve; 3)het rechterlijk
onderzoek, nameli
jk in crimineele zaken.0.
lae8aeAnc.
je:fcfït
:,majesteitsschennis.

het vruchtbare dalvan de Parret,3600 inw.
çri.BijdeHindoesgodin derschoonheid,
der fortuinlijkheid en van het geluk,gemalin
van Visjnoe;zi
jdraagtookdenamenLaksjmi,
Hirâ, Lolâ en Lokamâtâ, en speelt bi
j de
Hindoes ongeveer dezelfde rolals de Aphrodite Urania bi
jdeGrieken;zi
jisuithetschuim

opgave der in een bepaald ti
jdsverloopvoorgekomen strafwetsovertredingen.lnruimeren
zin omvat de C. de geheele strafprocesstatistiek (vri
jsprekingen,veeoordeelingen,informatiën, karakter en beweegredenen der
misdrijven, persoonli
jke bi
jzonderheden der
beklaagden,aard der misdrijven,enz.)

huwde vrouwen, die zelfin haar trouw een
menscheli
jke gestalte aanneemt om Visjnoe
in e1k zijnerincarnaties te vergezellen;zi
jis
de moeder van Kâma,de god derliefde;zi
j
heeft geen bi
jzonderetempels,doch deeltin
alleeerdie aan Visjnoewordtgebracht.

pologie,hetwetenschappeli
jk onderzoek naar
de lichamelijke en geesteli
jke eigenaardigheden des misdadigers. De hoofdvertegenwoordigster derC.isdenieuwere,italiaansche
schoolvanhetstrafrecht,waarvancesareLombroso (zieald.)degrondl.is.Lombrosoonder-

1872 militair geneesheer, en ging daarna

Crevillente.Stad in de spaansche provin- speeld.
cie Alicante, aan den zuidvoet der Sierra de
CrieF. Stad in het schotsche graafschap

met ruim 7000 arbeiders
Crim inalist, kenner, beoefenaar van het
Crew kerne. Stad in het engelsche graaf- Strafrecht.
schap Som erset, 64 km .z.z.w.van Bath,in
Crim lnaliteit, zooveel als de statistische

der zee geboren en geldt alshettypedergeCrilllineele anthropologie,naam van deop
trouwe echtgenoote, beschermster der ge- de strafrechtswetenschap toegepaste anthro-

Cribbage Een in Engeland en N.-Amerika zochtdeschedelsvan383 misdadigersenstelde
geliefd kaartspel. Crib is de benaming voor bovendien maat en gelaatsuitdrukking van
de weggelegde kaarten ol de ,,stoku.
3839 misdadigers vast.Duizenden individuen

Crleket. Een uit Engeland afkomstig bal- onderwierp hijaan een onderzoek naareven-

spel, vooral daar te lande zeer in zwang, tueele tatoueering,huntaalenhunhandschrift.
maar ook in vele andere landen ingevoerd. Als uitkom st daarvan werd het volgende

Men speelt het in twee partijen, elk gewoonlijk van elf spelers, ofschoon ook een
kleiner aantal voldoende is. De balis gewoonli
jk vervaardigd van een mengqelvan
caoutchouc en gutta percha (Composqtgon5JIl,
compol; voor groote partijen gebruikt men
o0k de zoogenaamde matclt 5c!!.
9,uitwolm et
leerovertrokken,diezoohardmogeli
jkmoeten

vastgesteld:demisdadigerheefteengeringere
hersenschedelontwikkelz
'ng,hethersengewicht
bli
jft beneden hetnormale,hijheeft buitenwaarts geplaatsteooren,scheefstaandeoogen,
een verminderde gevoeligheid voor pi
jn,geringer tastgevoel, maar grootervatbaarheid
voor m agnetische en meteorologische invloeden 0ok degelaatsplooienenrimpelszi
jn

Crim lneel
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Criepi.

bi
j den misdadiger anders gevormd dan bij standen en het aantalen den aard dermisden normalen mensch. Op grond van deze daden.De C.is een onderdeeldercrimineele
onderzoekingen kwam Lombroso tot hetaan- anthropologie; haar eigenlijke grondlegger
nemen van een bepaald misdadiger-type: en voornaamste vertegenwoordiger is Enrico

datvandenmgeborenmisdadigertd(delinquente
nato),en steldehijde vragen ofindezeneen
bizondere menschensoortte zien isenofmen
wellichtmet een ziektetoestand tedoenheeft
Op beide vragen geeft Lombrosoeentoestemmend antwoord. Pathologisch stelt hi
j
den misdadigergeli
jk metden,:moreelkrankzinnigett; anthropologisch verklaart hi
j de
-

misdadigersnatuur uit atavisme (zie dl. 1
blz.656)y:lletmeerendeeldereigenschappen
van de wilden,td zoo zegt hi
j, yqzoowel de
lichamelijkealsdegeesteljke,wordenbi
jden
m isdadiger teruggevonden. Zoo b.
v. de afwijkingen aanschedelengelaat.Hetatavisme
verklaartonshetkarakterenhetvoortplanten
van sommige misdaden en maakt hetbegrijpeli
jk,waarom de strafzooweinigwerkzaam
is. De misdaad treedt op als een natuurverschi
jnsel,evenals de geboorte,dedood,de
krankzinnigheid, van welke.laatste zi
j dikwi
jlseendroeviggevolg is.tt- Dezetheorie
leidter natuurlijk toe de wilsvrijheid,detoerekenbaarheid en de straf is den zin van ons

Ferri(ziealdaar).
Crimissus,rivierin hetwesten v.Sicilië,
waarbi
j Timoleon in 325 v. 0. de Oarthagers versloeg;gewoonli
jk wordtzi
jgehouden
voor een arm van den selinuntischenHypsas,
nu Belice Destro,volgensanderenvaltzi
gaan
de noordkustin zee.
Crimmitsehaa ofOrimmitsschau. Stad in
het saksische ambt Zwickau, t4 km. nw.
van Zwickau,24.000 inw.,metsel- entextielindustrie.
Crinis (crine'
g het hoofdhaar, zie Haar.
Crinoline,van lat. crini8 haar en van daar
een weefsel ult (paardenlhaar,dat bi
j de
vrouwelijke onderkleeding gebruikt wordt.
Ogk de naam van de eertl
gds in de mode
ztnde hoepelrok.
Crinum ,L.Plantengeslacht van de familie
der Amaryllideeën,mettalri
jke,in alletropische en subtropische streken voorkomende
soorten,knolgewassen metin meerdere ri
jen
gestelde bladen en onbehaardeschacllten,die
eindelings een groot scherm van gesteeldeof
zittendebloemen dragen;vele soorten,a1s C.
amabile,(van Sumatra,een reuzengewasmet
tot2meterlangebladenen t0t 16 C.M.breede
bladen,engesteelde,zeerwelriekendebloemen),
en C.gïgczdfe'
.vl(uitSierraLeoneen Guinea

hedendaagsch strafrecht te bestri
jden. Naar
deleerdercrimineel-anthropologenvindtde
straf dan ook slechts haar grondinhetnoodzakeli
jkverweerdermenschell
'
jkemaatschappàj,
tegeneendegemeenschapgevaarl.wezen:den
misdadiger.- Lettende op de geringe werk- met lange,witte bloemen)worden in broei-

zaamheid dergeldende strafbepalingen,strekt kassen a1s sierplanten gekweekt.
de C. haar onderzoek uit naar den invloed,
Crin végétal,fr.plantaardig paardenhaar;
die bevolking, ambacht of beroep,alcohol- de plantenvezels .
van sommige palmsoorten,

gebruik, klimaat, weersgesteldheid,jaargeti
jden,vermogenstoestand,staatkundigedenkbeelden en derg. op de criminaliteit kunnen
uitoefenen en slaatzijmiddelen tothetvoorkomen van misdri
jven voor,dooradministratieve maatregelen totbestri
jding van drankzucht,beteugeling der prostitutie en toezicht
en opleiding der jeugd:verder zoekt zi
j de
middelen om de m isdadige,anti-m aatschappelijke energie over te leiden in een voorde

in kleur, hardheid en dikte op paardenhaar
gelijkende en a1s opvulselvaak in plaatsvan
het kostbaarderyaardenhaar aangewend.
CrisEeld.Stadjein Somersetcounty,Mayland,N.-Amerika,16* inw.
Crlsis (gr. beslissing) Beslissend ti
jdstip,
vooralbi
jziekten.lnhetalgemeeneensamenloop vanernstigegebeurtenissenindenhandel
of In de staatkundige gesteldheidseenslands,
waarop een spoedige enbelangri
jkebeslissing

maatschappp bruikbarerichting,en zoodoende in deze of gene richting m oet volgen. Zoo
nut te trekken van den misdadigen aanleg, spreekt m en van een kabinets- of ministerbv.door een geboren misdadigerin een werk- crisis, in den handel b.v. van een katoen-

kring te plaatsen, die eenigermate aan zijn crisis,enz.
gemoedsaard beantwoordt;ditlaatstestreven
Crispi. (Francesco) ltal.staatsman,geb.4
wordtsymbiose 4er misdaad geheeten.- De Oct.1819 te Ribera,provincieGirgenti,eiland
denkbeelden der C.schoolhebben ook buiten

Sicilië, studéerde te Palerm o in de rechten,

ltalië,vooralbijjongere rechtsgeleerdenveel vestigde zich a1s advokaateerstte Palermo,
bijval gevonden,maar vinden anderzijds,en later te Napels (1846),waar hi
jmetRibotti
naar begri
jpelijk is vooral bi
j religieus den- in verbinding trad.
kende personen,welke in de strafeengeoorBi
l hetuitbreken der revolutie tePalermoin 1848
100fde en noodzakelàjke vergelding zien,ernV'nVsh'
J'&!'S'tqlieterug,enstreedtepalermoinde
stige bestri
jding. ln 1901 werd teAm sterdam
v
utnetraeylninde
te,tr
t
,sto
rr
in
heent
pl
aa
rleme
zi
jnvobo
lr
as
d
.
'
Ae
pno
om
latv
o'
dv
eol
dg
ee
rnksbe
eld
een internationaal crimineel-anthropologisch
congres gehouden
Crimineel, fr.M.isdadig.ln den volksmond
O0k in den zin van buitengewoon,vreemd,
buitensgorig.
C'

rimlneelesoeiologie,hetwetenschappelàjk
Onderzoek van de misdaad,als eigénaardig
verschi
jnsel van het maatschappehgk leven,
met de bestudeering der daaruit voortvloeiende statistieke uitkomsten; - de leer der
verhoudingatusschen demaatschappeli
jketoe-
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Calatatinll;teXapelswerdllijdaarop secrctarlsvanden

Frankrljkdoorzijlzdultscllgezindlleidmetverlooclïenlng

kamer,llelloorde llljlllerln eersttot(1eultcrstclllllxerzljde,om allengsgelleeltotlleteenlloofdlg constltutionallsmeovertegaan,lletwelklljlleltalvelnzljnpers(,,11
Precursore'' opgerlcllt 1860, ,,La Rlforma'' opgerlcllt
1865)enooklndellrocllurey,Repubbllcaemonarcllla''verdedlgde;ln 1876werdllljpresldentdel'kamer,enllracllt
ln 18,77 een bezoek aan versclleldcneeuropeescltelloven;
tcruggekccrd kreeg.1ll
jnaden valvan Nlcoteradcportefeullle van lllnnellland,docllmoestdeze reedslnAlaart
1878,ingevolge eener aanklaclltvanblgantle,wederneerlergen;trots zljnvrljspraak op grond datllijeender
lleldehuwelàjken nletaanalletornlallteltenwasvoldaall,
kreeg llij eerstll11887weeraandeelaanderegeerlng,
om na Depretls' dood, 29 Jull1887,mlnlster-presldent
e
n minister van bultenland tewordeq,waarnevenslllj
ook nog aan llet lloofd stond van ltetdepartenlentvan
blnnenl.;llljzoclltaanslultlng1)iJtweegrooteeuropeesclle
mogendlleden (Drlevoudlg verbond),brelddelletmllltal-

Crispinus,wordtdoor Horatiusin verschil-

dlctator en voor enkele dagell 1ll lletkalllllet-lalborlo
Romano mlnlster van buitenland,slnds186111(1dcrltal

van llet ras-lllstlnct

lende zijnerwerken als een langdradig zedepreker en vervelend dichterbespot.M isschien
Slechts een verzonnen naam.
Crissa,overoude stad in Phocis, doorHo-

merusde zeer godli
jke geheeten,ten w.van

Delphiaan de rivierPlisthusen anderhalfuur
in het binnenland van de crissaeïsche golf

verwi
jderd. Zi
j werd op bevelderAmphictyonen verwoest,daar de bewoners zich gehaat maakten door de delphische bedevaartgangers aan tollen te onderwerpen.Het gebied des lands werd aan den delphischen god

gewi
jd, de inwoners trokken naar Amphissa
en naar Cirrha,de havenstad van Delphi,dat
geenszins,geli
jkmenvroegeraannam,dezelfde
stad is als Crissa.
Crist.et Jan.,bi
jlatijnsche diernamen:J.
de Cristofori en G. Jan, twee ital.natuurvorschers,diegezamenli
jkoverdeLoopkevers
schreven.
Cristus.(Petrus)Zuidnederl.schilder,was
een leerling van 7an Eyck en hield zich

meest op te Brugge,waar hi
jtot 1472 vermeld wordt: hoofdwerken : M adonna m et
heiligen (1446, thans te Frankfurt a. M.),
Maria met hetkindeke (Turi
jn).
Critehett.(George)Engelsch oogarts,geb.
1817 te Londen, overl 1 Nov.1882,schreef:

FRwxcEsco CRlspl.
rlsme ult, llad 6 Nov.1890 te Mllaan een samenkontst
met den dultschen rljkskanseller Caprivl,kreegllijde
nleuweverklezingeen versterktem eerderlleldln dekam er,
doch verwekte op 31 Jan.1891 door lkettellgrofste beleedlgcn derrechterzijdezoodanigdeontevredenlteldvatt
het parlement, dat dlt llentdoor een votum vall atl

keurlng tot aftredinr noodzaakte;als kamerlid leldde
11ljdaarop deoppositletegen zljn opvolger,Rudlnl;ltet
na Rudinl's val (5 Mel 1892) door Gloltttlnleestult
aanhangers van C saam gestelde nieuwe mlnlsterle werd
algenleenalseen overgangsmlnlsterletoteennleuw kallinet

Crlsplbcscltouwd;wcrkelljkwerd hem nalletaftrcden
van Giollttl ln Nov 1893 llet vormen van eell llleuw
nllnlsterieopgedragen;ltierln nanlltljzelfdeportefeullle
van binnenland, ondernanl allerlel tinancleele ltervornllngen,en llegunstlgdeopallewilzen hetital lnlperla-

llsme,lïetgeen t0tden oorlog nletAllyssinlelcldde,wcllxe
voor ltalie een ongunstig verloop llad,doordenederlaag

van Adua (1 Mrt 1896)bekroond,cnllenztenslottedwong

z.
t conr'
ge PJlectnres pozdi8ea8e8 PJ theepzc(in
Lancet'', 1854), Eœtraction p/ cataract s
'zl
ca8e8 PJ cl0ued andadlterentp'
u.
pil(in,,luancet'',
1858), 4 new Allcl/dt/# PJforming an artiFcial
A'
?
,
f
.
pï! by tying tlteffï,
sor Iride8i8(in y:ophthalmic HospitalReports'').
Criterilllll, gr. het werkeli
jke wezen,de
kern eener zaak ofeenergebeurtenis,datgene
wathaarmeerbepaaldkenmerkttotwatzi
jis.
Crithm um L.
P lantengeslacht
van de familie
der Um bellife$
r0n met slechts
h
-'
. l
$
:lt
eene soort, C.
'th 11
l
!
'
j
$
,
$
/
jI
I
h
I
tl ''
maritémum, zeevenkel, een ri
-/
/.
jk
1$/
L '*oe -U* vertakte,aanden
$
- ....w.
f
/
'
!
.
'
.
.
y
u
.
x
t<
1 .; '
grond houtige
I
!t)z,.
plant met vleeI
1
J
l
*
'
/
$
IpI
p
I
zige bladen en
/
t
/
t
roote,veelstralJ
/
$
I
'
/
llge groenach#,
tig gele bloemCRITHMUM MARITIMUM 1 s
cI
aerm en;de
*
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aftetredelt,l)iJdealgemeeneverkiezlngen in 1897leed
zlJ1lpartljeen volkomennederlaag;C zeltwerdbesclluldlgd van zljn amlltelijkeposltiegebrulktehebbengenlaakt onl zlchzelven te verrljken,ingemeenschap met
Favllla,directeur van lletfiliaaldernapolltaanschellaltk groent
e gegeten; overigens behoort zi
j tot
te Bologna;llet op zljn verzoek ingesteldeonderzoek de str
andplanten, waaruit soda gew onnen
leverde geen resultatcn op,dle lletln staatvanllcscllul-

wordt; in Nederland alleen bijHuisduinen
gevonden.
Critias, 1) zoon van Dropides,bloedverma
n
d
a
a
t
a
l
s
a
t
k
e
v
a
a
r
d
i
g
d
e
n
e
d
e
r
l
e
y
d
e
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S
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Ma
a
r
t
1
8
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,
doch met groote meerderheid ln zpn dlstrlct werd ller- want van Solon,doorzi
jn zoon Callaeschrus
kozen;1l1J overl 11Aug 1901 teNapels,en werd met grootvader van den jongen Critias,en door
groot praalvertoon op Slcllle llegraven
oon Glauco,overgroot#i
Fn z
De lleoordeellngen vnn C alsstaatsmtm loopen zeer de dochter van zi
uiteen;inhetalgemcen lteefthijzlcheclttermeervljan- vadervan den wi
j
s
ge
e
r Plato.2) Dejongere,
(len gemaaktdan vrlellden verworvenideklemkalenver-

dlglng stellen vall C tengevolge had; ecllter nantde
kamermct207 tegen 7 stentmen cenmotlevanafkeumng

van Crispi's llatldellngen ln dezc aan,waarna llijzljn

leerling van Gorgias van Leontium, en van

bltterde hij doorlletultlokken van letsalsBtsmarck's Socrates,eerst een aanhangerderdemocratie;
kultuurstrljd endoorzàjnmateriallsme,dearlleiderspartlj
('
IQQI-zljn verovertngspolitiek en zljngeweldmaatregelen, hi
j wist in 411 v.6.bi
j het onderzoek naar

Critieus.

--
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Croesus.

Croeeia,ital.de roode kardinaalskleeding.
Croeeïne,in het algemeen azokleurstofen
zocht werd,waarna dientengevolge demoord die uit diazobenzolchlorid of azobenzoldiazo
voor een gewettigden erkend werd.Nain den zwavelzuren door combinatie met/-naphtolloop der volgende jaren naar Thracië ver- zwavelzuren gewonnen worden.ln heteerste
bannen geweest te zi
jn,vinden wi
jhem na gevalontstaatcroceïne-oranje,in hettweede
den val der democratie in Atbeneterug onder roode kleurstofen.
den aan Phrynichus gepleegden moord door

te drijven, dat vooraf diens gedrag onder.

de 30 tyrannen (404).Een in dezebetrekking

Croein of Povchrœit:C44Hp0:y,de kleur-

metTheramenesgeslotenverbondwerdspoedig stofdersaffraan.Hetiseen glucosid en scheidt
weder verbroken en Critias na'
m nu deeerste zich bi
j koking met verdundzoutzuurindruiplaats onder de 30 in,doch maaktezich door vensuiker en crocetin,C&l1I460n.

zijne teugellooze g'estrengheid bi
j het volk
uitermate gehaat en verloor in 403 in den
stri
jd tegen Thrasybulus het leven. Critias
behoorde ten gevolge van zi
jn geheele 0pleiding totdebeschaafdstemannenvanAthene.
Hij muntte uit a1s dichter en redenaar;
van zijne elegiën zijn slechts eenige fragmenten overgebleven,vanzi
jneredevoeringen

Croekett.1)County (district)inhetw.van

den noord-amerik. staat Tennessee, 16.000
inw., hoofdpl. Alamo 2) County in het w.
van Texas,zoo goed a1s onbewoond.3)Dorp,
hoofdpl.van Houston county,Texas,t500 inw.

Crockett. (Samuel Rutherford) Novellist,
geb. bi
j New Galloway in Kirkcudbright,

1859, studeerde te Edinburg, werd in 1884
bestaat niets m eer. Plato achtte hem zeer? predikant der Free Ohurch, legde om zich

geheelaan de letteren te kunnen wijden zi
jn
bediening in 1895 neer, schreef;b'
alceCpr
(bundelgedicllten,1886),TheStickitAïzlït
sfer
(algelneene titrl van een aantal schetsen,
laar, cvilisclt: oordeelkundig; ook m et eene 1893), The At
zzt
fer:(avontuurlijk verhaaluit
de bergen van Galloway,1894),gevolgddoor:
c
r
i
s
i
s
s
a
me
n
h
a
n
g
e
n
d
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e
d
e
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ernstig in de gevolgen.Een cr%tische t'
/c.g is M a(l Sir Ughtred, Tbe Lilac Suztù/zlpef, The
de dag waarop een ernstig ziektegevalzi
jn Play .4ctre88, .Sp.ç Myrtle and f'efzà,Tlte tnel
hoogtepunt berei
J the p'
lpy,
g hag8,SweetltaertTrareller8,Cleg
kt en beslissing,hetzi
j ten P
goede,hetzi
j ten kwade,nietlangerkan uit- ffelly, The grey vlazl, Lad'u ltmc, Lochinrar
blijven. ln de m eteorologie ziln critisclte (1897)enz.
zOo alsbli
jktuit demenigvuldigevermelding
van Oritias in zi
jne werken.
Critieus, beoordeelaar,cvitica8tev,schimpnaam voor onbillijk ofonbevoegd beoordee-

'

daq
n, volgens de theorie van Falb Z0OCrocus L.Plantengeslacht van de familie
##e
danige waarop door stand Van ZOn 0n maan der lrideeën of lridaceeën, met een 60-tal
weersverandering te verwachten is,en meer
soorten die vooralin de
bepaald stormen,onweders,zware sneeuwval
landen aan de M iddell.
..

en dergeli
jke natuurverschi
jnselen. W etenschappelijke gronden heeft Falb voor zi
jn
theoriën niet voldoende aangevoerd,zoodat
zi
j vri
j algemeen a1sonjuisten onhoudbaar
worden geoordeeld, 0f zelfs VO0r een deel
vallende onder bijgeloof.
Critiek,gr.Beoordeeling,toetsing.
Critolaus, 1)uitLydië,peripatetischwi
jsgeer, kwam in 155 v. Ol1r.met Carneades
en Diogenes in hetberoemde atheensche ge-

zantschap, te Rome waarhi
j zich meti
jver
en grooten bi
jval aan de redekunstwi
jdde
en in hoogen ouderdom stierf.Cicero maakt
bi
i de behandeling der vraag over hethoog*7

ste goed zeer veelvan zi
jne beschouwingen
gebruik; al zijne schriften zi
jn verloren gegaan 2) Veldzeer van 'tachaeïsch verbond,
die tot den laatsten beslissenden kamp tegen
Rome aanleiding gaf. ln 147 v.Chr.door

zee voorkomen; hetzi
jn
overbli
jvende knolgewas-

sen met door vliezige
scheeden omgeven bladen
en bloem en;in Nederland
kom en VOOr.
* C. TeYïtlMt

devoorjaarscrocus(bloemdek violet, lila of wit,
komt voor op zonnige
grazige plaatsen, echter
niet menigvuldig, wordt

ook al:sierpl.gekweekt),
C. l'
ateus,de gele crocus
(bloemdek geel,sierplant
Clltocus-sooltr. uitztzië)
Croeus. (Cornelius),
Nederl. dramaschrijver, geb.te Am sterdam,
overl. 1550 te Rome; hoofdwerk : Josepk
(comoedia sacra,in 1535 te Amsterdam opgevoerd en behandelende de geschiedenis
van Joseph en de vrouw van Potifar).
Croesus,koning van Lydië,zoonvan Alyattes,volgde zi
jn vaderin560v.Chr.op,doch

Metellus verslagen bi
j Scarphaea in Locris
kwam hi
j na den slagnietweertevoorschi
jn.
Crittenden.1) County(district)inhet0.n.o.
van den noord-amerik.staatArkansas,l4.
000
inw.hoofdpl.Marion.2) Countyinhetw.n.w. was vroeger of reedsm ederegentoftenminste
van Kentucky, 13.
500 inw.lloofdpl.M arion. satraap v.Andramyttium,in welkenvroegeren
C. R.X ., lat. Afkorting voor Ca3kdidat'
au tijdmisschienookhetbekendebezoekvansolon
repe''
ezàt/'
lM énistevii:candidaat tot hetpredik- valt, '
t welk Herodotus echter onder zi
jn
koningschap laat plaats hebben.A1s koning
ambt.
Crna-Reka. District in hetoosteli
jk deel maakte Croesusde aziatischeGriekenaanzich
van Servië, benoemd naar de bi
j de hoofd- cijnsbaar, zonder evenwelin hun bpstuur en
stad Za#
'
jcar in de Timok mondende rivier onderlinge betrekkingen in te gri
jpen; hi
j
Crna, heett een oppeavlakte van 1439 km2., sloot een verbond met de eilandbewoners,
en telt 70.
000 inw.
en breidde zijn rijk naarhet o.totaan den
Crnagora,zwarte berg,de inlandsche ser- Halys ui
t. ln zijne familie was hi
j minder
vische naam van Montenegro.
gelukkig. Zijn zoon Atys wer: bi
j ongeluk

Crofts.

-- 1808 -è( )

I--'V.
L

gedood doorAdrastus(z.a.),hel
nbleefslechts
een zoon over die doofstom was, doch later
bi
j een dreigend levensgevaar zi
jns vaders
de spraak terugkreeg.Toen Oyrus Astyages,
zwager van Croesus,van den troon had gestooten, zocht Croesus van het delphische

Croll
-

---

houwer, geb.te Fagnon (dept.Ardennes),
leerling van DumontenGumery;hoofdwerken:
le Nid (aangekocht door den staat,in het
musée du Luxembourg, 1882), Sedan-m onument(1897).
Croix. oemeentein hetfransche dept.Nord,

orakel door ri
jke geschenken opheldering 7 km.van Lille,in devlaktevanVlaanderen,

over den uitslag vaneen oorlogteverkri
jgen.
0p het dubbelzinnig antwoortl, trok hi
j de
rivier over en begon den oorlog. Een slag
bi
j Sinope bleef Onbeslist, maar voor dat
Croesus zich door nieuwe uitrustingen versterken kon,rukte Cyrusnaar Sardes,dreef
Croesus binnen de muren terug en nam na

bi
j de Marcq,14.
300 inw.;i
jzer-industrie,ververijon,druk-kerijen.
ffroix-des-Bouquets. Gemeente in de republiek Haïti,districtPort-au-prince,30.000
inw .
Croker. (John W ilson)Eqgelsch schri
jver
en politikus,geb.20 Dec 1780,studeerde in

een beleg van 14 dagen de stad (546). De de rechten,kreeg in 1807 zitting in hetpar-

overwonneling w erd door den overwinnaar lement,werd in 1809 secretaris van lerland,
edelmoedig behandeld en bleef voortaan een kort daarop eerste secretarisderadmiraliteit,

vriend van Cyrus,die ook aan Cambyses de legde in 1830 ziin mandaat neder,en overl.
vermaning gaf om hem in eer te houden. 10 Aug.1857 te zampton;in de letterkunde

De redenen,dieCyrustotzachtheid jegens is hi
j vooral bekend doorzijn aanvallen op
hem stemden, worden door Horodoius en Keats en doorMacaulay'svernietigende krlCtesias verschillend opgegeven ;volgens den

tiek van de door hem bezorgde Bpswell-

laatste werd Croesus,die in den tempelvan
Apollo gevlucht was,vier m alen op wonderdadige wi
jze van zijneboeienbevrijdendaarop schonk Cyrushem devri
jheid.
Crolls. (zrnest) Engelsch schilder, geb.
15 Sept. 1847 bij Leeds,leerling van Clay
te Londen en Emil Htinten te Dfisseldorf;
hoofdwerken:De terugtocht;episode uitden
fransch-duitschen oorlog (1874),zi
jn eerste
grootwerk,(thansinhetmuseum teKoningsbergen), slag bi
jLigny (1875),Napoleon op
den morgen voor den slag van W aterloo
(1876), Olivier Cromwell bij Marston-Moor
(I877),W ellington op marsch vanQuatrebras
naar W aterloo (1878),W hitehall(1890),enz.
Croiset.(Quillaume EgbertCathérine)Nederl. schri
jver, meestonder den schuilnaam
W .van Rehburg,geb.29 Aug.1817 te Amsterdam,schreef;Degraaf en zijn raad t
//#c
St.Jan8avond (geschiedk.tafereeluit de13tle
eeuw,verschenen te Amsterdam,1837),Miin
rei8zakiherinneringen,verhalen,gedachten:(t844),
verder bijdragen in de ,lfunstkroniek''(1844
4b),,,xurora'',,De Recensent'',en ,Neder.
land''(1859),enz.
Crolset. (Marie Jojeph Alfred) Fransch
hellenist, geb. te Parts,1845,werd in 1888
hoqgleeraarteParijs,schreef:Deper8oni8cpud
Arg8tophanem:en:Xenophon,8oncaractèreet:pp
talent(doctoraats-dissertatie,1873),La ppé.
e
dePindareetle8l/i.
:du lyri8megrec(1880).
Croiset.(Maurice)Fransch hellenist,broeder desvorigen,geb.1846 te Pari
js,werdin
1876 hoogleeraar in de grieksche taal- en
letterkunde te Montpellier,in 1893 aan het
Collège de France,schreef:E88ai :yr la de
et :lr le8 pelpre: deLucien (1882)enz,en
begon in 1887 metzi
jn broedereenuitvoerige
Hisioire de la lïffJrcfure grecque.
Croisie. (Le) Hoofdpl.van hetkanton C.
(3 gem.,6330 inw.) van hetfransche dept.

uitgaven. Hi
j schreef eerstens twee satires
(1804-05) waarop het vlugschrift over de
katholieken-emancipatie: Sketch PJ Ireland
pa8t cfnd pre8ent (1807), volgde; verder:
Safolk papers (1823), en E88ay8 pzl tke
eavly pcrïpd PJ th6French rept
?lz
tflïpzl(1857).
(Zie The 6/
. paper8, The cprredppzl#pnce and
diariesofJ JF.C.,(Jennings,1884),zijnbeste
werken zijn: The battle PJ Talavera (18t0),
Stories Jpr children Jrpm theAiylpry OJEngland (1817), door Scott genomen als voorbeeld voor zi
jn: Tale8 JJa grandfatber. ln
1809 richtte hijmet ScottenCanningdeconservatieve ,,ouaterly Review'' Op,waarvan
hij tot 1854 medewerkerbleefen waarin hi
j
nietminder dan 260 verhandelingenplaatste.
Croker. (ThomasCroston) Bewerker der
sagen,legenden en letterkundigeoverleveringen van lerland,geb.15 Jan.1798 te Cork,
overl. 8 Aug.1854 bi
j Londen;schreef:Re8earchesfzlthedpulh oflreland,Ftzïry leqenh
and frcdïfîpzà,
g of thedpufh ofIreland (Lond.
1825), Legenh of the lake8, Or 8ay1
'n.
q8 and
doing8atKillarneg (L0nd.1829),doorW right
opnieuw uitgegeven onderdentitel:Killarney
legends (1876), Daniel o'Spvràe, een soort
iersche Mûnchhauseniade (1826- 28)I'
he adventnresPJBarnçy Mahoney (1832),My'
pillcpe
(1832),Memoir8 pfJo8epltSblf,generalJJ th6
lrish r/eî.
g (1838),Popktlart
spzà.
p ofTrelt
-d
(1839),alleen Barney Mahoney en Mp/village
zi
jn oorspronkelijk werken. Zi
jn zoon T.
F.D.Croker, scàreef voor de uitgavevan
Fairy legend8 van 1859 een biographie zijns
vaders
Crola.(Georg Heinrich)Duitschlandschapschilder,geb.6 Juni1804 te Dresden,overl.
6 Mei 1879; hoofdw-:Eichenwaldlandschaft,
Sturm am Chiemsee,Alpengltihen,Traunfall.
Crola. (Hugo) Duitsch schilder,zoon des

haven,2420 inw.
Croisilles. Hoofdplaats van het kanton C.
(27 gem.,16.
500 inw.)van hetfranschedept.
Pas-de-calais,13 km.van Arras;1550 inw.
Croisy.(Onésime Aristide)Fransch beeld-

Croll! (C.)socialist,geb.12 Sept.1857 te
ding te hebben genoten,klerk aan hetministerie van buitenl.zaken,wi
jdde zich tevens
aan sociologische studib'n, sloot zich bi
j de

-

op het tooneel en desamenleving van Dublin

Loire-lnférieure, 25 km . van Saint-Nazaire; vorigen,geb 1841,te llsenburg,leerling van
hydrographische school,handels-envisschers- Bendem ann;m eest portretwerken.

Sloterdi
lk, werd, na een zorgvuldige opvoe-

Crom arty.

-- 1809 --

Crom w ell.

socialistische beweging aan,kreeg zitting in herbergier,bereisde Italië en de Nederlanden,
den centralen raad 'ler partij,enwerd,op keerde omstreeks 1531 naar Engeland terug,
zi
jn weigering Om alszoodanig afte treden, en vestigde zich te Londen alS solicitor;omdoor minister Heemskerk ontslagen,hetgeen streeks 1523 inhetparlem entgekozen,en door

aanleidinq gaf tot een interpellatie in de
kamer; h!j begon daarop in het openbaar
op te treden en behoorde eenigen tijd totde
eerste woordvoerllers der beweging,die hij
a1s helder denker,goed redenaar en uitmuntend sti
jlistgoede diensten bewees.Hi
joverl.
1897 te Hilversum .
Crom arty. Deel van hetschotsche Vraafschap Ross en Cromarty (zie aldaar);*OOk
naam der hoofdstad van dit deel,1400 1nW .
Crolndale.GemeenteinhetschotscheFraafschap Elgin;nederl.derStuartsop 1 Mez1690.

Crome.(Jol)1k)genaamd0ldCrome,engelsch

schilder geb.21 Dec.1769 teNorwich,overl.
aldaar 22 April 1821, een der m eesters van

kardinaal W olsey tot beheerder van zijn inkomsten benoemd,werd hi
jin 1533kanselier
der schatkist,hetvolgend jaar staats-secretaris en in 1525 Secretaris-generaalvoor de
aangelegenheden der kerk,wier hervorming

hijnaardenzinvanHendrikVllIvoltooide:in
1à49 bracht hij, om in nauwere verbinding
te kom en m et de duitsche protestanten,'s

konings huwelijk met Anna van Kleef tot
stand; kort nadat hi
jin 1540 totgraafvan
Essex verheven was, brachten de intrigues
van den hertog van Norfolk en dienspartij,
voornamelijk echter ook 'skonings tegenzin
in de hem door C.opgedrongen duitschevorstin,hem ten va1;vanhoogverraadenketterij
aangeklaagd,werd hi
jterdood veroordeelh

de engelsche landschapschool; zijnebijzi
jn
leven weinig gewaardeerde werfen worden en terechtgesteld.
thans zeer duur betaald.
Crom well. (Oliver) Protector ofbescherCrolner.(Maarten)Poolsch geschiedschrài- merdervereenigderepubliekEngeland,Schotver,geb.1512 te Biecz,bijKrakau,bekleedde land en lerland (Lord ProtectoroftheBritish
onder Sigismund l en diens zoon Sigismund Commonweal
th),geb.teHuntingdon,25April
August allerlei hooge staatsbetrekkingen en 1599; zi
jn vader,Robert C.,was de tweede
stierf 23 Maart 1589;zijn werk:Deprïpizàe zoon van sir Henry C.van Hinchinbrook,die
ef rebu8 ge8ti8 Polonovum (Bazel1b55)loopt zich om zijn lnilddadigheid den biinaam vervan de oudste tàjden der poolsche geschie- wierf van ,de gulden ridder'';zljn moeder,
denis tot aan het jaar 15059 van grooter Elizabeth Steward (overl. 16 Nov.1654,90
waarde nOg is zi
jn bolonia,Wrtrde.
sïfll,pppu- jaar oud),diehetgrootsteaandeelhad aan
lis:ypt?rîsu: etc.rcgz?ïPoloni(Bazel,1568,een de vorming van ziin karakter,wasdedochter
geographisch-statistisch werk over Polen). van een gegoed eàelman in de stadEly;van
Crom ford. Plaats in het engelsche craaf- vaderszi
jde was hi
j verwant aan Thomas C.
schap Derby, ontstaan om streeks 1776, na (zie vorig artikel), van moeders zi
jde aan
de oprichting van de katoenspinneri
jen,waar het schotsche vorstenhuis. De meeste verde macbine van Arkwright het eerst op halen omtrent ZiJ'n vroege jeugd zi
jn onbegroote schaalwerd gebezigd.
trouwbaaren ook van geen Lelang. Zooveel
Crolnleell. Steenkringen, zie Bouwkunst. schtj
nt alleen vast te staan, dathi
j eenige
Crom pton. Stad in het engelsche graaf- opleiding genootop de lati
jnsche schoolvan
Dr.Thomas Beard,een gestreng,vroom man;
schap Lancaster,bi
j Oldham,13.000 inw.
Cronlptoll. tsamuell Engelsch werktuig- dathi
j22 April1616studentwerdaanSidney
kundige, geb 3 Dec. 1753 in Lancashire, Sussex College te Cambridge, en reedj in
overl. 26 Jan. 1827 te Hall-in-the M -ood, Junivan hetvol
gend jaar,bijden doodzi
jns
vaders,dehoogeschoolverliet,,qcarrying away
uitvindervandeCrompton'sspinmachine(1779,
later nog verbeterd);de uitvinding vandeze at least as much latin asanabled llim in after

spinmaclzine, de grondslag van Engelands years to make occasionaluseoftbatlanguage''

yositie op de wereldmarkt in de textiel- (Alex.Nicolson);hi
jging daaropnaarLonden,
lndustrie, bracht den uitvinder 671/2 pond en schi
jnt hier op een ofanderewi
jzeeenige
sterling op; in 1812 bracht een nationale recbtsgeleerde kennis te hebben opgedaan,
inschrl
lving niet meer den vi
jfduizend pond hoewelmen nietheeftkunnen nagaan ofhi
j
sterling op;in 1862 werd een bronzen stand- ooit een der inns ofcourt (opleidingsscholen
beeld voor hem opgericht te Bolton, waar in de rechtspraktijk) bezocht en zelfs niet
een fabrikant hem onderschitterendebeloften hoelang hij zi
ch ln de engelsche hoofdstad
hetgeheim zi
jner uitvinding ontlokteenhem ophield;2j Aug.1620 huwde hiiinSt.Giles'

Church, Cripplegate, met Elizaseth,dochter
Cromvoirt.Gemeente in N.-Brab.(arrond. van sir JamesBourchier,van FelstedinEssex,
en kanton 'sHertogenbosch), omgeven door een vrouw #an zeer beminneli
jk en prudent
de gemeenten 's-llertogenbosch,Vucht, Hel- karakter,en zi
jn getrouwe levensgezellin tot
voirt, Vlijmen en Engelen,141/4km2.groot) aan zijn dood;zijoverl.ten huize van haar
bevat het dorp C. en de gehuchten Groot- schoonzoon,Claypole,8 Oct.1672 C.keerde
en Kleln-Deuteren, tezamen m et 520 inw.; na zi
jn huwelijk naar zi
jn geboorteplaats
kiesdistrict W aalwi
jk; personeele belasting terug, nam he( beheer der familiegoederen
8ste klasse. Het dorp C.ligt 1 uurz.w.van in handen, en leidde een tientaljaren het
's-llertogenbosch.
leven van een landedelm an,uit welke periode
Crolnwell. Plaats in M iddlessex county men slechts van hem weet, dathi
ji
jverig
v/d.noord-amerik.staatConnecticut,2000inw. puriteinsche vergaderingen bi
jwoonde en
Cromwell, (Thomas) graaf van Essex, ook in zi
jn eigen huis oefeningen hield en
engelsch staatsman, geb. omstreeks 1485) samenkom sten organiseerde. Op 17 M aart
overl 28 Juli 1540) zoon van een arbeider- 1628 nam hi
j voor Huntingdon zitting in
later de reeds genoemde som uitkeerde
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het Lagerhuis (HouseofCommons),waarin van luitenant-generaal,en tweedein b:vel),
hi
j 11 Febr 1629 zi
jn eerste speech hield, dat kort te voren het beleg had geslagen
houdende een beklag overeen katholicistische voor York; prins Rupert,die m et een macht
preek in een der Londenschekerken.ln 1631 van 20.
000 man optrok om deze stad te ont-

vestigle hijzich te St.lves,in 1636 te Ely,
waar hi
j door erfenis een landgoed had verkregen.ln Nov.1640 kreeg hi
j zitting inhet
Long Parliament'', voor het districtCambridge, dat hij ook in hetkorte parlelnent
van April184(ihad vertegenwoordigd.Eerst

zetten, werd door de ongeveer even sterke
belegeraars bij Marston-Moor afgewacht,en
leed op 2 Julieen nederlaag,die deroyalistische zaak,tenminste inEngeland'snogrderkwartier,hopeloosmaakte.Dezeoverwlnning
was voor het qrootste deelaan C.'s beleid

echtel'methetllitbreken van denburgeroorlog

te danken; terwl
gl de rechtervleugel derpar-

in 1642 begintzi
jn eigenlijk openbaar leven;
zootira van beide zijden (koninklijken enparlementairen) toebereidselen weréen gemaakt
om (Ie gesehillen metde wapenentebeslechtel), voegde C. zich metzi
jn oudsten zoon,
Oliver, bi
j de parlementairen,begreep reeds
na cle eerste 5oor zijn parti
j ongelukkigegevechten waarin dezetekortscbotenen begon,
hoeweltotheden steedsinburgerlijkebetrekkingen werkz.geweest zijnde,als scheppend
lnilitair organisator op tetreden.ln Sept.1642
had hij betbevelgekregen over een ruiterbende;dadeli
jk begon hàjzi
jnkommandozooveelmogelijk van alle onnutteenonwaardige
elementen ïe zuiveren,steeds meer ernaar
strevende het gehalte dan hetgetalderstrijders te verhoogen;door deze methode stond
hîibinnen kortaan hethoofd van een keur-

lementairen,onderFairfax,wankelde,vielC.
met een meesterli
jke beweging de kavalerie
van Rupert met zooveel hevigheid in den
rug aan, dat zij ,,als van de aarde werd
weggevaagd''.2t Oct.leverde men bijNewbury den koning zelfslag,mettwi
jfelachtigen
llitslag. gevolg van de weifelende houding
van den graaf van M anchester. Tusschen
dezen laatste en C.ontstond naar aanleiding
hiervan een gespannen verhouding, vooral
toen 0 ,in Nov.doorhetLagerhuisopgeroepen
om verslag te doen van de zaak-Newbury,
Manchesterbeschuldigde van verwaarloozing
-pq
.hug
kv'
,-s

bende van 1000 man, die onder den naam
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f
rpz?.
si4e,
s.geijzerden,(doordetegenparti
jspottend het ,,godzalig regiment'' geheeten), his-
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torisch geworden)is en die nimmerverslaze
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werd. ,,W are C s geschiedenis,'' zegt Mr.
Forster,?,geëindigdmethetop debeenbrengen
en disciplineeren van deze mannen,zoo zou

hij voldoende bli
jken van zijn grootheid aan

&4.
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hetnageslachthebbennagelaten.''oedurende I
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de lente van 1643,nu tot kolonel opgeklom-

men, behaalde llijverschillende kleine overwinningen, in een waarvan hijden konings;fezinden generaal Loueestoftmeteen aanzielllijk getal royalisten kri
jgsgevangen nam ,
tegelijkerti
jd groote voorraden buitmakende;

in Juli versloeg hij de voorhoede (onder
Cavendish) van het tegen Gainsborough op-

trekkende leger van den m nrkies van Newcastle; ,This victory, zegt W hitelocke,was
the beginning of Cromwell's great fortunes,
and now he began to appear in the world''.

De andere yarlementaire aanvoerderswerden
inmiddelsbl
jna overalverslagen,en aan het
einde van den zomer van 1643 scheen de
volkszaak weinig hoopvol.ln Aug.kreeg de
graaf van Manchester het opperbevelover
het:,oostelijk verbond'',dathet,oosteli
jk deel
van Engeland omvatte en waartoe ook 0.
behoorde;9oct.vereenigden(
lestrijdkracllten
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der parlel
nentaire belangen;9 Dec. beyleitte
C.de noodzakelijkheidvan reorganisatle van
het leger; 3 April 1645 dreefhi
j de ?
pselfdenying ordinance''(zelfverloochenings-ordinantie)door,waarbijalleparlementsledendie
een rang in het leger bekleedden,daarvan

van dit verbond zich te Boston met die van werden ontheven , en tevens dienstneming
Fairfax;deze en C.leverdentwee(
iagen later zonder verplichte onderteekening van het

het royalistisch leger onder JohnHenderson Covenant mogelijk werd gemaakt. Het verslag in de vlaktevanW inceby,bi
jHorncastle; standige van aldeze veranderingen bleekten
C.voerdedevoorhoedeaan,diepsalmzingende duideljkste in de volgende campagne. C.,
den sfriid aanbond; de royalisten leden in voor wien ten opzichte der ordinantie een
dezen slag een volkomen nederlaag en ver- uitzondering werd gemaakt, braclltinditjaar
l
oreneengrootgetalmanschappen.Naeenigen door de overwinningbijNaseby(14Juni1445)
tijdaanhetbtjeenbrengenvangeldentehebben den eersten burgeroorlog nabii zi
jn einde;
besteed,en ordeopzp
-neigenzakentehebben 11 Sept.werdBristolbestormd,i40ctBasing
gesteld, voegde C zich in April 1644 weer ! House, residentie van den m arkies van MTinbi
j het leger te velde (thans in den rang Ichester,en door deroyalistenalsonneembaar
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aangemerkt,storm enderhand door C.ingeno- der republiek slechts geringe verliezen leed;

men.De oorlog na nog eenige onbeduidende
schermutselingen hiermede geëindigd zijnde,
keerde C.22 April1646 naar zi
jnzetelinhet
parlement terug; hijwerd door ditlichaam
met de grootste onderscheiding bejegend
en kreeg een ruim aandeel in de ondorhandelingen met den koning gedurende den
eerstvolgenden ti
jd, evenals in die tusschen

hijnam nu Edinburg in,hield zichhiergedurende den winter op,ontving llierin Febr.
een deputatie uit Oxford, die heln zi
jn benoeming tot kanselier van de hoogeschool
kwam mededeelen,voerde onderhandelingen
en theologische disputen met de hooge
schotsche geesteli
jkheid, en doorstond hier
ook een zware ziekte; einde Junitrok hij

met de overwinning v/h. laatste eindigden;
6 Aug.1647 trok dit,naalzi
jneischentehebben zien ingewilligd,Londen binnen.12Nov.
verliet de koning als vlllchteling Hampton
Court,den parlelnentaire leiders,namaanden
van onvruchtbareonderhandel.deovertuiging

zi
jn zaak in Schotland verloren achtende,
in Engeland was gevallen:onderweg werd
zi
jn leger gedurig door toevloed van vri
jwilligers enz. versterkt, zoodat hij aan
het hoofd van 30000 man Svorcester bereikte, waarhi
j op 3 Sept. 65lde royalis-

nelijke schikking te komen nutteloos waren;
3 Jan.1648werdbeslotengeenerleionderhandeling meer m etden koning tevoeren.ln Mrt.
van dat jaar hadden geruchten, dat een

deze overwinning eindigde C'smilitaireloopbaan;zi
jn levensgeschiedenis begintsaam te
smelten met de algemeene geschiedenis van
Engeland. Na den slag van W orcester werd

ondert
lrukt;hetnieuwe koninkliik leger,bestaande lzit l7.000 schotten onèerHamilton
en 4000 mannen vanYorkshireonderMarmadukeLangdale.werddoorC.verslagen(17- 19
Aug.1648,bi
jPreston),waarbij10.000krijgsgevangenen werden gemaakt;zi
jn zegevierenden opmarsch noordwaartsvoortzettendetrok
C. 4 Oct. Edinburg binnen, waar hii met
geestdrift ontvangen werd en (lathijt Oct.

C.zich eenigermate op den achtergrond,om
vervolgens de teugels van hetbewind over
te nemen;20 April1653 deed hijhetrompparlement gewapenderhand uiïeendri
jven,
schorste ook dezittingen van hetuitvoerend
bewind, maakte zoodoende een eind aan (le
oligarchie, waarin de republikeinsche regeering was ontaard,en werd door dezen coup
d'étathoofd van den engelscllenstaat,metde

het presbyterianisme van het Iuagerhuis en westwaarts, ging de rivier Fife over,nam
het '
lndependentisme van het leger, welke Perth, en zette daarop Karelachterna,die,

latende dat verdere pogingenom toteen lnin- tische zaak den genadeslag toebracht.M et

royalistisch leger in Schotland gereed stond
een inval in Engeland te doen, allerwege
kleine opstanden ten gunste van de zaak des
konings tengevolge,die echter allen werden

Schotl>nd door een parlementsakte met de
commonwealth vereenigd. Gedurende den
interval tusschen genoemden slag en de ontbinding van het zg. romp-parlement, hield

weer verliet. om het beleg te slaan voor macht eens konings,en onderden titelprotec-

Pontefract Castle, waarvan hi
j 6 Dec. de tor (beschermer),alshoedanighijl6Dec.l653

leiding aan Lambert overgafom naarLonden in W estminster werd geïnstalleerd. Alle
terug te keeren. oedurende de volgende europeesche hoven deden den nieuw ensouve-

maanflhad hijzitting in hethooggerechtshof
waarvoor de koninz moestterechtstaan;na
t1c ('xecutie kreeg hp zitting in den nieawen
stlatsraad; 15 Maart 1649 werd hi
j lordluitenant van het in staat van oproer verkeerende lerland; na vooraf de lnuiterijin
hetleger der rcpubliektehebbenonderdrukt?
verliethi
j 10 Sept.Londen;18 Aug.trokhi)
Dublin binnen,deeenigegrootestadinlerlanè
tlie den nieuwen toestand erkende,smoorde

rein hun gelukwenschentoekomen;eennieuw
parlement werd voor3 Sept.1654 bi
jeengeroepen;,in dien tusschentijd van9maanden,
zegt Guizot,vaardigde C.42 ordinantiënuit,
betrekking hebbende op bi
jna alledeelenvan
hetstaatsorganisme,enallengetuigenisafleggende van de wijze werkzaamheid en het
tegeli
jkertijd conservatieve en hervormende
karakter van hetnieuwegouvernelnent''.Nog
voor hetparlement bi
jeenkwam had de pro-

l6b0 wederte Londen.Hi
j kreeg nu de leizoonvandenonthoofdenkoning(laterKarelll)
op zi
jn hand gebrachte Schotland;totkapitein-generaal van de kri
jgsmacht der commonwealth benoemd (26 Juni 1650), overschreed hi
j23 JulibijBerwick de schotsche
grens; hier wist h)
j door geruststellende
proclamaties en een strenge krijgstucht in
zijn leger weldra het vertrouwen van de
door de geestelijkheid tegen hem opgezette
bevolking te winnen,wat voorzijnoperatiën
van het grootste belangbleek;doorden overmachtigen vi
jand ineenonvoordeeligestelling
gedrongen,behaalde hijniettemin op 3 Sept.
een beslissende overwinning (bi
j Dunbar),
waarbij de helftvan het royalistische leger
gedood of kri
jgsgevangen gemaakt werd en
al zijn voorraden verloor, terwi
jlhet leger

Hetnieuwe parlement begon zi
jn werkzaamin twi
jfelte trekken,doch wasweldra door
deze,tenminsteoogenschijnlijk,indedoorhem
gewenschte richtinggeleid;waarhi
joverigens
de medewerking van zi
jn parlement moest
ontberen regeerde hij buiten hetparlement
om, vooral in de buitenl.aangelegenheden,
waarin hi
j niet slechts een protector van
Groot-Britannië,maar bovendienvanhetprotestantisme in geheel Europa bleek.oedurende zi
jn regeering verhiefEngeland zich
tot beheerscher der zee; de Middell. zee
werd door Blake van zeerooversgezuiverd.
Een nieuw parlement, den protector gunstiger gezind dan het vorige,verklaarde de
Stuarts vervallen van hun rechtopdekroon,
noemde elken aanslag tegen de bestaande
regeering hoogverraad en besloot 4 April

binnen 9 maanden den opstand over het ge- tector de oorlogen met de Nederlanden,
heele land in stroom en bloeds,en was31M ei Zweden,Denemarken en Portugal beëindigd.
ding van de campagne tegen het door den

heden m et de autoriteit van den protector
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1657 om hem de koninkli
jke waardigheid
aan te bieden.C.weifelde,daar hi
j door de
aannemingzijnerepublikeinschebeginselenzou
verloochenen,en daar tevenszijne bloedverwanten verklaarden, dat zi
j hem als koning
niet langer als hoofd der familie wilden erkennen,wees hij in eene lange redevoering

Cronbere.

van
Enge
Durham)
.land eene hoogeschoolstichtte (te
Overigens is C.een der eigenaardigste verschi
jningen uit degeheelegeschiedenis.De grondslagvanalzi
jndenken endoen

was een diepe,ongeveinsde vroomheid;met
hem verscheen nog eenmaal een door godsdienstenergiegedreven en geïnspireerden veldhet aanbod van de hand. Daarna werd in heer.staatsman-geloofsheld op het wereldtooeene, op 25 M ei als mhumble petition and neel.Nimmer echter werd zi
jn politieke blik

advicect hem overgereikte grondwetzijn ge- door zijn godsdienstzin beneveld,enevenmin
zag omschreven.Hijverkreeg hetrecht om weerhield zi
jn vroomheid hem sluweberekeeen opvolger te benoemen, benevens eene ni
ng ofoneerli
jke dubbelzinnigheid tebaatte
vaste begrooting voor de staatsuitgaven:ter- nemen;door zi
jn weergaloozen voorspoed in
wi
jl llem de vrijheid tot hetvoorschrl
jven zi
jn onverzadigbare eer-enheerschzuchtvervan wetten en tothetwillekeurigverwijderen sterkt,streefde hijniettemin nimmer naarde
van parlementsleden ontnomen w erd. Het macht om de macht zelf, maar steeds als
Hoogerhuis werd hersteld,en de godsdienst- naar hetmiddelom zijnreligieuzeennationavri
jheid, met tlitzondering voorde R.-lfath. listische denkbeelden te verwezenlijken;zi
jn
en de Bisschoppelijke kerken,gehandhaafd. werk, dat hi
j in de korte spanne qjds van
0.bezwoer op 25 Xunide nieuwe grondwet zi
jn regeering,en in zi
jn gedurigenstri
jdmet
en ontving een bijbel, een zwaard en een zi
jn parlementen,geenvast:vormenengrondstaf als teekenen zijner waardigheid. Zi
jn slagen had vermogen te geven,vielmetzijn
oudsten zoon Richard ontbood hii aan het doodineen.Zelden isin degeschiedenisiemand
hof.om hem in de staatszaken in ie wi
jden, door zi
jn landslieden metmeerondankbaaren hi
j gafzijne beide nog ongetrouwdedoch- heid bejegend, dan C. Het door haat en
ters ten huweli
jk,de een aan een kleinzoon wrevelbeheerschtetijdperkvanderestauratie
van den graaf van MTarwick en de andere der Stuarts heett een volkomen misvorm d
aan den viscount Fauconberg,om alzoo den beeld van hem nagelaten en nog heden oefent
adel aan zich te verbinden.Voorts ontsloeg de scheeke beoordeeling van Hume in diens

hi
j alle burgerli
jkeen militaire ambtenaren,
op wie hi
j geen vertl'
ouwen stelde.Hetverdaagde en op 20 Jan.1658 weer geopende
parlementbegondadelijkaandenieuwegrondwet te tornen.De protector, hierdoor vertoornd, ontbond op 4 FeLr. het parlement.
Eene nieuwe samenzwering tegen 0.werd
ontdekt en gestreng gestraft.lnmiddels nam
de ontevredenheid van dag tot dag tOe;
de republikeinen noemden hem een onder-

drukker dervri
jheid,- inlletlegerheerschte
een oproerige geest,- zelfs zi
jne bloedverwanten werden afkeerig van den m an,die
slechts eigen grootheid scheen tebeoogen,en het volk begon KarelStuartalseen redder

te beschouwen.Dit allesberoofde C.vanzijn
voormalig zelfvertrouwen;hi
j omringde zich
met wachters; zijn gestadige angst, zijne
smartover den doodzijnerdochter,Elisabeth
Claypole,en zijn verdrietoverdetrouweloosheid zi
jner vrienden wierpen hem op het
ziekbed; toen de geneesheeren verzekerden,
dat lli
j weldra sterven zou, verscheen eén
deputatie van den stl
tatsraad, die nog ter
nauwernood kon vernemen dathi
jzi
jn zoon
Richard als opvolger wenschte.C.ovezl.op
3 September 1658, op dell verjaardag van
zi
jn geluksdag.
0. onderscheidde zich door zijne krijgskundiga bekwaamheid en door een gloeienden godsdienstijver.Als gebiedervereenigde
hij groote schranderheid met een i
jzerenwil:
en met eene zeldzame voortvarendheid.Bi
J
zi
jn dood heerschte er orde in hetri
jksbestuur, was de rechtspleging veelverbeterd,
en had hi
j den invloed van Groot-Britannië
in het buitenland aanmerkelijk vermeerderd.
Zelfwas hi
j vooralle ambtenaren een voorbeeld van matigheid en eenvoudigheid,terwi
jl hi
j tevens den bloeider wetenschappen
bevordprde en voor de noordeljke gewesten

Engelsclle geschiedenisidzijn invloed uitop
de denkbeelden omtrent 0.; eerst Oarlyle
heeft in Oliver 6ï
'.
:letters and speeche8 (1845
en 1871),een nieuween meerjuiste opvatting van dezehistorischepersoonli
jkheiddoen
postvatten.(Zie ook deartikelen,Engeland,
Karel 1,Puriteinen,lreton,Lambert,Monk).
De voorn.werken der omvangri
jkeCromwell-literatuurzi
jn:Oliver C.(inDietionaryof
natéonal sïtwrtz
w/
zy (dl. 13, Lond. 1888),0.
Cromwell, Memolrs p/-tltewrpfecfor Olitzr 47
and of p
zï: 8on8 Sichtzrt
l and Henry (1820),
Villemain,Ri8toirede0.(Par.1819),Vaughan,
Oliver C. (Lond.1838),Merle d'Aubigne',Le
prpfecfelr, pu la re/uslïç'
.e d'Angleterretzuz
jours de 6t (Par.1848),Pauli,Anpötzezur
engl.Geschicbte(Lpz.1869) Picton,Ol%ver (t,
the gllt
zn and 786.
9mi88éon (f883),Brosch,O iver 6'
.und tlï:puritanischeSet'plufïps(Frankf.
aM. 1886),Harrison,Olirer C.(Lond.1888),
Palgrave, Oliver O., tlte protector, !?J.
$'
éd on
cpsfe-pprcrg evidence(Lond.1890).Denieuwste bijdragen tot de C.-literatuur zi
jn dievan
Horton (1897))Gardiner(1897,1900),Paterson
(1900), Roosevelt (1900), Firth (1900),John
Morley (1900).
Cromwell, (Richard) derde zoon en opvolger van den vorige, geb. 4 0ct 1626,
aanvaardde 3 Sept.1658 zi
jnambt;traag van
aard en weinig voor zi
jn taak berekend,ten
eenenm ale onkundig van milit zaken,steunde
hi
j geheel op zijn parlement,nietgeli
jk zi
jn
vader op het leger,uit hetwelk het proteetoraat was voortgekomen en dat nu zelf den
val daarvan bewerkte; zonder tegenstand

legde hij22April1659zijnwaardigheidneder,
leefde van 1660 af, onder den naam John
Clark, te Parijs1keerde in 1680 weer naar
Engeland terug,en overl.hier 12 Juli 1712.
6,ron.(Klara)Duitsch schràjfster,zieW eise.
Crollberg. Stad if1 den kreits Obertaunus

Crone,
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van het pruisisch regeeringsdistrict W ies
baden,2500 inw.
Crone. Stad in den landkreits Brom berg
van hetpruisisch regeeringsdistrictBromberg,
aan de Brahe (vandaar ook C.a.d. Brahe),
24 km.van Bromberg,4000 inw.
Cronenberg',vroeger Kronenberg. Stad in
den kreits M ettmann van hetpruisisch regeeringsdistrict Dïisseldorf,tusschenElberfeld en

Crookes.

zetten, hem met de overige Titans van de

wereldheerschappijberoolde.Hi
jhuwdezi
jne

zuster Rhea, en deze schonk hem Hestia,
Demeter, llera, Hades, Poseidon en Zeus.

Door Ge was hem voorspeld, dathi
j door
een zijner kinderen van den troon zou worden gestooten; hi
j verslond ze daarom terstond na degeboorte,behalveZeus,dien Rhea
redde. Deze zette zi
jn vader af en dwong

hem, door Ge en M etis geholpen,de verslonSolingen,1800 inw.ijzer-industrie.
Cronholm. (Abraham Peter) Zweedsch den kinderen weer uit te braken. Cronus,die
geschiedschri
jver,geb.22 Oct.1809teLands- te gelijk met de overige Titans (z.a.)ten
krona, studeerde te Lund,werd hierin 1849 valgebracht en van de heerschappi
jberoofd
buitengewoon hoogleeraar in de geschiedenis, was, ligt of m et de overige Titans in den
trok zich in 1855 uit het onderwijs terug, Tartanls opgesloten,ofhijheerschtmetRhaen qverl.27 Mei1879 te Stokhglm,schreef: damanthus op het eilané dergelukzaligen
Viirtngarna (1832), Fornnord%8ka Minnen Cronus schijntoorspronkeli
jk eengodvanden
(1833-35),Cathol8ka Ligan ochfflwsezèpffcrzàc landbouw geweest zi
jn,die op eenige plaatn oriekenland vereerd w erd; als zoo(1839),Skânes pplïffyàtz en S'
verige8Aï:fprïtz sen' vawe
nig rd hi
jvereenzelvigd metden italilnnder l'
?
uftz/ 11 W#p!,A.
: regering (6 deelen da
schen zaaigod Saturnus, en men verdichtte
1.
857- 72).
Cronjé. (P.A.) Boerengeneraal,geb om- dat hij, door Jllpiter verjaagd, naar ltalië
streeks 1835 in Zuid-Afrika, voerde in den gevlucht was en daar van Janus de heeroorlog van 1881 een afdeeling Boeren tegen schappi
j had ontvangen. Onder zi
jne regeede Engelschen aan,streed bijDoornkop,be- ring heerschte de gouden eeuw . Naar hem
haalde de overwinning van Majuba-heuvel, heet ltalië Saturnia en de bewonersSatuvnia
verstrooide aanvang 1896, bi
j ltrugersdorp, gen8.In (1e maand December na heteindigen
den vrijbuiterstroep van Jameson,en kreeg Van den oogst vierde men hem ter eere te
in den zuid-afrikaanschen oorlog in Oct.1899 Rome gedurende verscheiden dagendeSatnrvan deZuid-Afrikaanscherepubliek hetopper- sc/ïl, waarop men de gulden dagen zijner
ng herdacllt.terwl
jlmen allen arkeid
bevel over een leger van 6000 man,met op- regeeri
staakte en zich onder het luid geroep:lo
Stzfursclitz,ïp bona Satnrnalia,aan uitgelaten

vrooli
jkheid Overgaf; men gafelkander alsdan geschenken en onthaalde de slaven aan
den disch,ten teeken dat er onderderegeering van Saturnus nog geen onderscheid van
standen was. Uronlzs had een ouden tempel
aan den voet van het kapitool,waarin de

staatskasbewaard werd.Bi
jdeGriekenvindt
men dergeli
jl
te feesten a1sinltalië,deCronia,

P.A.Cltoxlt-.
dracht in het westen te opereeren;na een

doch hunne viering wasvanweinig beteekenis
en nietalgemeen.TeAthenehadC.een heiligdom aan den voetvan den burcht.TeOlympia
stond in hetheiligebosch van Zeusde cronische
heuvel,waarop aan hem geoferd werd.Cronus w erd afgebeeld a1s een oud man meteen
kleed over het achterhoofd en een kroln
snoeimes in de hand. W egens de overeenkomst met het woord heeft men hem ook

voor den god desti
jdsgehouden.

Crook.1)County (district)in hetmidden

bedreigd,volbrachthi
jeenmeesterli
jkenterugtocht, werd echtar met een groot deelvan
zijn leger bi
j Paardekraalomsingeld,en zag

van den noord-am erik. staat Oregon,3500
inw ., hoofdpl Prineville; 2, county in het
n.o. van den noord-amerik. staat W yoming,
2400 inw.,hoofdpl.Sundance.
Crooked Islands. Groey der zaideli
jke
Bahama-eilanden, W est-lndlë, bestaande uit
de eilanden, Crooked, Acklin, Fortuner 0n
Castle,tezamen 253km2.groot,metomstreeks
2000 inw .:hoofdpl.is hethavenstadie Pi
tts-

echtgenoote en stafinAprilèaaropa1skri
jgs-

m eer.

mislukten aanslag op Kimberley versloeg hi
j
de Engelschen onder Methuen eerst aan de
Modderrivier (28 Nov.1899),daarna bi
jMagersfontein (11 Dec.1899);einde Febr.1900
door de engelsche kavalerie onder French

zich,na een wanhopige verdediging,w egens town aan hetwesteinde van Crookeh.
gebrek aan voorraden,gedwongen zich met
Crooked Iuake.M eer in dennoord-amerik.
ruim 4000 man overte geven (27Febr.1900, staat New-York, 28 km.lang,2 breed,ligt
verjaardag van Majuba);hijwerd metzi
jn ongeveer 148 m . hooger dan het Ontario-

gevangene naar St.Helena gebracht.

Crookes. (W illiamh
? Engelsch natuur- en

Cronus, bij de Romeinen Saturnus,zoon scheikundige, geb. 1832 te Londen,werd in
va
nr Ur
de
doo
zi
jannus,
vade
ri
jongste der Titans, die 1855 leeraar in de scheikunde te Chester,
e verminken en af te trok zich in 1859 uit het onderwi
js terug,

Crooketon.
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en richtte datjaar het mchemicalNews''en
in 1864 het,jouarterly Journalofsciences'';
hijhield zich hoofdzakeli
jk metoptischestudiën bezig;in 1861 ontdekte hi
jhetthallium,
in 1865 de natrium-amalgam atie tot het
afscheiden van goud en zilveruithunneevtsen,in 1874 den radiometer;latertrad hij
als verdediger van het spiritismeop;in 1894
Aas l,ij president der British Association;
hl
j schreef over fabrikage van beetwortelsuiker; ltet bedrukken van calicot,vertaalde
werken over scheikunde en metallurgieenz.;
zi
jn hoofdwerk isM etbodsPJChemicalylstz(i/t
si: (1871).
Crookston.Hoofdpl.van Polk countyvall
den noord-amerik staat Minnesota,3500inw.
Crop,eng.Oogst,meer bepaalddetabaksoogstinNoord-Amerika.Crop8,degrootevaten
waarin de tabak op de noord-amerikaansche
plantages voor vervoer verpaktwordt.
Croppenstedt. Stad in den kreitsOschersleben van het pruisisch regewringsdistrict
Maagdenburg, 8 km. o.van Hadmersleben,
2400 inw.
Croquet, een vooral in Engeland zeer ge-

Crotoll-olle.

binnenland; in 1880 trad lli
j met de overige
ministers af,kreeg in 1885vanSalisburyhetzelfde ambt, en werd in 1886,na zi
jn verhefflng tot viscount,staatssecret.voorlndië,
en einde Juni 1895 in het derde kabinet-

Salisbury geheilnzegelLewaarder (Lord Privy

Seal),tot 1900,in welk jaar Salisbtlry zelf
deze portefeuille overnam,waaropC.zich met
zijn zetelin het Hoogerhuis tevreden stelde.
ilsjuristheefthi
jzichvooraldoordewerken:
A('
t8relating tof/àtsettlementandp'dA?@p'
tll!ofthe
ppp'.(Lond.1853)en Thegeneralandgut
zrfer8e88i0ns t
?/'the pecce, tlteirJ'lfri,
st
fïcfl
'
ps and
p3'actice i9l otbel'than criménalmatter8(1858
en 1867) beltend gemaakt.
Crossen. 1)Kreits van hetpruisisch regeeringsdistrictFrankfurt.13073/4km2,62,
000
inw ,3 steden,96 landgemeenten.2)Crossen
aan de Oder, hoofdplaats van den kreits
Crossen,aan .de monding van de Bober inde
Oder,6800 inw.
Crossllill. Plaats in het schotsche graafschap Renfrew, 3800 inw.
Cross K eys.Dorp in Rockingham county
van den noord-amerik.staatVirginië,bekend

liefd balspel(nietteverwarren metcrickett, door deonbeslisten veldslag in den burgerook in andere landen ingevoerd. Het wordt oorlog, 1862.
gespeeld op gladde grasvelden,waarvolgens
flross Lake.Naam van een menigtekleine

een bepaald plan,hetzijin den vorm vaneen
vierkant, een recbtheek, een acht enz.,met
bepaalde tusschenruimten kleinei
jzerenboogjes geplaatst worden. Aan het spelkunnen
twee of meer personen deelnemen,die zich
in twee partijen verdeelen.Doelvan hetspel
is, de houten ballen,die ter onderscheiding
verschillend van kleurzijn,met een houten
hamer op langen steel, volgens bepaalde
regelen,dooralleboogjestedri
jven.Departi
j

meren in Noord-Amerika, bv. in BritschColumbia,M anitoba,Ontario,New-York enz.
Cross Tilllbers. Dorp in Hickory county
van den noprd-amerik.staat Missouri,1600
Croston.Stadjeinhetengelscllegraalschap
Lancaster,2100 inw.
Crotalaria L. Plantengeslacht van defam.
der Papilionaceeën,meteen 200-ta1soorten,
meest eenjarige kruiden,ailen inheemsch in
deFarmerelanden. ,

gelukt, wint hetspel. ln den lateren tijd is

CrotollL.Plantengeslachtvan de familie

aan welke dit met al hare ballen het eerst

tp
'rotalina,zie Ratelslang.

het C.door het Lawn-tennisspel(zie aldaar) der Euphorbiaceeën, met een 500-ta1bijna

op den achtergrond geraakt.
allen tropische soorten, boom en of struiken,
Croquettes, l'
r. Een tusschengerecht,be- zeldzamer kruiden,met wisselstandige bladen

staande uit fljn gehakt vleesch ofvisch,in en onaanzienli
jke bloemen;de talrtke onder
rolvorm en met een korst gebraden.
den naam C.gekweektebladplanten behooren
Croquil, fr. Een op het veld ontworpen allen tot llet geslacht Codiaetim. Zie ook
terreinschets; van daar ook de naam voor Crozophora.

schetsmatige teekeningen,portretten enz.,en
Crotoll, Thans Crotona (zie aldaar),stad
in de letterkunde evenzoo voor schetsen, in Brattium,in 'tjaar710v.C.doorAchaeërs
beelden, enz.
en Spartanen gesticht aan demonding van de
Crosby. 1) of Great Crosby, stad in het rivier Aesarus,versterkt en heteerstvan alle
engelsche graafscllap Lallcaster, 10 km.n.w. steden van ltaliè bloeiende door handel en

van Liverpool, 13.300 inw.;in de nabi
jheid
de badplaats Crosby.2)County(district?van
den noord-amerik. staat Texas,slechts 400
inw.,hoofdpl.Estacado.
Croslalzd. South) Stad in W est-Riding
van het engelschegraafschapYork,3200inw.
Cross. County (district) in het o.n.o.van
den noord-alnerik.staat Arkansas,8000inw.,
hoofdplaats W ittsburg.
Cross. (Richard Assheton, viscount)Eng.
staatsman,geb.20 Mei1823 bi
jPrestôn,stu-

scheepvaart.De stad wasechterookberoemd
om de reinheid der zeden harer bevolking
en door hare wi
jze wetten,door de school
van Pythagoras,alsmede door de bi
jzondere
lust voor de beoefening van gymnastie en
worstelen (geboorteplaats van den athleet
Mil0).Na de onderwerping van Sybaris(510)
nam hare machtnog toe,doch nadatzi
jvan
de Locriërs eene nederlaag geleden had (bi
j
de rivrier Sagras),vervielzllmeer en meer
en kon zicllnietgenoegzaam verdedigentegen

deerde te Cambridge, kreeg in 1837 zitting de aanvallen van Dionysius,van deLucaners,
in het parlef
nent, behaalde in 1868 een over- van Agathocles en van Pyrrhus; Hannibal

winning op Gladstone in den stembusstri
jd maakte haar tothet steunpuntzijnerkri
jgsvoordenzetelZuidwest-luancashire,datvoorts operatiën;zi
j werd daarna in 195 v.C.door
zijn district bleef, voor zoolang hi
jlid van de Romeinen toteen kolonie gemaakt.
het Lagerhuis was;Disraëligafhem in zi
jn Croton-olie (Oleum crof/zliy),de olie)door
kabinet van Febr. 1874 de portefeuille van

middel van petroleumether ofzwavelkoolstof

Croton R iver.
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Crow nglaes.

uit de zaden van Crotonsoorten geperst.Zi
j schrijfster,geb.omstreeks 1800,te Boroughwordt over M adras en Bombay inden handel Green in Kent, huwdein 1822 metden overste
gebracht; is strooporig, geel of geelbruin, Crowe, en overl. in 1876; zi
j begon haar
heefteen afkeerwekkendenreuk en eenscherpbrandenden sm aak.Het iseen zeerheftig werkend purgeermiddel, dat niet zelden koliek
en ontsteking der maagc
larmsli
jmhuidveroorzaakt en in grootere giften den dood ten gevolge kan hebben. Als geneesmiddelwordt
het dan ook slechts m et de grootste behoed-

letterkundige loopbaan lnet een klassicistisch
treurspel:Arisiodemu'
?:en Legon daarop rom .

te schrijven, waaronder moeten genoemd
i
vanot.lai rù//f,
v (l840), x.
j.
dt'
estt%lt
l-es PJ Sus'
an
fkpplep (1841,ookgedramatiseerd),Lill
y.
Dtlc/
J8()1'
t (1847); sinds hield zàj zich vooralbezig met dierlijk magnetisme en spiritisme;

zaamheid en gewoonlijk alleen in hoogst opzien baarde in 1848 haar werk: Tbe plip/àfernstige gevallen toegepast,als bijlootlver- sideOJ nature,t
?)
-ghos'
tszzsr!gllosts.
eet-s,waarot
giftiging en derg.Als uitwendig wri
jflniddel Ligbt t
zos# darkness', pr the y'
pkyyf/
?rit'.
v(
)('!?
'
/c
roept de C. ontsteking en blazen op de lluid (t850), Gl
zo8t8 and Jt
zpli/
y lege3td8(t8b9),en
! the tzg: %ve /ï?: i'
l
'
t(1859),
te voorschi
jn,waarom zi
j alswerkzaam aflei- Spiritualism: tzst'
?
,
tlf/r'
yldingsmiddel aangewend wordt bi
j heupge- ïolgde,benevens nog.deromansPipée'8'
wrichtslijders, hevige tandpijnen en rheuma- tng (1848),Tlte tztltlezàfuàte,
:PJast
ztztflrp(3dln.,
tische verlammingen.
1852),The Jtîrezlflfre,
vof a monkey (1861),en
Croton R iver.Rivier in den noord-amerik. Ak
'thur.
skpferand /1ï8Fr8t,
:MI!'
îzl#,(186tvele
staat New-York, m ondt ongeveer 40 km. malen herdrukt).
boven de stad New-York in de Hudson en
Crowe.(Sir Joseph Archer)Eng.schri
jver
levert door middel van de in 1842 voltooide, Over kunst, geb. 25 Oct. 1825 te Londen,
121/2millioen dollarsgekosthebbendeCroton- wi
jdde ziclt eerst te Parijs aan de schilderwaterleiding de stad New-York elken dag

kunst,hield zich daarna bezig met de studie

bi
jna 300 millioen liter water;de leiding is van de geschiedenis der kunst,bereisde een
65 km. lang en overschrijdt over de 44J m. groot deel van het vasteland van Europa,
lange Hoogebrug (High Bridge) de Harlem kwam in 1847 in kennis met den schilderen
River.
Crotoy.Gem eente en stadjein hetkanton
Rue van hetfranschedept.Somme,26km .van
Abbeville, aan den noord-oever der Sommemonding, 2260 @
1nW.'visschershaven,oesterparken,scheepsbouw,drukbezochtezeebaden.
Crottendorf. Dorp in het ambt Annaberg
van het saksisch district Zwickau, 5 km.
z.van Schlettau,4500 inw.,heeft geheel het
aanzien van een kleine stad;metaal-industrie,
papierfabrieken,kalkgroeven.
Croupade, fr. sprong in het hoogeschool

geleerde J. B. Cavalcaselle, en bearbeidde
m et deze een reeks grondleggende werken
op het gebied der kunstvorsching;hun ge-

meenschappeli
jl
te arbeid werd voor een ti
jd

onderbroken toen Crowe eerst a1s corresLo
ndo
n en teekenaar van The lllustrated
pon
dent

News' in 1853 naar Turkije ging,
medemaakte,en vervolgens zich eenigen tijd
in Engelsch-lndië (BomLay) ophield;in 1849
later in dezelfdehoedanigheid den Krimoorlog
om gezondheidsredenen teruggekeerd,werd

hi
j correspondent van primeskt in den ital.
ri
jden,waarbi
jhetpaardzichmetdevoorhand oorlog van 1859,trad daarna in eng staatshoog opricht en de hindernis zoodanig neemt, dienst,was gezant aan verschillendeduitsche
dat het aan den anderen kant op de achter- we
hov
rl
6 Se
.189
6.
De
ren,
kenen
vaove
n Cr
o.we
enpt
Cav
al
cas
elle
voornaamste
beenen neerkomt.
zi
jn:Earl
y

Croupier, helper bi
j 00n speelbank, de Ffez
mïyA painters(inmanuscriptvoltooid1853,

vertegenwoordiger van den bankhouder, derde druk 1879),Hi8t
ovyofpaintingï'
?zzYprf/ldie de verloren gelden int en de geWonnon It
aly Jrp- te/i7'
?
xrfeeoifh fpthe:ït
rfeesf/zcentury
gelden uitbetaalt.
(t871),Life andtime8ofTitan(1877),Raphael:
Crousaz.(Jean Pierre de)Zwitsersch phi- hi8!ïJeand zpprà.
s(1885).
losoof en wiskundige, geb.teLausanne,1663,
GiovanniBattista Cavalcaselle,geb.22Jan
overl. l750, was eerst hoogleeraar in zijn 1820 te Legnano, bereisde na de kennismageboorteplaats,vervolgens teGroningen,later king met Orowe met deze Duitschland,en
werd hijgouverneur van prins Friedrichvan vestigde zich voorts in ltalië:wegens deelHessen-Kassel;hijschreef:Logique,t?'
?
xSystème name aan de revolutie van 1848 verbannen,

de r?//ezït/w,
sq'
.
aeyeutleztfcenduiretkla sefft'fl
de zlpf
gconnaissanceu (1712,in hoofdzaak een
bestrijding der scholastieke formules),Eœamen tf'
t
4pyrrhopj8metzscïes etmoderne(1733),
een zwakke hoewel heftige bestri
jding'van
Bayle), Obserrations crïfïçve: 8ur l'
abre.
qe'de
la lt/giyz
?
xede'
T//J(1744)een kritiekopJvolf
en Lelbnitz, berustende op misverstand van
de leeringen van deze),Traité #'
?
:beau(1T12),
Eœamen du frt
zïfe' de la liberte' de ptw,
:cr,
d'Antoine tlpflï'
zl,
g (1715),Géométrie de8 Jïçzle,
s
et(Ie:s'
arface'
grectilqqnes etcïrczflfzïre: (1f18),
Traite'del'Jtflfctzlip'
?/de8t
,s/crlf.
$'(1722),X'
avre8
#'
srerye.
v(1737),De l'
eypAïfltumain (t737),De
l'eyprïfhumain (1741),Répeœions.
:'
tfz'l'ouvrage
ïsfïfulg la Belle I'
Fb//ïes'
ne(t743).
Crowe,(Catharine)geb.Stevens.Engelscll
.

vergezelde zi
j Crowe naarLonden,keert
lein
1858 naar ltalië terug, en overl.2 Nov.1897.
Crowland.0ud marktstadje in het engelsche graafschap Lincoln,3001 inw
f'row le.Plaats in de engelschegraafschap-

pen Lincoln en York (W est-Riding),aan de
saamvloeiing van de Trent en de Don,3500
inwoners.

Czowll Poillt.1) Hoofdplaats van Lake

county van den noord-amerik.staat lndiana,

2000 inw. 2)Dorp in Essex cot
lnty van den

noord-amerik. staat New-York, 3200 inw.;
inneming van het britsche lort door Ethan
Allen,in M ei 1775.
Crownqlays,eng.kroonglas,benalningvoor
hetloodvrl
je glas,datalgemeenvooroptische
instrumenten gebruikt wordt.

Croy.
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Croy.Kerspel in het schotschegraalschap
lnverness, 15 km .n o.van de stadlnverness,
1800 inw.;bekend door de overwinning der

koninklijke armee op den pretendentKarel
Stuart, 16 April 1746.
Crow W illg.(niet Cow county)County
(district) in het n.van den noord-amerik.
staat M innesota, 9000 inw.,hoofdpl.Brainerd

(zie aldaar).

Croydon.Stad in hetengelsche graafschap
Surrey, 16 km . z. van de Londensche brug

(London Bridge), en een der niet-of:cieele

voorsteden van Londen 103.000 inw.
Crozet-eilanden. Kleine archipel in het

zuideli
jk deelvandenlndischenoceaan,onder

46-461/20Z.B.en 50- 530O.L.van Gr.,be-

staat behalveuiteen aantalternauwernood boven hetwateruitstekenderotsen enklippen uit
de grootere eilanden der Twaalf-Apostelen-

groep, Varkenseiland (hetnoordelijkste),de
Vetgans- of Pinguinsgroep (de zuideli
jkste),
en de beide beoosten van dezelaatstegelegen
eilanden Possession (het grootste)en Oosteiland;allen tezam en hebben een oppervlakte
van 523 krn2.; Pessession verhel'
t zich hier

en daartot 1500 meter;de C.zijnallenonbe-

woond en worden slechts doorwalvischvaarders aangedaan.Zi
j gelden alse0n bezitting
van Engeland.
Crozon. Hoofdplaats Van het kanton C.
(8 gem.
, 17.930 inw.) van het fransche dept.
Finistère, 38 km.van Châteaulin, 8340 inw.;

granietgroeven,handelin sardines,wijn,gedestilleerd,granen,eieren.In denabijheidde

zeebaden van M orgat.
Crozophora NEcK.Plantengeslacht van de
familie der Euphorbiaceeën, m et weinige,
voornameli
jk in het gebied der Middell.
zee inheemsche soorten, meest eenj
arige

kruiden,metafwisselende,eenvoudigeàladen
en alleenstaande bloemen; de in zuideli
jk

Europa en Noord-Afrika algemeen voorko-

Crusenstolpe.

7)
7

stengelomvattend. Steunblaadles ontbreken; de kruld-

achtlge deelen zljn nietzelden metvertakteofstervormigeharen bedekt;debloemen zijntot schernlvormige,
later in de lengteuttgroeiende tullen vereenigd.en worden bilna nimmer door schutblaadjesondersteund;de
kelk ls vrij,4-1)ladlg,en valtten laatsteaf;steeds4,
op den bloembodem gezeten en krulsgewtjs(van daar
kruisbloemlgen) geplaatste llloenlllladen;6 meeldraden,
eveneens op den bloembodem ingeplant,tetradynamlsch
(de beidezljdellngschakorterdan devlcroverlge);het
vruclltbeglnselisvrij,u1ttwee,tenopzichtederasrechts
en llnks geplaatste vruchtbladen gevormd,wlerverdlkte
r
andendezaadlijsten voorstellen,en dledoorhetdunne
tusschenschot,dat dlkwerfonvolkomen is ofgeheelontbreekt,met elkanderverbonden zijn;destljl,waar hij
voorhanden )s, ls enkelvoudlg en eindellngs,en draagt
(overeenkomstlg hetaautal zaadltsten) 2 stempels,d1e
naar voren en naar achter gekeerdz(nàdevruchtis
eene hauw,d1e door nuslukklng dlkwerte'énzadig is en
dan nletopenspmngt;ln ieder lïokge der vrucht bevin-

den ziclllof2 rljellvanzadenmeteenedlkkeschaal,
wleropperhuiddlkwljlseenvleugelvormlgenrandvormt
Hetklenlwltontbreekt Dekientlsgekromd,terwljlllet
worteltlenu eenstegen derugzllde,en danwedereenem
zlds langsderandenderzaadlobben gelegen is,ofook
wel door deze laatsten, dle alsdan eensoflneernlalel'
geplooldzl
jn,omgeven wordt.
Dezezeerduldell
jk enscllerpgekarakteriseerdefanlillc,
wel ,,éélk groot geslacht''gelloemd,wordt vooralln de
n
oordeltke gematlgde zone door eene yrooteverscheidenheltl van vormeu vertegenwooz-digtl.Bpnaalleplanten,
welltezàjbevat,ondersclleldenzichdooreenzekergehalte
aan zwavelhoudende etherlsche olie,(llehaareenevluclltlge sclterpte verleent. V'elen worden daarom dan ook
ats bloedzutverende en autiscorbutlsch midllelen illtle
gelleeskunde gellruikt, terwlzl weder anderen als kool,
salade ()fgroente,genuttlgd ofilz'tgrootgekweektwor-

den,omdatz!jdeeeneotanderenuttlgestofopleverell
Elndelljkworden velen alssierplantcn gekweekt.
Daar de Llnneaansche verdeeliug der Cruclferen ln
Sillquosae elt Sillculosae niet streng wetellschappellzk
kon worden volgehouden,heeft Decandolle daarvooreen
andereln de plaatsgegeven,welkeop de betrekkelljke
ligglng van de onderdeelen der klem berust, en op (le

dwarse doorsnede eener zaadkorrel gemakkelilk kqn
worden nagegaan;terwljldeafwtjkingeltin devruchten
en zaëen a1sgeslachtskeumerken z'tl1genomen.
In Nederland hebben 37 geslacllten van de familie

derC,vertegenwoordlgers,nl.Mattlola, Cheiranthus,Nasturtium, Barbarea,Turrltls,Arabis,CardamlneyHesperls, Slsymbrium, Braya,Eryslmum , Brassioca, Sinapls,
Erucastrum, Dlplotaxls, Alyssum, l'arsetia, Lunama,
Draba, Cochlearla, Cam elina, Sullularia, Thlaspi,Teesdalia, lberis, Blscutella, Lepldlum , Capsella,Senebiera,
Isatis,Neslea,Buneas,Caklle, Chortspora,Rapistrum en
Rhapllanus.

Cruei:x) lat. ,de gekruisigde''.kruisbeeld
mende C. fïzlcfprïc Jvss. (croton fïzlcf/rïuL.),het lakmoeskruid,leverteenelakmoesof Benaming van het beeld van den aan het
tournesol geheeten kleurstof,in Nederland ge- kruis genagelde Heiland en dat reeds in de
bezigd voor haarkleursel, in Frankri
jk voor eerste eeuwen onzerjaartelling alschristeli
jk
het bereiden van de blauwe bezetten,en wel sym bool in gebruik was. Sedert de hervorte onderscheiden van de gewone lakmoes ming hebben de R.K. en de Lutherschekerk
(zie Blauwe kleurstofen,d1.11 pag 1063). het C. behouden.Het is een algem een gelief-

Crtz.,bi
j plantnamen:H.J.N.von Crantz.
Cru, fr. Rauw,ruw,C'
rudïrcïl(vooralvan
spij/en)onverteerbaarheid,
fM
zruees.(Las) Stadjeop heteiland Cuba,
Prov.Santa-olara,6501 inw.
Crueianella L. Plantengeslacht van de
familie der Rubiaceeën,met een 25tal soorten, die voor het meerendeel in de landen,

rpndom de Middell.zee en in westeli
jk Azib'
voorkomen;hetzi
jn kruiden ofhalfstruiken,
metin aren ofhoofdjesgestelde bloemen.
Crueiferen, (Cruciferae), de Kruisbloemigen. Plantenfamilie (Phanerogamen, Angiospermen,Dicotylen, Choripetalen)van de
orde der Rhoadinen of Cruciioren, m et een
1200-tal over de geheele aarde,vooralechter
in Zuid-Europa en Klein-Azië verbreide
soorten.

De C. zi
jn éenjarige,zelden overbltjvendekruiden of
halve heesters, m et afwisselende, enkelvoudige ofvin-

koosd voorwerp voor de ivoor-en houtsni
jdkunst.

Creikshank.(George)Engelsch karikaturist,geb.27 Sept. 1792 te Londen,overleden
aldaar 1 Febr.1878.
Crulnpsall. Fabriekstad in het engelsche
graafschap Lancaster,4 km.n.van Manchester,11.000 inw .
Cruseilles.Hoofdplaats van het kanton C.
(11 gem. 6850 inF.) van hetfransche dept.
Haute-savoie, 15 km.van Saint-lulien,1800
inw.,ruïnen van een versterkt kasteel.

Crusenstolpe. (Magnus Jakob)Zweedsch
publicist en romanschri
jver, geb. 11 Maart
1795 te Jönköping, overl. 18 Jan. 1865 te
Stokholm, begon zi
jn letterk.loopbaan met
eenige novellen,waarinhi
jreedseenbijzonder
talent voor de historisch-romantische vertelling aan den dag legde, hoewel hi
jin het

deehge bladen,de onderste veelalgesteeld en dlkwijls vervolg, door de omstandigheden genoopt,
t0t e-en wortelroset vereenigd,de bovenstegewoonljk zich meer op politiek-historisch gebied heeft

Crustaeea.
-.
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Cryophoor.

-

ge
ne
zde
etnwas,deels ongesneden ruwe,deels gebewogen; met L. H.Hjerta gaf hi
j van s
1:28- 30 een parlelnentsblad uit,dat weldra
halve juweelen, die, om ook elders
een der hoofdorganen der oppositie werd; totsieraad te dienen,er uitkondengenomen
daarna redigeerde hi
j tot 1833 hetin 1830 worden, ofook welin ringkastjes ofdactydoor hem opgerichte blad y,Fâderneslandet'', liotheken bewaard werden.ooltwerden aldus
dat,voor de regeeringijverende,geenopgang genoemd kleine stukken marm er van vermaakte en ook door de regeeringsparti
j niet schillende soort en kleur,waarmede men den
werd gesteund; hierover verbitterd staakte vloer der huizen inlegde, anders ook wel
hij tenslotte de uitgave en sloot zich weder pavimenta ,ccfïlic of emblemata 'permïculcftz
bij de oppositie aan; in zi
jn Skildrinqar ur geheeten. Van daar heetten ook de kunstedetïsrc c/dogen8Aïpfprîc(1834)maaktehij naars in dit vak,die m et de graveerstift opvelehoogeregeeringspersonen bespottel.;bi
j- schriften of fguren in m etaal brachten en
zonderpopulair werden zijn in 1838 in brief- deze verder met goud, zilver of email vervorm begonnen, tqt 1865 als maandschrift sierden,crustavii.
Crustllllleria of- l.l111, sani
ve
r va
voortgezette Stdl
'lmngar tlch tovhâllanden,die
bi
jentsc
he
stand de
tenn
op een aantrekkelijkeengeestigewi
jzevragen n. van Rome en Fidenae,
en personen van Len dag behandelden;van linkeroever Van den Tiber;zi
j was een der
zijn werken zi
jn te noemen: M ovianen (een eerste veroveringen van den rom.staat.
in romanvorm bewerkte, nietgeheelbetrouwCruveilllier. (Jean) Fransch arts 0n ontbare geschiedenisvan Zweden tot hetti
jd- leedkundige, geb. 9 Febr.1791 te Limogeg,
perk derHolstein-Gottorpsche dynastie,6 dln., werd in l824 hoogleeraar in de chirurgische
1840-44), Hluet Te88in lfsdcr enröldet pcA pathologie te M ontpellier,in 1836 in de pafrihet8tiden (5 dln.,Stokh. 1847-50),Carl thologische anatomie te Parijs;hijoverl.6
Johan pcA Sren8karne (3dln,Stokh.1845- 46, Mrt. 1874 te Jussac (dept. Haute-vienne);
vol van haat en wraakzucht getuigende insi- ZiJ'n hoofdwerken ZIJn*
. E88ai yk4r l'anatomie
naties), en Hi8tori8ka .
fkrypozlip/àefdr (dln.1, pathologiquees génLral(18t6),Traitl de'
mzWdCarl XlII, pcA Iledwig E lisabetlt (Wcr/t
?éfc céne ppért
zfpï'
r: (1822),Anatomiewfzf/lplp/guc
(1861),Stamfadernu antecedentia (1863).Euro- (1n cprw.
:h'
amain (1830- 1842),Cour8d'anatoz?t
7,
:hof sstokh.1853- 54),Ettsekel ochett#r plïe de8cviptive(1833- 1838),Dhcouru.:'
/'
r le8
afppl'
gà/
zfrâgan (1863).
flcrpïz':etlavlprtzfiflduAnéflccis(1836),ylscfp-

mfeduyi
l
f,
vfémckkerrclfzdel'Atlmme(t845),Traité
Tl'cstzfpmïepathoiogéqueglnévale(1849tot1864).
Crllx,het kruis en de straf aan hetkruis,

j
l

>

k

do
ieort
v
ugie
tko
hme
etnoqhangen aan de arbor ïzl
/el
îz

@

Is. Deze stral was de hardste
en werd eerst slechts op slaven toegepast,
later ook op vreemdelingen en burgers.
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Struikrooveri
j,zeerooverij,sluipmoord,oproer
en hoogverraad werdenm ethetkruisgestraft.
De veroordeelde werd,na gegeeseld te zijn,
met touwen opgetrokken,aan handen envoeten vastgenageld en leefde zoolang,tot dat

hi
jyan uitputting en honger Lezweek.

Cruybeke. Plaats in de belgische prov.
Oost-vlaanderen, aan de Schelde,3500 inw.

Cruysllautem. Gemeente en steedje in de

belgische prov.oost-vlaanderen,5600 inw.
Cruzy-le-chàtel.Hoofdplaats vanhetkan-

ton C.(18 gem.5920 inw.)van hetfransche

dept.Y onne, 20 km.van Tonnerre,770 inw.
Cryolithglas.Zie Melkglas.
Cryophoor, gr. Een door W ollaston in

1813 uitgevonden instrument,dat de i
jsvorming ten gavolge van verdampingskoude
aantoont.Het bestaat uit een glazenbuis,die
aan beide uiteinden rechthoekig naarbeneden

gebogen is, waar zij in twee glazen bollen

. <x

CRuctlalx ul'
r ol 121'1: xlt7w.

Crustaeea,zie Scllaaldieren.

Crllstae, ook welemblemata,heette bijde

Cuvopuoou.
Rom einen halfverheven beeldwerk ofingelegd
w erk en gesneden fguren op drinkbekers of uitloopt. ln den bol B bevindt zich eenig
andere kunstvoortbrengselen,alsook een soori water,overigens is de geheelebuisluchtledig
vanstukadoorwerkofmosaïk.Behalvebarnstee- en alleen met waterdamp gevuld.Dompelt

nen bekersmetsierli
jksni
jwerk,warenvooral men denbolA ineenkoudmakendmengsel(ijs
gouden zeer gezocht, w aarin edelgesteente en keukenzout) dan slaan de dampen,wier

Crypt.
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drakking de verdere verdam ping van het
water in den bol B beletten,iT1den bol A
neer. Uit,het water van B ontstaat nu zeer
snel damp, die even snelin den bol A gecondenceerd wordt, waardoor echter een
nieuwe, zeer snelle verdamping in B ontstaat en door deze herhaalde en snelle ver-

Ceongrad.

C.ligt Szerb-osanâd,met 5600 inw.,en daartegenover Magyar-csanâd, in het komitaat
Csanâd, m et 3100 inw. De bisschop van
Csapâd resideert te Temesvar.
Csardas, hong.van csdrda: herberg,naam
van een volksdans der Hongaren,onder begeleiding van zigeunermuziek.Door Strauss,

damping wordt ten laatste aan het in B maar ook door Brahms zi
jn fraaie C.-wi
jzen
overblijvende water steeds meer warmteont- geschreven.

trokken,totdat het eindeliik bevriest.
Csatad. Gem eente in het hongaarsche
Crypt. gr.Oorspronkeli
lJ'
k het grafvan een komitaat Torontâl,ten n.van Hatzfeld,3200
martelaar Onder het altaar in deoud-christe- inwoners.

li
jke godshuizen. Toen de christelijke gods-

Csenger. Gemeente in het hongaarsche

bracht men de reliquien van heiligen over

Cservenka. Gemeente en steedje in het

dienst zich later ook uitbreidde overstreken, komitaat Szatmar, hoofdpl.van een district,
waar zich geen nlartelaarsgraven bevonden, aan den linkeroever der Szam os, 3200 inw.
en plaatste die in een ruimte onderhetkoor, hongaarsche komitaatBâcs-Bodrog,7500 inw.
die men de confessio noemde.Dezewerd niet
C.S. l., eng. Afkorting voor Companion

zelden tot onder het geheele koor doorge- of the Sflr of India: Ridder der orde van
trokken en het gewelf moest dan door pila- de lndische Ster.
ren ofzuilen gesteundworden.Opdezewijze Csik of Csikszék. 1) Komitaatvan Honontstonden uitgestrekteonderaardsche,sleckts gari
je,grenstten n.aanhetkomitaatBistritzspaarzaam door kleine vensters verlichte Naszöd, ten o. aan M oldavië, ten z. aan

kapellen. De crypten behooren hoofdzakelijk Haromszek,ten w.aan Udvarhely enMarostot den tijd der Romaansche Louwkunst,dus Torda;hetis4493km2.groot,telt115.000inw.,
van de i1e totde 13e eeuw :zi
jzijn echter en is verdeeld in de vier Stuhlbezirke of
ook in Gothische kerken nietzeldzaam,zoo districten Csik-szent-M ârton, Gyergyo-Tölbevat b.v. de Lubuiniskerk teDeventereen gyes, Osik-szépviz en Gyergyo-szent-Mi-

dergeli
jke C.
klös, mèt 65 gemeenten en de stad CsikCryptodontes, familie van fossiele hage- Szereda.2)C.ofCsik-szereda,stadenhoofdpl.
dissen,zie Rhynchosaurus.

Cryptogalllell.Zie Kryptogam en.

van het komitaat C ,2000 inw.

Cslklova.Plaatsin hethongaarschekomi-

Cryptograapll, gr. Zooveela1s telegraaf- taatKrasso-szörény,5200 inw.;kopermi
jnen.

code;cryptoq
apbje,geheimschrift.
Csikos, hong.van 8811:% veulen. Paarden.r
Cryptom eria Dos.Plantengeslacht van de herder;naam van de eigenaardige :guur uit
familie der Coniferen, afdeeling der Taxo- het hongaarsche volksleven; stout ruiter:
dinen, m et slechts een enkele soort,die in behendig opvanger van paarden, welke hiJ

Japan en noordelijk China voorkomt; zij met een langen zweep, a1s met een lasso
draagt den naam van 0.japonica,de zg. strikt.
japansche cypres (omdat zI
J door Linnaeus Csiky.(Gregor)Hongaarschdramatist,geb.
totde Cypressen werd gerekend);hetiseen 8 Dec 1842 te Pankota (komitaatArad),was
boom van 30 meter, met heldergroene,ge- eerst hoogleeraar aan het r.-kath.priesterkroonde naalden, in Europa in parken enz. seminarie te Temesvâr,ging in 1878 tot het

wela1s sierplant aangeplant.
C:.,Scheikundig teeken voor Cesium.
Csaba, of Béke
's-csaba. Stad in hethongaarsche komitaat Békés,33000 inw.;in de
omgeving van deze het voorkomen van een
dorp hebbende stad,graan-.hennep-enwi
jnbouw en veeteelt
Csakathurn.Gemeente en hoofdplaatsvan
een district in het hongaarsche komitaat
Zala,4200 inw.
Csakvar. Gemeente en bedevaartsoord in

protestantisme over, huwde, en wijdde zich
geheel aan de literatuur;hi
j overl.19 Nov.
1891 te Pest;hi
j schreefaanvankeli
jk kerkhistorische werken en novellen(Uithetleven,
Photographiën,enz.),werd in1878dramaturg
aan het nationaal theater te Pest, en vervaardigde een menigte drama'sen bli
jspelen,
die allen veel succes hadden;hiivertaalde
ook klassieken (Sophocles,EuripiLes),en uit
hetfransch (Molière)en engelsch.
Csongrad. 1) Komitaat van Hongari
je,

Ceaky.(Albin)Hongaarsch staatsman,geb.
minister van eeredienst en onderwi
js, trad
m et het ministerie W ekerlé af.
Csanàd.1)Komitaat vanHongari
je,grenst

aan Torontâl en Bâcs-Bodrog, ten w. aan
groot,telt190.000 inw.
,en is verdeeld inde
drie Stuhlbezirke of districten Csongrad,
DorozsomaenMindszent;hoofdstadisSzentes.

het hongaarsche komitaat Stuhlweiszenburg, grenst ten n.aan Jasygien-Grosz.lfumanienaan den voet van het Bakonywoud,5000inw. Szolnok, ten o.aan Be'kés en Csanâd,ten z.
19 April 1841 te Krom pach,werd in 1888

ten n. en o.aan de komitaten Be
'késenArad,
ten z.aan Torontâl,ten w.aan Csongrad,is
16181/4 km2.groot,en telt 132.000 inw.; de
M aros,die de zuidgrens vormt,isheteenige
stroomende water van hetkomitaat;debodem

Pest-pilis-solt-Klein-Kum allien, is 3413 km2.

De rivier Theiss deelt het komitaat in twee
helften, overigens wordt het door de Köros
en de M aros bewaterd;over het geheelvlak
is C. een der vruchtbaarste komitaten:het
voert vooral granen uit;verschillendedeelen

is ri
jk aan humus en wordt goed bebouwd; staan periodiek aan overstroomingen bloot.
de voorn. plaatsen zi
jn Mako,
' Battonya en 2) Gemeente en hoofdplaatsvan hetdistrict
Nagy-luak. 2) Plaatsin hetkomitaatToron- C. van hetkomitaat van dien naam ,aan de
tâl aan de M aros, 1900 inw.;niet ver van

saamvloeiing van de Körös en de Theiss;

Ceorba-m eer
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20.
000 i
nw.; sodaziederijen,wi
jnhouw) veeteelt, vischvangst.
Csorba-m eer. Het grootste Lergmeer bezuiden den Hohen Tatra in Hongari
je,op de
waterscheiding tusschen W aag çn Popper,
zeer schilderachtig gelegen op 1351m.boven
zeespiepel, 20 hectaren groot,wordt om het
schoone uitzicht op den Tatraberg, op de
dalen der W aag, Popper en Herna
'd en de
daarachtergelegen bergen,veelvuldig bezocht.
Csorlla. Gemeente in het hongaarsche
komitaat Odenburg,hoofdplaats van eelldistrict, 6100 inw.: Op 13 Juni 1849 had hier
een verwoed gevecht plaats tusschen dekei-

Cuba.

Ctesipholl,1) atheensch staatsman,diena
den slag bi
jChaeronea hetvoorsteldeedom
aan Demosthenesvoorzi
jnegrooteverdiensten

en opofferingen eengoudenkransteschenken,
waartegen Aeschines,de handlangerderm ace-

donische parti
j,zich verzette;deredevoering
vpn deze benevens die van Demosthenes,
waarin hi
j hem zegevierend bestreed, zi
jn
bewaard gebleven. 2) C., in het perzisch
Taisafftn, stad aan den linker oever van den
Tigris, tegenover Seleucia, was in lateren

tijd de aanzienli
#
jkste stad van Assyrië en
de winterresidentie der Romeinengtevenseen

sterke vesting, die onder Trajanus, Septizerli
jke troepen onder generaal W ylst(die mius, Severus,Probus,den Romeinen meerm
alen in handen viel.
hierviel)en de llongaren onder Kmety.

Csurgb.Gem eente en hoofdplaats van een
Cu., afk.van C'
aprum.Scheikundig teeken
district in het hongaarschekomitaatSom ogy, voor koper.
3100 inw.
Cuajillieuilaja.Plaatsin den mexic.staat
Ct. Minder gebruikeli
jke afkorting V00r Guerrero,aan derio delosEsclavos,2500inw.
Connecticut;ook cent.
Cualedro. Plaats in de spaansche prov.
Ctenopllora,zie Ribkwallen.
Orense,3600 inw.
Ctesias,tijdgenootvan Xenophon,werdte Ctlapiaxtla de Lira Plaatsin den mexic
Cnidus in Carië
. g
eboren,kwam waarschijnli
jk staat Tlaxcala,3300 inw .
in 416 v.C.aan hetperzische hof,vergezelde
Cuartero.Plaats op heteiland Panay,prov.
Artaxerxes Mnemon op zi
jn veldtocht tegen Capiz, 7300 inw.
'uantepee. Plaats in den mexic. staat
Cyrus, genas des konings wond, di: hi
jin tp
den slag bi
j Cunaxahadontvangen;enkeerde Hidalgo,5000 inw.
in 399 naar zi
jne vaderstad terug.Alsli
jfarts Cuantla de X orelos. Distdctshoofdplaats
deskoningsgenoothi
jgrootaanzienenmaakte in den mexic. staat M orelos, 14000 inw.,
van zijn verbli
jf in Perzië gebruik om een suiker-industrie.
nauwkeurige kennis van den toestand des
Ctxba. Eiland, het grootste der Groote
lands te verkri
jgen en die in een groot,uit Antillen,ligt (tusschen 74 en 850W .L.v.Gr.
23 boeken bestaand werk neer te leggen en en tusschen 19O50'
- 23010'N.B ),in langgeaan zi
jne landslieden,waaronderdaaromtrent strekten vorm vöör de golf van Mexico,
eene groote onwetendheid heerschte,medete tusschen straat Florida,hetW indward-kanaal
deelen. Ctesias behandelde daarin eerst de en dekaribischezee;grootstelengte,van kaap
assyrische? dan de perzische geschiedenistot San Antonio in het w.totaan PuntadeM aisi
op den ttd van zijne terugkomstuit Perzië, in het o., bedr. 1200 km.,de grootstebreedte

waarbijhj vandearchievendeslandsgebruik 160km.,(kleinste 40kn).
)deomtrek(kustli
jn)
maakte.W i
j bezitten slechts brokstukken er 3750 km.(waarvan1684opdezuz-en1596op
van. De oude geschiedschri
jvers hebben er de n.-kustkomen),zonder debaaienenvoorveelvuldig uit geput, doch leggen hem ge- sprongen 3190 km.deoppervlakte112191kmz.
brek aan waarheid en geschiedkundigetrouw (metIsla de Pinos ten z.
,en de overige bijten last
eden hiervan is misschien
.e, de r
ook daarin te zoeken) dat Ctesias, wiens
waarde m e1 evenwel ook niet te hoog
moet schatten, door de gelegenheid die hl
J
had om inlandsche bronnen te raadplegen,

behoorende kleine eilanden,a1sdeColoradosklippen, de Romano-eilanden ten n., de Jardines delRey y de la Reina en deLaberinto
de doce Leguas ten z. echter 118833 km2.
De m eest vlakke kusten, hoewel van een

dikwi
jlsaanleiding vond,om degebeurtenissen,
vooral die betrekking hadden op den stri
jd
van Griekenland met Perzië,anders dikwijls
niet ten gunste zi
jner landslieden op te vat-

40-talvoortrefeli
jke havensvoorzien,zi
jnmet

ten-wi
jinsgeli
jksslechtsbrokstukken,meestal
op de natuurli
jke historie betrekking hebbende; de bouwstoien voor dit werk verzamelde hijzelfin Perzië en metveelzorg.
Van zi
jne overige werken is niets bewaard

fuegos(Jagua) en Broa aan de zuidkust.

klippen, zandbanken, koraalrifen en kleine
eilanden bezet en daardoor op vele plaatsen

moeili
jk te bereiken;de grootste baaien van

ten en voor te stellen, dan deze gewoon het eil
and zi
jn die van Nype enNuevitasaan
waren te doen Van een tweede w erk bezit- de noordkust en die van Guamtanalno, Cien-

gebleven.
Ctesibiuy, leefde omstreeks 240 V.C.in
Alexandrië onder Ptolemaeus Euergetes,had
grooteverdiensten alswerktuigkundige,vooral
met betrekking tot diew erktuigen,wierwerking berust op de drukking der lucht en de
daardoor teweeg gebrachte kracht. Onder

Het eilandisopgebouwduitsyeniet,graniet,
porphyr en een door het geheele eiland loopende serpentineformatie ln geologisch opzicht doet Cuba zich voor a1s een voort-

zetting van den bergketen die van zuidelijk
M exico en uit de golf van Honduras over de
Kaaiman-eilanden heenstri
jkt en zich ten

deeldt
wor
e onderzeesch voortzet! de serpentine
door kalksteenvormlngen begeleid,
waarop de waterscheiding en devindplaatsen

der delfstofen gelegen zijn; de noordkust
anderen vond hij metzi
jn leerling Hero de wordt omzoomd doortertiairekalkgesteenten,

pompen uit,den krommen hevel en de pers- van welke lange kiezelkalk-,mergel-en zandfontein.
steenruggen uitgaan, die hier en daarasphalt

Cuba.
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en aardolie bevatten.In het binnenland van
het we
heuve
waa
rvsaneilands verheft zich
stelltl
ia
knd,
dee
l de
e0n
de Pan de M atanzas(390 m.)en dePan de Guajabon(594m.)
de hoogste punten zlJn* door de midden-

Cuba.

terwi
de
zj
oe
ltswa
chi
tl
e
drpvi
ad
ss
dcehe
nnbijmenigte voorkomen;
zi
jn verwant aan die

van Zuid-Amerika, de tal
ri
jke cubaansche
landweekdieren daarentegen sluiten zichm erk-

waardigerwi
jze nader bij die van Azië en
Afrika aan;de insectenfauna,overhetgeheel
,
uitmuntende door rijkdom en pracht,bevat
(600 m.) enz., die met hun kale, naakte veleeigendommeli
jke vormen.
hoogten de zuidkust tot op geringen afstand
Aa
n
d
e
l
f
8
t
o
fe
n
bevat het eiland vooral
naderen en aan hun beide hellingen een koper, dat in het zuiden in groote hoeveelkarstkarakter vertoonen; oostel
i
jk Van de heid wordt gewonnen,verder in de alluviale
vlakte van Principe begintheteigenli
jkberg gronden eenig goud en zilver, en voorts
land van Cuby,dat zi
jn hoogste toppenheeft steenkool,asphalt,marmer,gips,jaspissoorten,
in de Sierra's tusschen Kaap de Cruz en 0nZ.;over het geheelishetmijnwezen onbeMaisi,met name in de Sierra M aestra,diein
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den Pico de Tarquino 2560 m. enin denPico

duidend.
Van de geheele Oppervlakte des eilands

0jo delToro 1582 m.bereikt.

wordt nog slechts ongeveer 71/2 percent be-

koudste maand isaldaarJan.(22,20),warmste
maand Aug.(280 C.);degemiddeldeuitersten
bedragen 371/:0 en 13GC;perjaarvaltOngeveer 1200 mM.regen;de regentijd duurt
van Mei tot 0ct.; de regenrijkste maanden
zi
jn Juni,Sept.en 0ct.;de warmte wordtin
de maanden Juli en Aug: door zeewinden
Fetemperd;aan de noordzilde van heteiland

(ingenios) liggen;C.is een der belangri
jkste

Onder de 150 rivieren is slechtséen enkele bouwd; uitgestrekte deelen van het binnenover een beduidendeuitgestrektheid(150km.
) andztjnnogzelfsweinig ofin hetgeheelniet
bevaarbaar,bI.de in de Sierra Maestra ont- l
bekend;niettemin is de landbouw hethoofdspringende en in de Gran Bajo deEsperanza middelvan bestaan; het belangrijkst is de
m ondende rio Cauto.
cultuur van suikerriet? vooralin het district
Aan de grenzen der tropenzone gelegen, Vuelta Arri
ba, waar aan de noordzi
jde van
hreft C.over het algemeen een voortrefelijk het eiland, in het gebied van de beroemde
kl%maat;jaartemperatuur te Habana 25,
30U., roode aarde, uitgestrekte suikerplantages

Is de n.o.-passaat een regenwind;C.ligt op
het punt waar dewest-indische cyclonen,van
het oosten kom end,zichnoordoostwaartswenden. Dedoo
kurstde
streken, ten deele moerassig,
worden
gele koorts geteisterd;Habana geldt van Juni- oct.alsdeongezondste

stad ter wereld,terwijlin den winterhetklimaater overheerli
jkis;dezuidkujtenhebben

van aardschokken en storm enteligden,echter
niet in die mqte als vele der overige An-

tillen;de binnendeelen van 0.zi
jn gezond.
De Fora is over het geheeldie van den
west-indischen archipel(zie W est-lndië);de
fanna van C., die totde west-indische sub-

factoren in de suikerkwestie en op deam erik.
suikermarkt de voornaam ste concurrent van
de Javasuiker 0n de europeeschebeetwortelsuiker.ln tegenstelling metdewi
jzevanvoort-

brenging op Java,waar elk jaar een nieuwe
aanplanting moetplaatshebàen,kan vanhet
cubaansche riet,datongeveer 1l/zjaarnoodig
heeft om op behoorli
jke lengte te komen,en
na een oogst telkens weer aangroeit,gedurende 5- 25 jaren gesneden worden;nadat
de laatste opstand tegen Spanjedesuikerproductie bijna geheel tot stilstand had gebracht (in 1890 wasde opbrengstruim 11/x
millioen ton, in 1896 nauweli
jks 1/5millioen
ton)nam zi
j na deinterventiev/dVer.Staten
weer sneltoe (1901 3Ismillioen en 1902 9/1:
millioen ton);de produstiekosten echter zi
jn
zeer hoog en doordat zi
J van allerleifactoren

(ligging der plantages, vruchtbaarheid van

den grond, beschikbare werkkrachten,trek-

vee) afhankeli
jk zi
jn,ook zeer verschillend;

regie van het neo-tropisch gebied behoort, de Cubasuiker,evenalsalle andereingevoerde
is zeer arm aan inheem sche grootere zoog- sui
ker,betaaltthans (1902)in deVer.Staten
dieren;apen en herten zi
jn ingevoerd;deop 1.685 dollarct.per pd.invoerrechten;van cuC.voorkomende wildehond iseennakomeling baansche zi
jdeisreedsbi
jhetCongresaangevan den ingevoerden hond;werkeli
jkinheem- drongen op tariefverlaging van suikerentabak
sche zoogdieren zijn eenaantalvledermuizen, van Cuba, op grond, dat het eilend zonder
verder een soort aguti(Dasyprocta crïyfcfc) een zoodanige bevoordeeling in den concuren andere boom en-bewonende knaagdieren; renti
estri
@
i
@d ten onder zal moeten qaan;de
het merkw aardigste bestanddeel der cubaan- riet- en bietsuikerplanters van Louislana,de
sche fauna is echter een tweetalinsecten- Beetsugar Company en de tegenstanders van
eters (van het geslacht Solenodonj, daar tariefverlaging in het algemeen wenschen
insecteneters in geheel Zuid.Amerikaontbre- echter dit verzoek van de hand gewezen te
ken en hunne naaste verwanten zich op M a- zien;een beslui
tin deze isthans(Febr.1902)
dagaskar bevinden; de kust w ordt door een doorhetCongresnognietgenomen-Hettweede
robsoort bezocht, die de monniksrob der hoofdvoortbrengsel des eilands is tabak;die
Middell.zee zeer nabijkomt;devogelwereld vooral wordt verbouwd in hetdistrictVuelta
bestaat deels uit voor Cuba kenlnerkende Abajo, aan de zuidzi
jde,110- 120 km.lang,
soorten (een 40-tal),deelsuit soorten diehet 30 km. breed; de koffeplantages bevinden
neo-tropisch gebied ei
gen zijn en verder uit zich voornamelijk in de oosteli
jke provincie;
noord-am erik. vogels, van welke laatste de andere producten van C.zi
jn katoen,cacao,
m eeste echter C.slechtsop dentrek bezoeken; i
ndigo,maïs,ri
jst,aardappelen,tomaten,anaonder de reptiliën zijn enkele gekko's en nas, bananen enz. De uitgestrekte savanen
reuzenslangen karakteristiek voordeAntillen, leenen zich uitmuntend voor de veeteelt; de
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veestapelheeft echter gedurendedenlaatsten
opstand zwaar geleden.De groot-industrie is
beperkt tOt het bewerken van de op het
eiland geoogste suiker entabak.DeUniewas
steeds het voornaamste handelsgebied van
Cuba; thans onder suzereiniteit daarvan gekomen en onbevoegd
ch door handels, om zi
verdragen nieuwe afzetmarktenteverzekeren,
is de econom ische toekomst van het eiland
geheel afhankel
ijk van de beslissing van het
Gongres inzake de aangevraagde tariefver-

staandekapitein-generaalbijnaabsolutenaacht;

laging (zie boven); de hoofdartikelen van
uitvoer zi
jn suiker en tabak; ook van de
andere bovengenoemdeproductenworden aanmerkeli
jke hoeveelheden in deVereen.Staten
omgezet.
Tegen heteinde derspaanpcheheerschappij

nog niet in alledeelen vastgesteld.Heteiland

bezat C.een spoorw egnet van 1600 km.;de

eerste li
jn van HabananaarGuanajay,werd
in 1837geopend;tienjarenlaterwasreeds
een saam hangend net voorhanden; in het
zuiden voert een li
jn van Cienfuegos naar
Sant-clara , in het oosten een van Puerto
Principe naar Nuevitas;later werden li
jnen
aangelegd van Cardenas en Ooncha naar
Aguada en Esperanza overEncrucijada,van
Casilda naar Fernandez,enz.; sinds de losmaking van Spanje zi
jnplannen ontworpen
voor een li
jn over de geheele lengte vanhet
eilpnd, terwi
jl zi
jli
jnen de kuststreken daar-

na den opstand van 1868--78 kregen de bewoners eenige bevoegdheden voor hunne

plaatseli
jke aangelegenheden; in 1884 werd
het eiland, ten minste in naam ,zooveel als
een provincie van het koninkrijk Spanje;
echter bleef het nog onder het departement
van koloniën ressorteeren.ThansvormtC.zooveelalseenrepubl.,ondersuzereiniteit van de

Ver.Staten;de staatsrechterlijkebetrekking
van C. tot genoemde mogenlheid is echter

kiestzi
jneigenpresident;eindeDec.1901werd

Thomas Estrado Palma totpresidentgekozen.
Geucbjedenjs'
. C. werd 27 of 28 Oct.1492
door Columbus ontdekt en door hem Juana
gedo
do
oropVt, een naam die evenmin als de later

elasquez ingevoerde(Fernandina),de
inheemsche heeftkunnen verdringen.N0gbij
zi
jn dood hield Culumbus C.voor een deel
van het amerik.vastel.,eenm eeningwaarvan
eerstin 1508 bi
j de door Sebastian Ocampio
volbrachte omvaringdeonjuistheid bleek.ln
1511 veroverdeDiegoVelasquez,gouvern.van
llet zuidwesteli
jk deel van Hispaniola (he:
tegenwoordige Haïti),heteiland;hi
j stichtte
i
n 1512 de stad Baracoa,en binnen enkele
*

erde den
j
aron n0g vijf ofzes steden,bevordnge
lnvoer Van negers,knoopte betrekki
nm et

M exico aan, verkreeg de waardigheid van
kapitein-generaal van Cuba en allelatereveroveringen, en had reeds in 1520 het eiland
in een toestand van betrekkeli
jken bloeigebracht;hi
j stierfin 1524;ook zi
jn opvolgers
bei
rden zich in den welstand van heteiland
:i
#ve
gedurende den bevrijdingsogrlog, volgens te bevorderen,waartoevooralhetbeschermen
schatting,met ongeveer 1/a;bovendien keer- derindianen bi
jdroeg;onder Hermando Sito,
den sinds een groot aantal der op 200.000 die in 1539 stadhouder werd,begon m en de
zielen geschatte spaansche bewonersnaarhet ingeborenen te onderdrukken,en,weldra op
m oederland terug; volgens een voorloopige verzet stuitende,hen uit te roeien; hierdoor
telling zou het eiland niettemin nog ruim 11,
/2 ging het eiland snel achteruit in bloei, en
millioen inw. tellen;de landverhuizing naar sl
echts zi
jn gunstige ligging en de voortrefCuba is intusschen door de verscherping der feli
jke haven Habana redden het van een
mede in verbinding zullen stellen. ln 1890
waren 3548 km . telegraafdraad , over 167
bureaux voorhanden.
De bevol
king van C.,bi
jde volkstelling in
1887 op 1.631.687 zielen gesteld,verlninderde

betrekkelijke wetten der Unie sinds April gelijk lot alsde overige Antillen (zie W est1899 zeer verzwaard geworden enreedsdoet lndlë). ln de plaats van hetoude Santiago
zich allerwege het gebrek aan geacclimati- werd in de laatste helft der 16.
1 eeuw Haseerde werkkrachten gevoelen. V'
oor den be- bana hoofdstad.In den loopder17'
Ieeeuw had

vrijdingsoorlog telde heteiland 13 grootere
steden (ciudades) en 12 kleinere (villas),benevens een menigte dorpen (pueblos)enverspreide hoeven (caserias); gedurende den
oorlog werden 274 grootere en kleinere
plaatsen verwoest. ln hetjaar 1890 bestond
de bevolking behalve uit spanjaarden in
kreolen uit ongeveer 750,000 kleurlingen
en 44,000 chineezen;in1886werddeslaverni
j

heteilantlzwaar te li
jden van deFlibustiers.

ln 1717 verklaarde de spaansche regeering
den cubaanschen tabakshandel tot haar m onopolie; in heteerst verwekte dezen maatregel een reeks opstanden, die echter met
geweld werden onderdrukt; vervolgens begonnen de Cubanen zich op den sluikhandel
toe te leggen; vooral met het britsche Jamaika;deze handel nam weldra zoo toe, dat
geheel afgeschaft. C is verdeeld in 6 naar de spaansche regeer.besloothem metgeweld
de hoofdstedenbenoemdeprovinciën:Habana, te keer te gaan; behalve dat hierdoor mede
M atanzas, Pinal de1 Rio, Puerto Prillcipe, den grond werd gelegd voor delatere onverSanta-clara en Santiago deCuba.Hoofdstad, zoenli
jke verbittering,geraakteSpanjehierbij
zetel der regeering en voornaamste uitvoer- ookl
lerhaaldelijk lnetdeEngelschenin conllicà
haven is Habana,in 1887 m et ruim 200,000 ln den kolonialenoorlogtusschenFrankri
jk en

inwa; andere belangri
jke havenplaatsen zi
jn Engeland, waaraan Spanje op fransche zijde
M atanzas, Cardenas, Sagua-la-orande, Nue- deelnam,ondernamen de Engelschen in 1t62
vitas, Jibara, Baracoa, Manzanillo, Casilda m et 44 oorlogschepen een aanslag op H abana,
(de haven van Trinidad) en Cienfuegos.ln welks gouverneur, Juan de Pratlo-portokerkelijk opzicht vormtC.de kerkprovincie Carrero, zich na een maand verweer m oest
Santiago de Cuba. Onder het spaansche re- overgeven;de Engelschen namen daarop bezit
gime had sinds de koloniale verordening van van de stad en de omgeving,stelden hetver29 Mei 1825 de aan het lloofd der regeering keer vri
j, doch verruilden hun verovcring
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bi
j den vrede van Parijs in 1763 tegen
Florida.De kortebezettinghadechterbelangri
jke gevolgen voor het eiland, daar de
spaansche regeering de oude handelsverhoudingennietweervermochtte herstellen,en in
1765 ook hetvrijverkeermetSpanjemoest
toestaan ; hierdoor werd de grond gelegd
voor den snellen opbloei van het eiland en
vooral van Habana,hetwelk sinds 1773 het
middelpunt van den slavenhandel in geheel

Cuba.

streven; aan de andere zi
jde achtten ook de
Amerikanen aansluiting van Cubabi
j 4eUnie
zeer wenscheli
jk,vooralgmdat ookEngeland
begeerig bet oog sloeg op hetrijke eiland:
in 1845repdsbesprakdesenaatteArashington
hetvoorstelom metSpanjeinonderbandeling
te treden omtrent den aankoop van C.;in
1846 vormde zich een bond,waartoeook vele
voorname Cubanen behoorden , en die de
spaansche regeering 200 millioen dollars als

Spaansch-Amerika was.ln 1777 werd C.tot kooppri
js aanbood;Spanje wees hetaanbod
een onafhankelijkkapitein-generaalschapver- af;terwi
jlnu in de VereenigdeStatendepers
heven Gedurenle de franscherevolutietrok- voorannexatie van het eiland i
jverde,verzaken vele royalisten van SanDomingonaarC.; melden zich op Rhode-lsland in het geheim

van dezen leerden de cubaansche planters
allerlei hen nog onbekende cultures kennen,
o.a.ook de kof:ecultuur.Sinds den slavenOpstand van 1812, door den vri
jen nerer
Aponto verwekt,en in de geboorte verstzkt,
waren soortgeliike opstanden aandeordevan
den dag;in 1818 gafde vrijlating derslaven
in de naburige fransche koloniëp aanleiding
tot een bijna algemeenen opstand,die met
gruwzam e gestrengheid werd onderdrukt,
waarbi
jeen10,000-talnegersomkwamen HoewelEngeland herhaaldeli
jk opafschaf:ngvan
den slavenhandclaandrong,enSpanjeallerlei
verbodsbepalingen uitvaardigde,enïovendien

1500 man vri
jscharen onder overste W hite,
eiland metgeweld aan Spanje te ontrukken;
ten slotte echter verijdelde êle regeering der
Uniedezevolks-wederrechteli
jkeondarneming.
Men zochtnu de agitatie een wettigen vorm
te geven en richtte de z
rlunta promovedera
de los interesespoliticos de Cuba''op,waarvan de venezolaan Narciso Lspez president
werd; bovendien ontstonden allerwege geheime bonden. Met het oog op dit alles
bracht Spanje hetbezettingsleger Op 25.000
man,terwi
jlde omzichtige enenergiekeJosé
de la Concha totkapitein-generaalwerd beol
n in verstandhouding met de kreolen het

allerlei genootschappen tot het uitsluitend noelnd; in Aug. 1851. deed Narciso Lopez
bezigen van gewone loonarbeiders verrezen, met den alnerikaan Crittenden enden hongaar

bleefhetmisbruik niettemin bestaan enwerden gedurig meernegersuitAfrikaingevoerd,
tot gelnelde opstand van 1848 deplantersop
vreeselijke wtlzc aan het gevaar,voor hen
aan de slaverni
j verbonden,herinnerde.
Sinds de kontinentale koloniën zich van
Spanje hadden losgemaak-t,begon Cuba,als
sleutelvan de golfvan Mexico en natuurli
jk
handelsmiddelpunt tusschen de havens dier
golfen die van de Karibischezee,eensteeds
belangri
jkerrolte spelen in hetverkeertuss
c
he
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Pragay bijBahiaHondaeenlanding,dieechter
Lopez, 453 man,werd geheelvernietigd,hi
j
zelf lnet zeven overgeblevenen op 1 Sept.
1851.te Habakla ter dood gebracbt.
ln 0ct 1854 kwal en op verlangen van president Pierce de bijde hoven van Engeland,
Spanje en Frankrijkgeaccrediteerdegezanten
der Ver.Staten (tuchanan,Soulé en Mason)
te Ostende lli
jeen:zi
j vaardigden een openbare verklal'ing uit, volgens welke de afwi
jzinva
g nvan
de1z
jde
vla
noeSp
anl
jl
eareevo
neorrko
opas
om
b.v.
2i
4
mi
li
n do
Cub
geheel mislukte: de lcleine legermacht van

het eiland op allerlei wlze te beglznstigen; de Unie het recht zou geven.hetJzvoorhaar
in 1816 werd de tabaksmonopolieopgeheven, inwendige rust en voor haar bestaangevaar-

in 1818 algelneene handelsvri
jheid verleend;
hierlnede zocht de spaansche regeering
derz invloed der zuid-amerikaansche vrijstaten onschadeli
jk te maken; deze laatste
bespraken reeds op een congres in 1821
de wenscheliikheid dat ook Cuba zich
van het moeherland afscheidde en besloten

lijke'' eiland te annexeeren; de dadeli
jke
waarschijnli
jk de inbeslagneming van eenige
amerik.schepen in cubaansche havens,waarvoor geene genoegdoening verkregen kon
worden;deburgeroorlogdrongdezaak echter
voorloopig op den achtergrond. lnmiddels
aanleiding tot dcze dreigende verklaring was

elke poging in die richting krachtig teonder- groeide de ontevredenheid methetspaansche
steunen; voor het spaansche bestuur en het bestuur op Cuba zelf lnet den dag aan ;in
deel der bevolking dat den toestand gaarne 1855 werd een door de cubaansche Junta te

bestendigd zag (ambtenaars,grondbezit),be- New-Arork geleide samenzwering van ontegonnen nu de verwikkelingen,die eerst op vreden kreolen olltdekt;de hoofden werden
het einde der 19'
1eeeuw en metverliesvan gevangen gezet,12 Febr.van genoemd jaar
het eiland eindigden;behalve dat eengroote werd over het eiland de staat van beleg
menigte slaven ten onder gehouden moesten afgekondigd, verder werd nevens het reeds
worden, begonnen ook de door het slaven- 30.000 man sterke bezettingsleger nog een

wezen gedemoraliseerde kreolen het hoofd militie, waarin ook mulatten en vrije negers

op te steken,ontevreden over den voorkeur werden opgenomen,onder de wapens geroe-

die de spanjaarden boven de op heteiland
geboren onderdanen der spaansche kroongenoten, over hooge belastingen entollen,over
de verwaarloozing vandematerieelewelvaart
deseilands door Spanje,enz.;omstreeks1840
begon een sterke kreoolsche partiinaarpolitieke vezbinding met deVereenigheStatente

pen. Voer de planters op Cuba was,nadat de tegenstanders der slavernijin NoordAperika hadden gezegevierd,devoornaamste
reden weggevallen,waarom zijaanhetamerik.
bestuur de voorkeur zouden geven bovenhet
spaansche,zoodat de Unie op heteilandzelf
zjn machtigstebondgenootenverloor.Concha
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bleeftot1860 alskapitein-generaalop C.,en
werd opgevolgd doorF.SerranoyDominguez,
die in 1863 vervangen werd door generaal
Domingo Dulce y oeray; ook onderdezen

Cnba.

een voorwaarde die bi
jvoorbaat alle onderhandeling onmogeli
jk maakte.EindeFebruari
1869 verklaarde de republikeinscheregeering
der Middenprovincie de slavernijafgeschaft;

nam de ontevredenheid onderdekreolen hand nog dezelfde maand geraakte ook de dorpen-

overhand toe;voor denaanlegvanverkeers- provincie Las Villas(Santa-clara)inopstand:
wegen in de binnengedeelten des eilands, hier stelde zich een pool, generaal Rulofs
w erd zoo goed als niets gedaan,hoewel aan aan het hoofd,die in alle gevechten m et de
zoodanige wegen grootebehoeftewas;handel spaansche troepen overwinnaarbleef.10 April
en scheepvaart konden zich om deze reden 1869 kwam te Guaimaro een nationaal con-

en doorhetgeheele stelsel,dathetverkeer gres bijeen, waarheen zoowelhet oostelijke
tusschen de koloniën en hetmoederland als als het middendepartement afgevaardiglen
kustscheepvaartaanmerkte,endenbelangri
jken gezonden had; dit congres verklaarde het

handel met de Ver.Statendoorongehoord
hoogeuitvoerrechten drukte,nietontwikkelen,
en de landbouwni
jverheid werd verlamddoor
allerleibijzondere belastingen.W elberiepde
spaansche regeering in 1866 een junta om
over de hoogstnoodige politieke en sociale
hervormingen te beraadslagen,dochweldra
bleek dathethiermedegeenernstwas.Gene-

deel van het eiland datnuvan Spanjel0sgemaakt geachtkon worden totéén republiek ;
de republiek werd in vier staten verdeeld,
een grondwet werd aangenomen,Cespedes
werd totpresidentgekozen,en Quesadatot
opperbevelhebber der troepen benoemd De
opstand begon nu voor Spanje een steeds
bedenkelijker aanzien te krpgen,daar de in-

1868 de indirecte belastingen nog met 10
procentverhoogd,terwi
jltevenseenonzinnige
vervolging tegen de reformpartij werd begonnen, al hetgeen de verbittering ten top
deed stijgen. 2 Aug. 1868 organiseerden F.
Maceo ösario,F.B.Aguilera en ManuelA.
Aguilera, ten huize van eerstgenoemde te
Bayamo,een samenzwering,om Cuba van de
spaansche heerschappi
j te bevrijden;de be-

terwi
jlhetdoor den guerilla reedsafgematte
spaansche leger door de gele koorts als gedecimeerd werd, en de onhandelbare bandelooze voluntarios (vrijwilligers) eerder een
bezwaar te meer dan een hulp waren;door
hun plunderzucht en gruwzaamheden van
allerlei aard gaven zi
j den stri
jd geheelhet
karakter van een verwoestingsoorlog,die de
verbittering en den haatbijdendagnogdeed

hethoofdervan,dieop100ct1868deonafhankeli
jkh yan C.uitriep;weldra was ongeveer
het geheele oosten en centrum des eilands
in handen der opgestanen,die dadeli
jk een

voudig gevangen enzonden hem naarSpanje
terug; zi
jn opvolger, Caballero de Rodras,
kon met zi
jn muitend leger nietstegen de
insurgenten ondernemen, en werd weldra

raal Dulce werd opgevolgd door Lersundi; surgenten van uit de Ver Staten toevoer
onder diens bestuur werden in den zomervan van m anschappen,wapens en munitiekregen,

weging breidde zich m etgrootesnelheid over toenemen; in hun overm oed namen zn den
de oosthelft van het eiland uit;te Manza- stadhouder, generaal Dulce , die hun niet
nillo stelde Carlos M anuelCespedes zich aan energiek genoeg scheen,op 2 Juli 1870 een-

republikeinsche regeering instelden,metSal- vervangen door generaal Balmaseda,die in
vador Cisneros Betancourt,markiesvan Santa 1872 het bewind aan José de la Concha

Lucia,en degebroederslgnacioen Eduardo moest afstaan.lntusschen kon Spanje,door

Agramonte aan het hoofd, Cespedes echter de Karlistische w oelingen bezig gehouden,
verklaarde zichzelven tot kapitein-generaal geen doortastende maatregelen nemen; een

van het oosteli
jk departement,datzich van
de republikeinsche regeering onafhankeli
jk
beschouwde,alboeweltotvoorloopig gemeenschappeli
jke actie in hetveld beslotenwerd:
in den winter van 1868-69 ging de strijd
hoofdzakeli
jk om de spoorlijnen tusschen
Nuevitas en Puerto Princlpe,waarbi
jdeSpan#
J
i
'
aarden meestalhetondersgitmoestendelven;
de leiding derkrijgsoperatlënwerdomstreeks
dezen tijd door de insurgenten aan Quesada
opgedragen:deze slaagde erin binnen korten
ti
jd een groot aantal belangrijke punten te
vermeesteren en in een rusteloozen guerilla
metzijnnauwelijks26,
000mansterketroepenmacht het spaansche leger van 110,000 man
(70,000voluntariosen40,000manlinietroepen)

voorstelvan Castelar,in de CortesteMadrid
gedaan,om deslavernijopCubaafteschafen,
werd verworpen.Na de proclamatie van Dec.
1871, volgens welke na 15 Jan 1872 geen
pardon meer zou worden gegeven,werd de
stri
jd door de insurgenten metvernieuwde
woede hervat;deze proclamatie had,daarde
szaansche regeering voor het oogenblik niet
bl
J machte was ze metde wapens klem bi
j
te zetten,geen ander gevolg dan dat de opgestanen een nieuwen prikkelkregen om in
het verzet te volharden.Daarbijkwam nog
een nieuw conllict met de VereenigdeStaten,
die,na den burgeroorlogdeannexatieplannen

ten opzichte van Cuba weder ter hand ge-

nomenhebbende,rustigtoezag datinamerik.

en de spaansche vloot allerlei kleine welberekende slagen toe te brengen, zonder ooit
zichzelf bloot te geven ofhet tot een beslissenden slag te laten kolnen ;in 1869 werd
Lersundi teruggeroepen en kwam generaal

havens schepen m et wapens enz. naar C.
werden uitgerust; een dier schepen,deVirginius,werd op31Oct.1873 doorspaansche kruisers genomen;50m anderopvarendenwerden
met den kogel gestraft; evenwel slaagde

Dulce in zi
jn plaats;deze volgde een andere
taktiek en bood deinsurgentenvolleamnestie
en inwilliging van al hunne wenschen aan,
onder voorwaarde echterdat men zich weer
onder de heerschappijvan Spanjezoustellen,

Spanje erindoordeconventievanW ashington
van 19 Nov. 1873,een oorlog met de Unie
te voorkomen.De strijd werd nu nog eenige
jaren voortgezet,zonderdatdetoestandmerkbaar veranderde. Eerst nadat de Karlisten-
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Cuba.

ol
ys
ndtvolkomenwasonderdrukt,konSpanje ernstig door hen Ledreigd; intusschen had
z
chtame
zijn volle krachttegenCubakeeren, het spaansche leger metgebrek aan kavalerie
en ten sloïte gelukte het den in 1876 naar te kampen, terwi
jl de gele koorts op verC. gezonden generaal M artinez Campos en schrikkelijke wi
jze in zi
jnegelederenwoedde;
den in 1877 tot kapitein-generaalbenoemden zonder hierop acht te slaan, in Jan. 1896
Jovellar in Febr.1878,na een strijd dusvan werd aan Campos wegens zi
jn weinigsucces,
10 Hiaren,de laatste opstandelingentotonder- dat m en aan alles behalve aan de wareoor-

werping te brengen.ln hetgeheelkwam deze

zaken toeschreef, het opperbevel ontnom en

opstand Spanje te staan op een verlies van en generaal W eyler in zi
jn plaatsgesteld;
70,000 manscàappen en 70 millioen dollars deze begon m et allerlei harde maatregelen,
aan geld.
die op het aan Spanje getrouwe deel
Na de onderdrukking van den opstandw erd der bevolking zwaarder drukten dan op
M artinez Camposkapitein-generaal;deze deed de opstandeli
ngen;hi
j verbooddenoogstbinden Cubanen allerlei toezeggingen,dieechter nen te halen,zocht zijn tegenstanders nogte
niet in vervulling traden; alleen werd op 8 Overtrefen in barbaarschheid, en slaagde er
Mei 1880 een wet afgekondigd,waarbi
j alle niettemin, hoew elhet spaansche leger intusslaven vri
jwerden verklaard,doch nog voor schen op 200.000 man wasgebracht,zelfsniet
den tijd van 8 jaren totloondienstbi
jhun in de insurgenten uitde westelijke deelente
vroegere m eesterswerden verplicht;eenkon. verdri
jven.De Vereenigde Staten dedenniets
besluit van 13 April 1881 beval de onver- om de ondersteuning van den opstand van
wi
jlde invoering der spaansche grondwetop uit hun gebied te verhinderen, en dreigden
Ouba;evenwel bleefheteilandnogonderbest. zelfs op grond van de schade diehun handel
van den spaanschen minister van koloniën en leed van de eindelooze oorlogen op heteiland
van een kapitein-generaal, en ontving geen rnet interventie. Nadat met Canovas in 1897,
eigen wetgeving.Een koninkli
jk decreetvan het conservatieve bewind viel en het m eer
7 Oct. 1886 maakte ook aan het patronaat- liberale kabinet-sagasta aan het roer kwam ,
systeem,hetlaatste overbli
jfselderslaverni
j, werd tot een anderet'aktiek besloten.W eyler
een einde, en gaf omstreeks 25,000 negers, werd teruggeroepen en door generaalBlanco
de volle vri
jheid,hetgeen vooralbijdegroote vervangen en in Nov.1897 w erd het eiland
bezitters veel kwaad bloedzette.Overhetge- zelfbestuur aangeboden: onder een door
heel was aan geen dergrieven op een bevredi- Spanje tebenoemengouverneur-generaalzotz
gende wijze tegemoetgekomen,enallesvoor- den een ministerie en een uit twee kamers
spelde dat de zoo duurgekochterustnietvan bestaand parlementdebelangenvanheteiland
langen duur zouzi
jn.Behalvedatdeingebore- behartigen. 0ok in de tarieven w erden vernen van de hooge posten uitgesloten bleven, schillende voor Cuba gunstige veranderingen
kwamen alle kosten van den opstandtenlaste in uitzichtgesteld.llan.1898tradhetnieuwe,
van het eiland,en bleef het onrechtvaardige uit Cubanen saamgesteldeministerie,nog voor
tarief,volgens hetwelk alle spaansche waren de opgestanen een diûnitieve beslissing hadeen vri
jen invoer in Cuba werdverleend,
ter- den genomen, in functie.Deze m aatregelen
*

wijl voor de cubaansche producten In het om de rust op het eiland te herstellen ble-

moe
hade
ndha
rland
afd;
een
daair
nvo
enbove
errec
nht werd geheven, ken echter te laat te komen;de insurgenten
ge
kreeg het eiland wisten daarbi
jte goed,datzi
j deplotselinge

te li
jden van de daling der suikerprtizentengevolge van de europeesche concurrentie;
eindeli
jk werd de ontevredenheid noggevoed
door cubaansche uitgewekenen,die indeVer.
Staten bescherming hadden gevonden,terwi
jl
op het eiland zelf zich een republikeinsche
partijvormde,diederautonomistenwelkevolle
zelfsïandigheidvanbestuurvorderde.Despaan-

inschikkelijkheid van het moederland uitsluitend aan de bedreiging m et interventie
Van de Ver. Staten te danken hadden. ln

N.-Amerika was de eindeli
jke ontknooping
v
a
n
d
e
n
k
a
mp
t
e
n
n
a
d
e
e
l
e
van Spanje met
ongeduld tegem oet gezien, en de wending

die de zaak scheen te zullen nemen baarde
dat land dat gedurende meer dan een halve
sche regeering bleef ook thans in gebreke eeuw zich bei
jverdhaddengeestdesopstands
tiidig concessieste doen,enzoobrakinFebr. op het eiland levendig te houden, groote
1895 een nieuwe opstanduit. Degouverneur- teleurstelling.Ook nunog bleefmen van uitde
generaal van C.,Calleja,kondigde26 Febr Ver. Staten de ultra-autonomisten met geld
den staat van beleg over het geheele eiland a1s anderszins steunen,indehoopdatSpanje,
af en vroeg versterking der troepen aan; ten slotte militair en fnancieel uitgeput,
nadat te Madrid een kabinetscrisis wasover- ge
dwo
en
aanb
odngto
t zoll zi
jn hetvroeger afgewezen
gedreven, yrerd Martinez Campos opnieuw
verkoopteaanvaarden.Bovendien
naar 0. gezonden, m et 60,000 m an troepen. w erd deim peralistischeamerik.persplotseling
De opstand had zich voornameli
jk in het tenhoogsteOorlogzuchtigjegensSpanje.Echter
oosten geconcentreerd en w erd door de Ver. de boodschap van pres.YacKi
nley,waarmee
Staten heimelijk ondersteund.Deopgestanen, op 6 Dec.1897 het nieuwe Congresgeopend
m eest mulatten en negers,aangevoerd door werd,verklaarde dat deVer.Staten eerstdan
M axim o Qomez en M aceo,voerden volgens tot interventie ten gunste der insurgenten
spaansche opgaven den kri
jg op barbaarsche zouden overgaan, wanneer toestanden intrawi
jze, plunderden dorpen,verbrandden hoe- den die zulks voor de geheele beschaafde
ven en plantages,braken spoorlijnen op,en wereld zouden wettigen. Hiermede was het
verspreidden overal moord en verwoesting; amerik.. imperialisme echter in geenen deele
aanvang 1896 verschenen zi
jookinhetweste- tevreden gesteld en de pers ging voortstem-

li
jk deel des eilands,en werd de hoofdstad ming te maken voor een oorlog met Spanje.
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Cubieqlum .

Een Onvoorziene gebeurtenis kwam haar ingel
ij
#fd en is dus geenkoloniedaarvan,maar
daarbi
j te hulp. Het in Januari 1898 op vormt een republiek onderharesuzerelniteit;
beleefdheidsbezoek naar Habana gezonden
oorlogscllip llMaine'' werd in de haven van
genoemde plaats aan den avond van 1.
5 Febr. der Unle en naar devrlgheidlievendecubaan-
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1898 door een ontplof:ng vernietigd,waarbi
j scheoppositievreest,ookhaarlilliglerktuig.
260 amerik. zeelieden en soldaten om het
Literatuur: Humboldt, E88a% ppllflgye 8.r
leven kwam en.Een door despaanscheregee- 1
'8!6 de C. (Par.1826);Ramon de 14 Sagra,
ring voorgeslagen scheidsgerecht werd ver- H ietoria ecozlpmïcc,politica y e8tadi8tkca de la
worpen en een spaansch-am erikaanschecom- i
8la de 6'
. (Habana 1831); Pezuela,Enuàytl
missie van onderzoek werd benoemd; de à'
idd/rïco de la i8la de6'
.(New-York 1842);
spaansche leden dezer colnmissie Waren Pesaron y Lastra,La ï.
sltzdeC.(Madr.1858);
Van oo
her
tdeseclhid
patze
de
lf ontplofhng aan boord de Saco, Col
eccion de papele8 cïesfilc/: etc.
Van
m oest hebben plaats .spsrela ïylt:deC.(Par 1858--59);vOnSivers,
gehad, de amerikanen gaven als l1lzI1 O.,diePerleder ylsàïlles(Lpz.1861);Pezuela,
meening te kennen datde ramp veroorzaakt Diccionaréo çepgrc#cp, eDtadiutico y A'
Jdl/rïcp
was door een torpedo of iets van dien de l
a ï.
:lt
z te C (Madr.1863-67);dezelfde,
aard; beide parti
jen stemden echter daarin Hi8toria de la i8la de 6t(4 dln.,Madr.1868);
overeen dat niemand voor het ongeluk aan- Hazard,C.'
lcif/lpen and pewc'
if(Lond 1871);
sprakeli
jk kon worden gesteld.ln Amerika Zaragoza,Las'izlyurreccipse:en 6t (dl. 1-2,
verbreidde de pers echter het geloof aan de Madr. 1873-74): Gallenga,Pl
tePearlpf th6
schllld,zelfsaanopzetvanSpanjeenallerwege wz
lsfïlle.
g(Londen 1873);Herrera,Laï8l,deC.,
eischte men den oorlog.Hoeweleerstde paus y'
?
z situacion tlcfut
zl x reformk çu6 reclama
zi
jn bemiddeling aanbood en de zesgrootste (Habana 1876); Torrlente, E8tudio 8obre la
mogendheden bij een collectieve nota van 6 rkleztzde la i8la deC.(1878);Stuyck yReig,
April 1898 zich voor den vrede uitspraken, Division ferrïfpdl!dexlaïdlcde6'
.(Madr.1880);
zondM acKinley,doorde openbare meeningge- Cabrera, C. and the tl
uùcw,
: (Philad.1897);
.
drongen,op1lAprilzi
jnCongreseenuitvoerige Davis,C.ï'
zlmar-time (Lond. 1897), Clark,
boodschap, in welke hijde noodzakeli
jkheid oommercialC.(New-York 1898);Hill,C.and
eener gewapende tusschenkomst op Cuba, fbrff
yRico (Lond.1898);Halstead,n e 8tory
ingevalde tijdelijke wapenstilstand geenblij- of C.(6dedr.1898);Morris,TheAme6canYcr
vende resultaten mocht hebben.uiteenzette. '
àcïf/t Spaén (Lond. 1898); Davis.Tltetlusfzzl
Een door den Senaat en het Huis van afge- an4 fbrf
p Rican ccmpcks,
v(New-York,1898);
vaardigden op 19Aprilaangenomenreqolutie, GeneraalW heeler,TheStzzlfïcgpcampaignlnosb.
waarin voor C.volle onafhankelijkheia werd 1898); Bride, La guerre Aï8pczlp-lm/rïctzigeëischt, als de eenige voldoende waarborg (zdedruk,Par.1899);Atkins,'
PJrïoC.(Lond.
voorderustop heteiland,werd aan den gezant 1899);Kennan,Campabqning ï. C.(New-York
teMadridtoegezonden,entevensaandenspaan- 1899); Miley, ln C.vlf
h Sltatter (New-York
schen gezant te W ashington terhand gesteld, ,1899); Pl
ûddemann, Der.Xdeg nm 6t(Berl.
waarop deze laatste ztin pas vorderde;de 1899);Porter,lndn8trial6'
.(New-York,1899),
spaanscheregeering haddenamerik.gezantnog Call
ahan,C.and ïxfdrscfïpxclrelation8(Baltivoor zij de nota ontving zijn pas ter hand more 1899).
gesteld.(Zie Spanje en VereenigdeStaten, Cuba.Gemeentein de portug.prov.Alembeiden op Geschiedenis). De nu volgende tejo,district Beja,6200 inw.
oorlog tusschen beide landen,die een voor
Cubacao. Stadje in de brazil,staat Mato
Spanje ongunstig verloop nam,entot10Dec. Grosso, 5500 inw.; in de omgeving goudm
i
'nen.
1898 duurde,beroofde genoemd landvanziin
-1
laatste belangri
jke kolonie. 0p 1 Jan.1899 Cubebelâ.PiDe
per on
cur
bi
e
a vruchten Van een
jbpe
had de overdrachts-ceremonie van het eiland peperstruik
Z.,vanscherq branplaats door ge
neraal Castellanos aan gene- denden,bitteren smaak en sterk arom atzschen
'
namon reuk. Zi
j bevatten cubebe-olie
r
ga
ea
nlerWr
aal
ed
Ber,
od
ok
leenouvh
er
eg
ta
yp
erbedvre
ocvhetreC
aagn aenange
. W el
ale
r,.
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cubebine.0m hunne krachtigewerking op
voordevolkenrechtelijkepositievanheteiland de spijsverteringsorganen ensli
jmhuid,vinden
geregeld was, gafde autonomistische partii zi
jin de geneeskunde toepassing tegensli
jmte kennen datzi
jvolle zelfstandigheid bleel afscheiding der geslachtsorganen. 0ok in de
eischen en zich in geenen deele aan het
am erik.gezag zou onderwerpen; deze betuigingen gingen gepaard m etallerleimanifestaties, die door het Amerik. bezettingsleger
met geweld werden te keer gegaan.In Nov.
1.900 kwam voor de eerste m aal de door het
cubaansche volk gekozenOonvention Nacional

likeurbereiding w orden C.gebruikt.
Cubebe-olie.Een etherische olie,die ver-

kregen wordtbi
j destillatie van Cubeben en

in hoofdzaak uit koolwaterstosen bestaat.
Cubebine,Cw 111(j0a,een in kleurloozenaalden kristalliseerende zelfstandigheid der cu-

beben,die bi
j 1250 C.smelt.

Cubieularius, lat. ln het oude Rome de
ting van C. en de bepalingen omtrent de slaaf.die meer bepaald met de diensten van
verhouding tot de Unie vast te stellen, als- een huisknecht was belast. Later de kamermede om zich uittespreken overdezeeraan- dienaar van den Paus.
zienli
jke,onderhetspaanschebestuurgemaakte Cubieulum , lat. Slaapkamer, o0k in het
schulden,waarvoorzoowelSpanie,deUnieals algemeen kamer.Cubicula locanda1lati
jnsche
C. zelfweigertzich aansprakefi
jk te stellen. uitdrukking voor pkam ers te huur,, njet onC.wordtvoorloopig niet offcieelbijdeUnie gebruikelijk in academiesteden.
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Oubana te Habana bi
jeen,om destaatsinrich-

Cllbteres
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Ctlenea.

Cubiéres. (Simon Louis Pierre, markies soort is C. pepo, de kalebas,een eenlarige
de)fransch naturalist,geb.teRoquemare(dep. plant m et. klimmenden, van 3 tot 8 meter
Gard),1747, overl. 1821, schreef:l'
li8toirede8 langen,sti
jfbehaardenstengel,ongeli
jkgetande,
eoquillage8 demer (1800),Hi8toiredu tulipier mede sterk behaarde bladen,en vertakteran(100)enz.
ken;vruchtrondachtig oflangwerpig,oranje,
Cubital, een soort van armkussen,bi
jde groen of witachtig,bloemkroon geel;afkomRomeinen, dat men bài het eten ofandere stig uit M idden-Azië, ook w el in Nederland
gelegenheden onderden arm schoof; somsook gekweekt.

om het hoofd gemakkeli
jker te doen rusten. flllcllrbitaeeeëll(Cucurbitaceœ),KomkomCubitt. (W illiam) Engelsch werktuigkun- merachtigen,Plantenfamilie (Phanerogamen,
dige, geb.1785, overl.1861,uitvindervan den Angiospet
-men,Dicotylen,Sympetalen)vande
orde der Campanulinen,m et omstreeks 500,
grootendeels in detropen inheemsche soorten;
Cubus,lat.Teerling (zie aldaar),in de het ziin kruidachtige gewassen m eteenklimrekenkunde en algebra verstaat men er on- menden stengel, meest handdeelige, op de
der de derde macht van een getal.Zoo is plaats van de bladen gezetene,spiraalswà
js
b.v.8,de C.van 2, a1s 2 X 2 X 2;27 de gewonden ranken, en oningesnedene of gelobde bladen. Bloemen regelmatig, in de
0.van 3,enz.
enslachtig.KelkCueheval-clarielly (Philippe Athanase) oksels der bladen gezeten,é'
tredmolen.
Cubitlls,lat. elleboog.

Fransch journalist, geboren te Calais,1821, buis dermanneli
jke bloemen kort,dervrouoverl. 1895, w erd 1851 conservator aan de wel
ijke bloemen langer,methetvruchtbeginbibliotheek Sainte-Geneviève,schreefalsjolzr- se1vergroeid en daarenboven dikwijlsweder
nalist voor de mRevue des deux M ondes''en
verschillende andere geschriften en bladenen
gaf ook enkele werken in boekvorm in het
licht, als: H istoile de la .p9-:.:.s: e1t Altgleterl-e

tot een hals vernauwd ; kelkzoom s-deelig,
afvallend. Bloembladen 5 in aantal, aan hun
voet met elkander en metden kelkzoom vergroeid. M eeldraden 5,doorgaans t0t 3 bunettwt
r Etats-Lrzl?
,:(1857);Coltsidtb-atthlèsylfrle8 dels vergroeid; helm knoppen handvormig
'
banq'
l
4es #'6%@,
s.
sit?s (1864);Histoire de la Cpzl- heen- en weêrgebogen.Vruchtbeginsel3- 5okkig; sti
jl enkelvoudig! stempels 3- 5 in
stittttion de 1852 (1869); l'Equilibre:'
lfrowt#Al h
après la guerrede1870 (1871);lord A:tfcpzl.
s- aantal. Vrucht eene saprigke,vleezige,2- 5-

Feld et,
sp'ltemps (1880).
CuekGeld.Stadje in hetengelschegraafschap Essex,5800 inw .
Cueujo. Keversoort,Pyropboru8''pcfz
slz
d
xcl.
g,
van de familie derZaagsprietigen,Serricornia,

hokkigebes;hokjesmeteenwaterachti?moes

gevuld,en door de tweemaalnaarbinnen omgeslagene vruchtbladen,langs wierranden de

zaadlijsten bevestigd zi
jn, weder in 2 halve
hokjesverdeeld.Zadenzonderkiemwit.Kiem
en van de onderfamilie der Springkevers, recht. Zaadlobben bladachfig.Deleden dezer
familie openbaren, of
schoon zijten opzichte
Elateridœ (zie aldaar.)
hunner structuur vele punten van Overoen-

.

Cueubalis TRN. Plantengeslacht Van de
familie derCaryophylleeën,metooX eenesoort komst vertoonen, in hunne eigenschappen'

jkingen. Vele dragen eetin Nederland,C.htzcci/krv:,de besvnzcht,een merkwaardige afwi
plant met zeer vertakten. slappen,klimmen- bare vruchten, terwi
jl weder andere eenè
den, behaarden stengel,eironde of langwerpigeeveneensbehaardebladen en alleenstaande
llloemen ; bloemkroon groenachtig wit;bes
l'
ond, zwart van kleur; de plant bereikt een

zeer bittere extractiefstof of eene harsbevatten, tongevolge waarvan niet w'einigen zich
dan ook als ware vergiftige gewassen doen
kennen. In Nederland worden enkele soor-

ltoogte van 1/atot 11/4voeten en komt,hoe- ten gekweekt(zieCucurbita,Cl4cumis,Sicyos),
erwi
jleene,Bryonia #'
Jpïc. (zie Bryonia)in
we1vri
j zeldzaam,voor op vochtigeplaatsen t
het wild voorkomt.
tusschen struiken en heggen.
Cueullus ofcucullïp,bi
j de Romeinen een Cueuta.Departamento der columbiaansche
soort van kap,die aan de lacerna of paenqla prov. Santander, 45000 inw., hoofdpl. San

llevestigd werd,a1s men op reis ging ofzi
jn José de Cucuta.
Cuddapah.District in deprovincieM adras,
gelaat wilde verbergen.
Cueum il L. Plantengeslacht van de fa- Britsch-lndië,1.270.000inw ;degelijkn.hoofdlnilie der Cucurbitaceeën,m eteen25-talsoor- plaats heeft 18000 inw.
CudFegong'. Plaats in Nieuw-zuid-W ales,
ten, bijna allen éénjarige, door middelvan
ranken klim mende en kruipende kruiden,in- Nieuw-Holland, Australië, centrum van een
lleem sch in de tropen,beidehalfronden;twee màj
ndistrict;25000 inw.
der belangriikste soorten worden in Neder- Cudworth (Ralph)Engelsch philosoof,geb.
land gekweektnl.C.ycfïpyt
s de komkommer 1617 te Aller in Som erset,werdin1645hoogof augurk (bladen spitshoekig gelobd,onge- leeraarin de hebreeuwschetaalteCambridge,
li
jk getand.aan den voetmeteen diepe in- waar hi
j in 1688 stierf; hi
j behoorttotde
sni
jding,vruchtlangwerpig,rechtofgekromd, engelsche platonieërsen bestrddthetsensuagroen, wit of geel, bloem kroon geel,plant lisme van Hobbes;zi
jnhoofdwerkis:Thefrue
g dfem of tlt6 uzl1
'
r6r.
9,nherein all
kan 11/gtot3 m.lang,isafkomstiguitlndië), intellectnal .
, ofJl/lelgvl18cpzlen (h melo,de meloen(bladens-lobbig,vrucht fA6rea8on and fAepltilouophy
bolrond of elliptisch, welriekend, knobbelig fut
ed(1678).
Cuellar. Stad in de spaanscheprov.Segortzw ofmeteennetachtigeoppervlakte,bloemkroon bleekgeel, plant afkomstig uitlndië). via,4000 inw.
Cueurbita L.Plantengeslacht,hettypische
Cuenea.1) Provincie vJh.
-koninkr.Spanje,
van de familie Cucurbitaceeën;de bekendste Nieuw-casti
lië,grenstten n.aanGuadalajara,

Cuenea.
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ten o.aan Teruel en Valencia,ten z.aan A1Cuetzalan. Plaats in den mexic. staat
bacete,ten w .aan Toledo,beslaateen opper- Puebla, 8500 inw.

vlakte van 17193 km2.,telt245.
000inw.(voor

Cuevas.(H0len).Veelvuldige in Spanje
2/aanalphabeten),enisverdeeld in 8distric- voorkomende plaatsnaam :
ten; de bovenloop der rivier Jucar gaatmidCuevas,oudtijds Cnevas de Vera,stad in
den door C.; llet is een dpor diepe dalen de prov.Alm eria,7 km .n.w.van Vera,aan
doorsneden hoogland, welks hoogste punten de Almanzora,en aan den voetderSierrade
aan de oostgrens liggen, waar zich ook de los Fil
abres,23.
500 inw.,zilvermi
jnen.

tafelberg Muela de San Juan(1600meter),de CCuevasdeVinrolna,Fr.stadjein deprov.
hoogste berg der prov.,verheft;hetgebergte
astellon de la Plana, aan de Segarra,
in het oosteli
jk deelheetSerraniadeCuenca; 3800 inw .
het vormteen der woudrà
jkste gebieden van
Cuevas Bajus, dorp in de prov. Malaga,
het geheele Pyreneesche schierei
land,terwi
jl 2600 inw.
deTajo,deJucar, de Oabriel en deGuadala- Cuevas delBecerro,gemeente in de prov.
viar er haar OOrSPrODg nemen '
! het bevat Malaga, aan een der bronnen van de Teba,
ook grootsche druipsteenvormingen.
zi
jrivier van de Guadalhorce,3000 inw
2) Cuenca,hoofdstad derprov.C.,902 m. Cuevas de San Marcos, stadjeengemeente
boven zeespiegel, tusschen de Jucar en de
beek Huecar, waarover hier de in 1523 gebouwde, 114 m . lange en in het midden 42
lneter hooge San-pablobrug voert,isonregelmatig op een kalen rotsgrond gebouwd,is
zetel eens bisschops, en heeft 9800 inw.,
ten deele nog overgebleven vestingmuren,een
alcazar, steile,meest nauwe straten,veleker-

in de prov. Malaga,aan de Jenil,5200 inw.
Cuggiono.Plaats in het district ktbbiategrasso der italprov.Milaan,5000inw ,fabrie-

isthanseen doodscl),vervallen stadje;9kml
van C.bevindtzich La CiudadEncantada(de
betooverdestad),waarzoetwaterkalk-afzetsels.
wonderlijke druipsteenvormingenhebbendoen

kreeg hi
jonderwiisvanMuniuszko;alsmedewerkervande r/eterburgschecouranttù(1864
tot 78)vertegenwoordigde hiiderichtingvan
W agner en Liszt;voor de Pariische rRevue
etGazette musicaletsschreef àij een reeks
artikelen over russische muziek,die tezamen
onder den titel La v'
/
xdiçlzeen S1x.
::ï6 (188t)
werden uitgegeven;van zijn compositieszi
jn

ken van linnen en zijden stoFen.

CuKlieri. Plaats in de ital.prov.Cagliari,
eiland Sardinië,niet ver van dezee,4600inw.

Cui. (CesarAétonowitsch)Russisch com-

ponist,geb. 6 Jan 1835 te W ilna.bezochtde
ken,een kathedraal,een bisschoppeliik semi- ingenieurs-academie tePetersburg,werddaarnarie,en een collegie;C.wasvoorh.àeroemd aan later eerst leeraarenvervolgenshoogleeom haar lakens,haargoudwerk enkllnst,doch raar in de versterkingskunde;in de muziek

ontstaan. - C. werd in 1177 door Alfonso
van Castilië aan de Alm ohaden ontrukt;in
1183 werd naar hier de zetql van het bisdom Valeria verlegd; 15 Jull 1874 w erd de
stad door de karlisten bestormd en bi
jna ge- de opera's:De gevangene van den Kaukasus
heelverwoest.
(in 1863 voltooid,eerstin 1883 opgevoerd),
Cuenea, eigenliik Santa Ana de C.,hoofd- De zoon van den mandari
jn,M'illiam RatcliF,
stad der prov. Xzuay in Ecuador, in een en Angelo,de voornaamste;overigensschreef
schilderachtig dal aan de rio Paute,2355 m . hi
jscherzos voor orkest,liederen, treurmarboven zeespiegel,heeft rechte,doorgrachten schen,en circassische dansen.
doorsneden straten,eenkathedraal,regeeringsCllieatlall.Plaatsindem exic.prov.Oaxaca,
gebouwen,een inrichting voor hooger onder- aan de Papaloapan,die zich in delagunevan
wijs in het voormalig jezuiten-college, een Alvarado velliest:17000 inw.
gevangenis, en (met die in het districtC.) Cuiseaux Hoofdplaats van het kanton C.
30.000 inw.
(9 gem.,10.125 inw.)van hetfransche dept.
Cueneam é. Districts-hoofdplaats in den Sâone-et-luoire, 20 km . van Louhans, 1530
mexic.staat Durango,ten n.o.van dehoofd- inw..
stad,5000 inw.
Cllisery. Hoofdplaats van het kanton C.
Cueramaro de D egollado. Plaats in den (10 gem.,9240 inw.) van hetfransche dept.
mexic. staat Guanajuato,departementValle Sâone-et-luoire,20 km van Louhans,1530inw.
de Santiago,5300 inw .
Cllisillier, fr.kok;euisinière,keukenmeid.
Cuernavaea,hetoudeQuauhuahuac,hoofd- ook een cylindervormig braadtoestel op vier
stad van den mexic. staat M orelos, 75 km . pooten.
van Mexico,in een vruchtbaardal,1000 inw.;
Clliesage, fr. dàjrecht, het recht van den
eene door Cortez gebouwde kerk; groote leenheer op den bruidsnacht.
suikerfabrieken.
Cllifzeo de Abasole. Stad in den mexic.
Cuerne. oemeente in de belgische prov. staat Guanajuato, dept. Valle de Santiago,
Oost-vlaanderen,aan de Lys,4000 inw.
aan een zi
jrivier van de ri0 Lerma,22.
800
Cuero.Stadjein DeW ittcounty van den inw.
noord-amerik.staat Texas,2500 inw.
Cuitzeo delPorvenir.plaatsindenmexic.
Cuers. Hoofdplaats van het kanton C.(4 staat Michoat'an, district M orelia, aan het
gem.,8450 inw.)van hetfransche dept.Var, meer van Cuitzeo; 17.300 inw.
20 km.van Toulon,3380 inw.
Cuivre poli,fr.Gepoli
jst koper. De naam
Cueem es.Plaats in het kanton Afons der kwam omstreeks 1870 met de uit dit m etaal
belgische provincie Henegouwen, 8500 lnw., vervaardigde voorwerpen uitFrankri
jk.Het
steenkoolmiinen,hoogovens en i
jzerindustrie. bestaat uit een legeering van koper en zink,
Cresta le Campo. Plaats in den mexic. m et zeer hoog kopergehalte.
staat San Luis Potosi,5800 inw.
CujasofCujacius,(Jacques)Franschrechts-
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geleerde geb.1522,overl.1590, grondlegger
van de hlstorisch-rechtsgeleerde school.

.

Cqlmillatie.---Z
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Culieilta,de Steekmuggen,zie Tipulariae.

Culinariseh, lat. Totdekeuken ofdekook-

Cujoneeren, van fr.conyon,schelm.Pla- kunst behoorend.

gend,onbeschaamd,brutaaloptreden,kwellen. Cllllar de Baza.Qemeente in despaansche
CuI. fr. stuit, van lat. cuhts,achterdeel. prov.Grenada,7600 inw.

C1i1dePlrid,eenkussentjeachterondervrouwenkleeding om de japontedoen uitstaan.
Cnl de ycc, doodloopend steegje,slop;ook:
bewijsvoering,waarbi
j men zich vastpraat
Culaee.fransche uitdrukking voor heti'
tt
s
nrimae spcfïd,of recht op den bruidsnacht.
Culaeee, kamer, staartschroef,achtereind
van een vuurmond; ook hetondervlak van
een ingezetten edelen steen.
Culeita,bijde Romeinen eigenlijk eenzak

Cullen.Stad in het schotsche graafschap
Banff,2100inw.
Cullen.(Paul)Iersch prelaat,eerste kerkvorst van lerland,geb.1803,overl.1878.
Cullen.(W illiam) Schotsch arts geb.1710,
overl.1790, grondlegger van de studie der
wetenschappeli
jke scheikunde in Engeland,
schreef: lnutitntéon8 of Medecine (1772), zl
treqti8ePJmateria-edïcc (1789)enz.
fp
'uilera.Bevestigde zeehaven in despaan-

met veeren, wol stroo of andere dingen ge- sche prov.Valencia,aan de Jucar, niet ver
vuld,daarom ook som sinden oorloggebruikt, van haar monding,en aan den voet van den
om den stoot van den stormram afteweren ; Zarrasberg, die in kaap Cullera uitloopt;

inzonderheid een peluw of matras,dikwijls 12000 inw.
zeerprachtig en kostbaarbewerkt,om bi
jden
Culleredo.Gemeenteindespaanscheprov.
maaltijd op de sofa oflectkb8 neer te leggen. Coruha 6800 inw.
CuldaF. Dorp en visschershaven in het
Cullm an.Hoofdplaats van Cullman county
iersche graafschap Donegyl, aan een inham (13.600 inw.) vaa den noord-amerik. staat
van het Noorderkanaal,baaivan C.geheeten, Alabama,3000 inw.
4200 inw.
Calloden. Plaats in Schotland, ten n.o.
Culem borg,Culenborg ofKuilenburg.Qe- van lnverness,bekend door den slag van 27

meente in Gelderland (arrond. Tiel,kanton April1746,waarbijdepretendentKarelStlart
Geldermalsen),omgeven doordeUtr.gemeen- zijn laatste nederlaag leed:
tenTull,SchalkwijkenHouten,deZ -Hollgem. Cullompton.Marktstadle in hetengelsche
Everdingen en Ifei- en Boeicop,en de Geld. graafschap Devon,3200 inw.
gem.Beesd,Buurmalsen en Beusichem,281/2 Cullum . (Qeorge) Amerik. militair-ingekmz.groot, wordt in het n.door de Lek be- nieur, geb.25Febr.1809teNew-York,bouwde
spoeld,yjbevat in het z.w.laagveen,overigens vele vestingwerken,dammen,muren,vuurto-

kleigrond''; 8300 inw.; kiesdistrict W i
jk blg
Duurstede ;personeele belasting 6deklasse.
De stad C., 3 uur n.w.van Tiel,ligt aan
den zuidoever der Lek,waaroverhiereen665
m eter lange spoorbrug met zeven spanningen

rens enz.
, was van 1864- 74 superintendant
Staten en overl.1892, hi
j schreef: M %
'litary
bridge8 and lndia rnbberwpnf//p'
:(1847),enz.
van de militaire academie der Vereenigde

Cully.Hoofdstad van het district Ryfthal

is gebouwd, die tot de voornaamste bouw- (Lavaux)van het zwitsersche kantonW aadt,
werken van Nederland behoort(aangevangen 15 km.z.o.van Lausanne, aan een kleinen
1863, geopend 1 Nov.1868,bouwkosten 21/5 boezem aan den noordoever van hetmeer

millioen gulden);de stad ligttusschengrachten beslotenenwasvoorheeneensterkevesting;
devoorn.gebouwenzi
jnhetstadshuis(1534gebouwd),endeherv.kerk(1654- 1659gebouwd);
eriseenR.
-lfath.klein-seminarie.C.,voorheen
hoofdpl. der heerliikheid (later graafschap)
Culemborg,danktztjnontstaanaaneenkasteel

van Genève,1050 inw.aan dehavenhetmarmajoorDavel.
Culm.1)KreitsvanhetpruisischregeeringsdistrictMarienwerder,7241/4 km2groot,heeft
48000 inw., stad en 73 landgemeenten;
vormteen deel van Culmerland,eentusschen
meren gedenkteeken van den hier geboren

door een der heeren van Beusichem hier ter W eichsel,Drewenz en Ossagelegen uitermate

plaatse gebouwd; de stad stond gedurig ten vruchtbaar landschap.
z)Culm ofKulm,poolsch

doel aan de aanslagen der Utrechtschen en Chelmo,hoofdplaats van den kreitsC.,10.000
Gelderschen ;in Sept.1567werden der.-k.ker- inw.;de r.-kath.St.M arienkirche was voorken bestorm d;tot1795vormdeC.'n onafhanke- heen kathedraalvan het bisdom Culm;er is

li@
ik gebied,toevluchtsoord voorvoortvluchtigen uitde omgelegen streken,waarmeedestad
herhaaldeli
jk in verwikkelingen van allerlei
aard geraakte.Na den franschen tijd werdC.
bi
j het koninkri
jk der Nederlanden ingeli
jfd.
Culeus, bij de Romeinen een leeren zak,
waarin deparricl
'dce(oudermoorders)genaaid
werden,en zoo in de rivier neergelaten.
Culex,een der kleinere aan Virgiliustoegeschreven gedichten, waarin de schim van
een gedoode mug verschiint en hare begrafenis verlangt;waarschi
jnfi
jk uitde 2dehelft

een oud Raadhuis(16t
leeeuw);een r.k.gymhauswerd 1 Oct.1890 naarKöslin verlegd;
i
jzergieteri
jen,machinefabrieken,bierbrouweri
jen.- C.isde oudste stadvanW est-pruisen en bestond reeds voor den bouw vanhet
slot gan Culm,datin 1232 werd voltooid;in
1243 werd C.zetelvan een bisdom en bleef
dittot 1824,in welkjaardezetelnaarPelplin
werd verlegd; in 1k66 kwam de stad aan
aan Polen,ln 1773 brachtFriedrich 11 haar
weeraan Pruisen.
nasium ;het 1 Juni 1776 gestlchte Kadetten-

der lste eeuw na C.
Culm inatle.De doorgang der sterren door
Cllllaean.Hoofdstad van den mexic.staat den meridiaan; op het oogenblik van dien

Sinaloa,aan de rio C.en door een spoorlijn doorgang hebben dehemellichamenhethoogvan 80 km.metde haven Altata verbonden, ste punt (lat. cnlmen,toppunt)hunner baan
8000 inw.

boven den horizon bereikt,hetgeenytriktge-

Culm see.
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Cum aron.
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nomen allren voor devastesterrengeldt.Een
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Culotte,fr.Broek,kniebroek.

s
ter o6lm%neert beteekent derhalve:zi
jgaat Culpa,lat.schuld.Mea culpc (door) mi
jn
door den meridiaan,heeft haar hoogste punt schuld.
aan den hemel, het culminatiepunt,bereikt.

Culpeper.HoofdplaatsvanCulpepercounty

De zon culmineert'dussteeds om twaalfuur (13600 inw )in hetn.0.vandennoord-amerk.
ware tijd,d.w z.op den juistenmiddag. staatVirginië,1700inw.

Daarhazepunten hetgeheelejaardoortusschen het toppunt en het zuidpunt liggen,
derhalve in het zuideli
jk gedee1te van den
meridiaan,zien wi
j de zon altijd deslniddags
om twaalf uur in het zuiden; voor on8 komt
zi
jnimmer in het toppunt en evenmin inhet
noordelijk gedeelte van den meridiaan.Ten
opzichte van het culminatiepunt der maan,
doetzich het verschi
jnselvoor,datde maan
elken dag ongeveer 50 minuten later door
den meridiaan gaat. In bijgaande fguur is
A.een punt op de aarde,V.demaan en Z.
de zon. Als de maan in M.staat,is zijin
samenstand met de zon en zaldus tegeli
jk
metdeze door den meridiaan gaan.De lijn
stelt een dergeli
jken meridiaan voor.Doch
na een omw enteling der aarde om haar as
in de richting van het pi
jltjezaldemaan
o0k 1/2: van haarbaan om de aarle hebben
afgelegd en dus tot M1. zi
jn voortgegaan.

Culross.Oude stad en zeehaven in een
aan den noordoever van deFirth van Forth,
400 inw.;in denabi
jheid de ruïnenvanDunimarle Castle, waar M acbeth lady M acdu; en
haar zoon zou hebben vermoord.
Cultiveeren fr. Aankweeken, bebouwen,
verT legen, verbeteren,verfraaien.
Cultus,1at Bearbeiding, beschaving,vereering, van daar algemeene benaming voor
Godsvereering,eeredienst.
Cultuur,van lat.Colereè verplegen, benaming hetzi
j voor de werkzaamheid, dieten
doelheeft iets te veredelen of tot bepaalde
doeleindengeschikttemaken,ofvoorhetresultaatdezer werkzaamheid.Men spreektdus
zoowel van den C.eener akker,als van den
C.desgeestes,als wanneer hetzooveela1s
beschaving,veredeling,zoowelvaneenenkel
individu als van een volk (cultuurgeschiedenis)beteekent;cultuurstri
jd,zieKultuurstri
jd.
exclave van het schotsche graafschap Perth,

Cum aeea. Familie van Schaaldieren,van
de orde der Podopktkalmata,en van deafdeeling derKrabben,Brachyura,waarvande soorten in habitus met de garnalen overeenstemm en ;de oogstelenontbreken echter,rugschild
kort,slechts één paar kieuwen, geen scharen

aandeborstpooten;hetzi
jnzeerkleine,slechts
enkele millimeter lange dieren,vroeger voor
jeugdige Decapodenvormen gehouden; de
meeste soorten leven in de noordeli
jkezeeën;

geslachten Cuma,Ap4pfrïl,Eudora,I:vcps enz.
Cum ana of Santa lnes de Cum ana, stad
in den staat Bermudez, Venezuela, aan de
'M anzanares,en aan den zeeboezem van Caria; co,5 km . van de kust, gezond doch zeer

v.
a

J
.,

warm gelegen,gemiddeldetemperatuurz7l6oc.
heeftmetde omgeving 12,*.Q/
,nF.,eenvoortrefeli
jke reede,een college,haddelîncacao,
suiker,tabak,kokosnoten en runderhuiden ;

parelvisscherij,vischvangst.,
C.,deoudstestad
van de Tierra :rma (vasteland)werd in1521
onder den naam Nieuw-Toledo door despanjaarden gesticht;het werd in 1766,1797 en
>
'--

x .>
*qA@J-

15 Juli 1853 door aardbevingen geteisterd.
Cum arlne, C9 H6 02,een zeerwelriekende,
kleurlooze, organische verbinding,welke o.a.

HlT IUATER cuTuulxllnxx osltMwAx
soorkqmtin de tonkaboonen (het zaad van
v
EIZKSN vosGsxosx OAG
iptemœ odorata): Lieve Vrouwe Bedstroo
A1
.
A'
verula odorata),de honigklaver (Melélota
'8
s dus na een aswenteling der aarde de ofpeinali8h verschillende grassoorten,enz.Hef
zon weder in den meridiaan staat,moet de wordt uit de tonkaboonen verkregen, door
meridiaan van A nog tot A' wentelen om deze m et alcoholuitte trekken. Kunstmatig
met de maan M' overeen'
. t
e komen. Dit verkri
jgtmen hetdoorverhitting vansalicyl

verschilbedraagt1/w van degeheeleomwenteling en derhalve l/2yvan 24uren,ofgemiddeld ruim 52 minuten
Cnlmsee Stad in den kreits Thorn van
het pruisisch regeeringsdistrictM arienwerder
aan hetmeer van Culm,6400 inw.,eendomkerk (1251 gebouwd,1422 verbouwd),groote

aldehyd met natrium acetaat en azi
jnzuuranhydrid.Het kristalliseert in kleine,kleurlooze prismas en is in koud watermoeieli
jk,
in kokend watervrijgemakkeli
jk oplosbaar.
Slechts zeer w einig gekristalliseerd C.is voldoende om een groote hoeveelheid wijn in
in een geurigen ,jMeiwi
jn''teveranderen.Het

suikerfabrieken
wordt veelvuldiee aangewend in de parfuCalna.Stad in Engelsch-lndië, 60 km .van m erie.

Calcutta,11.
000 inw.

Cum aron,C8 H6 0,werd het eqrst door

Cumbal.
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droge destillatie van cumarinezuurverkregen
en werd later als een bestanddeelvansteenkolenteerontdekt.Doorgeconcentreerdem ineraalzuren gaat het over in paracumaron,een
schellakachtige verbinding,die zich uitmuntend leent tot het bereiden van vernissen.
Culllbal. Stad in Columbia, staat Oauca,
departement Tuquerres, niet ver van den

Cum brae.

Tennessee, 5100 inw.,hoofdpl.Crosvilte. 9)
County, staat Virginië', 10.
000 inw ,hoofdpl.
Cumberland Court House. 10)County,staat
Nieuw-schotland,0anada.35.600 inw.,hoofdpl.
Amherst.
Cum berland. Stad,hoofdpl.vanAllegany
county van den n.-amerik. staat Maryland,
aan den iinkeroever der Potomac,13000 inw.

jke kolenhandel.
)
geli
jknamigen vulkaan,6500 inw.2)Sneeuw- belangri
berg en vulkaan, m et rookende kraters, in
Cumberlalld, (Ernst August,hertog van)
het uiterste zuiden der republiek Columbia, geb. 2t Sept.1815,werd na den dood zi
jns
onder 00 53'NBr., en 4790 m.hoog.
grootvaders tkoning Ernst August) in 18bt
Cumberlalld. Rivier in Noord-Amerika, kroonprins van Hannover,vol
gde zijn vader
ontspringt in het zuideli
jk deel van den George V in den oorlog van 1866,m aakte
staat Kentucky , in de Cumberland-bergen, den tocht van Hannover naar Langensalza
loopt eerst zuidwesteli
jk, daarna westeli
jk, mede,trad na de onteigening van hetkoninkbespoelt methaarmiddenloop hetnoordelijk ri
jk zi
jns vaders door Pruisen in hetoostendeel fan den staat Tennessee ea valt na rijksehe leger,en vaardigde bi
jdendoodzi
jns
een 100p van 950 km. bi
j Smithland in de vaders een manifestuit)waarinhi
jzi
jnrechten
ohio, a1s in grootte de tweede zi
jrivier van op de kroon van Hanaover handhaafde,hetdeze;deC.heefteen stroomgebiedvanongev. geen echter geen gevolgen had;toen in l884

50.
000 km2.;zi
j is tot Kashville,315 km. detroon vanBrunswijk lrdig kwamyjwerdhi
j
stroomopwaarts,voorstoombootenbevaarbaar. eveneens hiervan door Pruisen uitgesloten ;
Cutllberland. Hetnoordwestelijkstegraaf- hij werd echter als erfgenaam derprivate
schap van Engeland, ligt tussehen de Solway ei
gendommen vanhetuitgestorvenhertogeli
jk
Firth en de M orecambe-baai der lersche zee, gesl
achtvan Brunswi
jktoegelaten;deandere
grenst ten o. en z.aan Northumberland en
W estmor
e.land heeft een oppervlakte van
km2
3995
en telt 267.000 inw. Uitgenomen
de vlakke noordwestkust, waar de zee haar
invloed uitoefent, behoort C.tot de hoogste
en koudste, doch ook gezondste deelen van

goederen en bezittingen zigner familie,onder
sequestratie geblevenldiendenvoortsBismarck
als geheim fonds, het z.g.W elfenfonds, dat
na nieuwe onderhandelingen op 12 M rt.1892

m et sneeuw bedekte bergvlakten der Oaldbeck Fells in het zuidoosten verhefen zich
steile bergtoppen ter hoogte van ruim 900
m .;de bewatering is zeer overvloedig, door
een reeks korte, diepe rivieren en een aantal
kleine meren, de dusgenaamde Cumberlandmeren;in de dalen wordt de grond goed bebouwd;op de bergweiden wordtschapenteelt
gedreven. De Edenrivier deelt C.in eenn.
o.
en een z.w. deel; in het eerste ligt de tot
de steenkolenfo/matiebehoorendePenninische

koning Christiaan IX.

van zi
jnsequestratiewerdontheven.C.huwde
2t Dec. 1878 m et prinses Thyra vaa DeneEngeland. Uit de tot laat in hetvoorjaar marken (geb. 29 Sept. 1853), dochter van

keten met dèn Uross Fell(892 m.); in het

laatsteliggen deCumbrischebergen methunne
meren en watervallen. De bodem bevat:

steenkool, i
jzer, lood, zilver,zink,koper en

graphiet, benevens marmer, gips, allerlei
bouwgesteenten en kalk;de ontginning dezer
delfstofen is het hoofdmiddel van bestaan;
bovendien heeft het graafschap veel grootindustrie in wollen,katoenen en linnenm anufacturen; de handelheeft hoofdzakeli
jk met
lerland plaats. Hoofdstad isCarlisle; andere
steden zl
ln W hitehaven,KeswickyW orkingtnn,
Cockermouth, Maryport, Penrith. C. zendt
vier afgevaardigden naar llet parlement.

Culllberland,(Wilhelm August,hertogvan)

engelsch prins, derde zoon van koning
George 11, geb. 26 April 1721 te Londen,

werd bi
j Dottingen gewond,verloor in 1745
den slag van Fontenoy, doch bracht hetvolgend jaar den pretendentKarelStuarteen
beslissende nederlaag toe bijCulloden ; hij
nam ook deelaan den zevenjarigen oorlog,
en overl.31 Oct.1765 te W indsor.
Culnberlalld.(Richard)Engelschphilosoof,
geb.1632 te Londen,werd predikanten overl.
a1s bisschop van Peterborough in 1719; zi
jn
hoofdwerk is: D e lepïèu: natnrae t8l
'.
sguidltîp
phélo8ophica tluond.1672)
çlum berlalld.(Richard) Engelsch tooneelschrijver,neefvanBentley,geb.19Febr.1732
te Cambridge,bekleedde onder lord Halifax
allerlei staatsbetrekkingen en overl. 7 M ei

1811 te Tunbridge W ells; behalve zi
jn verzamelingAneedote8o/emilesfpainter8inSpain,
enhetâramaTheJ61n)schreefhi
jbli
jspeten,a1s
I'
lte'
tcheelofJprfuzle,treurspelen,a1sThebattte
offft
z:lïzlpd,enromans:zlruzldel(1789),John
JJLanca8ter(1809)en H'
enry (1795).

fp
'umberland.1)Schiereiland, Baiinsland, Cum berlalld Sound. Diepe bocht aan de
straatDavis,N.-Amerika.2)Hetgrootsteder zuidoostkust vanBafhnslaad,ia arctisch AmeZee-eilanden (Sea lslands), behoorende tot rika, scheidt de schiereilanden Cumberland
den noord-am erik. staat Georgia, Camden

county.3)County (district)in heto.z.o.van
den n.-amerik.staatlllinois,16000 inw.,hoofdplaatsToledo.4)County,Kentucky,8500inw.,
hoofdpl.Burkesville. 5) County, staat M aine,
92* 0 inw.
,hoofdpl.Portland.6)County,staat
Noord-carolina)28002 inw.,hoofdpl.Fayetteville. 7) County, staat Pennsylvanië,48000
inw.. hoofdplaats Carlisle. 8) County, staat

en Nugumiut en werd in 1585 door Davis
ontdekt.Aan de C.werk
l in 1882 hetduitsche
poolstation Kingawa opgericht.
Culllbrae of Cumbray.Twee vlakke kale
eilanden in de Firth van Clyde, niet ver van
de kust vaa hetgraafschap Ayr,en behoorertd
tot het schotsche graafschap Bute.Groot-c.
is ruim 12 km.o groot en heeft omstreeks
2000 inw.;hoofdplaats is de badplaats Milt-

Cnmbrla.
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Candlnamarea.

port,aan de zuidspits.Klein-c.isnauwelijks 24 Mlretv.en
186d
6e;
rzl
iji
nervoo
en i
rn
alZvoo
uid-d
r e kennisvan
3 km.
2 groot en draagt een vuurtoren.

het

Afrika belang-

Cumbria. Oudti
jds een koninkri
jk inBri wekkende reizen beschreefhijiq Fifeyear8
tannië, w elks gebied zich uitstrekte over de PJa Avz
lfer'
:life ïzltheJJrinter%orPJ80%thtegenw. graafschappen Dumbarton,Renfrew, Africa (meermalen herdrukt).
Ayr, Lanark,Peebles,Selkirk,Roxburgh en
Cumlllins.(Maria)Amerik.schrijfstervan
Dumbries in Schotland en Oum berland in romansin godsdienstigen geest,geb.7Apri1
Engeland,bleeftotop hetmiddenderlodeeeuw 1827 te Salem (Massachusetts),overl.1 Oct.
zelfstandig.
1866 te Dorchester bi
j Boston;haar eerste
Culnlprisellebergen.(CumbrianMountains) werk: The Lamplighter (1854, nederl.: De
Gebergte in het z.w.deelvan het engelsche Lantaarnopsteker)is tevenshaarhoofdwerk,
ldens haar leven alleen in de Ver.
graafschap Cumberland, beroemd door zi
jn waarvan tschilderachtige meren en dalen;het bestaat Staten 1002000 exempl.werden verkocht;van
lzit silurische schiefer,die hier en daar door hare overlge werken zi
jn te noemen:Mabel
graniet,syenieten andereeruptievegesteenten Vaughan (1857),ElF'
Mrcït
fï.
: (1862),Haunted
wordt doorbroken, en is door steenkoolvor- Aecrf
.
g(1864);dit laatste werk geeft eenzeer
mingen omlegerd:de hoogste punten zi
jn de helder beeld van hetoostersch leven en vooral
Scawfell,984 m.,Helvellin,932m.,Helvellin, van Pal
estina,hoeweldeschrijfterdezelanden
932 m., en High Pike, 640 m.; de belang- nimmer had bezocht.
rijkste meren: het Ullswater,hetDerwent- Cunlnoek.(01d-en New-)Een stadeneen
water,Thirlmere en Buttermere
dorp in het schotsche graafschap Ayr; de
Culll g'rano ealis lat. ),Met een korrelt
je eerste, 21 km.van Ayr,aan de Lugar,3500
Z0ut$1. bedoelende, datm0n een uitdrllkking i
nw.: hettweede,8 km.zuidoostelijker,aan
niette letterli
jk heeftop te vatten,maarm et de Nith, 1300 inw.; beide hebben steenkoolinachtneming van de omstandl
.gheden,dje de mi
jnen en steengroeven.
beteekenis wijzigen. De uitdrukking is ont- Culnol,een aromatisch koolwaterstofvan
leend aan een plaats in de Naturalin Myfprïc de samenstelling C9H12
van Plinius den oudere.
Culnlllo-eirrlls,schaapjespeolken(z.Wolken)
Cum infalnla, lat. M et eerloosheid)met
Cumulo-nimbueronw.wolken (z.Wolken).
schimp en schande.
Culllulo-etratue,torenwolken (zie Wplàex)

Cum inel of cuminaldehyd,een aromatisch
Cum ulus. de wolkenvorm, die dan eens.
aldehyd van de samenstelling C1all120.Het wit, dan half donker,zich a1s groote ballen
is eenwelriekende olieachtigezelfstandigheid, voordoet, en die zich vooraltegen denmiddag
die in de kummelolie voorkomt.
Van Zeer Warmo) zonni
ge dagen vertoont.
Culninum L. Plantengeslacht van de fa- (Zi
e J'
Fplàes).
milie der Umbelliferen; de eenige bekende
Cunard-ljn, eigenlijk Cnnard Steam SA@
soort, C.c-l
zvlizls-,dekomijn,iseeneenjarige, Company. Stoomvaartmaatschappii, genoemd

inNoord-Afrika enZuid-spanjegroeiende,op naarharen oprichter,SirSamuel0.,geb.1717
Sicilië en M alta vaelvuldig verbouwde, in inHalif
axtcanadal,waarhijeendervoornaamste
Nederland een enkele maaltusschen Zutphen reeders werd;overl.1865.Hi
jstichtte,meteen
en Dieren gevonden plant, met dubbel vin- '
jaarlijksche subsidie van 65,000 pondsterling
deelige bladen, en roode of witte bloemen; z
an Le eng.posteri
jen,een geregelde stoomde vruchten zijn groenachtig grauw,vaneen vaartverbilldlng tusschen Europa en Noordsterk-aromatischen geur,eneenscherp-bitteren

Amerika. In 1840 vertrok het eerste stoom-

smaak; zi
j bevatten een etherische olie van
heldergele kleur,die rijkeli
jk cymolbevaten
bi
j hetbereiden van maagsterkende dranken
wordt gebruikt.
Culnllling.(John)Schotschkanselredenaar,

schip, de Britannia,uit Liverpool en kwam
behouden te Boston aan. Van toen dateertde
reusachtige ontwikkeling der transatlantische

stoomvaart.Thansonderhoudtdemaatschappij
geregelde dienstenvanLiverpooloverQueenstown naar New-York (tweemalen per week);.
van LiverpoolnaarBoston (eens per week);
tusschen Liverpoolen Havre(eensperweek);
naar de Middellandsche zee en Klein-Azië
der eng.hoofdstad;ten ti
jde deranti-papis- (veertiendaagsche dienst).De zeteldermaattische agitatie in Engeland,1850/51,i
jverde schappijis gevestigd te Liverpool
hijzeer tegen het katholicisme;hi
j overleed Culldillanlarea. Departamento der repu5 Juli 1881; de meeste zi
jner geschriften bliek Columbia,is 206400 km.2 groot en telt
brengen de oud-en nieuw-testamentische voor- 549!300 inw.(behalve denog ongeciviliseerde
zeggingen in verband m et het heden; a1s lndl
anen);het dept.omvathetmiddenbekken
ApocaVptéc8ketches (3 dln.,1850),Greatfdù- der M agdalenarivier, en de Oost-cordillera,
ulation(1859),Redemptiondrawethniglt(186l), welkeoostwaartsverloopt in hetlaagland van
Thede8tiny ofozcfï/x:(I864)
het bi
jna onbewoonde voormalig territorie
Cumming. (Ronaleyn Gordon) Schotsch San M artin tusschen de rio Meta in het
t
i
ger en reiziger,geb 15 M rt.1820,diende n.en de rioGuaviarein hetz.;de Lodem istot
'a
eerstbi
jhetleger aan de Kaap,verliet1845 0P de hoogste deelen van het hooggebeqgte
den militairen dienst om zijn neiging tot Zeer vruchtbaar; de bebouwde grond wordt
jagen en reizen te kunnen voldoen,en bracht Op 24,000 km .2 berekend :behalve mais vereen bonte verzanaeling van jachtbuit bijeen, bouwt men op de hoogvlakten graanen aardwaarvan hi
j later in het fort Augustus in appelen,in dewarm erestrekenbananen,cacao.
Schotland een museum vormde; lli
j overl. tabak en een weinig koffle.Hoofdst.isBogota,
geb. 10 Oct.1807 in Aberdeenshire,studeerde
te Aberdeen, werd in 1832 predikant der
schotsche gemeente te Londen,en wasw eldra
naast Spurgeon deberoem dstekanselredenaar

Cnndnacan.
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Cnpra marittima.

Cunduaean Stad in den mexic. staat TaCunningham. (Alexander) Schotsch indiabasco, 12,200 inw.
nist, geb. 23 Jan. 1814 te Londen, overl. 1893,
Cuneo, in de spreektaal Coni. 1) Provincie schreef: An essay on the Avian order of archivan het koninkrijk Italie, het zuidelijkst deel tecture (1846), Ladak, physical, statistical and
van het landschap Piemont, grenst ten n. aan historical (1864), The Bhilsa topes (1854), Arde prov. Turijn, ten o. aan Alessandria, ten z.o. chaeological survey of India (1871), The ancient
aan Genua, t. z. aan Porto-Maurizio, ten z. en geography of India, I (1871), Corpus inscriptioz.w. aan Frankrijk, is 71351/2 km.2 groot, telt num Indicarum, I (1878), The Stupa of Bhar640,000 inw , en is verdeeld in de vier districten hut, a Buddhist monument (1879), Booh of Indian
Alba, Cuneo ("190.000 inw ),MondovienSaluzzo, eras (1883)
tezamen met 263 gemeenten; de bodem is
Cunningham. (Allan) Schotsch dichter,
ten deele bedekt met uitloorers van de Cot- vader des vorigen, geb. 7 Dec. 1784 te Blacktische en de Zee-alpen en behoort overigens wood, overl. te Londen, 30 Oct. 1842, schreef
tot de Po-vlakte; behalve de Po zijn de hoofdeen menigte novellen, stukken voor tijdschrifrivieren: de Bormida, de Belbo, de Tanaro, ten, biographien van kunstenaars, enz.
de Stura, de Maira en de Varaita; de grond
Cunningham, (Peter) Engelsch schrijver,
wordt goed bebouwd en levert graan, vlas, zoon des vorigen, geb. 1 April 1816 te Londen,
hennep, oot't, kastanjes, noten en moerbezign; overl. 18 Mei 1869 te St Albans, begon zijn
het mijnwezen strekt zich uit over de ont- letterkundige loopbaan in 1835 met Life of
ginning va,n ijzer-, lood- en zilvermijnen, be- Drummond of Hawthornden; hierop volgde in
ne vens van marmer- en granietgroeven, de 1835 Songs of England and Scotland (1841),
industrie over zijdespinnerij, weverij, labrikage een nieuwe uitgave van CampbelVs British
van laken, lijnwaad, leer, glas en fayence.
Poets, in 1848 Life of Inigo Jones; Westminster
2) Cuneo, hoofdplaats van de prov. en van Abbey; its art, architecture and associations
het district C., aan de saamvloeiing van de (1842), A Handbook of London, past and present
Stura en de Gesso, in een vruchtbare en goed- (1849), met vervolg Modern London, ook verbebouwde omgeving, is zetel van hetprovin- schenen als Handbook to London, as it is (1879)
ciaal bestuur, van een bisschop, heeft 14.000, Voor Murrays Bibliotheek van engelsche klasen als gemeente 25.000 inw., straten met sieken gaf hij uit: O. Goldsmith's Works ( 854),
arcaden, Iraaie kerken en paleizen, een gymna- Johnsons Lives of the poets (1854) en de brieven
sium, een lyceum, een seminarie, zijdespinne- van Horace Walpole (1857—58). Yoorts schreef
rijen, wol weverij en, papierfabrieken, uitvoer- hij nog The story of Nell Gwynn (1852) en
handel (graan, zijde, hennep, naar Lombardije, vele bijdragen voor Athenaeum, Fraser^s MagaZwitserland en Duitschland), — De stad,sinds zine, Household Words.
1382 een bezitting der graven van Savoie,
Cuiininghamia R. BR. Plantengeslacht van
was in de 16 de eeuw sterk bevestigd en had de familie der Coniferen, afd. der Araucameerdere belegeringen te doorstaan; op 30 rieeen, met slechts eene soort, 0. sinensis,
Sept, 1744 leverden de Franschen en Span- een in Europa veelvuldig gekweekte sierplant,
jaarden hier de tot ontzet aanrukkende bar- een uit China afkomstige, in Europa in het
diniSrs en Oostenrijkers den slag aan de Stura, vrije steeds klein blijvende boom, met eivorin 1796 werd de stad door de Franschen ingeno- mige naalden, lancetvormige, toegespitste,
men; 4 Dec. 1799 moest de fransche bezetting tweedeelig gestelde, heldergroene bladen;
onder Clement kapituleeren; na den slag bij deze boom wordt in zijn vaderland zeer groot,
Marengo viel C. andermaal den Franschen in en levert een zeer bruikbaar hout op.
handen (1^01), die daarop de vestingwerken
Cuntis. Plaats in de spaansche prov
slechtten; C. was hierop gedurende de fransche Pontevedra, 6300 inw., meer dan 20 mineraalheerschappij hootdstad van het departement waterbronnen (54—60° C.).
der Stura.
Cupar. Hoofdstad van het schotsche graafCuneo d'Ornano. (Gustave) Fransch schrij- schap Fife, aan den linkeroever der Eden,
ver en journalist, politikus, boulangist, kam- 10 km. van de kust, 4800 inw.
pioen van den pretendent prins Victor, heftig
Cupar-Angus. Stad in de schotsche graafbestrijder der republiek, geb. 17 Nov. 1845 schappen Perth en Forfar, 21 km. n.o. van
te Rome, ging jong naar Frankrijk, studeerde Perth, 2800 inw.
te Parijs in de rechten, maakte den oorlog
Cuphea R. BR. Plantengeslacht van de
van 1870 mede, werd daarnamedewerker aan familie der Lythraceeen, met een 90-tal
verschillende bladen, richtte zelf in 1875 soorten, inheemsch in tropisch en subtropisch
„Suffrage universel des Charentes" op, kreeg Amerika; het zijn kruiden of kleine struiken
in 1876 zitting in het fransche parlement, en met meestal groote, fraai gekleurde bloemen,
werd sinds telkens in het depart. Charente waarom vele soorten als sierplanten worden
herkozen; hij schreef; les Associations redgi- gekweekt; de bekendste soort is C. platyeuses est le Fisc ( 890), la Republique de Napocentra BEHTH., uit Mexico.
leon (1894), Gambetta plebiscitaire 1895) enz. Cupica. Plaatsje in het dept. Cauca,
(Junette, ook Cuvette, fr. afwateringsgoot Columbia.
Cupiditeit, lat. Begeerlijkheid, hebzucht.
in een droge vestinggracht, somwijlen gebr.uikt
Cupido. Zie Eros.
om de gracht onder water te zetten.
Cupra marittima Plaats in het district
Cumi., bij plantnamen: Allan Cunningham
engelsch plantk., geb. 13 Juni 1791, te Wim- Fermo der ital. prov. Ascoli-Piceno, aan de
bledon in Schotl., overl. 27 Juni 1839 te Sydney. Adriatische zee, 2200 inw.; er is een oude,
Cunningham. Het noordelijkste der drie onder keizer Hadrianus herstelde tempel der
Piceners.
deelen van het schotsche graafschap Ayr.
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Cupressoerinidae. Familie van Sterdieren

Cnraçao.

Cuq-Toulza. Hoofdplaats van het kanton

Of Stekelhuidigen, v/d orde der Zeeleliën, C.(11 gem.2620 inw.)vanhetIranschedept.
Antltoidea,bevattendeslechtseenenkelgeslacht Tarn,21km.vanLavaur,1000inw.,wi
jnbouw.
C'
upressocrinusQolzo>a.tfft//pcrïsff,
sBltoxx),met Cuquio.Plaatsin denmexic.staatXalisco,
niets dan fossiële soorten,allen uithetdevo- 3850 inw.
nische stelsel.
Cura, lat. Zorg, verpleging, voorzorg,

Cupressus.Cypres.
Cupridverbindingen,zie koper.
Cupr%a. Stad in hetgeli
jknamig district
van Servië, aan de m onding van deRavanica
in de Morava, aan de spoorli
jn BelgradoNisçh,4700 inw .
Cupri:me, kopervergiftiging (zie aldaar).
Cuyrlt,Roodkopererts.
Cuprum, lat.Koper (zie aldaar);C aceticnm, azi
jnzuur koper; O alnminatnm koperaluin.(Zievoor deze en andere verbindingen
op Koper).
Cupulifèren .(Cupnliferae),de Napjesdragende gewassen.Plantenfamilie (Phaneroganen, Angiospermen,Dicotylen,Choripetalen)

voogdi
j; C. animarnm, zielverzorging;lwo
cu- , het loon voor eene bemoeiing (Zie
Procuratie).
Cura of Ciudad de Oura.Hoofdstad van
den staat Quzman Blanco,Venezuela,bi
jhet
oosteinde van het Valencia-meer,en aan den
weg van Caracas naarde llanosvanGuarico,
12.000 inw.
Curabel,lat.Geneesbaar.
Curaçao,Likeur bereid uit de schileener
pomoranssoort (de vruchtvan Citvu8csrcgltinm curc.
g,
gcdeA/.
j
wiy),die vooralop heteiland
Curaçao welig groeit.Degedroogdeschillen
worden op spiritusuitgetrokken en dealdus
verkregen tinctuur met een sterke oplossing

t>1 meest in de noordeltk gematigde zone
voorkomende soorten;hetzi
jn grootestatige
boomen ofrijk getakte heesters metafwisselende,enkelvoudige,vinnervige bladen;bloemen éénslachtig,bi
jna alti
jd e
'énhuizig,manneli
jke bloemen totrolronde,zeldentotkogelronde katjes vereenigd,naakt of dooreen
schubachtig schutblad ondersteund, en van
een schub-ofkelkachtig bloemdekvoorzien;
meeldraden 5- 20 in aahtal,m etéén-oftweehokkige helmknopjes,vrouwelijke bloemen

Curaça@. 1) Gouvernement van Nederl.
W est-lndië,bestaandeuitdeeilandenCuraçao,
5b0 km2 groot, Bonaire ofBuen-Ayre,335
((
) km., Aruba, 165 ((j km-,St.Martin,ten
deele,463'
4 (()km ,St.Eustatius,203/4L km.
en Saba 123/4 ((q km.;hoofdstadW illemstad.
Hetklimaatis averhetgeheelegouvernement droog en warm ; dikwi
jls valt er het
geheele jaar geen regen, als b.v.in 1899;
orkanen komen tam ell
gk veelvuldig voor; in
Sept.l89Srichtte een orkaan op St.Martin,

van de groep der Amentaceeën,meteen 400- van suiker in water vermengd.

alleenstaande of op elkander gehoopt, in St.Eustatius en Saba groote schade aan;de
meerdere of mindere m ate door een hulsel orkaan van 7 Aug.1899 verwoestte op St.

(napje,capnlaj omgeven,dat uiteen zeker Eustatius een 50-tal huizen en beschadigde
aantalonderling vergroeide schutblaadjesbe- een nog grooter aantal,die van Sept.1899
staat; bloem dek met het vruchtbeginsel in- teisterde vooral St. M artin. Flora en fauna
eengesmolten, en daardoor teruggebrachttot zie W est-lndië.

een smallen, vri
jen, bovenstandigen zoom ;
vruchtbeginsel2-,3-,ofmeerhokkig;hokjes
met 1-2 hangende eitjes;stijlkort;stempels
even talri
jk als de hokjesv/h vruchtbeginsel;vrucht een onderstandig,leer- ofhoutachtig, niet openspringend nootje,dat door
mislukking éénhokkig en eenzadig is, en
door hetverder uitgroeiende,blad-ofkelkachtige,uitwendig dikw erf schub- ofdoornachtige, nu eens vliezige en dan weder
leer- ofhoutachtige napje geheelofgedeeltelijk omgeven wordt, en daaraan met een
breeden voet is vastgehecht;zaden hangende,
van eene vliezige zaadhuid voorzien, zonder
kiemwit, geheelgevuld met de rechte kiem ,
wier zaadlobben nu eensvliezig,en danweder

De bevolking van hetgouvernementC.bedroeg op 1 Jan.1900 51.877zielen(nl.30.303
op het eiland C.,4926 op Bonaire)9591 op
Aruba,34.
85 op hetnederl.gedeeltevan St
Martin,1383 op St Eustatius,2t89opSaba),
naar de geloofsbeli
jdenis onderscheiden in
41.674 r.-katholieken, 8383 hervormden en
1026 israëlieten (van deze laatsten 1 op
Aruba, de overige op heteiland C.);op 1
Jan.1901had hetgouvernement52.311 inw.
De bevolking van het eiland C. spreekt
voor het grootste deel het papiamento of
papiam entsch, een mengelm oes van nederl.j
spaansch en indiaansch; op de overigeeilanden heel
'
t het engelsch de overhand;deisraëlieten spreken m eest spaansch;nederl.wordt

dik en vleezig zijn,en bi
j 'tkiemen (alsb.v.i ongeveer alleen door personen van nederl.
bi
j den eik) onder den grond blijven.Bi
jden '
J afkomst enambtenarengesproken-Hetonderkastapje zi
jn zi
jtot één geheelmet elkander wijs laat zeer veel te wenschen over. Te
vereenigd. Tot de 0. behooren de belang W illemstad bevinden zich drie openbare
ri
jkste inlandsche breed gebladerde boomen,' scholen (een vierde werd in 1899opgeheven)
welke in denoordeli
jkegematigdeluchtstreek ' waarvan 1 van meer uitgebreid onderwi
js,
bijna uitsluitend de bosschen vormen; de de overige eilandenhebbengeenenkeleopenmeesten leverengezochttimmerhout;anderen , bare inrichting van onderwijs,welbi
jzondere
uitmuntend brandhout; buitendien bevatten : (r.-kath-)scholen,ten getalevan13,benevens
niet weinigen in de schors en andere deelen , 4 te W ill
emstad (in 1900);op de plantage
eene aanzienl.hoeveelh.looistof,terwi
jlvelen Scherpenheuvel is een seminarie voortheoeetbare vruchten dragen of andere nuttige loganten,onder leiding van nederl.geesteli
jproducten leveren.ln Nederl.komen soorten ken. Op 0.is een krankzinnigengesticht, op
voor van de geslachten Q'
wercu8(eik),Fagu8 C.,St.Martin enSt.Eustatiuszi
jnleprozenge(beuk?en Ca8tanea (tamme kastanje).
stichten. Te W illemstad werd in 1896 een

Ctlraçao.

-- 1834 --

Clirateele.

Geschied-, Taal-, Land- en Volkenkundig kern van oudere eruptieve gesteenten en zich
Genootschap opgericht,datjaarl
ijkseen ver- daaraan legerende kri
jtformaties;oud-quarslag uitgeeft.
taire koraalkalk verbindt de beide helften;
Het gew est heeft over het geheel een het hoo
m.)gs
inte punt is de St.Christofelberg
rotsachtigen, echter niet onvruclltbaren bo- (376
het z.w.De kust is rondom met
dem, die het met behulp van kunstm atige lagunen bezet, die door nauwe uitgangen in
bevloeiïng zeer productiefzou kunnen worden gemeenschap staan m et de zee. Het klimaat
gemaakt: hoewel de eilanden ruim in eigen is warm en zeer droog.Aan de zuidkustligt
behoeften zouden kunnen voorzien,moettoch de eenige stad van het eiland, W illemstad,
nog elk jaar voor ruim 1/2millioen gulden tle hoofdstad van het gouvernement C ; oveaan meel en maïs worden ingevoerd. De rigens bevat het eiland slechts onaanzienvoornaam ste der verhandel
de producten zi
jn ligke dorpen en aanplantingen,benevenseenige
dividivi of watapanapeulen (een looistof), f
brten.0.werd in 1527 door de Spanjaarden
oranjeschillen (zie vorig artikel),wol,kaas, Lezet,in 1634 door de Nederlandersaan deze
boter,m aïs,vruchten,zout en houtskool; op Ontnomen en hen bii den Munsterschen
'
de begrooting van 1900 werd een som van vrede afgestaan,
in 180) door deEngelschen
3000 gulden uitgetrokken voor proefne- veroverd, werd het ingevolge het na den
mingen met de cpltuurvan sisal(een vezel- vrede van Parijs tusschen Engeland en den
stof van Agarer'/dcl;de veestapelbestaat koning der Nederlanden afgesloten verdrag
uit geiten, schapen,ezels, hoornvee,varkens weer teruggegeven.
en paarden; aan de kusten wordt veel aan
Curare,ook oeraciofwoerari,een pi
jlvervischvangst gedaan; op het tot het gouver- gift, dat de inboorlingen van Zuid-Am erika,
nementbehoorende kleine eiland Klein-cura- vooral in de streken der Orinoco uit hetsap
çao bevinden zich ri
jke phosphaatmi
jnen;in van verschillende, daar inheem sche Strych1871 verkreeg de engelschman John Godden nossoorten bereiden,.door koking en indamverlof tot het ontginnen en uitvoeren van ping tot een dik extract, en waarmede zij

hunne pi
jlpunten besmeren. Het C.behoudi
jaren langzijn doodelijkewerking en de geringste verwonding door een aldus vergiftigde pijlspits veroorzaakt ongemeen snel
is voorloopig gestaakt;de Arubalsland Gold den dood b
Ni
j
verr
kt
aenhe
scth en dier.ln de m aag
M ining Company heefthetuitsluitend rechttot Opgenom en
daarentegen zeerzwak
het winnen van goud,zilver en koperoverde en eerstbi
jgrootere doses.De lndianennut-

phosphaat;wegens daling derpri
jzen en om
speculatieve redenen werd de ontginning in
1897 gestaakt en isnog niethervat (1901);
ook hetontginnen der swavelmi
jnen op Saba

noordwesthelftvan heteilandArubaverkregen. tigen dan ook het raet C.gedoode wild,zonOver het geheel is de geschiedenis van dit der nadeelige gevolgen. Het werkzaam begouvernement in de laatste jaren een van standdeel der C. is het ourarin, een in
gestadigen achteruitgang in elk opzicht;in kleurlooze,vierzi
jdigeprismaskristalliseerend
1901 nam de Tweede Kam er der Staten-Ge- alkaloïd,datin water enalcoholgemakkeli
jk
neraal e0n motie aan,luidende: ,De Kamer oplosbaar is,doorgeconcentreerd zwavelzuur
van oordeel,dat de treurige toestand waarin Llauw,door salpeterzuurpurperrood gekleurd
de kolonie Curaçao verkeert, het dringend wordt. De doodelijke werking van het C.
noodig'maakt maatregelen te beramen om berust op verlamming derbewegingszenuwen
verder verval te voorkom en en m eerdere en verstikking ten gevolge van verlamming
welvaart te.doen heerschen,noodigtderegee- der borstspieren.
Curateele. ln het recht zooveel als toering uit een plaatseli
jk onderzoek te doen
instellen naar de economische toestanden en zi
cht.Een meerderjarige kan wegens onnoonaar de beste middelen om daarinverbetering zelheid, krankzinnigkeid en ook uit hoofde
van verkwisting onder curateele worden gete brengen.''
H et gouvernem ent C.wordt bestuurd door steld, in welk geval de rechter een curator

jst,wiens functiën derhalve vri
jwelmet
OOn gouverneur (thansjhr.DeJongvanBeek), aanwi
or een Raad van Bestuuren een di
e eensvoogdsoverminderjarigenovereenbijgestaan do
Kolonialen Raad, de laatste bestaande uit de komt.De onder curateele-stellingkanw orden
leden van den Raad van Bestuur en 8 door uitgesproken op eigen verzoek van den bede Koningin te benoemen leden,en met den trokkene, op verzoek van bloedverwanten,
gouverneur tot voorzitter; op de verschil- alsook op vordering van hetOpenbaarM inislende eilanden zi
jn gezaghebbersgevestigd, terie. Ter oorzake van verkwisting kan de
curatzele alleen worden verzocht door de
bloedverwanten in de rechte linie en door
grondslag van het bestuur is het regeerings- die in de zi
jdlinie totden vierden graad inreglement van 1865;de zetel van den gou- gesloten. ln het eene en andere geval kan
de eene echtgenoot verzoeken,dat deandere
verneur is W illemstad.
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2) Curaçao,het grootste eiland van het ondercurateeleworden gesteld (Burg.W etb.
geli
jknamig gouvernementvan Nederl.W est- art.408).
lndië, geographisch behoorend tot de eilanAlle verzoeken tot curateele m oeten w orden onder den wind der Antillen,ligt in de den ingediend bi
j de arrondissementsrechtAntillenzee, ongeveer 70 km. van de kust bank, onder welke degene? tegen wien het
van Venezuela, beslaat een oppervlakte van verzoek isgericht,ressorteert. Daarbi
jmoe550 km2.,en telt(1 Jan.1900)30.303 zielen. ten daadzaken,waaruit van de onnoozelheid,
waaronder 5 tot 6000 voormalige slaven.C. krankzinnigheid, razerni
jofverkwisting kan
bestaat uit twee hoofddeelen, elk met een bli
jken worden opgegeven,metde bewi
jzen,

Curator.

- 1835 -

..
-..

Ckrlatll.
t

zB.
oowe
(
W l.492
a1s).met een opgave der getuigen heerde nalatenschap kan een C.worden aan-

De rechtbank hoort de bloed- gesteld De 0. wordt in e1k geval door de
verwant
da
arna en of aangehuwden en ondervraagt rechtbankaangewezen.(ZieFailtlssementl.ook
dengene wiens curateele verzocht is de leden der Oomlnissie van Toezicht over

en kan, zoo zi
j ditnoodig Oordeelt,alsdan sommige inrichti
.
ngen van onderwi
js(Gymna-

nog getuigen oproepen, ten einde de aange- sium,Universiteit)worden C.genoemd.
voerde daadzaken tot klaarheid te brengen.
Curatus,Benaming voor R.K.hulpgeesteNa de ondervraging zal de rechtbank,zoo l
ijkheid, wier ambt metzielverzorglng ver
daartoe gronden ztn, een provisioneel be- bonden is.(Zie Kape/aan).
windvoerder benoemen?om voor den persoon
Curealnille,de kleurstofvan den Curcumade goederen van dengene, wiens curateele wortel(zieat
d.)vandesamenstelling C14H1404.
verzoclit is, zorg te dragen.Het vonnis op
Cureuliollides, de Snuitkevers,zie aldaar.
een verzoek om curateele moet in eeneopenCurttunla L. Plantengeslacht Van de fabare zitting worden uitgesproken(B.W .496). milie der Zingiberaceeën,meteen 30-ta1soorDe curateele vangt aan,te rekenen van den ten, die grootendeels in oost-lndië en den
dag dat het vonnis tof in geval van Hooger lndo-Maleischen archipel inheemsch zi
jn en

Beroep: het arrest) is uitgesproken. Alle in zuidelijk Ohina gecultiveerd worden;zij

handelingen, die daarna door den onder cu- hebben een knolachtigen wortelstok?eenvourateele gestelde zi
jn verricht,zi
jnvanrechts- dige lnet bladen bezette stengels en tot troswege nietig.Nochthans behoudt degene,die auhti
ge bloeiwi
jzen vereenigde zygomorphe
ter zake van verkwisting onder curateele is bloemen;vele soorten zi
jn van technisch begesteld, het verm ogen om uiterste wilsbe- lang,als 61
.longa tkurkuma),C.Iyuc/rAiztz en
schikkingen te maken (B W .500).Zoodrade C.aagustithlio toost-indisch arrow-rootà.
uitspraak tot curateele krachtvan gewi
jsde C'uré,fr.Pastoor.
bekomen heeft,zullen doorden kantonrechter
Curée) fr. jagerui
tdrakking VO0r de ingeeen curator en een toezienden curatorworden wanden en andere deelen van gevangen wild)
benoemd, waarna de bemoeienis van den dat na de jacht aan dejachthonden wordt
provisioneelen bewindvoerder ophoudt en voorgeworpen. Het woord wordt vooral ten
deze rekening en verantwoording van zi
jn Opzichte van de hertenjachtgebezigd.
beheer aan den curator moetV eggen.lshij Cureerell, het lat. curare, zorg dragen,
zelftotcuratorbenoemd,dan doethi
jreke- meer bepaald in de beteekenls van genezen.
ning en verantwoording aan den toezienden
Curel.(Francois de)Franschschri
jver,geb.

curator (B.W .503).Demanwordtvanrechts- te Metz,1854,schreefromans:l'EtédesJrlfïf:
?
,
fgrand-due (1889),
wege curator over zijne onder curateele ge- sees (1889), le Sauretage#'
stelde vrouw (B.W .504)en de vrouw kan en verder uitsluitendvoorhettooneel:Envers
tot curatrice overharenm an worden benoemd, '
l
fzl: sainte (1892), l'Ivtvitée (1893,bll
jspel)?la
ia welk geval de kaKtonrechter na verhoor Fi
gttrante(t896),le Repasde IJ/
:/I(maatschapof oproeping van de bloedverwanten of aan- peli
jke studie),la Nburelleïtsp/:(philosophisch
gehuwden, een toezienden curator aanstelt, drama);0.heeftin ongewone mate de gave
en den vorm en de voorwaarden der bestu- om de gewichtigste vraagstukken van m aatring regelt)van welke beschikking devrouw schappeli
jke en lndividueele moraliteitindrabij de arrondissementsrechtbank in beroep matischen vorm Onderdeaandachtte brengen ;

kan komen? indien zi
j meent bezwaard te
zijn (B.W 505).De onder curateelegestelde
staat geli
jk met een minderjarige;wanneer
iemand die ter zake van verkwisting onder
curateele gesteld is, een huweli
jk wilaangaan,is daartoe de toestemming noodig van
dezelfde bloedverwanten, alsof hi
j minderjarig ware. De inkomsten van dengene,die
uit hoofde van onnoozelheid of krankzinnigheie onder curateele isgestel
d,moeten bi
jzonderli
jk besteed worden, om diens 1ot te
verzachten en zi
jne genezing te bevorderen

hijheet
'
tzeerveelbi
jgedragentotuitbreiding
der tooneelsfeer.
Curia. leder derdrie oorspronkli
jk patricischetribusteRome,Ramnehfitie8enLucere.
h
werd in 10 afdeelingen,carië'n?verdeeld,zoodat er in 't geheel 30 curiën waren. leder
curie, a1s een grooter verzameling van geslachten, bevatte 10 gente8 en had afzonder-

lijke 8acrat tot welk einde elke curie eene

plaats om te vergaderen en te oieren bezat,
eveneens curia geheeten. Uitdecuriën werden
de 8enatore8 en equite8 genomen,degezamen-

(B.W .508). Niemand uitgezonderd echtge- li
jke leden der euriën maakten de comitia

nooten en bloedverwanten in de opgaande of curiata uit. Van de namen der 30 curiën
nederdalende linie is verplicht eenecurateele kennen wi
jslechts enkele,b.v. Titia,Ffzuoftoeziendecurateelelangerdan achtjaren ciat Calabra, ./fot/rlezlyï..- Curia werd eindete behouden. Na verloop van dien ti
jd kan l(k ook genoemd een gebouw voordesenaatshij zi
jn ontslag vorderen en moethem dit zittingen en het lûkaal der salische priesters.
worden verleend (B.W .515). De curateele Curlatii, drie broeders uit Alba Longa,die
eindigt, wanneer de oorzaken ophouden die in den oorlog tusschen Rome en Alba om de
daartoe hebben aanleiding gegeven,met in- opperheerschappi
j, met de hun aanverwante

achtneming nochtans derforl
naliteiten bi
jde Horatii,insgell
jksdrie broeders,vochten om
wet voorgeschreven om curateeletebekomen. den kri
jg te beslissen Nadat reeds twee

Curator) lat. Verzorger, beheerder, meer Horatii gesneuveld w aren,werden de C. de
bepaald in het recht degene die degoederen een na den andere door den derde door list
beheertvan een onder curateelegestelde(zie overwonnen en gedood. Een van hen,Attus
curateele) of van dengene,die ln staat van Curiatius, was m et een zuster van Horatius
t'
aillisselnent verkeert. 0ok over een onbe- verloofd. Dit is de gewone vertelling. Vo1-
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gens later onderzoek schi
jnen beidenamen gezanten af,zeggende dat hij lieverwilde

zooveel a1s patriciërs te beteekenen,zoodat heerschen over hen die geld hadden dan het
mannen van patricische afkomst m et el- zelf bezitten. 0ok van den grooten buit op

kander streden, weshalve ook voor Janus
Curiatius, d. 1 den god der patriciërs
een altaar werd opgericht. Later bestond,
ongetwijfeld uit Alba afkomstig,teRgmeeen
geslacht van Curiatii,waaruitLiviusvaneen
consulin 453 v.C.en van een tienman melding maakt. In lateren ti
jd,138 v.C.,komt
een tribuun C.Curiatius voor,die de consuls
van datjaarlietgevangen zetten.
Curiatiue Xaternus, leefde ten ti
jde van

Pyrrhusbehaald eigende hi
jzich slechts een
houten ofervaastoe. 2)Q.Curius,senator
en gewezen quaestor, dong in 64 v.C.te
vergeefs naar het consulaat; later werd hp
zelfs om zi
jn slecht gedrag uit den senaat
gezet.Hi
jwasdeelgenoot van desamenzwering van Catilina,doch verried de geheimen
daarvan aan zi
jne vrouw Fulvia,dieerCicero
van onderrichtte;zieCatilina.
Curreney, eng, in Engeland en Amerika

log.8 de prcfpriùv.
g treedthijzelfals hoofdpersoon op en als lofredenaar derdichtkunst,
waarin hijook zi
jne krachten beproefde. Hi
j
schreeftreurspelen,eenThyesteseneenMedea,
doch behandelde ook onderwerpenuitderom.
geschiedenis.b.v.Cato,Domitius;wi
jbezitten niets meer van hem.
Curieo. 1)Provincie derzuid-amerik.re-

taalbestaan.
Currer Bell.Zie Bronte.
Currieullm vitae, lat. korte levensbeschri
jving.
Curritiba.Fabrieksstad in den brazil.staat
Parana,12,000 inw.
Carrituek. County (graafschap) van den
noord-amerik.staatsoord-carolina,7000inw.;

Domitianus als zaakwaarnem er te Rome en de algemeene benaming voor circulatiemidwas tevens redenaar en dichter. ln den dia- delen,onverschillig of deze uit papier ofme-

publiek Chili, tusschen Colchar a en Talca hoofdpl.Currituck CourtHouee.

gelegen, is 7545 km.2groot en heefteen be- Currus, 1) arcnatun,bi
j de Romeinen een
volking van 105,000 zielen;het land is zeer metlinnen overdekte wagen,waarvan vooral
bergachtig en bereiktin denvulkaanPeteroa de/lf
z-ïseygebruikmaakten;2)Jcfccfvqzeisen-

een hoogte van 3635 m.: de bodem,hoewel wagen,waaruit van alle kanten sterkestevige.
zeer vruchtbaar, wordt slechts op enkele zeisen uitstaken, en die, metpaarden bespan-

punten bebouwd.C werdin1865vandeprov. nen,met snelheid in de vi
jandeli
jkedrommen
Colchagua gescheiden en is verdeeld intwee gestuurd werd;vooral,hoewelnietuitsluitend

departamentos:Curico en Bichuquen, 2)Cu- werden zij in het oosten gebruikt;Curtius
rico of San José de Curico,hoofdstad der geefter een nauwkeurige beschri
jving van.
prov.C,,aan een rechterzijriviervan deMa- Curry.County (district)inhetz.w.vanden

taquitq, zeer schilderachtig gelegen, door noord-amerik.staatOregon,1800inw-;hoofdpl.

spoorll
gnen kerbonden met Santiago en het Ellensburg.
zuiden; 10,300 inw.; door den Planchon-pas
Curry-powder, engu Een uit Oost-lndië

handel met Argentinië. C.werd in 1742 ge- afkqmstig, vooral in Engeland geliefde spesticht.
Curioea,lat.c'
ario8itdt,merkwaardige,zeldzame,bezienswaardige zaken. Cnrieuh m erkwaardig,zeldzaam.

cerp, saamgesteld uit koriander, kurkum a,
peper,zout, m osterd en andere ingredienten
en die tot het kruiden van soepen en sausen
w ordt gebruikt.

Curius X'Dentatus,1)uitplebeiisch ge.
slacht,een homozlpt
lud,tradheteprstalsvolkstribuun tegen A ppius Olaudius Caecus op,
toen deze,de verkiezing va'
n een plebejertot
consultegenwerkte,en versloeg in 29d v C.
a1s consul de Samnlten,daarna de Sabijnen,
die onderworpen en romeinsche burgersw era
den. In hetJaar275 v.C.werd hi
jvDor de
tweede maal consul,rustte metallegestrengheid en kracht een legeruittegen Pyrrhus
en overwon hem in den beslissenden slag bij
Beneventum, waardoor hijRome redde. Na
een schitterende zegepraal verkoos het volk
hem voor de derde maaltot consul,waarna
hij de opnieuw in opstand gekomen volken
van Beneden-ltaliëonderwierp(274).Hijstierf
in 272 kortnadathi
j censor wasgeworden.
Hi
j was een toonbeeld van zeldzimeeenvoud
en belangeloosheid, en daarom verkondigen
de dichters meermalen in hunne zangen zi
jn

Cursiel'
, fr. Loopend, meer bepaald gebruiktvoor de loopende,schri
jflettervormlge
boekdrukletter. C'
ur8ireerett, een woord of
volzin onderstreepen,metCursiefletterlaten
drukken,ten einde er de bizondere,aandacht
op te doen vallen.
Cursores,de Loopvogels,zie aldaar.
Cureus, lat. Loop, leergang, een samenhangend onderricht in een wetenschap ofeen
onderdeel daarvan. 0ok het onderwi
js in
zi
jn geheel? zooals dit aan eene schoolin
een bepaald tijdsverloop, naar een vooraf'
opcema
o akt leerplan,gegeven wordt.
Curt.,bi
jinsectennamenTlohnHenryCurtis,
engelsch schilder en entomoloog,geb. 1761,
overl.1861;0okafkortingvanW illiam Curtis,
plantkundige.
Curtatone. Gemeente in deitalprov.Mantua,met7000 inw.,aan den weg naarCremona,
aan de rivier osone,isbekend doorhettref-

lof alsvertegenwoordiger der oude eerwaar- fen van 29 M ei 1848,in hetwelk de Oostenr.
dige zeden en tucht. Na het overwinnen der veldmaarschalk Radetzky meteenvierdubbele

Sabi
jnen nam hi
j van het veroverde land overmacht het4200 man sterketoscaanschslechts een kl,einen akker voor zich,zooals napolitaansche leger onder generaal Laude geringste burger dien bezat,en bebouwde gier versloeg.

met eigen hand den grond,zoodikwijlshij Curtie. (George Ticknor)Amerik.staatsuit het openbare leven terugkeerde. Daar rechtelijk schrijver, geb. 28 Nov. 1812 te
wees hi
j eens de geschenken vansamnitische W ateriown(Massachusetts),studeerdeteCam-
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Curtiue.

bridge bijBoston.practiseerde als advokaat, der monarchie en aantoont,hoe na de bineerstteBoston,sinds1862teNew-York,schreef: nenlandsche verwarring tengevolge der burCommentaries p01 tlteo/zfrgwrlft
f:/lcc,practice44014 geroorlogen weder een geordend bestuur is
peouliar -/z
frïy#ïcfïpzlof tlte Cpvrf.
sPJtheUnited

hersteld geworden, waarbi
j hi
j den wensch
States(1854-58).History PJtlteprïgïzl,forma- uit.dathetindezelfdefamilie(ejuudetndpvlu,
9)
tion tlzl: adoption p/'tke cpzlyfïfvfïpzl PJ the lang moge voortduren. Anderen passendeze
United States (1854-60). Life p/- Daniel woorden toe op de burgeroorlogen na den
Web8ter, (1870). Life PJ James Alfc/ltzzllzl, dood van Nero en plaatsen Curtius alzoo in

(1883). Creation prErolutioît tfzpzld.1887).
Curtis. (George W illiam)Amerik.schri
jver,geb.24 Febr.1824teProvidence(Rhodelsland),ging in 1846 naar Europa,studeerde
in Italië en te Berli
jn,bereisdetot1850ZuidEuropa, Egypte en Syrië, en werd, in de
Vereenigde Staten teruggekeerd,verbonden
aan meerdere letterkundige ondernemingen
en tijdschriften;van ziin werken zi
jn te noemen:NileNpfc.
sof t:ilbwadji(1859)Pott
L
pltarPaperu (1865, satire op den amerik.,bijzonder den New-Yorkschen,parvenu), Houladji
in Syria (1852), Lot'
tts eating (1852), beide
laatste oostersche reis-indrukken en waarne-

den ti
jd van de regeering van Vespasianus.
Daar er nu onder de opvolgers van Augustus geene binnenlandsche onlusten ofinwendige ontevredenheid heerschte, schiinthet 't
waarschi
jnlijkst dat Curtius onder Vespasianus geleefl heeft. Hijwas zeker nog in de
kracht van den manli
jken leefti
jd toen hii
zijn geschiedkundig werk schreef.Hi
j begaat
weleens feilen,inzonderheid tegen dekrllgstaktiek, ti
jdrekenkunde en aardrijkskunde,
en is ook te zeer voorAlexanderingenomen,
wat gedeelteli
jk aan de doorhem gebruikte
grieksche bronnen van Clitarchus en Megasthenes (welke Diodorusookheeftgevolgd)

in 1886 werd hijvice-kanseliervandeuniversiteitvan den staatNew-York;hijoverl.1892.
Van zijn novellen isvooral bekend Preu
and I (i856).
Curtis. (W illiam) Engelsch plantkundige,
geb.1746 te Alstonin Hampshire,wasapotheker te Londen, wi
jdde zich later uitsluitend

relevoeringen, alsmede vele schilderingen
hebben iets levendigs en aanlokkends.Zi
jn
stijl, die tusschen beiden bloemrijk en poëtisch wordt, verraadt de sporen van het
zilveren ti
jdvak.Hetwerk heeftmeer rhetorische dan historische waarde.
Clzrtius. (Georg) Duitsch philoloog,geb.

Brompton;hi
j schreef een Flora Zt
lzltfîzlezèyl,
s
(2 dln,1777,nieuwe uitgave,uitgebreid door
Graves en Hooker,6 dln.
,1817- 28), verder
Practicalpùyerplfï/zl:ontlteBriti8h#rJ,
:.
:8.
:)enz.
Curtius.1)Mettius ofMettus,uiteenoorspronkelijk,althans patricisch geslacht,wordt
de eerste dezer familie genoemd. Hi
j was
een Sabi
jn,streed na den sabi
jnschen maagdenroofmetzijn landslieden tegen deRomeinen, waarbij hi
j in een moeras geraakte,
waaruit hi
j ternauwernood ontkwam ;na de
verzoening met de Romeinen vestigde hi
j
zich te Rome. 2) M. Curtius, een moedig
jongeling, wierp zich in 'tjaar 362 v.C.in
een op het forum gapenden kuil, die daar
waarschijnlijk door een aardbeving ontstaan
was,en door niets,hoe veelaarde er ookin
werd geworpen, scheen gedempt te kunnen
worden. op een fraai opgetuigd paard de
kostbaarste schatten bi
jzichdragende,stortte
hi
j zich er in om volgens eene godspraak
den toorn der goden te verzoenen. De gapende diepte sloot zich terstond boven zi
jn
hoofd.3) 6.Curtius,in 445 v.C.Consul,die
metzi
jn ambtgenoot M.GenuciusAugur.de
voorstellen van den volkstribuun Canulejus

Leipzig,en overl.12 Aug.1885; C.streefde
er naar de comparatief-linguistische en de
klassisch-philologische studiën metelkander
teverbinden; zlln schriftelijkearbeid strekt
zich voornameli
jk uit over de grieksche en
latijnsche talen, die hi
j van het standpunt
der vergeli
jkende spraakkunst behandelt,
als:DieSpracltvergldchung izàil
bretnverhöltné8
zur kla88i8cltenPltilologie(zdedr.,1848),Sprachrergleicltende Beitriige zur grieclt. '
uzlfl lat.
Grammatik (d1.1,18464,Grundzdge#6rgriech.
Etymologie (5dedr.18794.
Curtius. (Theodor) Duitsch scheikundige,
geb. 27 Mei 1857 te Duisburg am Rhein,
studeerde te Leipzig,Heidelberg en Mûnchen,
werd in 1884 hoogleeraar te Kiel,in 1892te
W urzburg;hijontdektein1887hethydrazine,
in 1890 de stikstoflwaterstofzuren.
Curtius. (Ernst) Duitsch archeoloog en
philoloog,broeder van Georg C,geb.2Sept.
1.814 te Lubeck, studeerde te Bonn, Göttingen en Berlijn in de philologie,en ging
in 1837 met Brandis naar Athene,waar h!J
metE.GeibelKla8bi8chenSfudïéh(1846)uitgaf;
in 1840 begeleidde hi
j zijn leermeester 0.
Mùller op diensreizen door Griekenland en

Curtius,Q.Rufus,schri
jvervanhetwerk
de reùu: ge8th Alezcs4rï M . in 10 boeken,
waaraan de twee eerste verlqrenzijngegaan.
Zi
jn vader was waarschijnltk de quaestor
Curtius Rufus (later proconsulin Afrika),en
de geschiedschriiver leefde dus wellicht onder Claudius.baarmede stemmen dan ook
Curtius eigen woorden overeen, waarin hij
den toestand van het macedonisch-perzische
rijk na Alexander den G.,vergeli
lktmetdien
van het romeinsche rijk voor dèn aanvang

teBerli
jn;in Oct.van datzelfdejaartotopvoeder van den lateren keizer Friedrich lI1
benoemd,vergezeldehi
jdezennaarBonn,werd
in 1856 hoogleeraar en lnede-pirecteurvan
hetphilologischseminarieteGöttingen,ondernam in 1862 met Bötticher en Strack weder
een reis naarGriekenland,en werd in 1863
als gewoon hoogleeraar naar Berli
jn beroepen en tevens tot directeur van het
Antiquarium benoemd; in 1874 ging hi
j
in opdracht van de duitsche regeering naar

mingen in fashionable amerik.Ladplaatsen ; mag toegeschreven worden. De ingelaschte

aan de plantkunde,richtteeen plantentuin op, 16 April 1820, werd in 1851 gewoon hooghield voorlezingen, en overl.7 Juli 1799 te leeraar te Praag,in 1854 te Kiel, in 1863 te

hevig bestreed.

kreeg in 1844een leerstoelaan dehoogeschool

Curllwuaty.
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Athene en sloot met de grieksche regeering vatieven zoodanig verbitterde,datzàjzichmet
een verdrag aangaanlleui/gravingenteOlym- de ultra-demokratische parqjverbond en C.
pia af,die ln Oct. 1875 cen aanvang namen ; door middel eener militaire samenzwering op

hij overleed in 1896;zijn hoofdwerken zi
jn:
Peloponne8ou (1852, geschiedenis.sagen en
kunstvan ditschiereiland),Griech.Ge8chichte
(1861,meermalenherdrukt.zi
jnmeesterwerk),
DieStadtge8chicbtevon Athen (1891)enz.
Cllrllguaty. Hoofdpl.van hetdepartement
van dien naam (17000 inw.)in de z.-amerik.

11 Febr.1866 onttroonden;na zàin valhield
C. zich eerst eenigen ti
jd te Döbling b!j

een zekere wet beschreven is, a1s b.v. de
cirkelomtrek, de ellips. de parabool.
Curzola. Eiland aande kustvan Dalmatië,
door het kanaalvan Curzola van het eiland
Lesina en het schiereiland Sabbioncello ge-

Moezel veelal Cusa bpgenaamd. - Duitsch
kerkpolitikus en philosoof,geb.1401, overl.
11 Aug. 1464 te Todi in Umbrië; schreef:

W eenen op, vervolgens te Florence.daarna
te W iesbaden en overl.15M ei1873 teHeidel-

berg;ziin op 19 Mei1844 metHeleneRoseti

(geb. 27 Juli 1827) gesloten huweli
jk bleef
kinderloos,echter voeren twee geadopteerde
repllbliek Paraguay, 1000 inw.
kinderen zi
jn naam.
Curve, lat. cnrmu krom,in de wiskunde
Cllsallus, (Nikolaus) eigenlijk ChrypFs of
elke kromme li
jn,inzonderheid eene,dienaar Krebs, naar zijn gebqgrteplaats Kues aan de

De cowc/rtfcsfïc catholéca (1433)enz.

Cllseatlan. Departamento der middenscheiden, bedekt m et boschriike hoogten, amerik.republiek Salvador, 62.000 inwoners,

waarvan de hoogste 573 m berelkt;295km2. hoofdstad Cojutepeque.
groot,16.500 inw ;scheepsbouw,scheepvaart.
Cllrw ellsville. Dorp in Clearfeld county
visscherài,veeteelt(muilezels),wiin-en olie- 7anden n -amerik.staatPennsylvanië,1700inw.
bouw;in dewouden van C.worlennogjak- Cuseuta L W arkruid. Duivelsnaaigaren.
balzen gevonden; aan de west-, noord- en Plantengeslacht van de fam .der Convolvulan.0. zijde goede havens, waarvan die van ceeën, met een 80tal soorten in de tropen en
Pedoclio, in de nabiiheid van dehoofdstad in de gem atigde streken; hetzijn bladlooze
C., de voqrnaamste is;in hetcentrum van woekerplanten m et bleeke of roode draadhet westelpk deel des eilands ligt Blato,met vormige stengels en zii
standigehoopjesvan
9000 inw.Het eiland C.,in de middeleeuwen kleine wi
tte ofgeelachtige bleemen,ln wier
een bezitting van Venetië,kwam in 1815aan bloemkroonbuiszichvleezige,getandeschubben
onder de meeldraden bevinden;in Nederland
Oostenri@Fik.
Curzola.1)District,Dalmatië,5893/4km2.gr., komen 'voor C. epilinnm, het vlaswarkruid,
25.000 inw.,is verdeeld in de rechtsgebieden ookwijnselenwildeklimmergeheeten(stengel
CurzolaenOrebic(Sabbioncello).2)Stad,hpl. m eestal niet vertakt,bloemkroon geelachtig

van hetdistrictC ,aan de n.o.zi
jde vanhet wit,eenjarigeplant,woekertopdevlasglant),
eiland C.(zievorig artikel),meteen haven, C. epitbymum,het kleinwarkruid (eengarige
die door een 2 km . breed kanaal van de plant met witte ofroodebloemkroon,woekert
noordpunt van het schiereiland Sabbioncello op klaver,wilde tbym,brem,heide en boschgescheiden is, telt 2000, a1s gem eente 6200 bes), en C. europaea, het groot-warkruid,
inw.,heefteen dom (San Marco,14deeeuw), (eeniarige plant m etroodachtlgebloem kroon,

een toren (gebouwd 1420)

woekert op brandnetels,walstroo,hoy,worm-

Husch, werd te Parijs opgevoed en bezocht
vervolgens de universiteiten te Pavia en
Bologna in ltalië;in zi
jn geboortelandteruggekeerd,trad hijin staatsdienst,nam in1848
deel aan den vri
jheidskamp,werd deswege

sappen en kunnen zoodoende zeer schadeli
jk
worden.

Cuea of Cuza, Alexander Johan 1,vorst kruid, enz.
)De C.soorten hechten zzch door
der vereenigde vorstendom men M oldavië en nliddel van op ri
jen geplaatste zuigwratten
W alachi
je (1859-66), geb. 20 Maart 1820 te aan andere planten vast, onttrekken dezen

Cllsllinp. (Ca1
eb)Amerik.politikus,redenaar en schri
jver, geb.17 Jan.1800,overl.

2 Jan. 1879, vertegenwoordigde in 1872 de
door vorst MichaelSturdzaverbannen,keerde Vereenigde Staten ter conferentie te Genève
e
chter onder vorst Qregor Ghika terug,trad ter beslechting van het Alabama-vraagstuk.
*
1n dienst,klona snel op,werdbijdeingevolge Cuseet. Hoofdplaats van het kanton C.

de Parijzer conventie in 1858uitgeschreven (8 gem.,13430 inw )van hetfransche dept.
verkiezingen voor een wetgevend lichaam Allier,22 km.van Lapalisse,6440 inw.
door de stad Galatztotafgevaardigdegekozen
Cueey. (Ferdinand de) Fransch diplomaat

en kreeg nog hetzelfde jaar a1smsnister van
oorlog zitting in hetkabinet voorhetprovisorisch Kaimakamie vanMoldavië;5(17)Jan.
1859 werd hijdoordeninvloedderunie-partij
te Jassy tot vorst van M oldavië,vervolgens
op 24 Jan. (5 Febr.) te Bukaresttotvorst
van W alachije gekozen en op de Pari
jsche
conventie beèedigd;nadathijdooreenferman
van den sultan van Turkiie,gedat.23 Dec.
1861, bevestigd was,volghe de vereeniging

en schrpver,geb.1795,overl.1866Jschreef:
Dictionnaireou M anuel-le/qne414d%plqmateet

#u con8%l (1846),
'Rtylement8cpw.
glxlclrd:dt8
6riscïpïcuz EtatRvlcrlfï-e:del'.
Flxr&eetde

lW-érqne,fonclion8 etcffrïsufï/x:de8cps:ul.
g,
ete.(1852); Pha8en etczzvdt'
gcélèbre8tfu droét
.
Alzcrïfï-:de8xcfïozl: (1856).
Cust. (Robert Needham) Engelsch oriën-

talist, geb. 1821 in Bedfordshire,bekleedde
van 1864- 69 allerlei landsbetrekkingen in
der vorstendommen onderden naam Rumenie
-. Engelsch-lndië, vestigde zich vervolgens te
In M ei 1864 ontbond C.zijn parlement,dat Londen, en schreef: 4 8ketch of the modern

hem in zijn hervormingspfannen een hard- Icopucpe.
gof .
KJdlIndi68(1878),Lingné8ticand
nekkigen w eerstand bood.en dekreteerdeeen or%ental E88ay8 (deel 1- 3,Lond.1880-91),
nieuwe grondwet,al hetgeen deultra-conser-

Sketche8 JJ Anglo-lndian îffe(1881),Pirture8

Custer.
7-
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Cuvier.
'

è

PJIndian IiJ:(1881),Sorrozp8of,
1w,
#/t7-.Jh#ftz4
léfe (1889), z'
lsketchofthemodern lanj
quage8
of .lJrîcc (L0nd.1883),Poettt8p/-map,
yyear8
t
zp,
tl many place8 (18874,Note8 t/zàmiuuionary
yaù/ect.
s(1889),Cloud8Jzttltehorizon./1.Dtudg
of tke rtzrï/'
l
z.
g form8PJerrori/ltherelï//lx,
g
conception8 offà:pre8entepoch (t890),Africa
retlirirtz.
'thepccuptzfï/ztpfAfrieabyOhriyfitz'
zt
mé88ionaries (1891) enz.; hij bekleedt eereambten aan verschillende wetenschappelijke

teli
jk Beleedsjistan,100,000 inw.,hoofdplaats

Amerika,als:1)in hetz.vanColorado,3000
inw-,hoofdpl.Silver CliY;2)in het centrum
van ldaho,2200 inw.,hpl Challis;3)in het
z.o.van M ontana,27.000 inw.,hoofdpl.M iles
City;4)in het centrum vanNebraska,22,
000
inw., hpl.Broken Bow ; 5)in het z.w.van

tezamen 16,21.8 (J eng.mijlengr.,11/gm.inw.
CutzamaladePinzon.èlaatsindenmexic.

,

Gundava.

Cuthbert (St)van Durham.NaastSt.Ed-

mund van Edmundsbury en St. Thomas-àBecket van Canterbury devoornaamste onder
de eng.heiligen der middeleeuwen,geb omstreeks 635,overl.20 Mrt.687.

Cllthbert.Stadjerhoofdpl.v.Randolphcounty

van den noord-amerik.staatGeorgië,2400 inw.
Clltllbert lede,zie Bradley.
instellingen in Engeland en is lid van vele
Cuttaek. Hoofdplaats van het district C.
binnen- en buitenlandsche geleerde genoot- (11/2millioen inw.)vanOrissa,Engelsch-lndië,
schappen.
48,000 inw.
Cllster.Naam van een talcounties ofdisCuttlhttk M ehals. Groep van een 20 tal
tricten van de Vereenigde Staten van Noord- vasalstaten,behoorendetotOrissa,Eng.-lndië,
staat Guerrero, partido M ina, aan de Zita-

cuaro,zijrivier van de rio de lasBalsas,aan
de grens van den staat Michoacan,6000 inw .
Cuverville.(JulesMarie Armand Oavalier
Zuid-Dakota,5000 inw.,hpl.Custer.
de)Fransch marine-of:cier,geb.1834 te AlCuetine.(Adam Philippe,graafde)Fransch lineuc (dept.Côtes-du-Nord);voorSebastopol
generaal,geb.4 Febr. 1740 te M etz,doorde zwaargewond,werdhi
jtotenseignebevorderd
Jacobijnen onder beschuldiging van verraad enin 1854gedecoreerd;in 1860werdhi
jluit.
27 Aug.1793veguillotineerd. Zi
jn zoon,Re- ter zee,in 1870 gezagvoerder op een fregatz
naud Philippe de C.,geb.1768,diezi
jnvader was aide (1e camp van admiraal Gueydon biJ
a1s adjudant ter ziide had gestaan,volgde het noorder-eskader, doorliep nog allerlei
deze reeds3 Jan.1t94 op hetschavot;later rangen,leidde in 1890 de Dahomey-expeditie,
gaf generaalBaraguay-d'Hilliers teHamburg werd in 1893vice-admiraal,in 1.897inspecteurde papieren van C.. in het licht onderden generaal der marine, in 1898 chef van den

titel Mémoire8 zpf
gfhu-e: d. génlralfrcnçtzi.
s
comte de 6'
uyfïle,reHigek par uzl de 8e: a%des
Jecamp (1794).
Cuetine. (Astolphe, markies de) Fransch
reiziger en schri
jver, zoon van Renaud Ph.
de C.,geb. 18 M rt. 1790,overl29Sept.1857,
schreefde tragedie:Béatriee Cenci(1833),romans:le Mondecpzzlzp,:ile8t(1835),Etkel(t835),
Romuald(1848),enz.,voortsMlmoiresetrpyrfgp,
s

generalen staf;in 1899werdhijvanzijnfunctiën ontheven.Hi
j schreef:Etude ,urlaplche
côttère (1868), la Science de /c,construction :?4
narire (t875), 1@ #JCAC d'l4 cprcïf s'wr /:,: côtes
del'Al
gérie(1875),Progrèsrl(f/ï.
s/,
spar l'artillerie narale de1855 # 1880 (188l),le Ct
xzlt
xt
ftx
et /6,
s Intêrêtsért
zzlçtff,
s(1882))Eœplriences 8'
!4A'
le/3/4:.
g:del'Az
?
,
f.
J/: (1893).
Cuvette,fr.W aschbekken.Bi
jhorlogeshet
of Lettres Jcrïfe: # diverses Jppgvc,
spendantdes binnenste stofdeksel.
cpz
lfryd,
s en S'
lfï.
s,
s:,en Ctx/t
zlr6,en .
z1ngleterre et
Cuvier. (oeorge Léopold Chrétien Fréen A'
cpdy:(t830),l'Espagneyp'
lf:Ferdinqnd VII dérik Dagobert, baron deh Fransch natuur(183(
9,en 1a,.
/1/.
s.
:6en 1838 (1843),waarin hi
j vorscher, geb. 23 Aug.1769 te Montbéliard
een blik geeft op het despotisme van czaar (dept. Doubs,toenmaals een deelvan W tirtNicolaas en de vruchten daarvan, en welk
.

werk groot succes had.
Cllstodia. lat. Bewaking,hoede,toezicht,
hechtenis. ln de R.-K. kerk naam van het
vaatwerk,waarin deH.Hostiewordtbewaard.
Custos, lat. Bewaarder, toezichthouder,

temberg),overl.t3 Mei1832 aan decholera,
bezocht van 1784 af de Karlsakademie te

Stuttgart, werd in 1788 huisonderwijzer v/d
in Normandië en hield in hetzelfde jaarvoor
de studenten in de medici
jnen van hetmilivooralvan bibliotheken enwetenschappelijke taire hospitaal te Fécamp voorlezingen over
of kunstverzamelingen. Van het woord 0.is plantkunde; omstreeks 1794 trok zi
jn arbeid
het Ned.woord koster afkomstig.
over de door Linnaeus onder denalgemeenen
graaf d'Héricy op het kasteel Fiquainville

Cnstoza of Custozza.Dorp in deital.prov. naam van Vermes:W ormen,vereenigde dierVerona,district Villafranca, 15 km.z.w.van
soorten deaandacht
Verona, aan den linkeroever der Tione,600
Van Geosroy Saintinw., bekend dbor twee overwinningen van
Hilaire,diehem uit.k'
-W
de Oostenrijkers over de ltalianen;deeerste
noodigde zich te
e/ *1
werd bevochten door Radetzky op koning
. T'h
Parijstevestigen en
I$
KarelAlbert (25 Juli1848),diedaaropMilaan
hem de betrekking
en Lombardi
je Ontruimen en een wapenstilvan suppléant bl
J
w$.2
stand sluiten m oest; de tweede werd op 24
*'$.(l
den anatomischen
Juni 1866 door aartshertog Albrecht becursus van denJarl
haald op generaal Lam arm ora; de ital
din des plantes beN
zorgde: omstreeks
verloren hierbij8185man,waaronder1500geiê%.-* N Nx <
Vangenen.
dezen tijd begon 6.
-% x Nx
ox
Cuteh Vasalstaat in het britsch-indische
Xa xnxNx
de anatom :sche

presidentschap Bombay,zieKatsj.

Cuteh Gundava. Provincie van noordoos-

G+w.* xx

>
(H outkE Cuvlll
t.

verzameling bi
jeen
te brengen,dielnter

Cuvier

-- 1840 --

Cuyp.

de volledigste der wereld werd;in 1800ver- naamste:Leçons d'anatomiecpvl.plr/:1800-'
05),

ving hijDaubentonaanhetCollègedeFrance, Jkéchérchéd 8ur /:,
ossementsfpf
s9.
W/
p,
s(182t
-24),
in 180j Mertrud aan hetMuséum ;gedurende le .///:01: atdmal d:
istribué #'t/prl.
son prgt
xsïw twee jaren washi
jsecretarisvan de Acadé- tion (1816-29), Histoire natqrelle desylpïddtlzlq
:,
mie des sciences;Napoléon loverlaaddehem onder medewerking van Valenciennes (1829met onderscheidingen; niettemin mocht hi
j 1849).
Cuvier. (Frédéric) broeder des vorigen,
zich later ook in de gunst van Lodewtik
.

XVIII verheugen,die hem tot kanselier der
Universiteit benoemde en hem tot baron en
tot grootofscier van het legioen van eerverhief; Louis Philippe.verleende hem dewaar-

geb. te Montbéliard,1773,overl.te Straats-

burg, 1838, studeerde onder leiding van zi
jn
broeder in de natuurlijke historie,en werd
achtereenvolgens teParijsdirecteurdermenagerie van het Museum (1804), inspecteurgeneraal (1810), lid van de Académie des
sciences (1826),en hoogleeraarin dephysiologie aan het M useum .
Cuvillier-Fleury.(AlfredAugaste)Fransch
letterkundige,geb.en overl tePari
js,1802-87,waseerst secretarisvan Lodewi
jk Bonaparte, ex-koning van Holland,dien hi
j naar

digheid van pair van Frankrijk;weiniglater
vielbi
j ten oier aan de cholera.
C.,door zi
jn zeer ontwikkelde en eminente
moeder streng protestantsch opgevoed,heeft
in de wetensçhap de vroegtijdig in zijngeest
neergelegde beginselen steeds getrouw gehandhaafd en allerlei anecdoten zi
jn in omloop omtrentzi
jn verwerpen van alwatzijn
vooringenomen standpunt dreigde aan tetas- Rome volgde,werd vervolgens,in 1827,gouv.
ten, en omtrent zi
jn vasthoudendheid aan van den hertog van Aumale,in 1834 medeeenmaal geuite uitspraken; men heeft hem

redacteur van het y,lournal des Débatssd,in

verweten de heftigste bestri
jder te ztjn ge- 1866 lid derAcadémiefrançaise;zi
jninboekweest van de schoolvan hetvri
jeonderzoek, formaat verschenen werken zijn meest uit
wier aanhangers hi
j, als kanselier van de zi
jn blad verzamelde artikelen alsb.v.Etud,
universiteit met ongecontroleerde macllt be- et port
raits (1865- 68),Rzforme'
lszll
'z
pdryïfcïre
kleed,ten krachtigste zocht te weren. Deze (1872).
schaduwzi
jde vermag echter in geenen deele Cuvillot,(LouisJoseph)Franschingenieur
het licht van zijn genie te verduisteren,en en politikus,geb.1837 in hetdept.Oise;in
Frankrijk rekeni hem terecht de grootste 1876 wèrd hiJ directeur van de vaart op de
naturallst die hetooitbezat.Hetbegin van Seine,weinig later,onder Freycinet,referenzi
jn loopbaan was moeili
jk en donker; de daris en afdeelingschef aan hetministerie van
i
jverige studie zijner jeugd oefendeinvloed openbare werken;in hetdept.Oise werd hi
j
uitop geheelzi
jnverderleven,enweinigege- in 1879 tot senateur gekozen.
leerden van lateren ti
jd beschikten over een Cuyalla Hoofdstad van den brazil.staat
helderder sti
jl ofkeuriger taalbi
jabstracte Mato Grosso, onder 150 36'Z.B ,aan de geen als dorre geldende onderwerpen.Reedsin l
ii
#knamige zi
jrivier vandeSâoLourenço,zetel
1795 begon hi
j, door hetaantasten van het eens bisschops, heeft een kathedraal, een
algemeen erkende gezag van Linnaeus in al oorlogs- en eenm arine-arsenaal,een bisschopwat de rangschikking der dieren betrof,de pelijk seminarie en 8600 inw-;handelin vee
omwenteling in de d'
lerkundige wetenschap metRiodeJanei
ro(karavanen)enMontevideo
voor te bereiden,die hiiin 1817 met zi
jnL6 (stoomvaartverbinding).De stad werd in1720
do
or
gou
dgr
a
ve
r
s van Sâo Paulo gesticht,in
&#zl6animalt
fïyfrïh'
l:l j'apvè8.
spzlorganination
voltooit
le;hiermede stelde hi
j voor desyste- 1746 door een aardbeving verwoest,in 1835
matische rangschikking, alleen gebouwd op tot hoofdstad van den staatMato Grosso verbeschrijving der uitwendige deelen,een an- heven.
dere, gegrond op de inwendige organisatie,
Cuyahoga. County of district van den n.in de plaats;hijlegde de grondslagen eener amerik. staat Ohio, 320,000 inw ., hoofdpl.
waarli
jk natuurlijke rangschikkingderdieren, Cleveland.
'

.

zoowel door het invoeren der typen als door

aan te toonen,dathetslechtsdevergelijkende
ontleedkunde is,waaropelkenatuurli
jkerangschikking steunen m oet, omdat eerst door
een vergeli
jkend ontleedkundig onderzoek de
onderlinge verwantschap van dikwijls zeer
ongeli
jkvormigemaartochgelijkbewerktuigde
dieren aan het licht wordtgebracht. (Niet
minder verdienste verwierf hijzich ten op-

Cuyahoga Falls.Dorp in Sum mlt county,
van den noord-am erik. staat Ohio,2700 inw .
Cuyahoga R iver Rivier in den n -amerik.
staat Ohio, valt nu een loop van 130 km .

bijCleveland in hetEriemeer.
Cuyapo. Stad op het eiland Luzon?Philippijnen,8900 inw.
Cuyos.Kleine archipel,behoorende tot de
Philippijnen, gelegen tusschen Penay en Pazichte der paleontologie,de wetenschap die louan,4600 inw.
Cuyp.Nederl.schildersfamilieuitDordrecht
tot taak heeft uit de verspreide fragmenten
van uitgestorven diervormen weder een ge- i
n de nabijheid waarvan zi
j bezittingen en
heel saam te stellen,opdat daaruitmetmeer- ook eenbuitenverbli
jf(Dordwi
jk)hadden,waar
mdste der leden dezer familie,
dere ofmindere zekerheid bli
jke hoe de or- ook de begroe
ganische wegens slkander in den ti
jd zjn Albert C., eboren en grootgebrachtwerd.De
opgevolgd. Cuvier's reconstructiën van uit- tw ee beroem dste kunstenaars van den naam

ziin
gestorven dieren zi
jn evenzooveel meester- Cuyp
1)Javb Gerri/yzC'
ayp,geb.omstreeks1575,
werken van logica,overdenking en intuïtie.
In 1835 werd te M ontbéliard een standbeeld, waarschi
jnli
jk te Dordrecht,leerling v.Abrahet werk van David d'Angers,voor hem op- ham Bloemaert, echter in de kunst geheel
gericht;onderzi
jn vele werken zijn devoor- diens tegenbeeld, schilderde sobere,natuur-
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Cuzeo.

getrouwe portretten en portretgroepen,hetzij de tinten. De beste stukken uit de eerste
op ledigen achtergrond of in woonkam ers, periode van C. zi
jn zi
jn stallen metvee en
tuinen en zelfs landsc.happen,dikwi
jls.vooral paarden (thans in de museums te Amsterde kinderportretten, versierdmetzeerjuist dam, Retterdam, Petersburg en Brussel);
gevonden bijwerk (dieren, speelgoed); zi
jn nu en dan schilderde hi
j ook portretten en
werkenzijn weinig bekend en geldendaarom dan meest in den bustevorm zijns vaders,
alszeldzaam;zijzijnverspreidindemuseums een waarvan1649isgedat.(Thansi/dNational
van Amsterdam (Riiksmuseum :Vrouwenpor- Gallery, Londen);menigvuldiger zi
jnzi
jndatret, De buitenpartt
j,Lachende boerin),Rot- mes en heeren te paard,in alwelkedekleeterdam,Berliin,W eenen,Marseille,Metzenz. derdrachten van dien ti
jdzeerlevendigengeC.overl 1649.
trouw zi
jn weergegeven;later schilderde hj
2)Alberttlupp,zoondesvorigen,bijGrietje meer groote landschappen,met weiden,vee,
Diedrichsdochter,werd geboren teDordrecht,
1605, huwde in 1658 m et Cornelia Bosm an,
die hem een eenige dochter schonk,was in
de politiekprinsgezind,
NN
kreeg in 1672zitting in
het college van Regenten van Dordrecht?
-J
'
en overl Nov.16914hi
J
*
:) .
ez
'
werd 7Nov.in deAug.#
/
kerk te Dordrecht beN
.
graven. C. wordt ge- /.' ..-' Y
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-

woonli
jk de leerling
zi
jns vaders genoemd; l

Z

,

z

...

'....<*
' ,
/'

inderdaadhebbenkunst- / o,;', /
'
'/'
'
;-t/'
v' #,'/'--.'v.
'm
1
)
''
r'--'
kenners eenige over'
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eeha
nkoms
tingin tus
sti
jc
lhe
en
n ALBERT CUvp.
be
ndel
s
vader en zoon ge00nstateerd. Zi
jn werken worden ohderscheiden
in zulke die m et C.of A.C.in cursief,enin
die,welke met A.C in gewone hoofdletters
of
schi
me
llet
nde
zi#
in naam voluit (A.Cuyp)in ver-

karakters,zijngeteekend;van gele
der op zijn naam doorgaande werken is de
authenticiteit m eer als dubieus, niettegenstaande zi
j met de initialen A.C.zi
jn geteekend (vooraldevisch-enfrui
tstukken).Al
zi
jn scheppingenziinmerkwaardigdoordeharmonie,verkregenLoorzekerecombinatiesvan
schaduwen,waardoorhijeen zeernatuurlijke
verhouding in den graad zijnerlichtsterklen
en kleurverhoudingen bereiit.C.,wiensreizen
zich nimmer verder schi
jnen te hebben uitgestrekt dan tot Rotterdam en Ni
jmegen,
schilderde, w at het landschap betreft,alleen
Ràin- en Maaslandschappen;er isweinigverscheidenheid in zijnwater-enweidegezichten,
uitgezonderd de efectverschillen die voortvloeien uitveranderingen van weer,jaargeti47ide ofti
jd van den dar. Ztin hoofdkleuris
betblond,hetwaasachtlg doorschi
jnende,het
nevelachtige; Joseph A.Crowe schrijftover
hem :There is a poetry of eYect, an eternity
of distance inhispictures,which no Dutchman
everexpressed in asimilarway.Hislandscapes
sparlcle with silvery sheen at early morning,
theyarebathedinwarm orsultry haze atnoon,
or glow with heat at eventide. Under all
circumstances they haye a peculiar tinge of
auburn which is Cuyp's and Ouyp's alone.''

Qrootisvooralzijn talentin hetdoenuitkomenvanlichtewolkjesaaneenhelderblauwen
hem el, en het verspreiden van lichtgelenevelen overendooreenolijfgroenenplantengroei;
kunstvol zijn ook zi
jn licht- en schaduwvariatiesten opzichte van afstanden,hetzijdoor
middel van wolkschaduw en zonneschi
jn of
door een geleidelijk afnemen in sterkte van
11ç

waterstukken enz. op den voorgrond en
op den verren achtergrond de daken entorens
van Dordrecht. C.was m eer vertrouwd met
den zom er dan m et den winter, meer metde
schemering dan met den avond, meer met
het kalme dan met het wildbewogene;echter

heeft men van hem ook meestorlijke i
jstooneelen en een heerli
jke Avond aandenoever
eenerrivier(thansinGrosvenorcollection,Engeland), geheel uitgevoerd in den geestvan
C.
'stijdgenoot en vriend,Aartvan derNeer.
Hi
j schilderdeook enkelephantasiestukkenen
tooneelen uit degewi
jdegeschiedenis.Zijn
werken werden bi
j zi
jn leven zeer slechtbetaald,later echter alstegengoudopgewogen;
nog in 1750 was 30 gulden de hoogste prtjs
die voor een zi
jner stukken werd gemaakt;
in 1876 werd in Engelandvooreen klein heuvellandschap in morgenlicht 5040 pond sterling betaald. In Smith's catalogus worden
335 stukken van C. opgetelâ,waarvan thans

nauweli
jks een derde deelkan worden aangewezen. Het Ri
jksmuseum te Amsterdam
heeft van hem een 7-tal stukken, waaronder

vechtende vogels en eenveestuk;zijnoverige
werken bevindeh zich voor het m eerendeel
in hetbuitenland (Louvre en Eng.musea).
Cuypere (P.J.),r.kath.geesteli
jke,geb.
1872, in 1896 tot priester gewijd, werd in
hetzelfde jaar professor aan het klein-seminarie te Rolduc,in Limburg.
Cuypers.(PetrusJohannesHubertus) Nederl.bouwkunstenaar, geb.1827teRoermond,
w erd opgeleid aan deAcademiete Antwerpen,
bouwde en restaureerde kerken teRoermond,
Eindhoven (in de plaats van de in 1795 ingestorte
leidde

ooS
kt.de
Car
th
ee
st
ra
in
ua
rk
at
ei
rek),
va
DnendHa
enaJom
enz
te,

Mainz (1874),en begon in 1877denbouw van
hetRi
jksmuseum te Amsterdam,opgetrokken
in den dusgenaamden oudhollandschen renaissancestijl,evenalshet in 1889 geopendeOentraal-station in dezelfde stad.C.schreef:D er

Dp- zuMaénz;ScupeychïchflïcA:Skizze(1878).
Cuyuni.Rivierin Zuid-Amerika,ontspringt
in oosteli
jk Venezuela in de Sierra de Rincote,neemtde goudriike Yuruanop,betreedt
hetgebied van Britsck-Guyana,en vereenigt
zich kort na de opnam e van deM azamznimet

de Essequibo; zij is 950 km.lang,en over
750 km.bevaarbaar.
Cuzeo. 1) Departamento van Peru,wordt

ten n.begrensd door Huanuco enLoreto,ten
o. door Bolivia, ten z. door Puno en Arequipa, ten w. door Ayacucho,Apurimac en
Junin,heeft een oppervlakte van 40936 km 2

en teltomstreeks245,000inw.lnhetwesteliik
deel van dit dept vereenigen zich de beihe
111.
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Cordilleras van Peru toteen geweldigenbergknoop, met uitgestrekte, door diepe kloven
doorsneden hoogvlakten en verre de grenzen
der eeuwige sneeuw overschri
jdende bergtoppen; het oostelijk deel is een onbewoond
oerwoudgebied,aangeduidmetden bi
izonderen
@F
naam van La M ontaùa;de hoofdrivieren zi
jn
de A purimac en de hier uit de vereeniging
van de Urubamba met de Paucartambo ont-

staande Quillabamba;klimaatenplantengroei

Cyelanthera.

zuurstof, welke steedswaterbevat.Hetiseen
kleurlooze,prikkelend riekende vloeistof,die

bi
j gewone temperatuur ondersterkeontwik-

keling van warmte wordt ontleed.
Cyaanmetalelt, verbindingen van 0. met

metalen) waarbi
j de aan C.ri
jkere cyaniden,
de aan C.armere cyanqren genoem d worden.
Cyam idae Schaaldierfaml
Olie, met slechts
eene soort, Cyamus ceti,de walvischluis,zie
aldaar.
Cyanoblepsie, gr.Zie Kleurenblindheid
Cyallom eter, een door de Saussurein 1790
uitgevonden toestel om de intensiteit van de
Llauwe kleur des hemels en tevensden graad
van zuiverheid der lucht te bepalen.Het bestaat uit 51 verschillend gekleurde schi
jven,
welke van zuiver wit door blauw wit en witLlauw, tOt zui
ver Berlàinsch blauw en Van

leveren groote verscheidenheid op; debodem
bevat zilver,koper en lood,welkedelfstofen
echter n0g slechts op kleine schaal worden
ontgonnen; landbouw en veeteelt vorm en de
hoofdmiddelen van bestaan.
nd
ds
er
tad van het zeliiknamig
2) Ol
lzcû, hooof
130 31yZ
r Br
*', 34
*
' 67 m.
departamento,
boven zeesgiegel: in een hoogdal,650 km.
Z.O. van Llma, zs een der schoonste steden daar
,in geli
jksoortigevermenging metzwart
van Peru,heeft een 20-ta1kerken,waaronder tot zuiver zwart overgingen.Parrotbediende

ich op dergeli
jkewi
jzebijzi
jnrotatie-cyanode katlledraal (gebouwd 1572=1654),ende z
in 1532 in de plaats van een ouden zonne- meter van de thaumatropische mengkleuren,

tempelgebouwde Santo Dom ingokerk,verder Arago vond de polarisatiecyanometer uit A1
een fraai stadhuis,een munt,en 30,000 inw.; deze instr. werken echterzeer gebrekkig.
Cyantptypie, blauwproces,photographieop
industrie van allerleiaard;de stad heefteen
in 1692 gestichte universiteit,een bisschop- papi
er,datmeteen oplossing van cyaanijzer
pelijk seminarie voor theologie,wiskunde en behandeld is en in 1840 door John Herschel
rechtswetenschappen, een museum,ehz. De uitgevonden.
stad werd gesticht op de puinhoopen van de
Cyathea SMITH. Varengeslacht van de fatusschen 1021 en 1050 onder M anco Capac miliederOyatheaceeën,meteen30-talsoorten,
verrezen en in 1543 door Pizarro veroverde allen boom varens der tropen.
hoofdstad Van het ri
jk derlnkas)en bezit Cyatheaceeên.Plantanfamilie van degroep
nog vele overblàifselen uitden ti
jdderlnkas, der Varens.
als paleizen,vestingwerken,enz.
Cyatlloerinidae.Familie van Zeeleliën;de
fly,scheik. teeken voor Cyaan.
soorten zi
jn alti
jd gesteeld,de al of nietverCyaan, van gr.kuqlteos donkerblauw,een takte arrhen staan langs de randen van den
verbinding van koolstof en stikstof,in 1815 kelk;slechts fossiele soorten,in gronden der
door Gay Lussac ontdekt.Bijgewonetempe- paleozoïsche periode.
ratuur is het een kleurloos en brandbaargas,
Cyatllopllyllidae. Familie van Hydromedat eigenaardig doordringend naar bittere
amandelen riekt,een soortel.gew.heeftvan

dusen,metslechtsfossielesoorten,diegeenvan
allen hooger reiken dan tot in de steenkool1.8 en doorsterke drukking ofbijlage tem- periode.
flybele. Naam van de 65ste planetoïde.
peratuur drupvormig vloeibaar wordt.HetC.

Cybistra,oudtijds stad in Catalonië ten z.
stofen metalkaliën.Zuiververkri
jgtmenLet van h'
yana.Zj 1ag aan den voet van den
door verhitting van cyaankwik.In zijne ver- Taurgs op de grenzen van Cappadocië en
bindingen leverthet verschi
jnselen op,diein Cilicië.
vele opzichten met die van chloor,brol
nium
Cyelam en L. Alpenveil. Plantengeslacht
en iodium overeenkomen. De voornaamste van defamiliederPrimulaceeën,overbli
jvende
O.-ve
##rbindingen zijn:
stengellooze gewaesen met knolligen wortelCyaanu,
aterstof,of Blauwzuur(zie aldaar). stok,grondstandige,langgesteelde,m eesthartCyaanckloride.Ditontstaatbi
jinwerking van of niervormige bladen,enalleenstaande,mede
ontstaat door het gloeien van stikstofriike

chloor op verdund blauwzuur en iseen stroo- langgesteelde groote bloemen ; het achttal
perigezelfstandigheid,wierdampeneen hoogst bekende soorten is vooral inheemsch in de
doordringenden,stekendenreukbezitten enzeer landen rondom de Middell.Zee.
fryelam ine,
vergiftig zi
@i
#n.
'ï
b
t
'
jr
jj
'
r
Cyaankalium, een wi
Cxl1a401n,een in
t,moeili
jk kristaliseerj . s 'j A$ N ,v : f l
,' J t
!
?' X
baar,zeervergiftig zout,datalkalisch reageert.
de wortels der
j. *
Zuiver wordt het verkregen door kalium in
Primulaceeënri
jcyaangas te brengen en ook alsnlencyaanwakelijk voorkoterstofgas leidt in een alcoholische oplossing
m ende stof, een
l
'

van bi
jtende kali.Het wordtgebruikt biihet
galvanisch vergulden en als reductiemihdel.
C.met cyaanijzerverbondenvormtbloedloogzout
(zie aldaar).
Cyaanklrik wordt bereid door Berl.blauw
met kwikoxyde en waterte koken,waarbij
ijzeroxyde en C.ontstaan,welke laatste opgelostwordten bi
jbekoeling kristaliseert.
Cyqanzuur, een verbinding van cyaan met
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CYCLAXTHERA.

kristalli
jnpoeder

dat hevig niezen
veroorzaakt.
f>
,y elanthera
SCHRAD. Plantengeslacht van
de familie der
Cu curbitaceeën,
m et een 30-ta1

Cyeadeeën.
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Cyelolde.

7

in tropisch Amerikainheemschesoorten,meest

Cyeladen.(Kringsgewi
jsliggendeeilanden).
eenjarige,doormiddelvanrankeuklimmende Eilandengroep in de Egeïsche zee,door de
planten en m et gaafrandige of gedeeldebla- Ouden aldus geheeten, omdat
,zi
j nagenoeg
den en kleine bloemen en vruchten;enkele
soorten worden om hun snellen wasdom ter
bekleeding van muren gebezird: een der
fraaiste soorten is C.pedata,u1t Mexico erï
Midden-Amerika.
Cyeadee:llof Cycadaceeën.plantenfam.,de
eenige van deordederCycadaeën,uitdeklasse
der Gymnospermen, bevat planten m et een
palmachtig voorkomen en een boomachtigen
enkelvoudigenstam,dieeenekroon van groote,

een kring rondom het heilige eiland Delos
vormden; de buiten dezen kring gelegen
eilanden werden met den naam Sporaden

siam,in pijnappelvorm. bloeiwijzen te voorschijn; zi
j zijn

hoogstepuntisde Ozia,op Naxos(1003m )
W egens hun vruchtbaarheid en heerlijk klimaat roemde de oudheid ze als de ,:paarlen
van Hellas'',een benaming diezijgaandeweg
verloren;thans zi
jn velen der C.geheelontbloot van boomgroei,daardooro0k waterarm ,
kaal en verschroeid; niettemin leveren zi
j
nog steeds wi
jn, olie, katoen, zi
jde, zuid-

(Verstrooid liggende eilanden) aangeduid;
beide namen zl
gn ook later in gebruik gebleven. Tegenwoordig vormen de C.een af-

zonderlijk nomos (provincie) van het koninkri
jk Griekenland, datin de zeven epar-

chiën of districten Andros, Tinos, Syros,
Kea, Milos, Naxos en Thira is verdeeld,
vinvormig ingesnedene, stijve, leerachtige een oppervlakte beslaat van 2695 km .2,en
132,000 inw. telt; hoofdstad is Hermupolis,
bladen draag t.
D e b 1o em en
><
w
op het eiland Syros.De C.bestaanmeestuit
;
' e> .
gneis en glimm erschiefer,waartusschen hier
komen tusschen
Ajy$x. J>..
'--. --, -A.
,',
=z
*> :
en daar ook granietenvulkanischegesteenten
de bladen, aan
e
w
c
0
j
b
.
x
-.
h
den top van den
ïx.
- ..s
optreden; het zijn allen rotseilanden; het

tweehuizig, en,
daar alle min-

der wezenli
jke
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eenvoudig van C
bouw . De meel- vcAsnEvolzvq'w,SAGOPALM.

vruchten, honig enz. De brandende zomerhitte wordt door de zeewinden getem perd,en

de C.zijn nog steedsalsindeoudheiddegeliefkoosde verblijfplaats van menigten trekbladen zàjn eenvogels. De bewoners, w aarin het grieksche
vou
dig,
ui
spr
eid,
nne
j
zijds
va
ntge
de
mi
dda
ean
lnede
rfbi
me
tnz
hei
tdesn
W0
0
r
S
tuifmeel type zuiverder is bewaard gebleven dan onder
gevuld, en %pringen m et twee overlangx
sche de vastelandbevolking, vinden hun hoofdspleten open. De vrouweli
jke pijnappelsbe- middel van bestaan in den handel,die door
staan uit geopende,meest vlak uitgespreide (
1evoortreFelijkehavenszeerrordtbegunstigd.
vruchtbladen,die de eitjes,en laterdezaden, Ten opzichte van hun ligglng onderscheldt
langs hun rand dragen,in tandvormige uit- men onder de C.viergroepen:eenoostelijke,
hamm en. De zaden hebben eene harde zaad- westel
ijke en middengroep en een westeli
jke
huid en daarover dikwerf n0g een vleezig zi
j
g
r
o
e
p
.
De
v
o
o
r
n
a
a
ms
t
e
o
n
d
e
r
d
e
o
o
s
t
e
l
i
j
ke,
overtreksel. Zij bevatten eene tweelobbiye die als insulairevoortzettingen dergebergten

kiem.Deze klelne dochmerkwaardigefamille van Eubea zi
jn te beschouwen,zi
jn:Andros!
staatin zekeropzichttusschen deBoomvarens, Ti
nos (Tenos), Mykoaos,Mikra en Megall
de palmachtige M onocotyledonen,en de Co- Dilos (Delos en Rhenaea),Naxia (Naxos),en
niferen.Zeer eigenaardig is de bouw van den Amurgo (Amurgos),onderde westelijke,alle
stam der C.
-soorten,daardezeeenwi
jd,veelal voortzettingen dergebergtenvanAftika:Kea
m et zetmeelhoudend celweefselgevuld merg- ofTsia (Keos),Thermia (Kythnos),Seriphos,
kanaal bezit,dat door een houtcylinder om - Siphenos (Siphnos),Sikinos,Santorini(Thera);
geven wordt, die uit groote,veelri
jige,ge- tot de middelgroepbehooren:Giura(Gyaros),
stippelde houtcellen en vaten samengesteld Syra (Syros),Paros,Antiparos (Ol
iaros),Nio
jke
is;in de plaatsvanjaarringenisechteralleen (Jos),Anaphi(Anaphe).en totde westeli
een afscheiding tusschen een bast- en hout- zt
jgroep:Milos(Me1os),KimolosofArgentiera,
gedeelte waarneembaar. De ruim 80 soorten Polykandros (Pholegandros).Zie ook Archizijn allen tropische gewassen;de meeste ko- pelago en de afzonderlijke eilanden.
jn,
men in Midden-Amerika, zuideli
jk Azië en Cyttloïdegradlîjn,roltrek.De kromme li
Australië voor. De familie is ruim vertegen- welke ontstaat kit de omwenteling van een
woordigdindevoorwereldli
jkeflora;menkent punt van den omtrek op de oppervlakte eens

soorten van het steenkoolti
jdvak tot aan cirkelst die om zi
jn middelpuntwordtrond-

de tertiaire periode.De soorten van hettypi- yedraald en tegel
ijkerti
jd langs een rechte
sche geslachtCyca8zijn voorhetmeerendeel lljnwordtvoortbewogen.Zoodanigeli
jnwordt
inheemsch in Oost-Azië;debekendstesoortis b.
v.in de luchtbeschreven door eenspijker-

Cyca8rzrplufl.EnkeleC.-soortenzi
jndoorhaar kop aan hetwielvan een ri
jdenden wagen.
zetmeelhoudend merg (sago)en haareetbare Galileiwas de eefste die hareeigenschappen
jongebladenenzadenalsvoedingspl.belangri
.
jk. nader onderzocht;nâ hem deden ditRoberval,
Cyeladea. W eekdierfamilie van de klasse Descartes,Torricelli,W allis,Pascal,W ren en
der Plaatkieuwigen en van de groep der meer anderen,terwi
jlonze landgenootHuyTweespierigen, Dimyaria; bevat een aantal gens hare belangri
jkste eigenschappen ont-

zoetwaterweekdieren met langen dunnenvoet dekte. Een der voornaamste daarvan is, dat
en langs deranden gesloten schelp;vertegen- de licllam en, die langs een cycloïdalen weg
w oordigers in Am erika,Europa en Azië.
vanonderscheidenehoogtengelijkti
ldigbegin-

Cyelolepldoti.
.-. .-
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nen te vallen, o0k op denzelfden ti
jd hun
laagste punt bereiken, waarom Huygens
haar den bi
jnaam gaf van tautochronische
lijn, en hijop hetdenkbeeld kwam om den
slinger van een uurwerk in eene cycloïdale
ljn te doen loopen. Bernouilli bevond,dat
de kortste valtijd van een lichaam van een

ste ti
jden afkomstig zi
jn,a1s werken der
Cyclopen; echter hield men deze Cyclopen
voor nog andere dan de boven vermelde;zij
zouden uit Lycië naarArgolis gekomen zi
jn
en de cyclopische muren van Mycene
enz. gebouwd hebben;daarom heet Argolis
bijEuripides cyclopisch land.0ok in Epirus,

groep der Kortstaartigen,Braekyura;oogen

Cyelopterini,onderafdeeling van devisch-

pagur'
us en Carcinus '
zzlp:zltu.

Cyelostolnata.W eekdierfamilie (Bryozoa),

punt naar een ander, dat daar niet loodrecht
onder ligt,die is,welken het besteedtmette
loopen langs eene cycloïde,en daarom heet
deze ook we1 brachystrochone.
Cyelolepid@ti,zie Ganoïden.
Cyelom etopa Schaaldierfam ilie van de

Arcadië en Latium treft men zulke cyclopische muren aan. - Door de kunst werden
de Cyclopen a1s reuzen afgebeeld met éen
oog in het voorhoofd, doch zoo dat daaronder de oogen op de gewone plaats ten
minste worden aangewezen.

gesteeld, alle soorten hebben ter weerszlde familie der Grondelachtige.
9 kieuwen;enkele worden gegeten,alsCqncer
Cyeloram a.Zie Panorama.
Cyelom etrie,gr. Benaming voor al zulke zie Stelmatopoda.
bel.ekeningen,waardoor men instaatiscirkelCyelostom i,zie Visschen.

bogen door de bij deze behoorende rechte
lijnen, en omgekeerd deze door cirkelbogen
te bepalen.
Cyelometrisehe funetiën verkrijgt men
door omkeering der goniometriscbe functiën
(zie aldaar). Is b.
v.y = sin z,dan isz =

Cyelostomidae.W eekdierfamilie LGasteropodajqde soorten hebben een langen voet,de
Oogen staan aan den grond der voelers;de
C. behooren voor het meerendeel in de
warme gewesten thuis; in Nederland leeft
Cycltmtomus elegans. De naverwante fam.der

functie gell
jk y is.
Cyeloon,zie W ind.
Cyelopidae.Familie van Schaaldierenvan
de orde der Copepoden,onderordederLopltyropoda,geheelde kenmerken derCopepoden
vertoonende,overigensnoginmeerdereonderafdeelingen gesplitst: Cyclopinae, Arpacticinae, Calaninae, Pontelelinae, Coryacinae.
Cyelops,Cyclopes.VolgensHesioduszonen

beperkt.
Cyelus, kring, ti
jdkring,een zeker aantal
jaren,nawierverloopdezelfdeverschi
jnselen
weder in dezelfde orde plaatshebben.Vandaar vooral!gebar
uikeli
jk kin de sterrenkunde,
.
bv.zonnecyclus.
een zonnecirkelofti
jdkring
van28jaren;maancyclus,maancirkelofguldengetal, een ti
jdruimte van 19 jaren;inductiecyclus,schattingscirkel,eenreeksvanlsjaren.

evenals al zijne kinderen, in de diepte der
aarde,en nadatzijCronusaandeheerschappij
hadden geholpen,werdenzi
jlaterdoorApollo
gedood, omdat Zeus Aesculapius met den
bliksem verdelgdhad.BijHomerusverschi
jnen
de Cyclopen onder eene andere voorstelling;
hunne betrekking totZeus laathijter zi
jde,
en schildertze als een ruw,geweldigreuzenvolk, dat in het verre westen zonder eenige
beschaving,zonderwetenstaatsregelingleeft.
Het land, hoe vruchtbaar ook,bebouwen zi
j
niet, doch dri
jven veeteelt en wonen,afgezonderd van elkander,ieder metzijnefamilie
in holen;om de goden bekommeren zijzich

Cyenus (eygnus), de zwaan, aan Apollo
geheiligd,die volgens de meening derouden,
kortvoor zi
jn dood weeklagendezangenaanheft. Deze mythisch ingekleede. voorstelling
werd echter reeds door de ouden bestreden;
in anderen vond zi
j echter verdedigers en
deze beschreven de zaak nauwkeuriger. Het
eerst vindt men hem op deze wijze bijHesiodus voorgesteld.Zie voorts Zwaan.
Cyenus, 1)zoon van Apollo en Thyria,
(Hyrl
'a),jager,wonende tusschen Pleuron en
Calydon, die door zi
7
in onverdraagli
jk en
stuursch karakter alzi
lne vrienden van zich
stootte.Slechts Phylius hield hetbi
jhem uit:

phemustzieUlyssesl.roenmenlatersiciliëvoor
de woonplaatsderhomerische Cyclopen hield,
maakte men,terwi
jlmen de voorstellingvan
Hesiodus daarbij op den voorgrond plaatste,
hen tot dienaren van den god Hephaestus
(Vulcanus), die binnen in den Etna of op
het naburige vulkanische eiland Lipara zi
jne
smidse had en daar voor Zeus donder en
bliksemiitsen en voor goden en helden wa.
pens smeedde.Van deze Cyclopen komen de
volgende metname voor:Brontes,Steropes,
Pyracmon, Acamas. W egens de reusacbtige
grootte en sterkte der Cyclopen beschouwde
men de zoogenaamde cyclopische muren,
die a1s ontzaglijke gevaarten uit de oud-

richt te hebben,ook op zijn beveleen stier
gevangen had, doch dien niet aan hem afstond, sprong hi
j,over deze weigering verbitterd,te gelijk met zijne moeder in het
meer Conope;àeidenwerLenttoendoorApollo
in zwanen,die aan dezen god geheiligd zijn,
veranderd. Volgens Ovidius versmolt Hyria
tot tranen en werd toen het meer van dien
naam.2)Zoon van Poseidon en Calyce,door
visschers die hem op het strand vonden,
Cycnus geheeten; hij werd koning van Colona'
e in Troas. Zijne beide kinderen,Tenes
en Herithea,die door hunne stiefmoedermishandeld werden,wierp hijineenkistgesloten
in zee; zi
jlandden op Tenedos,wgar Tenes

boog sin yàd.w-z z is de boog wiens sinus- Cyclotidae is geheel tot de warm e gewesten

van Uranus en Ge. drie in getal,Brontes,
Steropes en Arges,geweldige reuzen metéen
00g,die aan Zeus den donder gaven en hem
den bliksem smeedden. Uranus verborg ze,

Het woord C.wordt ook in letterkunde gebruikt en beteekent dan zooveel, als een
onderling samenhangend aantalgedichten of
liederen,sagep enz.

niet in hun overmoed.De vertegenwoordiger doch toen deze eens na vele hem door Cydezer woeste wezensisdemenscheneterPoly- cnus opgedragen koene ondernemingen ver-

Cydlppldae
-7--q L
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koning werd. Toen Cycnus latertotinkeer geli
jk aan een rechthoek,die denomtrekder
kwam erkende hi
j zijn euveldaad,zochtzijn beide cirkels tezamen tot basis en de C-

zoon 0p, en beiden yrokken in den trojaan- hoogtetothoogteheeft.(Overden C.inuurschen oorlog den Trojanen te hulp, doch werken,zieUurwerk).
werden bi
j de landing der Grieken door Cylinder-induetor.Zie Dynamomachine.
Achilles gedood; Cycnus, die onkwetsbaar
Cylindroïde, een cylindervormig lichaam,
was,werd m et den helmriem geworgd,nadat w aarvan de omtrekken der grond- enboven-

hijreeds 1000 man geveldhad.Poseidonver- vlakten geen cirkels maar andere kromme
anderde hem in een zwaan.
li
jnen zi
jn.

Cydippidae. Familie der Ribkw allen,zie
Cylon,Athener uit het geslacht derEupaaldaar.
triden, had in 640 v. C. te Olympia eene
Cydonia TRN. Plantengeslacht van de fa- overwinning behaalde en gehuwd wasmetde
milie der Pomaceeën,struiken ofboomen met dochter van Theagenes. tyran van Megara.

ongedeelde bladen,groote,kortgesteeldebloe- In 'tjaar 612steldehijzichteronderdrukking
men, appelvruchten met perkamentaclltige der overige Eupatriden aan 't hoofd eener
schilen talri
jkemetsli
jmri
jk epithelium be- samenzwering,waarbi
jhijondersteund werd

dekte zaden;men kentdriesoorten,inheemsch door eene godspraak,om op hetgroote feest
in tropisch en gematigd Azië enin Z -Europa; van Zeus den burcht te bezetten; daarvoor

C.vulgaris (Pirus c/tspzlïtxL.),dekwee,iseen hield hij de olympische spelen,nietbedenvan 3 tot 6 meterhooge boomvormige,on- kende 1at de Atheners op een anderen ti
jd,
gedoornde struik met eironde bladen,dievan ter eere van Zeus Milichius buiten destad de
onderen evenals de takken en de kelkbuis, Diasia vierden. De archont M egacles,zoon

grijsviltig zijn;bloemenalleenstaandengroot,
bloemkroonroodachtigwit;schijnvruchtappelof peervormig, geel,welriekend;deze soort
wordt ook in Nederland welgecultiveerd,als
sierplant;dewelriek.vruchtenzi
jnontoebereid
oneetbaar en worden hetzijgeconfjtof,als
b.
v.in Tyrol,Spanje,PortugalenQriekenland

.

.

van Alcmaeon,slootden bezetten burchtin,
zoodat er spoedig gebrek ontstond.Cylon en
zi
jn broeder namen de vlucht. De anderen
zetten zich a1s smeekelingen bij hetaltaar
van Athene Op den burcht,hetwelk zi
jniet
verlieten dan na de belofte dathun leven
gespaard zou worden,ontvangen tehebben.

tot een m oes,in Portugalmarm elo (vandaar M en brak die echter en vermoordde heny

marmelade)geheeten,verwerkt;demetwater sommigen zelfs bij de altaren derErinyen,
een sli
jmigezelfstandigheidopleverendezaden werwaarts zi
j de wi
jk hadden genomen. Dit

wooerle
d
di
ende
ind(b
ean
gd
en
ol
eie
nsek)uned
nevvooorrhceo
tsm
zueitv
ie
sc
rh
en
er
mae
at
dtw
oeass
tee
men
mg
inrgoovte
an
heMe
iliggsa
cc
hlen
sngls
e,penleeIadav
re
or
men appreteeren van weefsels gebruikt; het werd zijn geheelgeslacht,de Alcmaeoniden,
vaderland van dit.gewas is nietbekend,wel- beschouwd als gebuktgaandeonderden vloek
licht is het echter in Perzië te zoeken. De en de wraak der goden, en in de volgende

vrucht van dezenboom isdekydonischeappel parti
jtwisten kwam dittelkens weer op den

der oude Grieken; de gouden appelen der voorgrond , ofschoon door Epimenides van
Hesperiden en van ktalante waren geideali- Creta eene reiniging en verzoening van dit
seerde kwee-appelen,evenals de aan Aphro- geslacht beproefd was.

dite gewijdeappel,en debijdemeisjes-en
liefdespelen gebruikeli
jke appelen; Solon
sanctionneerde het oude gebruik, dat de
bruid van hethuwelijksfeest een kydonische
appelat,zichhiermede symbolisch aan den
dienst van
Ap
te wit'idende. Een andere
.
&hrodi
soort,C.Jcppzlit
zc (Piru8Jcypwïcc,ook Chœenomele8 japonica) is een tothoogstens2 meter

Cymbalum ,cynabaal,eenhol,bekkenvermig
instrument,meestalvangeelkoper,metschellen klank, oudti
jds vooralin gebruik bi
jde
Bacchanaliën en de feesten van Cybele.
Cymbidium Sw.Plantengeslacht van de
familie der Orchideeën,op boomen tierende
planten metsti
jvebladerenen hangende,veelbloemige bloemtrossen;een 30-talsoorten in

Lereikende, doornige struik, met eironde of W est-lndië,Zuid-Amerika,Zuid-en Oost-Azië,
omgekeerd eironde bladen,1- 3 aan den top op de Zuidzee-eilanden, op Madagaskar,en

van bebladerde zi
jtakjesbi
jeenstaande bloe- aan Kaap de Goede Hoop;vele worden als

men,en scharlaken-roode,zeldenrosebloem- sierplantengekweekt;C.t
x/p?/b/ï'
lfvlinMalabar,
krcon; deze soort wordt evenzoo en ook in

C. eburneum en C.Mastersiin Oost-lndië, en

Nederland als sierplant gekweekt en is af- C. fzpzf
stlzl'
lfvl in Birmaj zi
jn de bekendste

komstig uit Japan.

Cygnus.Zie Zwaan.

soorten.

Cymbuliidae.W eekdierfamilie(Pteropoda),

Cylinder,van gr.knlindein,wentelen.Een
lichaam dat begrepen is tusschen twee even

van de orde der Tltecosomata ; hethoofdkenmerk dezer familie is dat de weeke schelp

groote cirkels, die evenwijdig en zöö geplaatst zijn,dat de lijn die de middelpunten
vereenigt, de as, loodrecht op beider vlak
staat, heet rechte C;staat de as nietloodrecht op het grond- en bovenvlak dan ishet
een scheeve C;zijndezebeidenietevenwijdig
dan is heteen geknotteC. ln beide eerste
gevallen is de inhoud van den C.gelijk aan
den inhoud van hetgrondvlak,vermenigvuldigd met de loodrechte hoogte.Hetoppervlak of de C-mantel is bi
j een rechten C.

inwendig gelegen is; de bekende soorten
leven in Middell.zee,Atl.en Ind.Oceaan.
Cyme,debelangrijkstestadinAeolis(KleinAzië) aan de cymaeïsche ofelaïtische golf,
gesticht door Locriërs van den bergPhricius.
Zi
j had een veilige haven,waarin de vloot
van Xerxesna de nederlaag bi
jSalamisoverwinterde. Zi
j was de geboorteplaats van
Hesiodus(?) en Ephorus. In de geschiedenis
speeltz0
ijgeen belangri
jkerol;onderTiberius,
17 n. .,werd zi
j door een aardbeving be-

eymoKeen.
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Cyno#ale.

zocht.Onder hare koloniën zi
jnmerkwaardig meld,waarschi
jnli
jk van keltischenoorsprong

Side in Pamphylië en Cumae in Campanië.- in het uiterste w.van Europa.
Laatstgenoemde?op een steilehelling van den
Cyniatrie, gr. Leer van de ziekten van
Gaurus, een w einlg ten n. van het voorge- den hond.
bergte M isenum,om streeks 1050 v. C. door
Cynisellt van gr. klfppzl, hond, hondsch,
Cyme in verbinding met Chalcis en Eretria onverschilllg, ruwspottend.
gesticht,was de oudsteen lang de bloeiendste
Cynoeepllalus, de Baviaan,zie Aap.

der grieksche koloniën in ltallë.Spoedigri
jk
Cynodon RlcH. Plantengeslacht van de
en aanzienli
jk geworden legde zi
jlndenabt- familie der Gramineeën,bevattendeeenaantal
heid hetlaterePuteoliaan;vervolgensPalaeo- meest in warm, streken inheemsche graspolis en Neapolis,benevens Zancle,hetlatere soorten,m ethanqvormig gedeeldearen en een-

Messina,op Sicilië.Methulp van Hiero van
Syracuse verdedigde zi
j zich tegen demachtige Etruskers (4/b v.6.),terwlllziJzich 50
jaren vroeger alleen had staande gehouden
tegen de Etruskers en Umbriërs,bi
j welke
gelegenheid Aristodemus zich van de opperheerschappi
j meester maakte.ln 417 kwam

bloemige,korrellooze aartjes;in Nederland
komt C.O cfy/pzl,voordehondstand,eengri
jsgroene grasplant metkruipenden,vanultloopers voorzienen wortelstok en smalle,van
onderen iets behaarde bladen,zeldzaam en
meest op grazige zandgronden?alsmedelangs
di
jken en wegen.

tusschen Fusaro en hetLago diParia.
(Jylllogeell, een bestanddeel van petroleum,dat tOt bereiding van kunsti
jsgebruikt

pische landen,tweejarige
of overbli
jvende, dikwijls
behaarde,somsviltigekrui-

de stad aan Campaniët sedert 215 werd ziJ
Cyllog'
lossum Tux. Plantengeslachtvan de
een romeinsch municiplum, sedert Augustus familie derAsperifolieën,meteen6o-talsoorten
eene kolonie.Vele Rom elnen hadden in hare
in de bergachtige streken
omstreken buitenplaatsen. Ruïnen vindt m en
der gematigde en subtro-

word:
Gym ol,een aromatische koolwaterstof van
de scheik.samenstelling C10H14,voorkomende

#

in eenige etherische ollën.
Cymothoadae. Schaaldierfamilie van de

y
'

orde der ongesteeldoogigen,Edrioptltalmata,

welkersoorten allen dezee bewonen.
Uyzlanellull:R.BRowx.Plantengeslachtv.

den m.afwisselende bladen
en blauwe of roodetrechterv.bloemen.lnNederland

.'

C.pf/icïzltx/:,de hondstong
(kortbehaard,gri
js,bladen

zz-- langwerpig lancetvormig,

//
;'
/

aan weerszi
jden behaard,
de middelsteen bovenste

de lamilie der Asclepiadeeën,m et een 18-tal
soorten in de tropen en in degematigdezone

w
e ''
.
F

beider halfronden, alle ri
jkeltk melksap bevattende struiken ofkruiden,meestmetwin-

wit)vri
j algemeenopzanCyxoGlullssux dige gronden,langsdi
jken

denden stengel, tegengestelde) meest hartvormige bladen, en wltte of roode bloemtrossen in de bladoksels of eindstandig. ln

halfstengelomvatt.,bloemkroon bruinroody zelden

oyayalclxwtzs;a. en ook in de duinen;
bloem in doorsn. van deze soort,wierbloemen een onaangen. geur

Nederland komtin Gaasterland en bi
j Maas- verspreiden, werden de wortels enz.vroeger
tricht &.Vineetoœicum r#rïzlc:fprïczfzzlomeinal
) in de geneeskunde gebruikt.

de engbloem ofhondsdood)voor(bladenkort- Cynomorium.Plantengeslachtvandefam.
gesteeld, toegespitst)gaafrandig)bloem en in der Balanophoraceeën, metslechtseene soort,
bi
jschermen,bloemkroonkaal,wit;krans der
h
e
lmknopjesgeelachtig)een plantdietoteen
m eter groot wordt; de wortel riekt.onaan.
genaam? smaakt zoetachtig met een zuren
nasmaak) en werd vl'oeger a1stegengit'
ten

bi
j zenuwkoorts gebruikt;de stengelslaten

zicChye
hIeLxz
vte
sopkin
n.
nv
ae
rn
aals
VA
LnepAr
ir
sj
.ne
Pl
antengeslacht

van defamiliederCompositen metzessoorten,
inheemsch in de landen rondom de Middell.

zee en op de Canarische eilanden;hetzi
jn

.
.

.

h
.'' ,
.
$
'
-

,

Y)

l y $t k e
NN..j.- ) k .-.>y ,
'Vk
,,

,,

OYNOMORIUM COCCINEUM;

a.bloem,vergroot.

distelachtlge kruiden met groote bladen en

zeer groote distelachtige bloemhoofdjes; 2
soorten worden in Nederland gekweekt: &.
Cak.
duneulus,dekaarden-artisjok (bladen stekellg,vindeelig,vanonderengrijsviltig,hoofdjes met eenlgszins vleezigen bloembodem,
bloemkroon violetblauw) en &.s'
columustde
groene artisjok (bladenweinigstekelig,hoofdjes grooter dan bi
j de vorige soort en met

C.cpcclsé?xkzl,een parasitisch gewas opSicilië
op verschillende struikplanten woekert
Cynopitherlna.Zie Aap.
Cynosurus,L.Plantengeslachtvandefam.
der Gramineeën,metvier soorten inEuropa,
Noord-Afrika en W est-Azië,eenofmeerjarlge
graqsen; in Nederland komt&.cristatus,het

groente worden gekw eekt.

Europa verbreide grassoortmetrechtopstaan-

Malta, Sardinië en in Noord-Afrika, welke

een vleezige bloem bodem), dle beiden als kamgras) voor, een overigens over geheel

fp
'yxlareeell. onderfamilie der Compositen, den stengel, smalle bladen en li
jnvormige,
zie aldaar.
ineqngedrongen schijnaar.
Cynegetiek,gr.Jachtkunst.
fz
'
ynogale.Geslacht van carnivoren van de
rynesii,een volksstam bijHerodotus ver- familiederCivetkatten,Virerratmeteenesoort

Crnorehls.
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C.
Be
tampk
lus
bast
us
L- plaats Van Harrison county van den noordI
aER)
,nne
eet
ntiidGR
ierA:
daL
tpo
zwe
mfliez
enbar
tus
c
heMt
ni
de
amerik. staat Kentucky,aan den zuideli
jken
arm van de Licking River, 3200 inw.
Cyparrissium ,voorgebergte van M essenië

A
'

aan deIonischezee(aande geli
jknamigegolf),
nu Conello,een weinig noordw aarts van daar
de stad 1)Cyparissia,nuArcadia,mettempels
van Apollo en Artemis;hetschiintdezelfde
stad te zi
jn die voorkomt bi
j zomerus;2)
Cyparissia, in Laconië, bi
j den Asopus,nu
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CastelRampano.

CYXOGALE B>cxsE'r'
l'
lI.

Cyperaeeeëll (Cyperaceae), Cypergrassen,

teenen heeft en de ottersonderde civetkatten Rietgrassen,schi
gngrassen.plantenf'
amil'
letphavertegenwoordigt; het nerogamen, Angiospermen,Monocotylen)van
heeftkorte pooten met de orde der Glumiioren, m et omstr. 2200
vijfteenen ennietvoor soorten,en over de geheele aarde verbreid;
11
intrekking vatbare na- uitwendig komen de leden dezer familie in
gels; het dier leeft vele Opzichten m et de Qrassen overeen ;in
langs de wateren op andere wi
jken zijechter belangri
jk van deze
Sumatra en Borneo,en af; de halm der C.is rond of driekant,en
t
voedt zich met vogels, geheel met een sponsachtig celweefselgevuld.
%
visschen,muizen,kreef- Hi
jis dikwerfkaal,omdatde bladen,endus
ook de overigensweinig ontwikkeldeknoopen,
ten en vruchten.
Cynorrhis. Planten- wâaraan zi
jgezeten zi
jn,aan zi
jn laao
Gstegegeslacht vande familie deelte niet zelden op elkander gedrongen
x
*
*>
>
<
.
Nv'
c'
der Orchideeën , met staan.De bl
adenvormen drie rijen oflijsten,
wr4
..
.v ,'
>.'
A
.A'
'' < '>
talri
jke soorten die op en hebben eene gav,e scheede,d.i.eene zooI
M adagaskar en op het dani
ge, die niet, zooals bi
j de Grassen,van
eiland Mauritius voor- voren gespleten is.De bloemen zi
jn eersttot
2

komen; &. fastigiata aartjes,en daarnadikwerftoteenebijschermwordt in Europa in achtige bl
oeiwijze (eene zoogenaamdeBloem
spies, Antltela) vereenigd,aan wier voetniet
Cvxol
tclltsFASTIGIATA;Serres gekweekt.
Cl-ntlliana. Hoofd- zelden een schutblad of een m eerbladig om -

a. bloem.
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Cyperaeee:n.1.El
llopllouuM LATIIPOLIUM;a.bloeiwijze,b.vruchtjemetborstels.
2.PApvuus Axr
mouoRvu (Cyperuspapyrus);a.bloemspies,b.groepvanaartjes,c.afzonderli
jk aartje. 3. CAREX ARENAUIA; a. bloeiwi
jze,b.mannell
gke,c.vrouweli
jke bloem.

typeru#.
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windselwordtaangetrofen.De bloemen zijn
twee- of éénslachtig,en in de okselvan een
kafachtig schutblaadje gezeten.In plaatsvan
een bloemdek, is er dikwi
jls een krans van
borstels aanwezig. M eeldraden 3 in aantal,
zelden talrijker of verminderd tot 1.Vruchtbeginselvri
j,éénhokkig,metéénrechtstandig
eitje;stijlenkelvoudig;stempels2-3in aantal, klierachtig-behaard. De vrucht is eene
meest driekante graanvrucht m et eene dikvliezige of dunne en broze vruchthuid,die
nimm er met de zaadhuid vergroeit.Dezaden
bevatten een m elig of vleezig kiemwit,dat

de zeer kleine kiem aan zijn voet omsluit.
De Cyperaceeën komen ten opzichte harer
uitgestrekte verspreiding en den gezelligen
groei harer talri
jke soorten metde orassen
overeen,doch geven aan yochtige strekende
voorkeur,zoodat zi
j dan o'
okdâa'r,zoowelals
op hooge bergen en in noordeli
jke landen?
boven de laatsten de overhand hebben. ZiJ
behooren om hare dorre, ruwe en dikwerf
scherpe,bladen en halmen totdeslechtevoedergewassen,en geven op moerassigengrond,
waar zi
j nietzelden in menigte groeien,aanleiding tothet ontstaan van dezoogenaamde
zm-e '
lt,eïts:Al, die slechts door drooglegging,
waardoor weder deechte Grassen deOverhand
verkri
jgen,verbeterd kunnen worden.Eenige

Cypres.

Cyphoerania.lnsectengeslachtvandeorde
der Rechtvleugeligen, OrtItoptera,en van de
fam ilie der Spoken of W andelende bladen,
Phasmidae; de
-

-

.

'

.
'

soorten van dit
geslacht behooren totdegrootste insecten ;de

vleugelszi
jnzeer
lang, het langst
bijdemanlletjes;
het cylindrische
lichaam is zeer
verlengd ; m en
OYPHOCRANIA-SOORT. heeft individuen
van28C.M.lengte waargenom en;de m eest bekende soort is
C.emp
,'
lf'
stx(Phasma gigas) van Amboina.
Crpraeidae.W eekdierfamilieLGasteropodaj,
met een groot aantal soorten,die allen in de
warmare zeeën leven.
Cypree.(Cupress'
usTouRN.
)Plantengeslacht
van de familiederCupressineeën,altijdgroene
boomen of struiken m et kleine, op den rug
meest van een olieklier voorziene bladen,
,

' k
hs

weinigen worden om het gehalte aan zetmeel monoezische bloem en en ronde naalden met
harer knollige wortelstokken, gebruikt. ln gevleugelde zaden; het geslacht is met 12
Nederland komen soorten voorvan detotdeze soorten verbreid over de warmere gebie-

fam.behoorendegesl.carex,Cyperus,Schoenus, den van hetnoordeli
jk halfrond,inhetbijzonRbynchospora,Cladium, Scirpus,Heleocharis der in de gebergten van Perzië,Oost-lndië,
en Eriophorum,zie deze onderwerpen.
China,Mexico en Californië.De alti
jdgroene
Cyperus L.,Cypergras,rietgras. Planten- cypres,Cupress'
us ,
s:z?/
wo-wïres'
s, een boom met,
geslacht van de familie derCyperaceeën,met donkqrgroene bladen,inheemscb in dewarmste
omstreeks 500 meest in warme streken in- deelen van Perzië, wellicht ook in denHima-

heemsche soorten,één- of meerjarigeriet- laya, en sinds langen ti
jd in Zuid-Europa,
grassen met bebladez-de, zelden bladlooze, Noord-Afrika,en Klein-Aziëingevoerd,bereikt
bloemdragende halm en.C.esculentus,deaard- een hoogte van 30 m eteren wordtveelvuldig

amandel(zie aldaar)ofkof:ewortel,uitZuid- gecultiveerd,evenals de Cupressus fastip.ate
Europa, het oosten, Noord- en Zuid-Afrika, en C'
upressus Aprïzpzàftz/tu.De boom verscheen

wordt veelvuldig gekweekt, om de zich uit tegeli
jk met den Iranischenlichtdienstuitzi
jn
de uitloopersvormende meligewortelknollen, vaderland in meer westeli
jk gelegen landen;
die een zoeten nootachtigen smaak hebben, in de slanke, obelisk-achtige gestalte des
en rauw,gekookt en gebraden gegeten wor- booms zag de zendgodsdienst het beeld der.

den en ook een goudgele,smakelijke enwel- heilige vuurvlam,en door geheellranpri
jkte
riekende olieleveren;geroosteaarhamandelen hijvoor de vuurtempels en in de hoven der
dienen ook a1skoffe-surrogaat;zijbevatten paleizen Door de oudsteassyrische-babyloniongeveer 27 procent zetmeel, 14 procent sche veroveraars naar de landen van den
rietsuiker, 7 procent dextrine en zouten, arameesch-kanaânitischestam,op den Libanon

14 procent celstof, 19 procentvet (volgens
andere opgaven veel minder) enz.;vroeger
werden z!Jonder de namen indiaanschezoetwortelenarabischesuikerwortelindegeneesk.

op Cyprus enz. overgebracht) werd hijook
hier een heiligeboom ; bij de Phoeniciërs
kreeg hijheteerstde practische beteekenis,
die hi
j door de geheele grieksche enromein-

gebruikt,alstonisch,aromatisch en adstringee- sche Oudheid keen behield; het harde met

rendmiddel.lnNederl.komenv/hgesl.C.twee aangenamen geur verbrandende houtgolda1s

soorten voor;C./îtzr:,
sc:zlr
s,hetgeelachtig cypergras (stengel stomp-driekant, bloeiwi
jze
uit een klein aantalaartjesbestaande,kafblaadjes geelachtig. met een groene streep,
meest 3 meeldraden, 2 stempels,eenjarige,
tot 15 cM .hooge plant,zeldzaam op vochtige,
nu en dan overstroomde zandgronden),en C.
fuscus, het bruin cypergras (stengelscherp
driekant,bloeiwijze meestveelvoudY
lg samengesteld, kafblaad'
zes meest zwartbruin met

onvergankelijk en onvernietigbaar;de Phoeniciërsbouwden vancypressenstammenhunne
bandelsschepen;bijde Grieken en Romeinen
diende hetcypressenhoutvoortempeldeuren,
gedenktafels,godsbeeldenenz.Homeruskende
reeds hetcypressenhout;laterkwam decypres
naarltalie en ook hier alsinhetoostenwerd
het beeld van rouw,Letsymboolvan droefenis en smart;ten ti
jde v:n Augustus werden li
jkbaren en sterfhuizen algemeen met

d
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hoven der Turken aan deaziatischezi
jdevan in hetnoorden van het eilandbestaat,watde
Konstantinopel. De cypresbereikteen hoogen w esthelft betrett,uit steil Opgericht staande

ouderdom ;de cypres van Somma in Lombardi
je wordt verondersteld nog een halve
eeuw oudertezijn dan de christelijke tijdrekening;Napoléon week bi
j zi
jn overtocht
over den Simplon van de rechte marschlinie
af,louter om dezenboom tesparen.Dect
èreses

kalkgesteenten,v.waarschijnli
jkcretaceïschen
ouderdom;inhetnoordenzoowelalsi/hzuiden
zi
jn den kalkgesteenten,dieop enkeleplaatsen dooreocenemergel-ennummulithenvoerende kalkgormingenworden begeleid,grauwbruine miocene zandgesteenten en mergel

bi
j Granada zouden in de 15t
1eeeuw geplant
zi
jn.De Alpen heeft de cypres nimmeroverschreden.Houten vruchten werdenvoorheen
in de geneeskunde gebezigd; dearabische
artsen plachten borstlijders verbli
jfincypressenbosschen voor te schrijven.
ln de kunst en in de literatuur,vooral in
de dichtkunst,speeltde cypres ïoark tree,stlllsadwltenojhersgriefiy,fled,
'lleouly constautmourneroertlte(
lead ,
een belangrijke rol, steeds als symboolvan

wi
jls ri
jk aan gips, heerschen in het oosteli
jk lager deel van den keten. De bergmassa's in hetzuiden van heteiland (Troodos),bestaatevenalsdebergenvanAntiocheia,
bi
jna uitsluitend uit eruptieve massa's (diabras, gabbro, serpenti
jn, andesiet, lipariet
en trachiet);slechtinhetzuidenenhetoosten
zijn ook witte kri
jtachtige kalksoorten van
eocenen Ouderdom Voorhanden. De 30-40
km breede vlaktetusschendezebeidegebergten (Mesorea),heeftbi
jnaeensteppenkarakter

de 1@ reina in den tuin van het generalife voorgelegerd ; deze laatste vormingen,dik-

rouw en droefheid, van trouw tot in den
dood.

en bevat enkele tafelbergen, uit horizontale
lagen pliocene zandsoorten en mergel saam-

Cyprianus, (Thascius Caecilius) latijnsch gesteld.Tusschen beide bergreeksenlooptde
kerkvader,geb.aanvang3eeeuw,teCarthago Pidias (Pediaeos),de hoofdrivier deseilands,
leeraar in de welsprekendheid,ging in 246 die aan de oostkust in zee uitmondt;de ovetot het christendom over,werd kort daarop rige rivieren drogen des zomersgrootendeels

totpriester en in 248 totbisschop gewi
jd,
werd onder'Galerius Maximus 14 Sept.258
onthoofd, schreef: De ï4p/pzw- vanitate,
'
beuïtitateEcclesiae,
'De Jtfysïy,De:z/lorft
zfï/é?:
martyrii. Feestdag 16 Sept.
Cyprinodontoidei. Vischfamilie (Qeleedstraligen), bevattende amerik. zoetwatervisschen met ove/ het algemeen groote
schubben. Geslachten Cyprinodon,Anableps,
Xiphophorus enz.
Cyprinoidel, Cyprinini, zie Karperachtige
visschen.
Cypripedium L. Plantengeslacht van de
familie der Orchideeën,planten metkruipenden wortelstok en slecbts aan den grondbebladerden stengel,dieeenofmeerdochsteeds
een klein aantalbloemendraagt;velepracht-

op,en debewatering van heteiland isdaarom inhetalgemeennieteven ri
jkelijk.Niettemin bloeide C. in de oudheid door een
ontzagli
jken cultuurrijkdom. Aan de hier uit
het schuim der zee opgestegene Aphrodite
gewi
jd,welke godinhierook eenprachtvollen
tempelhad,gold het eiland bi
j de geheele
toenmalige wereld als een vereenigingspunt
aller aardsche heerli
jkheid en genietingen,
ook aller wellusten en buitensporighedan ;
zijn heerli
jk klimaat, verkwistende plantengroei, rijkdom aan produkten van allerlei
aard (vooral aan koper, welk metaal aan
Cyprus ook zi
jn naam ontleent,thans echter nietmeer ontgonnen wordt,wijn,kristal
(diamant van Paphos) zeezout enz.) waren toenmaals van een spreekwoordelijke

volle soorten uit Azië en Noord-Amerika bekendheid. 00k de cypressen en cyperworden als sier en kamerplanten gekweekt. katten , thans van het eiland zoo goed

C
Cyproïden,zie Ostracoda.

yprus (bi
j de grieken Kypros, turksch
Kibris, fransch Chypre, duitsch Oypern,
engelsch Cyprus).Turksch eiland in de Middellandsche Zee,onderengelsch protectoraat,
ligttusschen 34030'-35G41'N.B.en32O15'34O36'O.L.v.Gr.,inhetnoord-oosteli
jkdeel
van het oosteli
jk,door de kusten van Syrië
en Cilicië gevormde bekken der genoem de
zee,zuideli
jk van Klein-Azië, westelijk van

a1s verdwenen,herinneren aan het eiland.

Naastdit allesbloeidenlandbouw,ml
jnwezen
en industrie (kostbare tapijten, luxe-tafelgereedschap,welriekendezalfsoorten);detalri
jke
kleine plaatsen aan de kust, die voor het
meerendeelvoortrefeli
jke havensbezaln)als
Amathus,Paphos, Salamis, Kition enz.,genoten allen een groote mate van welvaart.
Van de groote kunstliefdeen bedrevenheidin
allerlei kunsten en handwerken der oude

Syrië;hetheefteenongeveerrechthoekigegedaante met een sm al, langgestrekt,naar het
noordoosten gericht schiereiland; grootste
lengte 230 km.,breedte 96 km., oppervlakte

bewoners van 0.getuigen de resultaten der
door Cesnola en Ohnefalisch-Richterbewerkstelligde uitgravingen, standbeelden,reliefs,
vazen enz.die zich voor het meerendeelin

9282 km2.;belangri
jkste voorgebergten:kaap
Zevgari (oudti
jds Kurias) in het z., kaap
Greco(Pedalion)in hetz.o.;kaapSt.Andrea
(Dinareton) in het n.o., kaap Kormachite
(Krommyon)in hetn.,enkaapArnauti(Akamas)in hetn.w.Heteiland zelfwordtdoor

museums te New-York,op C.zelfenz.bevinden,en eigenaardige combinatiën van egyptischen,aziatischen en oud-griekschen stjl
vertoonen.Hetgetalinw.zou inderti
jd dikwi
jlsmeer dan eenmillioenhebbenbedragen.
Nog heden,trotseeuwenlangeverwaarloozing,

twee bergketens van o.naarw .doorloopen,nl. munt het eiland uit doorvruchtbaarheid ;het
dennoordketen,welkein den 954m eterhoogen klimaat is des zomers zeerwarm,deswinters

berg Bufavento,en lletTroodosgebergte,dat koud;in de lente (midden Februaritotmidin den Chionistra,den Aoos,den ouden,zijn den April)ishetgeheeleeilanda1seenenkele
grootste hoogte bereikt. Het ketengebergte bloemengaarde.Het oosteli
jk deel heeft een

-
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warm er klimaat dan het bergachtige westeli
jke deel. ln den zomer valt in het
geheel geen regen; onder kei
zerOonstantijn
bleef heteiland zel
fs36jaren achtereen geheel van regen verstoken,zoodat de bevolking moest emigreeren; des winters is de

Cyprug.

fransche stukken van 20 francs, engelsche

zilvermunten van 2, 1, 11/g,en 1/4 shilling,
bronzen munten van het eiland zelf van 1,

1/: en 1/4piaster (9 piasters Ongeveer zi
jn 1

shilling). Hoewel sinds 13 M aart 1874 het
metrieke stelsel van maten in gebruik zou
regenval tamelijk sterk; over het geheele worden genomen, hebben de oude op het

jaarvaltgemiddeld330m.M.regen;deregenri
jkste maand is December,met77 m.M. De
hitte kweekt aan dekusten dikwi
jlskoortsen.
De akkerbouw verkeert in kwi
jnenden toestand ,en er heerscht op het door de natuur
rijk bevoorrechte eiland weinig welvaart;de
ee
eerti
jds uitgestredkt
elnaaldboomwobuden zi.1n

eiland gebruikeli
jke zich gehandhaafd; de

Meigeoogst;de wi
jnbouw gedlttot op1000
m.hoogte;de hoofdproducten van den bodem
zi
jn graan,gerst,haver,linzen,sesam,aardappelen (alleen in het gebergte), tabak en
katoen,en devruchtv/dJohannisbroodboom :
aandenolieboom enaanvee enzi
jdeteeltwordt

hetAssyrische ri
jk werden.Na de ineenstorting van dit ri
jk kwam de leenheerli
jkheid

eenheid der lengtem aat is de piek = 67,182
centimeter; voor het koren is de m edimno

(751/w liter) en decafsso (ruim 171/zJiter),
voor wijn de cass (43/4 liter)en de carica
(103/5liter)in gebruik.

Gescltiedenis. De eerste bewoners van 0.
waren Chetieten;zeervroeg vestigden erzich
het landschap, waar zi
j nog het cypersche Phoeniciërs, die de voornaamste steden.a1s
wilde schaap herbergen.Eerst in den aller- Salamis, Paphos, Amathus, Soloi enz.aannieuwsten tijd heeftmen aan aanplanten ge- legdnn en hun godendienst naar hier overdacht. Een groot deel des eilands is een brachten;later voegdenzichhierbi
jgrieksche
dorre woesteni
j; slechts 1/a van hetvrucht- landverhuizers van verschillende stamm en,
bare land wordt bebouwd. ln enkele land- vooral Joniërs en Doriërs, die een negenbouwdistricten, in het bi
jzonder in de dal- tal ri
jkjes stichtten..1n de 8steeeuw voor
vlakte der rivier Pidias,voorzien onderaard- Chr. kwam het eiland onder de Opperheersche kanalen eenigermate in de behoefteaan schappi
j derAssyriërs,die de regeeringechwater.Einde Sept.of aanvang Jan.,nl.voor ter in handen lieten der grieksche en phoeof na de winterregens,wordt gezaaid,einde nische vorsten9 die alzoo vasallen van
voor een goed

verdwenen, ehalve ln

over C.aan Tyrus,totdat koning Amasisvan
Egypte omstreeks 560 v.Chr.heteilandverm eesterde.Met Egypte kwam C.in 525onder

de hrerschappi
j der Perzen,aan wie hetin

weinig aandacht geschonken en door de pri- 478 werd ontrukt door de Grieken,die het
mitieve behandeling gaan schatten aan grond- echter ter nauwernood een kwart eeuw be
stof verloren, met name van den olieboom ; hielden. ln 410 v. Chr vereeni/de koning
de zijde van Paphosheeft om haar sterkte Euagoras van Salamishet geheele eiland tot
in den handel nog een goeden naam. De een enkel,ten opzichte van de taalbi
jnagevolkstelling van 1891 gaftotuitkomst209,291 heelgri
ekschrijk en wistineenlangenkamp

inw.(zonder de militairen) waaronder48,044,
of circa 23 pCt.,mohamedanen; het overig
deel der bevolking beli
jdtvoor hetmeerendeelden grieksch-kath.godsdienst;hoofdstad
van het eiland is Nikosia (13.000 inw.),dat
ook zetel van een grieksch aartsbisdom is,
onder hetwelk de bisdommen Paphos,Larnaka en Kyrenia suYrageeren.De voorn.haven-

en handelsplaats is Larnaka (8000 inw.);aan
de oostkustligt Famagusta,aan dewestzi
jde
Paphos (Bapho). Het eiland,datin de zes

districten Nikosia, Famagusta, Larnika,Limasol,Paphos en Kyrenia is verdeeld,w ordt
bestuurd door een doorden koning van Engeland te benoemen HighComm issionerywien een

w?tgevend lichaam van18leden terzljdestaat;

met Artaxerxes 11 zijnzelfstandigheidtotzi
jn
dood, in 874 v, Chr.,te handhaven. Na den
slag bijIssos (Issus)onderwierp C.zich aan

Alexander den Groote.Naden dood vandezen
vorst was het eiland een tw-istappeltusschen
Antigonus en Ptolemaeus 1; de laatste bleef
ten slotte overwinnaaren vereenigde C.weder
met Egypte;de Ptolemaeën lieten heteiland
regeeren door een .iongeren tak van hun huis.
ln 58 m aakte Cato 0. tot eene metCilicië
vereenigde rom einsche provincie; Cesar en
M arcus Antonius gaven C.weder raeerdere
vorsten uit het huis der Ptolem aeën totheerschers; Augustus echter maakte het eiland
na den slag van Action tot een consulalre
provincie. Sinds wordt Cyprus in deoudegeschiedenis ter nauwernood meer genoem d.

6 der leden daarvanworden doordekroon uit
de beambten,3 doordemohamedaansche en9 Bi
jde splitsing van hetromeinscherljkwerd
door de overige bevolking van het eiland het aan het oost-romeinsche ri
jktoegevoegd,

qekozen;volgens de conventie van Konstantlnopelbli
jft het eiland doorEngeland bezet
t0t Rusland Batoem, Kars en Erzeroem aan
furkije za1 hebben teruggeven, waarvoor
'
Engeland een jaarli
jkschesubsidie van 92.440

waarop hetdoor stadhoudersvankeizerli
jken
bloede werd bestuurd.ln dezen tijd had de
opstand der Joden onder Artemon plaats,die
het keizerli
jk beveltengevolgehad,datgeen

Jood het eiland meer zou mogen betreden.ln
pond sterling aan de Porte heeft te betalen; 647tweem aald.deSaracenen veroverd,werden
volgens een nieuwe schikking brengt Cyprus deze telkensw eerdoor deByzanti
jnenverdreaan Engeland dit bedrag op en keert Enge- ven.Vandekei
zerlijkestadhoudersmaakteten

land de helftervan uit aan Frankri
jk,aande slotte Oomnenuslzichonafhankelijk,nam den

aandeelhoudersderTurkscheleening van 1854. keizerstitelaan,en stichtte een eigen dynastie,
lngevolgeeen britscheverordeningvan 1Aug. die zich wist te handhaven tot in 1191,in
1882 worden de volgende munten toegelaten : welk jaar Richard Leeuwenhartopzi
jnkruisheele en halve sovereigns, turksche lira's) tochtin 25dagen hetgeheele eiland veroverde,

Cypselldae.
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den commeenschen keizer lzaâk gevangen
nam , en het eil
and voor omstreeks 20.000
gulden aan de Tempelheeren verkocht;deze
gaven het echter aan Engeland terug,waarop
Richard hetin 1193 denkoningvan Jeruzalem,
Guido van Lusignan,in leen gaf. Onder de

Cyrlllus.

Saint-luaurent,werdgeb.sM aart1619,noemde

zich Bergerac,naardegeli
jknamigeheerlijkheidzijnsvadersinhetfranschedepartement
Seine-et-oise,kreeg zi
jn eersteonderwi
jsvan
eendorpsgeesteli
jke,studeerdevervolgenstot
1637 aan het college te Beauvais, nam het
heerschappi
j derLusignans kwam C.weder volgend jaar als garde-noble deel aan het
tot eenigen bloei.Nadat in 1267 m etHugo 11 beleg van Mouzon,nam daarop dienstbi
j de
de mannelijke linie van het huis Lusignan gendarmes van den prins van Conti,werd in
uitgestorven was, besteeg een natuurli
jke 1640 voor Arras
->v
VA'
Y'W
spruit daarvan, Hugo 111, zoon van prins zwaar gewond,
Hendrik van Antiochia,dentroon van Oyprus. verliet hierop

Een zijner nakomelingen, Jacob l1, had een
venetiaansche,Caterina Cornaro(zieCornaro)
tot vrouw, die in 1489 hare rechten op de
heerschappijoverC.aanderepubliekVenetië

-.

2* G*
'

den krijgsd.leidde eenigen qjd

>

'%
ONXNN

.N

.rvv.-j.j4.,
(I(
.
%
l
, jj j
.

w.z j

een losban dig
leven, trad a ls
afstond. Venetië handhaafde zich nu in het domestique in

bezitvan heteiland tot1570,hetjaarwaarin dienstbijdenherde veldheer van sultan Selim 11 na een ver- togvan Arpajon,

*

'

!. N hA:*-,
l,f' #,
,'

1..N
K.
-

> %-

.
d#

/'
- ..

z

'
.!
l$
t-1 - '
$.
,.l
)
..-1
.hb

s

h
Nhx..

..
4. f'

txx .
> p

jj%

)j!eJ,u'
y

k ,#..
,k
qt

4( ,
:.)
i# ...
.

. n&>
woeden tegenweer der eilanders onderM arco en overl.in 1655,
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magusta verdedigde,heteilandveroverde,dat zi
jner bloedverlj
:N hxx /
alsnu bi
jhetturkscherijk werdingelijfd;bij wanten; g edude vestiging van hun bestuur op verzetstui- rende zi
N.
jn leven
tende,werden geheele steden en dorpeû door ginghi
jmeerdan
de Turken uitgemoord en leeggeplunderd en duizendd d u els CvuAxo oE BluGuRAc.
2000jongemenschen alsslaven meegevoerd. aan? e meeste
M ehemed Ali bemachtigde in Juli 1832 ter Oorzake van spotterni
jen op deongewone
O0k Oyprus en kreeg het eiland het volgend grootte en bi
jzonderen vorm van zi
jn nO1lS.

jaar vormeli
jk van de Porte in leen; in Zjn geschriften,door Ch.Nodier aandeverhet jaar 1840 kwam het eiland weder aan getelheid ontrukt, zijn een afspiegeling van
Turki
je. Bi
j verdrag van 4 Juni1878 werd zi
jn karakter en levensopvatting; overhet
het onder de reeds genoem de voorwaarden geheelsmakeloos en volgebrekeni
ndenstijl
aan Engeland afgestaan ;tot 1880 jtond het zi
jn zi
j oq vele plaatsen frisch en levendig,
onder beheer van het departement van bui- somsgeestlg;onder zi
jnwerkenbevindenzich
tenlandsche zaken, sindsdat jaar onderhet Lettres(in rhetorische gezwollenheidgestelde
departement van koloniën;in 1.882 kreeghet
galante en satiriekebrieven),verderL'ltistoire

eiland een grondwet met een ten deele zelf cpvlkl:de8ltatsetempirede/J,luneben:L'his-

te kiezen (zie boven) wetgevend lichaam. fpïz':comiq'
ttedes Jflf:etempiretf'
lfsoleil (reiAlhoewelop grond der conventie de Engelschen de m ohamedaansche religieuze gerechtshoven handhaven, is kortelings een
nieuwe rechtspleging ingevoerd ;de Eastern
Telegraph Company heeftdehoofdpunten van
het eiland en dit zelf per kabel met Alexandrië en Syrië verbonden ;de postgemeenschap m et Engeland en hetoverig buitenland
is gebrekkig, op het eiland zelf voldoende ;
de engelsche bezetting '
oestaat uit een half
regiment infanterie, gekwartierd op hetPolymedia camp,5 km.noordel.van Limasol. De

Cyperen zi
jn ordeli
jk, vreedzaam en gemakkelijk te regeeren gebleken;heteiland heeft
een 120-ta1moslem .scholen,ruim 200 christeli
jke scholen en drie hoogere scholen. De
belastingopbrengst varieert tusschen 175.000
gn 220.
000 pond sterling per jaar.ln het
Jaar 1897 werd een spoorlijn van Nikosia
naar Limasol aangelegd;veel werd ook alreeds gedaan om wegen aan te leggen en
de bestaande bruikbaar te maken;verder is
een aanvang gem aakt m et het droogleggen

van voor de gezondheid schadelijke of voor
hetverkeer hindezlijke moerassen en poelen,
terwi
jlhetgouvernement reeds herhaaldeli
jk
belangri
jke bedragen toestond ,
voor irrigatie.
Cypselidae, de Gierzwaluwen,zie aldaar.
Cyrana deBergerae.(Saviniende)Fransch
schrl
gver,vi
jfde der kinderen van Abel1 van
Cyrano, heer van M auvie
'res, Bergerac en

zen in den geestvan M unchhausen-vernenaar
zon en m aan,met allerlei quasi-wetenschap-

peli
jke en satirieke bemerkingen,later door
vele schri
jvers? doorVoltaire in Micromélas
en doorSwiftinGullirernagevolgd);eindell
jk
een treurspel:Agrt
k
ppina,en eenblijspel: Le
y?ltftzzlf ./p'
:e' (1654, waaraan Molière menige
episode heeftontleend).
Cyrano de llergerac is ook de titel Van
een heroïsch bl
ijspelinverzen,in5bedri
jven,
Van Edmond Rojtand, voor de eerste maal
opgevoerd teParpsin hettheaterPorte-saintM artl ,1897,en datenkelederkomischeavonturen van den titelheld tot onderwerp heeft.

Cyrillus (Kyrillos) 1) C.van Jeruzalem,

kerkvader, geb.omstreeks 315,werd in 345
tot riester gewi
jd, nam in 381 deelaanhet
conczlie van Konstantinopel, en overl.386.

2) 0. van Alexandrië, kerkvader, werd te
Alexandrië geboren,doorzi
jnoom Theophilus,

patriarch van Alexandrië, opgevoed,volgde
deze in 412 op,veroordeelde op het concilie
van Epheze in 431 de leer van Nestorius,en

stierfin444;hi
jschreefondermeereenapologie
deschristendomstegen Julianusin tienboeken.
3) C. en Methodius, gebroeders, apostelen
der Slawen, w erden door keizer MichaelI11
uitgezonden om genoemden volksstam het
evangelie te brengen ; O., geb.827,was een

leerling van Photius en hijverwierfzich4en
bijnaam van philosoof;hij ontwierp een sla-

Cyrtanthus.
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wisch alphabet,brachtden bi
jbelindelands- en Cappadocië benoemd en tevens tot beveltaal over.en overl.869teRome ;Methodius, hebber aangesteld had over de gezamenli
jke
die in 861denBulgarenkoning Bogorisdoopte, kri
jgsmacht van Voor-Azië, welke laatste

w erd in 868 bisschop van Moravië,en overl.
in 885 ;beide broederswerdenietslatergekanoniseerd ;hun feestdag is inder.-kath.kerk
9 Mrt.,in de grieksche kerk 11 M ei.
Cyrtanthus AIT. Plantengeslacht van de
familie de Amaryllidaceeën,schoone knolgewassen van Kaap de Goede Hoop,m etalleenstaande,buisvormige,levendig gekleurdebloemen ;m eerdere soorten w orden in Europa a1s
sierplanten gekweekt.
Cyrtom eter, een instrument om den omvang der Lorst tem eten.Het bestaat uit een

waardigheid aan Tissaphernesontnomen was.
Cyrus stond in nauwe betrekking m et den

sluwen Spartaan Lysander, van wien hi
j
waarschi
jnlijk ondersteuning hoopte bi
j zijne
plannen na den doodzijnsvaders,wantsedert
den ouden Cyrus hield men hem voor den
waardigste om dbn koninklijken schepter te
voeren.De pogingen zi
jnermoederParysptis
om hem,alsnadetroonbesti
jgingzijnsvaders

geboren, de koningskroon te verschafen,
leden schipbreuk. Artaxerxes liet zelfs na

zi
jne troonsbeklimming hem gevangennemen
keten van stukjesbalein,zoodanig aaneenge- en op raad van Tissaphernes ter dood vervoegd,dat zi
j,om de borstkas gelegd, na oordeelen, welk vonnis slechts op voorbede
afneming en wedersluiting nauwkeurig den van Parysatis niet ten uitvoerwerd gebracllt.
vorm van den thorax weergeeft.
ln zi
jne provincie teruggekeerd rustte hi
j
Cyrus.hebr.Zorseh,d.i.zon.Stichtervan zich ten oorlog uit om den smaadtewreken.
het perzische rijk. Onder de verschillende Onder schi
jn van zich tegen Tissaphernes te
verhalen over Oyrus vermeldt Herodotus het wapenen,verbond hi
j zich met destedenvan

volksverhaal der Perzen.Dekoning vanM edië Klein-Azië,liet overalgriekschehuurtroepen,
Astyages,door droomen gewaarschuwd voor vooral Peloponnesiërs in dienst nemen, en
zi
jne onttroning door zi
jn kleinzoon,geeft sloot m et sommige griekscheveldheeren eene
zijne dochter ten huweli
jk aan een perzisch overeenkom st om hem troepen te leveren.
edelman, Cam byses. Door een toevalwordt ln de lente van hetjaar 401 verzamelde hij
de zoon van dezen, dien Harpagus,de ver- zi
jn leger btiSardes'
1eersttrok hijnu,onder
trouwde van Astyages, dooden moest,in het voorwendsel van de Pisidiërstegaan bevechleven gespaard; hi
j wordta1sherdersknaap ten,naar Tarsus,vervolgensdoordecilicische
opgevoed, later voorden kleinzoon van Astya- passen over den Euphraat naar Mesopotam ië
ges herkend en door hem in het leven gela- t0t bj Cunaxa, 500 studiën van Babylon,

ten, terwi
jl Harpagus voor zi
jne nalatigheid
bi
j den ontvangen last gruweli
jk gestraft
wordt. Door hem opgehitst plaatste Oyrus
zich op ri
jperen leeftijd aan hethoofd der
Perzen en overwon hetm edische leger)daar
Harpagus metzi
jne troepentothem overliep.
Zoo werd Astyages na eene regeering van
35 jaren (559 v.Chr.
)van den troon gestooten en gevangen g'
enomen,doch bleef.verder
ongedeerd bi
j Cyrus leven.Ctesias daarentegen ontkent een oorspronkelijke verwant-

waar hi
j Artaxerxes,die opzijnekomstvoorbereid was, ontmoette.Dezehad 400.000man,
terwi
jl Cyrusslechts 100.
000 man aziatische
troepen en 10.000 Grieken bi
j zich had. De

ges Amytis ten huweli
jk nam.De Cyropaedie
van Xenophon wijktvan de geschiedenis af,
zi
j is een roman.Oyrus bracht een nauwen
band tusschen de Perzen en M ederstotstand,
vergrootte vervolgenszi
jn rijk door verovering van Lydiè (zze Croesus)en onderwierp
de steden van Klein-Azië door zi
jn veldheer
Mazares.HijzelftroknaarBabylon,behaalde
eene overwinning, en nam de stad in door
den Euphraat afte leiden.Zi
jn planwasverder ook tegen Egypte Op te trekken,zoodat
hi
j misschien daarom de Joden, ten einde

gem.,18480 inw.)vanhetfranschedept.Nord,
15 km. van Lille, 3370 inw.;overbli
jfselen

Qrieken op den rechtervleugelgeplaatstoverwonnen,zo0 ook Cyrus in het centrum .Doch

door drift vervoerd,drong hi
j totArtaxerxes

door,wondde hem,m aar sneuveldezelf,door
iemand uit 'skonings gevolg gedood. M en
hieuw .het li
jk hethoofd en de rechterhand
af. De Grieken ondernamen nu den door
schap tusschen hen beiden en zegtdatCyrus Xepophon beschreven terugtocht.
eerst a1s overwinnaar de dochter van AstyaCysoing. Hoofdpl. van hetkanton 0.(14

hen tot dankbaarheid te stemmen,verlofgaf
om uit de ballingschap terug te keeren.Herodotus laat Cyrus sneuvelen in een oorlog

tegen de scythische Massageten,diehijeerst
door list had overwonnen.Hi
j had 29 jaren
geregeerd.VolgensCtesiastrok hi
j tegen de
scythische Derbicers op,viel in den slag van
een olifant en stierf op den derden dag in

van een oud merowingisch kasteel.
Cyetine, een organische stikstof- en zwa-

velhoudende base die in denierenensomti
jds
ook in de urineen blaassteenenvoorkom t,van
de scheik.sam enstelling C6H12N204S2.Haar

beteekenis voor hetdierli
jk organisme isnog
onbekend.

Cystoeoeeus (Chlorococcum FR.
? Algenge-

slacbt van de fam ilie Protokokken,op zich
zelf staande kogelronde,zachtwandige cellen
vormend,en ten deeleopvochtige aarde ofop
boomstammen tierend.
Cyetolith,gr.Blaassteen.
Cystophori,zie Visschen.
Cystopteris BsRxH:Plantengeslachtvan de
familie der Polypodlaceeën, met een 7-tal
soorten in de gematigde streken,varens m et

ronde,verspreide vruchthoopjes,inNederland
mt C.fragili8,de blaasvaren,voor(wortelhetleger,na een regeering van 30 jaren.In ko
de koninkli
jke begraafplaats van Pasargadae stok kort en dik,blad;en inbundels,onderste
was de graftombe van Cyrus.2)De jonge paar meestkorter dan devolgende;vri
jzeldOyrus, was de zoon van Darius Ochus,die zaam op vochtige muren en beschaduwde
hem totstadhouderoverLydië,Groot-phrygië plaatsen.

Cyetopus.
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de schors dezer plant zijn vergiftig; hethoutiszeer
Cyetopus Làv. Plantengeslacht Van de
hard,wort
ltmetdentijf
lbruinzwart,(onechtebbenhout),
famzlie der Peronosporeeën,woekerzwamm en,
en dient voorhet vervaardlgen van wiskundige en muin levende planten tierende.
zlekinstrumenten De plant stelt zich metde magerste
en droogste gronden tevreden, docllgedtthetbestin
Cyetoseopie, gr.onderzoekvan depisblaas,
kalkgrond.
doorendoscopischeapparaten.
Cyzieus. Kolonie van Milete op de landCyetoepaem ue,gr.Blaaskramp.
Cyetotom ie, gr. Blaassnede; de heelkun- engte van een schierei
land in deUropontis,
dige operatie totopensnijdingvandepisblaas. Dolion, met 2 versterkte havens,Panormus
Cythera (Kythera,nieuw griekschKythira, in het o., Ephytus in het w ., aan den voet
ital. Cerigo). Het zuidelijkste der lonische der bergen Dindymus en Arctus.Totaan den
eilanden,aan de zuidspits van Morea, enaan peloponn. oorlog was 0. van weinig beteeden ingang van den Lakonischen zeeboezem, kenis,doch het vervalvan M ilete en Athene
is bi
jna 30 km.lang en tot16 km.breed,tot bevorderde spoedig haren bloei;nadatin 365
506 m eter hoog,en beslaat een oppervlakte v. C de perzische bezetting verdreven was,
van 277km2.;denoordpuntvormtkaap Spathi w erd de stad zoo kunstmatig versterkt en

(oudti
jdsPlatanistus),dezuidspitskaap Trachili. Het eiland bevat vele rotsheuvelen en
kleineriviertjes;hierendaapalsbi
jPotamoen
Livadia,is de bodem ongemeen vruchtbaar;
de kusten zi
jn steilen voor de scheepvaart
zeergevaarlàjk;hetklimaatis zachten zeer
gezond; aardbevingen komen dikwiils voor.
Het eiland telt 11.000 inw,,die landLouw en
veeteelt bedri
jven; het vormt een eparchie
vanArgolisenKorinthia,metCythera(vroeger
Kapsali) tot hoofdstad (900 inw.);de beste
ankerplaats heeft Hagios Nikolaos, taan de
oostzijde. Het oude C. was aan den dienst
van Aphrodite gewi
jd.

door hetin bezitnemen vanhetnabijgelegen
eiland Proconnesuszoo goed verdeligd,dat
zi
jin staatwasaan alle aanvallenweerstand
te bieden, vooraltoen zijondersteund werd
door de vriendschap der koningen van Pergamuln en dien ten gevolgedoordeRom einen.
De trouw der stad in den derden mithridati-

schen oorlog (waarin Lucullushaar van een
hardnekkige belegering ontzette)schonkbaar

de rechten eener libera cïrïfcfy,totdat in 20
v. 0.gedurende eenigen tijd2en later onder

Tiberiusvoor alti
jd de vri
jùeldverlorenging,

tOt straf voor lnishandeling van romeinsche
burgers. Cyzicus was door handel,vestingwerken en gebouwen een der belangri
jkste
steden der oudheid, tot aan de verovering
door de Arabieren in 675 n.C.
Czartoryeki.(Georg)Kritikusenschrij
ver,
afstammeling uit het poolsche geslachïder
hertogen van Klewan enZukow,geb.24April
1828 teDresden,overl.30 Oct.1891teW eenen,

Cytinue L.Plantengeslacht van defamilie
der Raf:esiaceeën,m et 4 soorten indelanden
rondom de Middell. Z00, in Zuid-Afrika en
Amerika,kleine,kleurige,op wortelsw oekerende planten m et korten stengel, schubachtige bladen, één- of tweehuizige bloem en,
en besachtige vruchten.
Cytisus L. Gouden regen.Plantengeslacllt redigeerde van 1855- 65 metzijnbroederhet
van de familie der Papilionaceeën,met een vakblad rRezensionen und Mitteilungen tlber
O -tal soorten, hoofdzakeli
jk in het gebied Theater und Musiku, nam later het bestuur
der M iddell. zee en op de Canarischeeilanden, over ziin goederen in Galicië op zich,kreeg
heesters of boom en m et 3-tallige bladen en in 186t voor Jaroslaw zitting in den galicimeest gelebloemen,diegewoonll
gkinhoofdjes schen landdag,werd een der leiders van de
of trossen staan.
federalistische parti
j,en werd in 1873 ookin
InNetlerlandkomenvoor C L a1)u1-num (Laburllum
vulgare GRls), de gewone golldelt regen (bladen lallg
gesteeld,trossenveelbloemig,llangend,okselstandig,llladell
van onlleren,evenalsflebloemstelenendepeulen,behaard,
bloemkroon goudgeel;deze plant,eenvemiftigeqierstrllil:
wordt van 3 tot5 meier hoog),C sç'hsIlII',lIkIq,(1..
ongesteeldbladigeroudenregen (llladenzeerkortgesteeld,
de bovenste zelfszlttend,trossen4-tot8-llloemlg,blaadles
kaal, het mlddelste van elk drietalrondacllbg eirond,

den oostenrijkschen Ri
jksraad gekozen.

C purpureus,de roode youllen regen(bloemkroon
purpertotroserood,zeldenwlt,bloemenzdstandlg,meest
lnparen;peulonbehaard,slerstrulkultlloordelljkItalle
enz);C capitatus,(lelloofdges- vormendegouden
regen (bloemen in elndehngschehoofdgesachtigescllermen
soms ook tevens zjdelingsche; bladen aan weerszijden
eenigszins lleltaard, takken en bladstelen ruw bellaard,
bloemkroon vtzilgeel,later van binnenroodreel;mede
een sierstruik);C e1o11gatus,delanrtakklgegouden
regen(llloemenztjstandig,meest4tot6lntrossenbleen,
blaadjes,takjesenkelken eenigszinssomsbellaard,stanl
rechtopstaand,bloemkroon lichtgeel,slerstrulk uit Hongarije) Deeerstgenoemdesoortiseenveelvuldiglntuincn

Dorpat,eerstin de medici
jnen,vervolgensin

Czewléd.Stad in hethongaarschekomitaat
Pest, 28,000 m agyaarsche inw.; 23 Januari
1849 had hier een trefen m et de Hongaren
plaats.

Czekamoweki.(Alexander)Poolschnatuur-

vorscher en geoloog,geb. 1832 in het gouv.
de beide zddellngscllebljnal'ultvormig;takken,bloem- W olbynië,bezocht het gymnasium en deunistelen en peulen nlet behaard, llloemkroon goudgeel;
sierstrulk uit Mldden-Europa, wordt tot l m hoog); versiteit te Kiew,studeerde van 1855- 57 te
de mineralogie,en werd in 1863wegensdeelname aan den poolschen opstand naarSiberië

verbannen;te Padun geïnterneerd bracht hij
hier voor het natuur-historisch museum belangri
jke verzamelingen bijeen,kreeg in1868

vergunning zich te lrkoetsk tevestigen,deed
in opdracht van het Geologisch Genootschap
in deze stad een reeks geologischeonderzoekingen en ondernam in 1873 een expeditie
en in meerdere varieteiten gecultivcerde gezoclttc sler- naar de Benedenwqunguska en de Olenek,in
plant; de bladen en zaden ervan werden vroeger ln de
geneelkunde gebezigd;de onaangenaam bitter en scherp 1875 een nieuwe naar de monding derOlenek

smakende zaden bevatten cytisine, hetgeen in kleur- en naar deLena;i
nhetzelfdejaarbegenadigd
en reuklooze kristallen kan worden verkregen, bltter
j in 1876 naar Petersburg terug,
en zwak brandend smaakt, licltt oplos- en slzbli- keerde hi
meerllaar 1s, sterk alkaliscllreagaert,meest vervlucllti- waar hi
j, temidden van toebereidselen voor
gcnde zouten vormt,en kmchtlg op het ruggemcrg,de een reis naar de Chatanga en de Anabara,
perlpllerisch-motorische zenuwen en op de centraleorga- in een aanval van zwaarm oedi
gheid de hand
nen der ademhaling werkt,in elk dezer gevallen eerst
opwekkend, vervolgens verlammend; ook debladen en aan zichzelven sl
oeg. De resultaten zi
@
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onderzoekingen w erden m eestin ?,petermanns zaagmolens, olieslageriien,machinefabrieken;

Mitteilungen''(1874 v.v.)gepubliceerd.
Czem ete. Badplaats in het hongaarsche
komitaat Saros,bi
j Eperies.
Czempin.(Tschempz
'nh
,Stadinhetpruisisch

handel, vooral op zumenië en Rusland.
Aan instellingen van onderwijs heeft de
stad de in 1875 onder den naam Frans
Josephs-universitât geopende hoogeschool

r
egeeringsdistrict Posen, kreits Kosten, 2400 (l
eertaalduitsch),metgrieksch-oosterschthe@
ologische, rechts- en staatswetenschappe-

InW .

Czeromosz.Rechterzijrivier van dePruth, li
jke en philosophische faculteit,en beschikwenrde
ken,
over een bibliotheek van ruim 50.
000
ontstaatuit de vereeniglng derinhetKarpa- ke
een botanischen tuin,een chem isch
tische woudgeberqte ontspri
ngende Bialy C.
en Czarny 0. (W ltte en Zwarte C.
),vormt laboratorium, een natuur-historisch m useum ;

daarop de irens tusschen Galicië en Buko- verder een gymnasium, een staat-ambachtwina,en valt bijW aszkoutz,naeenloopvan school, een landbouwschool,een kweekschool
135 km .,in de Pruth.
voor onderwàizers en onderwi
jzeressen,enz.;
Czerlnak.(Johann Nepomuk)Oostenr.ge- eriseenlandeli
jkmuseum,eenschouwburgenz.
neeskundige, geb. 17 Juni 1828 te Praag, Destadiszetelderregeeringslichamenv/hheroverl.16 Sept.1873 te Leipzig,studeerde te togdom Bukowina,v/hbestuurv/hdistrictczerW eenen,Breslau en W tirzburg,werd in 1855 nowi
tz,van een kamer van handelenni
jverlloogleeraar in de physiologie te Krakau,in heid,van een grieksch-oostersch aartsbisdom;
1858 te Pest,trok zich in 1860 uithetonder- er zi
jn flialen der Oostenrijk-llongaarscl)e
nk,een groote strafgevangenis,ziekenhuiwi
.i
s terug,richtte in zijn geboorteplaats een Ba
privaat-laboratorium in, en aanvaardein 1865 zen, ePn krankzinnigengestlcht, een kraamw eer een beroep als hoogleeraar aan deuni- inrichting, enz. C. w as in den aanvang der
versiteit te Jena, vanwaar hi
j in 1869 naar 19deeeuw nOg een onbeduidend dorp ;in 18l6
Iueipzig verhuisde;hier richtte hijwederge- telde het n0g slechts 5416 inw.
heel op eigen kosten opnieuw een physioloCzerny, (Georg Petrowitsch) bi
jgenaamd

gisch laboratorium op;hi
jschreef:DerKeltlJrpp//
wïwp/'
und ypïzl:Verl
rel.tungJzfrPhy8iologl
v
'
e
'/ptfMedizin(1860);Popltlölephysologischelrprtrlige(t869),enz.
frzernlak. (Jaroslaw)Boheemsch schilder,
broeder des vorigen, geb. 1 Auz. 1831 te
Praag, overl. 23 April 1878 te Part
js,stuw

deerde aan de academiën te Praag en te
Antwerpen, vervolgens te Brussel onderGallait; hi
s allereerstmeest onderwerpen
,j koo
uit de boheem sche historie, vooral uit den

Karadjordje (ZwarteGeorge),aanvoerderder
Serviërs in hun stri
jd om onafhankeliikheid,
geb.21 Dec.1766 te W ischewatz bijkragu#
iewatz,uitarme ouders,nam reedsa1sjonge
man deel aan de eerste poging der Serviërs
tot afscbudding van hetturkschejuk (1787),
m oest vluchten, doodde alvorens over de
rivier de Savetegaanzijnvader,dieweigerde
hem te volgen en dien hi
jnietinhandender
Turken wilde laten vallen, en voegde zich
bi
j hetServische vri
jkorps,datinoostenrijkschen diensttegen de Turken vocllt;na 1en

Hussitenti
jd, en schilderde daarna bi
jna uithijzicheenigen
sluitend genrestukken; in 1858 deed hi
j een vredevanSistowa(1791),hieldreis doorMoravië,Hongari
je,Kroatië,Bosnië, U
tiid a1s boschwachter, veekooper enz., in
Dalmatië en Montenegro,waar hi
j een ri
jken ostenri
jk op,en keerde in den aanvangder
voorraad nieuw studie-materiaalverzam elde: 19'
1eeeuw weernaarzijn geboortelandterug.

M untenegr. vrouw met slapend kind, 1861; dat dieper dan ooit onder het turksche
lstraiansche haar kind liefkozend ;Montene- wanbestuur gebukt ging. 12 Februari 1804
j zich te Sibnitza aan hethoofdvan
grijnsche haar gewonden man bewakend ; stelde hi
Terugkeer van montenegrijnerl in hun ver- een troep opgestanen, die binnen weinige
w oest dorp,1877;in laatstgenoem d schilder- dagen tot een belangri
jk leger aangroeide;
stuk is de vertwijfeling derterugkeerenden een voorloopig bestuur, datteSemendria verover de door de Turken aangerichte ver- gaderde.benoemdé hem daarop totkommanwoestingen en bedreven gruwelen op diep- dant der servi
sche strijdmachten gedurende

aangrijpende wi
jze weergegeven.
Czernowitz. (rumeensch Cernauz) Hoofdstad van hetOostenrijksch hertogdom Bulowina, ligt 248 m.boven zeespiegel,aan den
rechteroever der Pruth (waarover hier een
232 m.lange brug isgebouwd),niet vervan
de russische en rumeensche grenzen,aan de
syoorli:
i
'nLemberg-czel-nowitz-suczawa,iseen
zlndelilke, vriendeli
jk uitziende stad, heeft

de jaren 1804 en 1805zuiverdell'
ljhetgelleele land van Turken,die ten slotte alleen
nog m aar in Belgrado vasten voet hadden;

toen echter nog te midden vandenvri
jheidskamp reeds de stri
jd tusschen demokratie
en aristokratie uitbrak en de laatste onder
russischen invloed tegenoverdevertegenwoor-

diging (Skoepsjtina) een uit 12 leden bestaanden Senaat stelden (1805), en ter

twee ruime pleinen (Austriaplatz methetin oorzake hiervan aan alle kanten binnen1875 opgerichte Austria-monument, en de landsche onlusten dreigden uit te breken
drongen de Turken het ontruimdeland weder
binnen,versloegen hetdoordearistokratische
parti:#i in der haast saamgeraapte en tegen
hen in het veld gebrachte leger,en bezetten
een goed deeldeslandsen verscheidenesterke

Franz-losephplatz metgeli
jknamig park),een
nieuwe grieksch-oostersche domkerk (in 1864
voltooid), een prachtige Jezuitenkerk, een
synagoge,regeeringsgebouwen,een bisschoppelijk paleis,en teltmethareviervoorsteden
en stadsgebied (zie Bukowina)en metinbe-

punten (einde 1806); het gélukte echter C.

grip van het garnizoen 60,
000 inw.,waar- hen andermaal te verdri
jven, en door de
onder 29.
000 duitschers, 12,000 ruthenen, bloedige overwinning aan de Mischarqko-

8000 rumeniërs,11,000 Polen. Bierbrouwerij, Polje werd hijten tweeden maledebevrl
gder
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Czynskl.

zi
jns lands; hi
j werd daarop in 1810 door te Milaan,overl.20 Sept. 1893 schreef: Die
Qr/dt
ï/fzlï.
sd: &,
s dsterreiehisclten
Rusland a1s opperveldheer van Servië erkend, ethnologisolten l'
en in 1811 op een volkscongrestotuitsluitend Kiistenlandes (1885,metkaarten).
Czortkow .Stad in Galicië, aan deSereth,
bestierder der militaire zaken benoemd,terwijlde burgerlijke aangelegenheden aan den hoofdpl.van een district,4600 inw.,bierbrouSenaat ter behandeling werden Opgedragen. werà
jen, brandewi
jnstokerijen,handel. ln de
C.hieldnudeeerstvolgendetweejaren,hoewel nabijheid Alt-C..een dorp met 1800 inw
drager van hethoogste gezag,zijnverblijfop Czuezor.(Georg)Hongaarsch dichter çn
zi
jn hoeve te Topola,terwi
jlinmiddels Tur- geleerde,geb. 17 Dec.1800 te Andöd in het
ki
je bii den vrede van Bukarestaan Servië komitaat Neutra,trad in 1824 in deorde der
een zekere onafhankeli
jkheid toestond.Toen Benedicti
jnen,wasvan 1825-35 leeraar aan
echter in den oorlog metFrankri
jkin1813de het gymnasium te Raab en teKom orn,en verjd door
czaar Servië aan Turki
je pri
js gaf, ver- wierf zich reeds omstreeks dezen ti
mocht C.niet de weldra opdagendeturksche dehel
dendichtenDiexlz
/
z
f
g,
sll
zrgt
N.sc/?,
/tfcAf(1824),
kriigsmachttotstaantebrengen;hijginginOct. en Der Reichstagz'fArad(t828),B(
)tostd(1831),
1813 naar Oostenri
jk,werd te ChotininBes- en JoltaltltHlmyady (1833)eennaam alsdichsarabië geïnterneerd,en keerde in 1817 m et ter; in 1836 begafhi
j zich naar Pest,waar
nieuwe bevri
jdingsplannen naar Serviëterug, Toldy een uitgave zi
jner Poetischen '
lloz'/
c:bedoch werd hier op aansporing van zi
jn op zorgde; de erotische inhoud hiervan en het
zijn populariteitnaijverigenmededinger,vorst vri
je leven des dichters waren Oorzaak dat
Llkosch,bi
j Semendria vermoord.C.wasvan hij in het klooster werd teruggeroepen en
een reuslchtigen lichaamsbouw, zeer oploo- ztjn pennevruchten op den index werden gepend van aard en in zi
jn drift een waar plaatst; hij bewerkte daarop een vertaling
m onster, overigens onverschrokken en een van Cornelius Nepos (1843) en een Leben
geboren kri
jgshoofd.Omtrentzi
jn zoonAlex- Tfuy/ll
'
zwfpz?.
s (1845), en zag zich daarop het
voltooipn van hetgrooteacademischewoordenanderKarageorjewitsch,zieAlexander.
Czerny. (Karl)Oostenrijksch klavierspeler boek opgedragen,een arbeidwaarvoorhàjten
en componist,geb.20 Febr.1791 te W eenen, eenenmale ongeschikt bleek,zoodat het door
waar zi
jn vader,W enzelC ,een geborenbo- hem bewerkte gedeelte van bedoeld werk
hemer, leeraar in het klavierspel was, stu- met zi
jnphantastischeetymologie zoogoeda1s
deerde onder leiding eerst van Beethoven, onbruikbaar i
s;na zi
jn dood werd hetwerk
vervolgens van Clementi,en nam reedsvroeg door Fogarassy voortgezet.W egens een in de
in de kunstenaarswereld der oostenri
jksche Kossuth Hirlapjastvan 21Dec.1848opgenohoofdstad een eerste plaatsin;naastHummel menwi
ldhartstochteli
jk gedicht,Riadb(Stri
jdwerd hijlaterhet hoofd der doorMozartge- kreet)werd hi
j in Jan.1849totzesjarenvesstichte W eener klavierschool; tot zi
jn leer- tingstraf veroordeeld; na de inneming van
lingen behoorden Liszt,Thalberg,Dohler en Ofen door de Hongarenbevri
jd,steldeh!Jzich
S ullak; zi
jn composities, ongeveer 900 (on- vri
jwillig weder ter beschikking,bracht nog
gerekend de ongedruktgeblevenen)zooalniet eenigen qjd op de vesting Kufstein door en
uitmuntendedoordiepteofoorspronkelijkheid, kreeg in 1851 amnestie;hg overl.9 Sept.1866
doen hem over het geheel als een handigen, te Pest; behalve het genoemde schreefhi
j
met vorm en sti
jlvolkomenvertrouwdenmu- volksliederen, balladen legenden en eligiën.
zikus kennen; zi
jn meeste werken zijn voor Czylllarz.(Karel,riddervan)Rechtsgeleerde,
klavier.Van bli
jvendewaardezi
jnzi
jnetuden- geb. 17 Aug.1833 te Lobositz in Bohem en,
werken:Gell
iufigkeit;FingerfertigkeitJ
'Versie- studeerde te Praag en teBerlijn,werdin1869
gewoon hoogleeraar in het romeinsche recht
r'
ungen,
.40 ft
k/ïc/l:zlStudien.
Czersk. Dorp in het pruisisch regeerings- te Praag,in 1892 te W eenen,en schreef:Das

district Marienwerder,kreitsKonitz,3200inw. rlzzlï,
sc/l:Dotalreckt. (1870), Die Eigentumser-

Czetz.(Johann)geb.1822,diende eerstin 'lrerbsqrten des Pandektentitels y,#t, acql4irelIdo
het oostenrijksche leger, klom op tot staf- rerum #pzzlïzlïp''(dl.1,Erlangen,1887;alSdeel
of:cier,ging tot de Hongaarsche'insurgenten der door Glûck aangevangen Aqsfl
iltrlicken
over, kreeg in de plaats van Boldaccihet A'
r/tyvfcrzfzw der Pqndel
ctenj,Lehrbuch der fAlkommando over het everschot van het leger stit
utionen (1889)enz.;sinds 1866 heefthi
jals
in Zevenburgen, reorganiseerde dit,ging na verfassungstreueru afgevaardigde zitting in
de catastrophe van Vilagosnaar 'Hongarije, den boheemschen landdag.
hieldzichhiergedurendeden winterverborgen,
Czynski.(Johan)Poolsch letterkundige en
en slaagde er in de lente van 1850 in over patriot,geb.1801, overl.teLonden,1867,w as
Hamburg naar Engeland te ontkomen; het- eendermoedigstepublicisten derpoolscheemizelfde jaar gafhijzijn Memoiren J&cr Bems gratie van 1831)schreefeen werk :Copernicus

Feldzug ï?> Siebenbargevt ï4 den Jf
zAo'czl1848 en z'
(/yz lreî'ken,waarin hi
j betoogde datdeze
ull
,d 1849 in het licht.
beroem de astronoom niet in Prulsen,maarin
Czoernig,(Kar1)vrijheer vonCzernhausen, Polen was geboren, en deed verscheidene
oostenrijksch staatsman,geb.5 Mei1804 in rom ans het llcht zien.a1s:Stenkoderebel,enz.
Bohemen,overleed5 0ct.1889teoörz,schreef: terwi
jlmen ook meerderetooneelstukkenvan
Statisti8ckes fft-t
dlîfc/l f'
l
ir die österreichisclte hem heeft en hi
j vele bi
jdragen leverde pnn
M onarchie enz.

Zi
jnzoon,KarlvonC.,geb.24Sept18391deleidendefranschetijdschriften.

D.
I), (d), de vierde letter en derde medeklinker der van het lati
jn afgeleide alphabeten,staat als de zachte muta tegenover de
scherpe /. De latijnsche d komtovereen met
de delta der Grieken en de daleth der Phoe-

de hoofdletter D, als inltiaalvan het woord

deka (tien), gebezigd bijinscripties enz.om

het getal 10 voor te stellen;de gewone letter d beteekende van boven geaccentueerd

(d')rier,van ondergeaccentueerdrierduizend.
ln het m untwezen is D afkorting van d01-

niciërs. De d is Ook de vierde letter in het

hebreeuwsch,evenalsindegrieksch-lati
jnsche lar, en van alle amerik. muntstukl-en van
talen.Het phoenicischeletterteeken,datin het omstreeks J 2.50 waarde in hetalgem'
een.
vierkante hebreeuwschzi
jndriehoekigenvorm Opnieuweduitsche rijksmunten beteekent D :
verloor,om inhetarabisch teworden afgerond, geslagen te Muncllen;op oostenriiksche:te
is in hetklassieke grieksch een driehoek ge- Graz, op pruisische van 1817- 48:Dûsselbleven, evenals in de hiervan onmiddellijk dorf;op oude fransche: Lyon.
afgeleide alphabeten, a1s het russische.be D. afkorting bij de internationale telegrapaleographische afwi
jkingen, die de ge- phie:dringend telegram.
schreven d in den loop der tijden heeft In de muziek:de tweedetoonvan detoonondergaan bestaan in hoofdzaak ultwijzigin- scbaal waarvan C (ut,do)de grondtoon is,
:en in den stok (rechtop,achter-en voor- en dezelfde toon als de ital.en fransche re;
waarts omgekruld,oOk van onderuitstekende toonschaal van D :toonschaalwaarvan D de
enz.), die ook wel ten halve is weggelaten rondtoon is (lage D,hooged).A1safkorgeworden, als b.v, in de was-tabletten van tl
ng beteekentd rechterhand (droite,dextra,
Pompeji. waar de d toteen a is geworden. destra);d.c.is da capo;d.s.:dalsegno.
De (
1 ontstaatin denormaleuitspraakdaar- D in de scheikunde:vitriool.
door,dat een uit de longen omhooggedreven
Voor de m et D aanvangende afkortingen
luchtstroom de stembanden in trilbeweging zie op de alphabetische plaats.
brengt, echter voor in den mond door een
Da (ital.
)van;Da capo,zie Capo.
Daad. Een door den wil bestuurde hancontact der tong met het gehemelte wordt
gestuit,en dan bijhetplotselingopenendezer deling om een bepaald doel te bereiken.
afsluiting ontsnapt. De physioloog Brïicke
Daaden.Dorp in het pruisisch regeeringsonderscheidt ten opzichte der articulatie vier district Coblenz,kreits Altenkirchen, aan de

varieteiten, nl. de alveolaire (voortgebracht spoorlijn Betzdorf- D., heeft ijzerertsmijnen,
door de punt der tong te drukken tegen het een i
jzersmelteri
j en 1700 inw.
.
tandvleesch der bovenste tanden),de dorsale Daae. (Ludvig) Noorweegsch geschled(metden rug der tonggevormd),decerebrale schrijver,geb.7 Dec.1834 LtjFrederikshald,
(die in het sanskriet,welke taalhiervooreen werl in 1863 docent in geschiedenisteChrisbi
jzonder teeken heeft, en in het engelsch tiania,waar hi
jin 1869 totbibliothekaris en
voorkomt) en de dentale. ln het engelsch in 1876 tot hoogleeraar benoem d werd ;van
heeft d ook a1s eindletter haarnatuurli
jke zi
jn grootere geschiedwerken zi
jn tenoemen:
,
lf.
9 ge
jstll
'
ge Historie efter
waarde:in hetnederl.wordt zi
j in ditgeval Tltrondltjem: Sfd'
als t uitgesproken,gelijk ook de duitschers l/:lprz?
/tfn'
,pzltvl(1863),NorgenesHelgener(Nooren de franschen gewoon zijn; de laatsten wegen's heiligen, 1879), Nbrske Bygdesagn
geven de eind-d echterzijn gewone waarde (Noorweegsche dorpssagen, 1872),Detgqmle
in eigennamen (David,enz.) en in hetwoord Christiania (1871),HistorikeSkildringer(1873
sud, terwijl zi
j haar a1s eindletter geheel 78),Kong C/lrï,
sfï6zw den Fpr.
sf:.
snorskeffïdniet uitspreken als er een r aan voorafgaat torie 1448-1458 (t
eestschr'ift-universiteits(Gérard), en geheel als fbehandelen als zij jubileum, 1879), Nbrmlinds ##'l/txzl#g-ïp#tv- til
moet overgaan op een volgend met een H olland ogEngland (EmigratiederNoorwegers
klinker aanvangend woord (grand homme: naarNederland en Engeland,1880),enz.;met
Petersen bearbeidde hijeen Ltirebog 4
,
*
zl Fkrgran-tome).
Alsrom einsçh getalteeken werddeD alge- densldstorie(Leerboek derwereldgeschiedenis,
meen gebezigd om een hoeveelheid van 500 8 dl
n.,1864- 65);hijis een dermedeoprichjdsciriftvanhetNoorweegsch
voor te stellen (ontstaan uit de halveerlng tersvan het,,Ti
van het teeken CI3 = 1000);D met een historisch genootschap.u
jdseenmunt
streepjeerboven steldehettiendubbelevan Daalder.(duitschThaler)Oudti
.

-

dat getal(5000)voor.Bi
jdeGrieken werd ter waarde van 1.50 en een nog in despreek-

Daan de Bantayan.
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Daerydium .

taal gebezigde benaming voor een zoodanige door dekaiers,hottentotten enbosjesmannen
al of niet m ettabak vermengd gerooktwordt.
waarde.

Daan de Bantayan. Stadje op heteiland
Bantayan,Philippi
jnen,9800 inw.
paas,hetzelfde als Paardevlieg.
Daath. Benaming der Cabalistigche wi
jsgeeren voordeopperstewetenschap,dekennis
der goddelijke dingen.

Daba. Een holendorp in Tibet,provincie
Ngari,onder 790 57'0.L van Gr.,31013'N.B.,
4536 m eterboven zeespiegel,zuideliikvande
Boven-sutlej;in de dalwanden talri
:'
keuitge.l

holde ruimien, gebruikt als schuren en a1s

2) In Siberië een van geiten-, runder-,of
hondenhuid, pels die met de haren buiten-

waartsa1sreisjasoverdegewonepelswordt

aangetrokken.
Daehau.Plaats in het beiersch regeeringsdistrict Opper-Beieren,op een hoogte aan de
Amper; een hoeggelegen slot,een gedenkteeken van keurvorst Karl Theodor. Het
Dachauer M oos,eendrassige,broekigevlakte,
is thans geheel drooggelegd en in bouwland
herscbapen.

woningen,velen phantastisch beschilderd ;in

p'Aehery ofDacherius(JeanLuc)Fransch
geleerde, geb.4 Oct.1632 te Saint-ouentin,
Picardië,overl. 29 April1685 als bibliothekaris derabdi
jSt.-Germain-des-prés,gaf het
grootste verzamelwerk van middeleeuwsche
geschriften:Spicilegium rp/fl
rzfzzl aliquot'
scz.
@torttm (Pari
js, 1655- 1677, 13 dln.
,2dedruk
boven Oud-Dongola, hoofdstation voor de 1724,3 d1n.)in hetlicht.
van Dongola naarDarfoer en doordeBajuda- pacbstein. (W olfgang) Psalmdichter, woestiin naarKordofan trekkendekaravanen. overleden omstreeks 1530, in den aanvang
Daser.Stad in den kreitsNaugardvanhet der 16de eeuw katholiek priester te Straatsden nazomer heefthier een belangrijkenruilhandel in zout,borax en muskustegen ri
jst,
thee enz.plaats.
Dabbell. (Debbe)Aanzienli
:
'
ike plaats in
Nubië,ter hoogte waar de Nill zich naarhet
noorden buigten aangenoemlerivier,30km.

pruis. reg.-district Stettin, door poelen omgeven ;2200 inw.; ruïnen van een slot.
Dabringhausen.Dorp in den kreitsLenn'
ep
van het pruis.regeerings-district Dûsseldorf;
3000 inw.,veel industrie.
'

burg,ging in 1524 tot het lutherism e over,
en w erd vicaris en organist der Thomaskerk

in genoemde plaats;h'
ljis de maker van de
nog heden in de luthersche gemeepte in
Duitschland gezongen psalmen, 15,53 (Der
Dabrowa,(streekuitdombröwa).Marktvlek Torecbtspricht:esistkein Gott)en137(An
inGalicië,hoofdpl.vanhetgelàjknamigdistrict, W asserllïissen Babylons).
heert een groot slot, belangri
jke paarden- I'aeië.(Dacia) Bi
jde Romeinen naam van
markten,'en 3200 poolsche inw.,m eestisraë- bet tusschen Theiss, Pruth,de Karpaten ,en
lieten.
den Donau gelegen,koren-,hout-en metalenDaboll.HandelspostinFransch-W est-Afrika, ri#
jke land.

lvoorkust.aan de gelijkn.baai,dievoorsche- Ilaeier. (André) Fransch philoloog, geb.
i
jk 6 April 1651 te Castres,overl. 18 Sept.1722
pen van 3 tot4 meter diepgangtoegankel
is, hoog gelegen aan de grenzen van een te Pari
js,studeerde te Saumur,ging in 1672
woudri
jk, dichtbevolkt landschap, dat veel naarParjs,ging hier in 1685 tOthet kathopalmolie levert.
licisme OVer, en werd *
In 1708 bibliothekaris
inDaboui
Indiëge
s.
fab
Soo
rice
rt
erdindi
ens
ve
chelv
kat
uldoe
ign,voorhetl
n van hetLouvre;zi
jn voorn.werken zi
jnveruitgevoerd.
Dabry de Thiersallt. (Pierre) Fransch
schràiver, geb te Belleville (dept Rhône),
overl.te Lyon,1898,waseerstmilitair,voorts
diplomaat, schreef: Orgqnisation zzlï/ï/t
xï/-é de8

talingen van lloratius,Aristoteles,Plato,Plutarchus en Sophocles.

Cltipois ou la C/l?'
0?cet.
sc.
sat.nltks (1859),Iàoctrine de /t'/,sailbte d
r:/p-t
/ïpzè) # l'usagedes??,?l-.
:.s?,
-pF?.
llaires tw Cltin,
e (uithetchineesch,1859);la
xs
fff
t/c?
rz?tlcltez les C//,,
3/p87
s(1863);1a,.
.
fh'
sc/c?4//z
.
?
,
fz'
c
et1@ Jà/cA:en C/?g
zl:(18721,le.
Jft'
f/
'
lt
????
,
tJN.
s'
zp6en
Ckin'
e etdan,
s le Turkestqn p/,
/t?
0l/t
f/(1878),De
/'prïg?rokta des 7W#?':z?.s dll. zlpvrpt'f'?,
f molkde et de
leur c'
Jnïnkt'
ffïp'l(1884), la Sp/l/f/ps de /. qttesf/p'
zld16Tpzlit/zl(188b).
Ilae .****Zie OOk Dak .. ..
Daeea. Regeëringsdistrict (divisie) der

Tanneguy Lefèvre, te Pari
js, en huwde
in 1683 metDacier,met wien zij een zeer
gelukkig huwelàjk had; zq
j verwierf zich

Zi
jn echtgenoote,AnneDacier-Tuefèvre,geb.

M rt.1654,overl.17 Aug.1722, vestigdezich
1672 na den dood haars vaders,den geleerde

een vermaarden naam door hare edities,vertalingen en commentaren van Callimachus,
Anacreon Sapllo, Aristophanes, Terentius,
Plautus enz., en legde een totfanatismeover-

hellende vereering der klassieke schri
jvers
aan den dag, wat haar in menigen interessanten pennestrijd wikkelde, o. a..met La
Motte, tegen wien voornameli
jk haar werk:
britsch-indische provincie Bengalen, aan de Des ct'
flf.
stw de /tx eos-ruption ts?
4 gl
lût gericht
golf van Bengalen, tusschen 2tO 48' 25O was, en waarop deze haar hoYeli
jk en vol
26'N.B.en 89O 20'- 9tO 18'0.L.van 0r. geest antwoordde; haar overzettingen der
38,848 km 2groot,bi
jna 10 millioeninw.(61/a Iliade(1699)en derodysstk(1708)verwierven
millioen mahomedanen,3t/:millioenhindoes). zich den naam van chef-d'œuvres.
Daeiet.Zie Andesiet.
D'aeeord.(fr.)Akkoord,in orde.
Daeh. (Simon'
)Dnitsch liederdichter,geb. lpaerydiuln SoLwxo. Plantengeslacht van
29 Juli 1605 te M emel, overl. 15 April 1659 de familie der Taxaceeën,met 12 soorten in
te Koningsbergen,a1s hoogleeraar der dicht- den Maleischen archipel,op Nieuw -zeeland en
kunst;zlln talri
jke geesteli
jke en wereldli
jke Tasmanië, boomen en struiken m et enkele
liederen zijn in allerleiboekjesenz.'
verstrooid eindstandige,m eest tweehuizige bloemen ;D
en werden in 1877 te Stuttgart uitgegeven. cMwzo y/szlfpz, de treurcypres of rim oe,is een
Daeha.1).lnZuid-Afrikawildehennep,die t0t 60 meter hoog wordende boom,metlange
117
111.
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sierli
jk afhangende takken, en levert een der Schildwangigen;de soorten worden gehard, in het droge zeer duurzaam hout;uit kenmerkt door een a1s in tweeën gedeelden
de jonge takken wordt een soortbierge- borstvin;het zi
jn vliegendevisschen,in de
brouwen, dat anti-scorbutisch werkt;deboom europeesclle zeeën vertegenwoordigd dooreen
is inheem sch op Nieuw-zeeland.
enkele soort,de z.g.zeezwaluw,ruimervoorpaetyli Idaei,zeer oude phrygische god- handen in de Antillenzee en op de kust van

heden op den berg lda,aan welke deuitvinding en eerste bearbeidingvanheti
jzerwordt
toegeschreven.Als phrygische godheden werdenzeinverbindinggebrachtmetRheaCybele,
wier bedreven dienaren zi
jwaren,en werden

Bfazilië;zi
j kunnen zich toteenmeterboven
het water verhefen.
D aetyloporidae. Familie van W ortelpootige dieren (Rkizopoda,Foraminiferq,Imperforata) met de geslachten Dactylopora LAM.

en Telchinen werden zi
j dikwi
jls verwisseld.
Hun naam verkregen zij van hunne kunstvaardigheid;hijbeduidtvingers,kunstvingers;
Cicero vertaalt hem door Digiti.Van dephrygische dactylen worden er3genoemd:Celml
ns
(smelter),Damnameneus(hamer),Acmon(aanbeeld).Men verplaatste hen ook we1metden
dienstvan Rhea Cybele op den 1da inCreta;
hierwaren zi
j5 in getal,benevensdenidaei-

van een of kokertje heeft,welks wand uit
kamersissaamgesteld;bi
jheteerstegeslacht
vormen de kamers ringen, en deze zi
jn op
hun beurt tot een rolronde buis vereenizd ;
in de naden tuschen elktweetalrinzenbe/
'lndenzichbuitenwaartsmondendeopenMzngen;bij
hettweedegeslachtzi
jndekamersongeveerop
dezelfde wijze a1s de cellen ineenhoningraat
geplaatst.V6n kent levende D.
-vormen uit

dientengevolge met de Cureten en Corybanten en Acicularia o'AucluAc,beiden daarin oververeenigd;ook metdesamothracischeCabiren eenkom ende dat de schaal het voorkomen

schen Hercules. 0ok nam men we1eens 10 de tropische zeeën en fossiele uitdetertiaire

aan (5 van hetmanlijk,5 vanhetvrouweli
jk gronden.
geslacht) ook 52,zelfs 100,wellichtnaarhet Dada,fr.,stokpaardje;chacunasondadaaantalsteden op Kreta.
elk heeftzijn stokpaardje.

actyliotheek. Verzameling van kostbare
of gesneden steenen,cameeën,gemmen enz.
Baetylilnarilli.Zie Belemnitldae.
paetylis L.Plantengeslacht van defamilie
der Gramineeën, met slecht'
s eene soort,D.
glomeêata, de kropaar, een grassoort m et

D adabhai Naoroxjl. De eerste inboorlingafgevaardigde van Engelsch-lndië in hetengelsche parlement,geb.teBombay,1825,was
van 1852- 54 leeraar in de wiskunde,ging
in 1855 voor handelszaken naarEngeland,begon zich weldra op politiek gebied tebewegen,

rechtopstaanden, tameli
jk gladden stengel,
aan de rugzijde ruwe bladscheeden,langwerpig spits tongetje.en tameliik dikke,sti
jve
en ruwe takken,die'ook in Xederland zeer
algemeen aan wegen en dijken,inweilanden
en bosschen en op droge weilanden voorkomt, overigens over zeheelEuropa,gematigd Azië en Noord-Afnka verbreid is en in
Amerika is geacclimatiseerd;hetiseenoverbli
jvende plant.Door sommigeplantkundigen
worden een 30-talsoorten van het geslacht
D.opgeteld;D.caespitosa zie Poa.
Ilaetylograaf (van gr.,daktulos:vinaer,en
grapkein, schri
jven, vingerscbri
jven) sc
Vhri
jf-

keerdenaarlndiëterug,kreegteBombayzitting
in den wetgevenden raad en nam deelaande
handelingenvanheteerste nationalecongres
(1885);in 1886 kandidaat gesteld voor het
parlementleed hij de nederlaag,dochwerdin
1.
892 in hetdistrictHolborn gekozen;bijden
val van hetkabinet-Gladstone legde hil
'zijn
mandaat neer; hi
j schreef: Porerty pr knl
iia
(1888)enz.
Dade.Naam van drie countiesofdistricten
in de Vereenigde Staten: 1)in z.o.van F1orida,nauweli
jks een 1000-tal inw., hoofdpl.
Miami;2)in hetn.w.van Georgië,6000inw.
hpl.Trenton; 3) in het z.
w . van Missouri,

paetylonom ie.De kanstom doordenstand

Dadelslak.(Vbluta olira).ZieVolutidae.

houden der vingers.
paetylue,versvoet, bestaande uiteen lange
en twee korte lettergrepen; in de muziek:
een langenoot,gevolgddoortweekortenoten.
paetylopterus Lwc. De Zeehanen.Vischgcslacht (Catapltracti,Triglini) van defamilie

Dadelwjn,soort palmwijn,uithet sap van
'
Dadillg (van dageding,de opeenbepaalden
dag gehouden rechtzitting).Mlnnelijke schik-'
king,transactie, overeenkomstwaarbi
j parti
jen meteenige wederk-eerige opofering een
minnelijke schikking trefenovereenverschil,
tot afdoening van een aanhangig ol voorkoming van een mogeli
jkgeding.HetBurgerliik
w etboek(artt.1888- 1901)bepaaltomtrentb.:
yjDadi
ng iseen overeenkomstwaarbjpartijen,
tegen overgave,belofte ofterughoulingeener

'

m achine.
' 18,000 inw.,hpl. Green:eld.
paetylologie. De kunst om door m iddel
D adelboolpl.Zie Phoenix.
van bewegingen met de vingers ietskenbaar
Dadellloorlls.Familie van W eekdieren,zie
te maken,vingertaal,b v.der doofstommen. Olividae.

der vingers op de hand of van de hand op
Datlelstroop ofdadelhonig.Zelfstandigheid
het lichaam getallen uit te drukken
die men uit de vruchten van den dadelboom
paetylotheea.lnstrumentvoorhetgestrekt bereidt.

'

à'=
Dr %

-u.

n'

.

'

DwcTYsopr
l'
Eltt/s-soou'
r.

den stam der dadelboom en.

zaak, een aanhangig geding ten einde brengen of een tevoeren geding voorkomen.Deze
overeenkomst is slechts van w aarde, indien

zi
jschrifteli
jk isaangegaan)almochtzi
jook

paedala.
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eene zaak betrefen waaromtrent hetbewi
js godin. Op de groote Daedalen, die om de
door getuigen (zie Bewijs) zoude kunnen 60jaren dooraldeBeotiërsgevierdwerden,

worden toegelaten.0m eenedading te treien.
moet men de bevoegdbeid hebben om ozer
de onderwerpen, in de dading begrepen te
kunnen beschikken.
Vo
o
g
den
e
n
curatorskunnengeenedadingtrefen(
11
:.
1
z
icu
hde
gna
edri
agh
ee
ni
d,e overeenkomstigdebepalingen Omtrent
mi
(
l
vo
o
gd
j
e
n
c
ur
a
t
e
e
l
e.
De
g
e
me
e
n
t
e
n
el
epenbareinstell
ingen kunnen geynedadingtrefen,dal!
t

waren 14 gesneden beelden , die op de
kleine Daedalen bewerkt waren , voor de
14 bondstaten gereed ;deze werden nu door
de steden in een door het lot bepaaldevolgo
rde in eengemeenschappeli
jken optochtnaar
don cjjjjaeron gevoerd)waarm enflan doorze
.
biJ het Offer te verbranden den grootenfeest-

m
(
leet
wl
e
'n
ta
tec
n
htd
ni
emh
in
ag
ard
bertrf
eo
grma
enlit
Me
eltn
eng
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nooo
rv
ger
scd
hr
eev
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i
j -cyclusvan 60jaren besloot.

li
jkelelangen dieuiteelstrafbaarfeitontstaan, dadlngtregetl.Dedat
ling beletgeenszinsdevervolging vanllet
o
p
e
n
l
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a
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ge
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dingelh
ee
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dingrg
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genma
el
l
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sc
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gdljnar
bit
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diebet
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ce
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wee
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toekwam,vervolgens eent
lergelijk rechtvan een atlder

paedalion)zie Ceyx.
Daedalus) de beroem dste kunstenaar ui1
he
sche ti
jdvak,zoon van Metion ofvan
pat
tamyt
m aoi
n
nzoon van Eupalamus, achterj klei
kleinzoon van koning Erechtheusvan Athene,
tjd
enoot van Theseusen Minos.Rijwordt
jg
M0j.
01àdeyj voorden uitvinderderstandbeelden,
die met uitstaande beenen en geopendeOogen
werden voorgesteld, en tevens van Verscheideu werktuigen,zoo al
s de bi
jl)de .zaag, de
boor)de Waterpas enz. 0Ok was hi
J een be-

verh
kr
ti
jgt,ishi
j,metbetrekkingtothetnieuwbekomen kwaam bouwmeester. Uit naijver doodde hii
D
rea
cdin,ge
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e
e
nsra
anlg
ga
ne
da
dienngaa
ni
tg
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l
jner zuster Talus,zijnleerling.die
'
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binden deoverigebelanghebbenden niet,enkunnendoor
lten nietwordeningeroepen. Dedadingen hebbentuss
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kan vernietigd worden inalledegevallen,waarinbedrog
-

het pottebakkorsrad,de draaibank en andere
werktuigen uitvond, en moest daarom uit
xjjjeyj: vjucjjtou. jjj
. begaf zich
r Kreta
. na
.a
t0t koning M inos?v00r wien hiJ
bi
J
Gnossus
het labyrinth)een Onderaardsch'gebouw met
wegenj bouwde, tOtVerbli
v e)
r dwaal
jfvoor
den Xinotaurus. Behalve meer andere kunst-.

ofgeweldlleeftplaatsgehad.Insgeltjkskanmendever- werken vervaardigde hj hier oOkeenreidans
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gehouden.Maardedadinglsnietig,lndiendezelveslechts
eene enkele zaak tot onderwerp had,waarop doorde
n
an
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nd
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n
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ebr
le
nhmo
he
tnzml
i
jnss
d
at
ee
erh
de
pa
tt
i
jdee
nkt
gegebnesh
et
ml
qsg
te
ek
chet
adcE
la
g
van berekenlng,bv eenedadlngbegaan,moethersteld
wordeu
Daedala,gebergte op deLycischegrenzen
in een landstreek van CariëdatdoorRhodiërs
ingenomen werd,het Peraea der Rhodiërs in
de oude geschiedenis.Ten z.daarvan lag aan
de golf Glaucus de stad Daedala.0ok inIndië
komt eene stad van dien naam voor,wier

ligging echter onzeker is.

Sephaestus Op het schild van Herculesjnabootste.Daar Daedalus aan Ariadneden draad
r Theseus in de kronkelwegen
$2j)aWZZVxdoo
a
. ,,
a
,
a . ..
Van het labyrlnth d0n W0g Vondj W erd ht.J
zelflat
me
t
z
i
j
n
z
o
o
n
l
c
a
r
u
s
i
n
h
e
t
l
a
b
y
r
i
n
t
h
oph Daedalus kocht de wachters
Z0S en ;, doc
a . ,,
, ..
Om en Ontvluclltte m et ZI
Jn Z0On OV0r de Zee
o
p
vl
e
uge
l
s
di
e
hi
j
u
i
t
ve
eren en waskunstig
jjad sam engesteld. Onder het vliegen steeg
lcarus te hoog, zoodat de gloed van de n&byiujzji
jnde zOn hetwas deedsmelten,waardoor
h
1 yy zee vielen verdronk. Zi
jnli
jkdreefnaar

n
.
een eiland in de
nabig
heid vanSamos(lcaria),

waar het begraven werd Daedalus bereikte
Cumae inseuedeu-ltalië,waarhi
jvoorApollo

(Cumaeus) een tempel bouwde Vernuftige
uitleggersverklaren ditaldus:J
zDaedalus (of
ook lcarus)vond de zeilen uit en methunne
hulp ontvluchtte hi
j over zeedeheerschappi
j
en vervolgingen van M inos.'' Van Cumae
begaf Daedalus zich naar Camicus op
Sicilië tot koning Cocalus; M inos,die hem

achtervolgd was, eigchte hem van Cocalus

terug,doch de dochtersvan Cocalus,dieDae-

Daedala,(beeldenfeest) feestvanZeusen dalus om zi
jne kunstliefhadden gekregen,
Hera in Beotië , waarop m en een tooneel sloegen hem dood.00k Sardiniëz0u Daedalus
uithethuweli
jk dezerbeidegodhedenzinne- bezochthebben.Hi
jstierfopSicilië.Daedalus
beeldig voorstelde.Men voerde hetbeeld van was de mythische stamvader van het DaedaHera, als bruid getooid en met eene gezellin lidengeslacht te Athene,waartoeook Socrates

ter zi
jde op een wageninteesteli
jkenoptocht, behoorde)en was de mytische vertegenwoornaar den top van den Cithaeron en oferde daar diger (ler Attische en Kretensische kunst.
aan Zeus een stier en aan Heraeen koe.M en
Daem on, demon,gr.duistere, schrikwek-

had de groote en de kleine Daedalen. De kende,goddeli
jke macht, het eerstbi
j llesolaatste werden door de Plafaeënsers in een dius een tweedeklassevanbovenmenscheli
jke
grootbosch bijAlalcomenaegevierd.Telkens wezens.

werd een door zekervogelteekenaangewezen
Daem onism e.llet geloof aan daemons)aan
eik omgehakt en uit het hout hiervan ver- booze en goede geesten.
vaardigde m en het gesneden beeld van de
Daelnonomanie.Vrees voor,g''loorin spo-

D aendels.

--
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ken, booze gevsten, kwade invloeden ; vorm
van krankzinnigheid hieruit ontstaande.

Dag.

kreeg hi
j bovendien den titelvanmaarschalk
van Holland;om de Engelschen te ontgaan
reisde hi
j onder den naam VanVlierdenover
Frankri
jk,PortugalendeCanarische eilanden
naar Java;5 Jan.1.808 arriv.hijte Batavia
en trad 14 Jan.in zijn functie;hijbegonwel-

Daendels.(Herman W illem)36ste gouverneur-generaal van Nederl.-lndië (1808- 11),
geb.te Haitem,2tOct.1762,(uithethuwelijk
van B.J.Daendels,ti
jdens D 'sgeboorteburgemeestervanHattem,en J.C.Tulleken),stu- dra aan allerlei misbruiken een einde te m a-

deerde te Harderwi
jk in de rechten, promo- ken. doch tevens zeer tiranniek op tetreden,
veerde 10 April 1783, vestigde zich in zi
jn. zonderietste ontzien;hijlokteeenoorloguit

geboorteplaats a1s advokaat,werd in 1.
785tot metBantam,wel
k ri
jk hijinli
jfde,schaftehet
schepen benoemd, en sloot zich,toen deze vernederend ceremonieel voor de residenten
benoeming door W illem V niet werd goed- aan de vorstenhoven af,zette den sultan van

Djokjakarta af,nam denkratonin,enslootmet
Soerakarta en Djokjakartavoordeelige contracten,die echter Lijzi
jn aftreding nog niet
in werking waren getreden; ltij hervormde
aan den veldtocht die de verovering van voorts hetbinnenl.bestuur en ietrechtswe-

gekeurd, bij de patriotten aan,onder welke
hi#i
dra tot de ultras llehoorde;in 1787
# wel
verbannen, ging hij naarFrankrijk,trad in
franschen kriigsdienst (1792) en nam deel

de republiek der Vereenigde Gewesten ten- zen op Java,en deed ten koste van schatten

gevolgehad;in1795werdhijllzitenant-generaal gelds en vele menscbenlevens den grooten
der Bataafsche republiek; hi
j bereidde de weg van Java aanleggen, die de reis van
omwenteling voor, die 22 Jan.1798 tot het
optreden van het Uitvoerend bewind leidde,
en was daarop de voornaamsteaanleggervan
de tegenomwenteling van 10Juni1798,waar-

het eene eind van het eiland naarhetandere
van 40 op 6 à,7 dagenterugbracht;overigens

de Engelschen en Russen en vestigde zich in
1802, na ontslag genomen te hebben, op de
hem door den staat geschonken gronden in
het Heerderdal, teneinde deze te ontginnen;

na de drie laatste maanden namens hetfransche gouvernement te hebben geregeerd ;

gingen onder zi
jn bestuur deMolukkenverloren en werd de nederzetting van Bandjerjnontbi
jhijhet Vertegenwoordigend lichaam ge- masin ingetrokken;na in 1809reedszi
wapenderhand overviel;in 1799opereerdehij slag te hebben gevraagd,kreeghijditin l8t1
m et generaalBrune in Noord-llolland tegen en legde 11 Meivandatjaarzi
jnfunctieneder;
bi
j zi
jn terugkomstin Europa werd hi
j divisie-generaal in het fransche leger, m aakte

t begin van den tocht naar Rusland
eenigen ti
jd later weder in staatsdienstge- he
de, w erd echter in October 1812 tot betreden werd hi
j in 1806 staatsraad in bui- me
tengewonen dienst en opperbevelhebber der velhebber der poolsche vesting M odlin benoemd; na den val van Napoléon tot gouv.generaal der nederl.bezittingen aan de kust

van Guineaaangesteld(27Juli181$A),overl.hi
j
t: St. George del Mina, 2 Mei 1818.M en
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zag, en waarin hi
j zi
jn daden en zijn beleit
l
toelicht en verdedigt.Bibliographie:M endels,
H.##r.Daendelswppr z'
qn berorderin.
qtotppzf'
?
lgen.('s-Gravenh.1890,dl.13),P.Mi
jer,Verzq9zl6!ïs,g rapï
y?.
s/:'
?
.
/c/ï?'
3?(Batavia1848),N.Engelhard, Orerzigt rld.stqat(&r Ned.O.-I.bezitfï?
1#:9> onder D. ('s Grav. en Amst. 1816),
Van Polanen, Brieren &t
,frt
?//kz?tfc Itet:6,
s/zfzfr
der Ilplp3à?'
,
?)ltAmst.1816),Lauts,Gescltiedenis
41///
-.l'
etralf/t
rk'maclttrld.Nederlandel-sï'
?'
èIndiè.
(1860), D. J. baron Mackay,De Atxzàts//f
zwïo
v
1,jlt. 0lp#t
?r/. gezqg en de A6rrpr?zl/p.
g r@n het
rt?
c/lf.
sf
z
/,
lt
rzt
y/l onder ltet lt
wfzf'
lf'
r rqn dengpzrr--gcol.
D. ('s-Grav. 1861),Mémoire.
utfzfglnlralDirk
z,tzzl Ilbgendorp (1887),De Jonge en van Deventer, De pp/cpzpdf rqlt F
zpf nederl. gezag '
@'à
O.-f.(1S88).
Daëng.Bi
j deBoegineezen en Makassaren
een adelli
jketitelvoor leden van voorname,
-

H. W .DAsxoElus.

aan de Eems gestationeerde afdeeling vanhet echter niet aan den vorst en de regenten
Hollandsche leger,waarmee hi
j nogdatzelfde vermaagschapte familiën.
jaar Oost-Friesland veroverde, over welke Daet, Stad op het eiland Luzon,Philip-

jnen,hoofdplaatsderprov.Noord-camarines,
provincie hij in Oct. 1806 als gouverneur pi
werd aangesteld ;nadathem nog verschillende 11,000 inw.
militaire betrekkingen waren opgedragen
Daflna.Landstreek in W .-Afrika,Franschn,hoofdplaats Lanfléra.
volgde 28 Jan.1807 zijn benoeming totgou- SoDeda
ag,Dagr,in de noorsche mythologieperverneur-generaal der aziatisehe koloniën en
opperbevelhebber van de overzeesche land- soni:cafie vaq Dag, zoon van Delling en
en '
d.koning v.Holland;inFebr.
szeemachtv/

Nott (Nacht); hi
j ri
jdt dageli
jksrondom de

Dag.

- 1861

Dagge.

aarde, waarbi
j zi
jn paard,Skinfaxi,metzijn van de gem eente,zoover ditnietaan anderen
glanzende,manen aarde en lucht verlicht.
is opgedragen;
J.hetopnemen der boeken en kasvanden
Dag. Ti
jdruimte van 24 uur, etmaal; in
engeren zin:de tiidtusschenzonsop-enzons- ontvanger;
ondergang; o0k àg. uitdrukking voor licht, g.het toezien op het beheer en onderhoud
en voor den toestand waarin zich de natuur van al
le plaatseli
jke werkeneneigendommen;
bevindt onder den invloed van het zonlicht:
lt. de zorg,voor zoover van hen afhangt,
hetis dag.Zie ook Tijd.
voor de instandhouding,braikbaarheîd,vrl
jDaganli.Plaats en gemeente op heteiland heid en veiligheid der puLlieke wegen,Lruggen, veren,wateren, vaarten,straten,plantLeyte,Philippi
jnen,24,000 inw.

llagana.Hoofdplaats van den cercleOualo soenen, pleinen en andere plaatsen,tot geoccidental der t
'
ransche kolonie Senegal,be- lneenen dienst van allen bestemd ;
zl
angrijk handelscentrum aan den linkeroever i.het vaststellen der plans en voorwaarden
der denegal, in een goedbebouwde streek, van aallbesteding der werken en leverantiën,
ten behoeve der gemeente te doen,wiervastheeft een fort en 3000 inw.
de Raad niet aan zich voorbehield:
Ilagblad, courant die dagel
i
jksverschi
jnt. stekl.ling
de handhaving van de marktpolitie, en
Daglpladet. (
Dagblad) Naam v/e deensch,
sinds 1851 te Kopenhagen verschi
jnend poli- van die overde plaatseli
jkevervoermiddelen;
1.hettoezichtop den publiekengezondheidstiek blad van conservatieverichting; ookvan
een in 1868 te Christiania opgericht blad der dienst;
nt.het handhaven der politie over het belinks-liberalen en vri
jzinnig-demokraten.
Dagllladzegel.Belasting welkevroegervan graven en de begraafplaatsen;
nieuwsbladen werd geheven ; in 1869 afgen.het toezicht op de brandbluschmiddelen;
schaft.
o.het benoemen en ontslaan derwi
jk-en
Dagboek Boek waarin voorvallen naar brandmeesters;
tijdsorde en metvermelding vandatumswor- p.dat der ambtenaren 0n bedienden bi
jde
den opgeteekend.Zie ook Boekhouden.
plaatselijke secretarie;
Dagboog.Sterrenkunde:het deelvan den
9. hetschorsen van alleuitdegemeentekas
parallelcirkeldat een hemellichaam van zi
jn bezoldigde ambtenaren, wel*ker schorsing niet
aan anderen is opgedragen,
opkomsttot zijn ondergang doorloopt.
llageirkel.Sterrenkunde:deparallelcirkel,
r.het nem en,alvorens de gemeentetothet

die een hernellichaam in den ti
jd van een voeren van een rechtsgeding gemachtigd zi
j?

etmaaldoorloopt.
van alle conservatoire maatregeten, zoo in
als buiten rechten,en het doen wat noodig
Dagden, eiland,zie Dagö.
Dagdieren. Dieren die des daags in be- is,ter voorkomi
ng van verjaring en verlies
weging zi
jn en des nachts slapen,tegenover van recht of bezit;
nachtdieren, die des daagswslapen.
8. het behoorli
jk voorbereiden,zooverhet
lliige. (Eduard) Duitsch schilder,geb.10 niet aan anderen is opgedragen,van al hetApril 1805 te Berli
jn, overl. aldaar 6 Juni geen in den Raad ter overweging en beslis1883,leerling der kunst-academie in zi
jn ge- sing moet worden gebracht;
boorteplaats, later van W ach , werd in
f. het toezien op het beheer der banken
1838 leeraar in de antieke kunst aan gen. van leening en der godshuizen en andereinacademie en was daarvan 1861- 75directeur, stellingen van liefdadigheid, waarover door
schilderde kerkstukken voor r.-kath en prot. de wet op het armbestuur,denstichtingsbrief
kerken, benevens genrestukken in religieuzen of andere verordening, aan het gemeentebegeest als:derwohlthâtige M önch,dieEinklei- stuur toezicht is opgedragen;
dung der Nonne,die Zutlucht zum Altar,das
@:. het geregeld, op onderscheidene ïi
jdW eihwasser,enz.
stippen in hetjaar bezoeken van alle dieinIlageljksellbestuur.In hetalgemeen:een richtingen,en het doen van verslag daaromuit de leden van een bestuurgekozen kleiner trent aan den Raad ;
college, belast m et het ten uitvoerleggen van
r.hetde
houden van een gedurig toezicht 0P
de besluiten en met de behandeling van klei- alwat gemeente aangaat.

nere, dageli
jksche zaken,onder verantwoor- Burgemeester en wethouders zi
jn aan den
deli
jkheid aan het eigenli
jke bestuur.- ln Raad verantwoording schuldig en geven te
het Nederl. gemeentewezen is het D.opgedragen aan het college van burgem eester en
wethouders eener gemeente; overeenkomstig
de Gemeentewet wordt gerekend tot het dageli
jksch bestuur te behooren:
a.het uitvoeren derverordeningen van den
Raad ;
b.het beslissen der over dieuitvoering ger
ez
de
ren geschillen,tenzij de beslissing aan an-

dien aanzien alle de doordenRaad verlangde
inlichtingen.
Dagen.Zie Dagö.
Dagenllaln. Plaats in het eng.graafschap

e.het beheeren der inkomsten en uitgaven

op zee ook welandere naam vande I
,katmet

Essex,aan een zi
jrivier van deTheems,4400

inw.
'
Dager?persoon die dagvaart, eischer.
Dageraad,morgenschemering,hetlichtdat

het volle zonlicht bi
j het opgaan der zon
vo
or
af
gaa
t
;
ve
e
l
v
ul
d
i
g
in fguurlijken zingec.het afkondigen der verordeningen waar- bezigd. 0ok naam van een genootschap in
tegen straf is bedreigd ;
Nederl.,zie Vrije gedaehte.
d.het dienen van bericht en raad overalle
Dagge,fr.dague,enz.dag;eenkortedegen
zaken de gemeente betrefende,tenzi
j ditbe- ponjaard, nog heden door de ofûcieren der
russische marine als staatsiewapen gedragen;
paaldelijk van den Raad verlangd worde;

opgedragen zij;

Dagh.
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negen staartentt
, een geeselwerktuig.Deoude kring,voortgebrachtdoordeverliclltingderzon.

dagge was een handwapen metkort,doorgaans smalen puntig lemmer,geheelin den
geestder tegenw.ponjaards.
Ilagll.turksch;berg,gebergte.
Ilayllttstltlj. (tartaarsch: bergland).Landscllap vanhetrussisch-aziatisch gouvernement
Kaultasus,tusschen de prov.Terek ten n.,de
Kaspische zee ten o,de gouvernementenTillis, Jelissawetpol en Baku ten z. ttot dit
laatste gouv.behoortde zuidoosteli
jkestrook
van het landschap D., methet schiereiland
Apcheron);heefteenoppervl.29,763 km2.)en
telt 650,000 inw. Overeenk.zi
jn naam is D
geheeleenbergland,metvlaktenvantenhoogste
2000 km.2inhetnaarde Kaspischezeegekeerde
deelidezevlaktenzijnongemeen vruchtbaaren
leveren de edelste gew assen op;de regenval
is aan de kustenorm ;talrijkerivieren,waaronder de Sulak en de Samurdegrootstezi
jn,
doorloopen het land;in de woudri
jke bergstreken kolntovervloedvan jachtwild voor;
ook zijn wilde gedierten,alsberenenwolven
hier niet zeldzaam ; belangri
jk vooralis de
veeteelt (schapen); aan delfstoien komen
zwavel(aan de oeversder Sulak),zout(inde
middendeelen)en koper (eveneensa/dSulak)
voor;de bevolking (Darginen.Kurinen,Agulen,Dsjek enKrys,Rutuliërs,Awariërs,Kasikumyken,Joden,Perzen,Armeniërs,Tartaren)
leeftten deele nomadisch,en drijftgverigens
landbouw (graan,iatoen,vruchten,wl
ln,tabak)
vee- en zi
jdeteelt. De weinige bewoonde
plaatsen zi
jn in debergstrekenaanstrategisch
en topographisch goed gekozen punten geLollwd.Bi
j de Ilzeren poortvanDerbent,een
kustpas tusschen de Kaspische zee en het
oosteinde van den Kaukasus,begintde oude
Kaukasischemuur.D.vormteenprov.enisver-

Dagnan-Bouveret (PascalAdolphe Jean)
Fransch schilder,geb.teParijs,1852,leerling
van Gérôme, wiens richting hi
j echter niet
volgde,behaalde in 1872 den tweeden grand
prix vanRome;zi
jnvoornaamstewerkenzi
jn:
Orphée et les Bacchantes; Bacchus enfant
(1877),Noce cllezun photographe (1879),Un
accidenf (1880,)bekroond metmedailleeerste
klasse),Pain bénit,la Vierge,leCimetièrede
Sidi-ltébir,6ène (1896),Christ etlesPèlerins
d'Emmaïis (1898); hij schildert meest naar
motieven uit het helendaagsche volksleven
in Bretagne: zijn ruw realisme wordtsteeds
door een geheel oorspronkeli
jk en dichterli
jk
idealisme getemperd.

DàKö,Dago,Dagen,Dagger.Eiland inden
het russisch gouvernementEsthland,district
W iek; het isdoor een smalle sond van het
eiland Osel gescheiden, is van n.tot z.47
km.lang,tot 55 km.breed,en beslaateen
oppervlakte van 960 km.2;dekustenzijnzeer
gebroken en geheel met ondiepten, zandbanken en kleine eilanden bezet,waardoor
de vaart in de nabi
jheid zeer gevaarli
jk is;
op de uiterste spits van het westeli
jk voorgebergte, Dager geheeten, bevindtzich een
vuurtoren.Heteiland isoverbetgeheelvlak;
in hetcentrum en aan de noordoostkust bevinden zich groote poelen, tezamen 14,000
bunder groot;de bodem is op vele punten
steenachtig;1/5 van heteilandismetwouden
bedekt; alleen het zuidelijk en zuidwesteli
jk
ingang der golf van Finland,behoorende tot

deel, dat een vruchtbaren,m ergelhoudenden

bodem heeft,eigentzichvoordengraanbouw,
die echter belangri
jk bij de weidecultuur
acllterstaat. De 16,000 bewoners (Esthen,
Duitschers,Zweden)bestaan van akkerbouw,

deeldinhetstadsgebiedvanDerbenteni/ddis- vceteelt, visch- en robbenvangst,hetvellen

tricten Temirchanscllura, Gunib,Kasikumuch, van hout, kalkbranden en eenigen handel,

Andi,Awar,Kaitago-Tabassaran,Kjura,Samur die in de beidekleine havenplaatsenHoogenen Darginsk;zetelvanhetprovinciaalbestuur
is de vestingplaats Temirchanschura, onder
42O 50' N.
B ., in een m oerassige,ongezonde
streek,460 m.boven zeespiegel,en m et3500

holm en Diepenhaven is geconcentreert. D.
werd in 1645 door Denemarken aan Zw eden
en door dit laatste land in 1721 aan Rusland
afgestaan.

inw.; belangri
jke handelsplaatsen in D.zi
jn

Ilagolpert.Naam van eendrietalfrankische

Derbent en Petrowsk-,beide aan deKaspische koningen uit het geslacht der M erowingers:
zee. Gedurende de regeering der Sassaniden
Dagobert 1,zoon van Chlotarius l1,koning
voerde de bevolking van D.een geheelereeks van 628- 638, was de laatste M erowinger

vanoorlogenmetdePerzen;terwijlhetvlakke die n0g eenigermate zelfstandig regeerde,
kustlandeenperzischeprov.werd,àlevendebe- huwde in 629 met Ragnetrude, wierp een
woners der bergstreken vri
jebergvolken,met smet op zijn dikwi
jls rechtvaardigeregeering

eigen vorsten (khans);nadatRuslandin1801
Grusië inbezithadgenomen,kreegookhetten
noordendaarvangelegenD.waardevoordit
rijk, daar dit land toenmaals Rusland van

door den moord op 9000Bulgaren-familiën,
die door de Avaren verdreven in zijn gebied
een toevluchthadden gezocht; hl voerde
voorhem zeer onvoordeelige oorlogen met

tusschen deze beide in zijn machthad;na

DagobertII, kleinzoon des vorigen, zoon

allereerst het kustgebied, door hetwelk de
weg naar Grusië voerde,in bezit(1.
831-33);
onderlinge oorlogen onder de bergvolken en
de vi
jandelijkheden van Schamylgaven Rusland aanleiding ook het overig deel van D.
in te lijven,hetgeen na een verwoeden strijd

Escurey (het tegenw. fransche dept Meuse)
vermoord,naeenschi
jnregeeringvanvjfjaren.
Dagobert11% zoonvanChildebert111,vblgde
deze in 701 op, regeerde echter slechts in
naam, en overl.in 715.
Dagon,eenderhoofdgodenderPhilistijnen,

Grusië scheidde en daardoor het verkeer de Slawen.

den russisch-turkschen oorlog in 1828- 29, van Sigebert 11,Frankenkoning in Austrasië,
vielen russische troepen D.binnen en nam en geb. om streeks 652, werd in 678 of 679 te

tegen genoemden Schlamyl, in 1859 plaats vereerd te Asdod,Gazaenz.,werdvoorgesteld
vond.
met het borstbeeld eens menschen'en het

Daglieht.Eenoptischverschijnselv/ddamp- onderlichaam van een visch.

Dagorder.

- 1863 -

Daguerre.

Bagordèr, militaire term voor bijzondere llllt,e D. wendde zich daarop tot verschilmededeelingen of bekendm akingen van wege lende geleerden,voornamelijk t0tArago,die
de hooge autoriteiten.
op 9 Jan. 1839 de ui
tvinàing aan de Aca' e des sciences bekend m aakte ;30 Juli
Daeeburw (fransch Dabo). Dorp in het demi
duitsche district Lotharingen,kreitsSaarburg 1839 werd het procedé van D.doorden staat
aangekocht,voor een jaargeldvan6000francs
i.L.,in de Vogeezen,3000 inw.
Daguerre.(LouisJacquesMande)Fransch voor D.en een van 4000 francsvoorden zoon
schilder,uitvinder van hetdioram aen eender van Niepce. Engeland, Rusland, Pnzisen en
uitvinders van de photographie,geb.18 Nov. (
le Vereenigde Staten lieten aan de uit1789,te Cormeiles-en-Parisis (departement vinders tevergeefs veel schitterender aanbieSeine-et-oise),overl.teBry-sur-Marne,10Juli dingen doen.Alle documenten betrefendehet
1851, was eerst commies, kwam daarna bij leven en de uitvindingen van D.werden door
den decoratieschilder der Opéra te Pari
js, Mentienne verzameld en onder den titelLa
Degoti,in de leerytrokweldradoorzi
jndécors t
flcp'
l
fw:rf:de/J,pltotographie :911839 (1892)in
de aandacht,arb'
eidde vervolgens met Pierre
Prévost aan de schoone Panoram aS
1 Rome,
Napels, Londen, Jeruzalem en Athene, en
conjtrueert
!e in 1822 met den schilderBouton
het diorama,dat 1 Juli 1822 geopend w erd ;

het licht gegeven.
Daguerréotypie. Photographisch procedé,uitgevonden door Daguerre,thansverlaten ;ook
atelier voor het maken van daguerréotypen of
portretten vervaardigd door middelvan deD.
doelt beelden, door convergeerende
om de tableaux,door hem voorz'
ljn diorama De D.be
*
bestemd, te-reproduceeren:bediende D.zich lenzen 1l1 een donkere nzimte voortgebracht,
van de camera obscura;zign pogingen om de bl
ijvend,bestendig,te maken,op zelfstandigdoor de camera gegeven beelden te fxeeren heden di
e gevoelig zijn voorhet licht;deze
bleven eerst zonder gevolg;in 1826brachtde verrichting, sinds zeer verbeterd,heeft den
ingenieur-opticien Charles Chevalier hem in naam van photographie (
ziealdaar)geltregen.
De D.,deoudste vorm vanphotographie,omvatvijt.
kennis m et Nicéphore Niepce,die zich sinds
ltoofdllewerkingen:1.hetpolijstenvaneendunnekoperen,
1814 met hetzelfde vraagstuk bezig hield, en
metzilver overdekte plaat,waarophetbeeldmoetworden
die reeds de heliographie had uitgevonden :
gevormd;2.hetbrengen van een revoeligelaagop deze
'

plaat,n1,van de zelfstandigheid dle haar vatbaarmaakt
voor dewerkingvanhetlicht;3.ëeblootstelling seande
plaat aan het lichtin de donkere kamer;4 de onderwerping van de plaataan kwikdampen diehetbeel,ldoen
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te voorschtjn komen;5 het Exeeren (debevestigingof
het blijvendmaken)van hetbeeld.Hetpolàjsten van (le
plaat is eenebelangri
jkebewerking,vanwelkevoorna,
meljk de goedeuitslag derproefafhangt.Men begint
die bewerking met dotten katben, die een weinig met
wi
jngeestllevochtigt
len mettripolibestrooid zi
ln. Men
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brengt vervolgens het werk ten einde met engelsch
rootl en een metzachtleder bekleeëe plank. De gepo-

lijste plaat wordtgedurendeeen oftweeminutenblootgesteld aan jodlumdamp,die zichmethetzilverderplaat
verbindten ditopeen uiterstgerlngedikteln jodlunkzilver omzet;als de plaateen golldgele tlntaanneemtls
zil voldoende gejodeerd engeschiktom aan dewerking
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Lovls J.M .DxGusltl
ts.
in 1829 verstonden beiden zich met elkander

waarbi
jbesloten werd demogeli
jke resultaten
gemeenschappelijk te exploiteeren;ingevolge
dezeovereenkom st verbeterde D.deheliographischeprocedés en ontdekteten slotteinderdaad een middel om de beelden der camera

obscuratefxeerentziebenèàènbaguerréotypie),
oftebevestigen(de beeldenna eenmaaltezi
jn
l'oortgebrachtverderongevoeligtemakenvoor
de werkingvan hetlicht);vöörhijechterdeze
nieuwe ontdekking aan Niepcekonmeedeelen,
stierf deze onverwachts,5 Juli l833,D.ging

daarop voort zijn procedé te verbeteren)en

ging in 1837 met den zoon van Niepce een
nieuwe verbintenis aan,waarvan het exploiteeren van het procedé den hoofdinhoud uit-

maakte;een inschrijving voor datdoelmis-

van het licltt te worden blootgesteld,doch is alleenllog
maar bruikbaar voor het afbeelden van landschappen
e
nz., nlet voorhetmakenvanportrestep,daarzij,om
genoegzaam doorhetlichttewordenaangedaan,gedurende
onastreeks 10 minuten tloor lket lichtmoetworden bestraald;erblljftdus nog over,haar te onderwerpen aan
de werking van bespoedlgende zelfstandigheden,d.i.,van
zulke (lle de gevoeligheld der Joduurlaag verhoogen.ln
die mate,dathet beeld binnen eenige seconden tevoom
schijnkankomen.Dezezelfstandighedenzijneeneoplossing
vbromium in water,of van vasten llromiumkalk Gedu-

rende30 N60secondenwordtdeplaatblookesteldaan
den damp van eene dezer zelfstandigheden,totdatzil

eene lloogroode tintheeftaangenomen,zonderin violet
over te gaan.Is de plaateenmaal metllromium gedekt,

dan legt men haarandermaalop dedoosmetjodium,
enlaathaardaarnauwkeurigdehelftvandentijflblijvett
dien ztjden eersten keer eroplïeeftgelegen.Alsnu ls
de plaat zeer gevoellg voor den invloed van llet licht
en de geheelebovengenoemde reeks van toebereidingen
moet in eene weinlg verhchte plaats geschieden,en na
den afloop, moet de plaat worden opgesloten in een

houten raample, waarin zj aan de verzilverde zijde
wordt gedekt door een houten scherm,datin sponningen loopt, zoodat het naar wel
jevallen kan worden
opgetrokken,en aan deandereztdedooreendekseltle
of luikje, dat op scharnieren draaiten dat 1)j het
neêrlaten de plaatin hetraample vastklemt. In dezen
staatwordtdeplaat Overgebraclïtineen kleinedraagbare

camera (zie figuur);deze,dedaguerréotype,bestaatuit
een vast (C)en een beweegbaargedeelte(B)eniseen
ware cameraobscura(z a1d,d1,11 p 1422);hetvoorwerpglas bevindt zich in eenkoperenbuis(A),en 1)estaat uit een achromatische, convergeerende lens, die
voor-en achteruit bewogen wordt,(loor middelvaneell
getande staafen een klezn tandrad,datmet (lehandelk

met behulp van een knopspil (D)bewogen wordt;de
wand tegenoverhetobjectiefbestaatuiteenscherm van

matglas,gevat in een llst(E),welkenau welgevallen

Dagllet.
1221 .
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wordt uitgehaald. W11nlen nu een portretmaken, zoo
doetmen den persoon plaats nemen op 4 meteratstand
tegenoverhetoblectlef,waarnamrn de beweegbarekast
B uithaalt,totdat hetbeeld, hetwelk omgekeerd op de
glazen plaat wordtgevormd,zlch met scherptevertoont,
en dlt heettplaats wanneer de plaatzich nagenoeg ln
ltet brandpunt bevlndt Men elndlgt vcrvolgens methet
brandpiznt te zoeken, door het oblectiefmet de knop

D voom ofacllterwaartstellrengen Bijhetmaken van

portt-etten zoekt men ltet Ilrandpuntten aanzlen vande
oogen van den poseerenden persoon,omdatdltgedeelte
vau het aallgezlcllt lttst nteest In het mldden staat
Wanneer het brandpuntgevonden 1s,llchtmen,zonder

-)
-L-

)).

D ahlborn.
-

qL-è72---.777

en pedagoog,geb.12 M rt.1816 te Freiburg,
overl.1894,wefd opgevoed door deJezuïten

wieropvoedings-principeshijlatertenheftigste

bestreed,werd in.1866 hoogleeraar in degeschiedenis te Neuchâtel;hoofdwerk :H istoire

de la Cpol/v#/z-cfïpzlSuisse.

Dagupan. Stad op het eiland Luzon (Phi-

lippi
jnen), prov. Pangasinan, 17.000 inw.;
belangri
jk handels-centrum.
Dagvaardillg. (Exploit), de oproeping of
dedonkerekalnerteverplaatsen,delljstEenhetglazen
sclterm erulten steltltetraanl,datde metJodlum be- aanschri
jving door een daartoe aangestelden
handelde plaat bevat ln de plaats; voorts llaalt melt ambt
enaar om voor een rechterli
jken amb'
tede schult'op,(lledeverzilverdeztjdedevplaatbedekt,
chi
jnen, met opgave van ti
jd,
waarna het beeld, dat op llet glas werd gevorlnd, naar te vers
thans op de plaat ontstaat. D1t ls het oogenbllk pl
aats? onderwerp enz.;de bijde D. in acht
waarop het llcltt zijn werkllïg ultoefentenopdeplaat te nemen l
brmaliteiten zi
jn in het'wetl
w ek
eelkztchtbaar beeltlatteekent Naargelang vau(leuaartl van
burgerli
jke rechtsvordering en in het
van ltetoblectlet,de bereldlng der gevoellgelaag en de
llclltsterkte,versclllltdetljdgedurendewelkendellloot- wetboek van strafvordering omschreven.
stelllllg van de plaataan het llclltllzoet worden voortgezet,deze kan.vatt8 tot50 secolkdett bedragen Duttrt
de blootstelllng aaëkhetllcllt te lang,dan zatde afdruk

w1t zljn;zwartwordthlj,wanneerdellchtwerklngvan
te korten duur ls geweestWanneerhettljd lsom de

werklng van het het llchtte doen ophouden,iets dat
slechts lange oefenlng leerttebepalen,laatmen desclïlzlf
neder,en neemt erhet raanlult,waarln deplaatzichln
eenevolkomendtzisterltlsllevlndt,debeschermlngderplaat
tegen 't hcht ls tllans evellzoo noodlg, als vöor ltar'
e
Plaatslng ittde donkere kamer;om llet gelleelonzlcltt-'

Bagvaart fr. diète, duitsch Landtag ;in

Nederland tddensde grveli
jke regeering de
Statenvergaderingen ter bespreking van algemeene belangen;ook debi
jeenkdmstenwaar-

op de toenmaals meer dan thans op zichzelf
staande steden onderling hunne belangen'bespraken.
Dagvlinders of kapellen,zie Diurna.
Ilalleim ,titelvan een sinds1864teLeipzig
llarelleeld zichtbaartentakell,steltmen deplaatllloot:
aalkden.lnvloedvallkwlkdampen,ltetkwlkwol'dtdaartoe versc
hi
jnend geïllustreerd weekblad,metpo-

toteetletenlperatuurvall602t75graden gebraclltdoo/ pul
air-wetenschappeli
jke en ontspanningsm lddel Valleelle wl
jlleeestlalllp,etl 1111zetten zlcllde
kwlkdampell, ln den Vorm Van ulterst klelne drop- l
ectuur,en geredigeerd in christelàjk-conserpels,gvervloedlgopdlepartljen ltederwelkesterkzizn vatieven geest.
verllcht geworden, elk e1' vormt zlch, na verloop van
eenige mlnuten,een amalgama van zllver en kwik:dat

Dalll.(JohanChristianClaussen)Landschap-

de wltte partijen vau den atdruk oplevert,terwplde schilder, geb 24 Febr. 1788 te Bergen in
andere partàjen zwart blljvell doordeultwerklngvan Xoorwegen, overl. 14 Oct.1857 te Dresden,
lletbrullteersel der plaat zelt.Alsnu is hetlleeld zicht- als hoogleeraaraan dekunst-akademiealdaar;
baaren kan blootgesteld bltvenaanltetllcht.Evenwel
hoofèwerken: W aterval der Tinterrare in
N

l
ll

Bergen, Berglandschap;door ijverige bestudeering dernatuur maakte hijzicheeneigenaardige, realistische richting eigen,waaraan
echter een goede techniek ontbreekt; hi
j

t
!

l

opper-rhelem arken, Dalkloof met w aterval
aan de kust van Bergen?Gezicht op de stad

ec

#

*l
I

schreef ook een werk over'
denoorschehoutarchitectuur, getiteld : Denkmale einer ye/lr
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DAOUEAaEOTYPX.
isde plaatnog,vooralln de scltaduwen,met eene laag
Jodlum-zllver gedekt, d1e aan de teekernng eenerood-

ausgebildeten Holzbaukunst tz'
lf: den frl
iltesten
Jaltrltunderten in den innern fzt-t
ïdc/ltz/'
f:zlNbrlfhpqges,
'
s(Dresdenj1837).
llahlak (Duhylak).Eilandengroep behoorende tot de ital. kdlonie Erythrea, tegenover
Massaoea, tusschen 150 25'- 160 16'N.B.;het
hoofdeiland,Groot-Dahlak,is 52 km.lang en

20 breed,twee andere,Nohra en Nokra,zi
jn
merkelijk kleiner; de overige zi
jn niet meer
da'
n klippen; de bevolking,1500 zielen sterk,
afstammelingen vanchristelijkelandyerhuizers

achtigeofvioletkleurigetilttgeeft.Dezetlntverwildert naar Abyssinië,latertotden lslam overgegaan,
lnen door de plaat meteene oplosmng vanonder-zwaveligzure soda te wassclletl Hetbeeld ls nu echter nog

woont in een tiental dorpen.De 10- 13 meter

gallteerd. Ten einde dlt gebrek te verhelpen, blllttnu
llog de laatste bewerklng over,dle ten doelheett het
beeld blijvend of llestendlg te maken. '1'e dlen elnde
wasclttmen de plaat ln eenzwakkeoplossingvanchloorgoud en onder-zwavellgzure soda Doordeze bewerklng
wordt hegzllver opgelost,terwtlhetgoud wordtvem
bonden met hetkwlk en methet ztlver derplaat;heb
amalgama van kwik en zllver,waardoor hetw1tvan(len
atdruk wordt voortgebracllt, wint dan ln vastheid en
llelderheld door de vereenlglng met hetgoud,waarult

grootekudden geiten,
kameelen en ezels voedsel biedt; aandekust
worden vele schildpadden gevangen en wordt
ook naar paarlen gevischt,die in het hoofd-

ltlet bestalld tegendenllnstewrtvlng,hetgeen ten be- hooge,gebroken wit uitziende kalkrotsen die
wl
jzestrekt,datlïetzllveretllletkwlkmetzjngeamat- ve
dege
zetagr
oe
rme
he
tie
,pdievo
int
ussnche
nbben een spaarzame

dorp Domolla, aan de oostzi
jde van GrootDahlak,worden verhandeld.
salllb.,bi
jnatuurwetenschappeli
jkenamen:
eene aanmerkeltkevermeerdemngvan lntenslteitlnde A.G.Dahlborn (zie ald.
).
llchtepartilenderbeeltenlsvoortvloelt.Men lshetgeDahlberg.(Erik,graaf)Zweedschveldmaarbrulk van het chloorgoud aan Flzeau verschuldlgtl,en
d1t was een der eerste en voornaamste verbetenngen
in de oude photographte vanDaguerre.

Daguet.tAlexander)Zwltsersch historikus

schalk,geb. 10 Oct.1625 te Stokholm?overl.
16 Jan.1703.

llahlborn. (Anders Gastav) Entomoloog,

Dahlen.

- 1865 -

Dahn.

geb. 3 M rt. 1806 te Forssa in Oost-Gotland, Gesclticltte z,pzlDönemark (1843),Gesol
técltteder
overl.3 '
M ei 1859 te Lund,werd in 1830 do- Jrtx/lzlzgc/lcyzRevol'
u't?
't
)y?
.(1845).
centin de natuurlijke historie,in 1843inten- Ilall111e) Brendische Spree, linkerzijrivier
dant van het entomologisch museum teLund. van de Spree,in depruis.prov.Brandenburg,
Zi
jn hoofdwerk is:Hymenopteraplfrpylt
xptxwp-/zl- ontspringt ten z.o.van destad Dahme, wordt

ct
àue ùprptz/ïtx(dl.1,Lund,1845,dl.11,Berli
jn, bi
j Golssen vlotbaar,weldra ook bevaarbaar,
1854).
doorloopt meerdere meren,ellmondtuitbi
j
Ilalllen.1) Stad in den saksischen kreits Köpenick.
Leipzig, ambt Oschatz,3000 inw.;7 km van
llallllde. Stad in het pruisisch regeeringsD. de 314 m.hooge Kollmberg ;iets verder districtPotsdam ,
kreitslûterbog-Luckenwalde,

het slotHubertusburg.2)D.qzieRheindahlen. 6000 inw.;sigarenfabrieken,bierLrouwerijen)
Dalllgren.(Kar1Frederik)Zweedschdichter landbouwkundig-scheikundig proefstation.
en humorist,geb.20 Juni 1791 te Stensbruk
Ilalln. Dorp in het beiersch regeeringsin Oost-Gotland,overl.2 Mei 1844,studeerde district Pfalz, ambt Pirmasens,aandeLauter,
te Upsala in de theologie,en arbeidde sinds in een romantisch dal van deVogeezen;1400
18l5 a1s predikantte Stokholm ;vele zijner inwoners.
gedichten werden bi
jzonder populair; hij Ilallll.(JuliusSophusFelix)Duitschrechtsschreef Ook eenroman :Naltttm Frederik.l?t
?k#- geleerde, dichter en geschiedvorscher,geb.

ströms krönika (l83t);Arvidsson bezorgde
eenuitgavezijnerSamladearbeten (Stokholm,
1852,5 dln.,àdedruk 1875).
Dahlgrell. (John Adolf) Amerik.zeeman,

9 Febr. 1.
834 te Hamburg,uit hethuweli
jk
van den tooneelspelerFriedrich Dahn (geb.
18 April 1811 te Berli
jn,overl.9 Dec.1889
te M ùn
'chen),enKonstanze1ueGay(geb.1814,
geb. 13 Nov.1809 te Philadelphia.overl.12 overleed 1894, studeerde te Mtinchen en BerJuli1870,uitvindervan hetnaarhem genoeide li
jn in rechtswetenschap,philosophie en gescheepsgeschut.
schiedenis, werd in 1857 te Mïinchen docent
Dahlgren. (
Frederik August) Zweedsch in het duitsche recht,in 1863 hoogleeraar te
dichter en schri
jver,geb.20 Aug.1816inhet W firzburg,in 1872 te Koningsbergen,in 1888
kerspelNordmark in W ermland,studberde te te Breslaù. Van zi
jn rechtsgeleerde werken
Upsala, trad .vervolgens in staatsdienst, en zi
jn de voornaamste:Ueber die lfrïr/
cus,
g der
bekleedde allerlei ambten;hi
j schreefvolks- X /txg?lpr./#/lz
r?
,
fyw beiplllgtzffpstl/l(1855),Studielt
liederen, drama's, als Ve
rmllittdingarne(1846, zur Ge8clticltte der f/ér///ifzyàïdc/lt,/? Gottesurteile
m eer dan 100 maal achtereen opgevoerd), (t857), Da8 Kriegsrecltt (1870),HaltdelsreelttEtt J/bpzlfyr pâ Stegeborg (Een avontuur og
Qx. ww: z
.z
,
Stegeborg, 1854), enz., terwijl hi
j ook vele
<*'
r..
we.-u <
m.. eh
dramatiache meesterwerken uit andere talen
..t
m
jNul
kk
in het zweedsch overbracht;in 1866 gafhii
wxs
w
'-<'
.
. -1
'

.
-

een mGeschiedenis vanhetzweedschetooneelà
in het licht.

/

?'
t
#

Dahlhausen.Dorp i/hpruisischregeerings-

/

district Arnsberg,kreits Hattingen,.a/'
d Ruhr;

in Nederland voor.Zie voorts Georgina.
Ilalllia-kleurstofren, violette anilinekleurbe
stofe
hoon,
rend
me
et velerlei nuancen, in hoofdzaak
tot drie categoriën : Hofmanns
violet,violet imperialen violet van Perkins.
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vuurvaste steenen,5200 inw.
Dahlia Cwv. Plantengeslachtvan defamilie
der Oompositen, planten m etgroote bloem-

hoofdjes,tegenovergestelde bladeneninulinerijke wortels.De typische soort,D.'
pt
o-ït
x:ï/ï,
s,
afkomstig uit Mexico,in 1789 voor het eerst
naarEuropa (Spanje) overgebracht,komtook
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steenkoolmi
jnen,cokes-branderi
jen,fabriekvan
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Dahlmall.(FriedrichChristoph)Duitschgeschiedschri
jverenstaatsman,geb.l3Mei1785te

J. S.FELIX DwHx.
W ism ar, overl. 5 Dec. 1860 te Bonn) stul
i
'
c
l
t
e
deerde te Kopenhagen, werd in 1829 hoogVbrtrtige (1875), Deutscltes Wéc/lfyhzfc/l
leeraar in de staatswetenschappen te Göttin- (1877),Deutsckes Privatrecltt (1878,lsteafdee-

genjmoestin1837wegenszijnheftigeoppositie ling),Die Jrprzlîfs/'fim Recltt(1879),Die.
/,4,/4/tegen den koning Hannoververlaten,kreeg in st?f der Gt
,
rz/lt
xsepz(1889)) van zi
jn geschierl1842 een aanstelling alshoogleeraaringeschie- k'
lndigewerken:ProkopiuswpzlCt
isarea(monodenis en staatsw-etenschappen te Bonn,was graphle,1*65),DieKönigederGermanen(1861na de revolutie van 1848 een der invloed- 71,6 aideelingen),WestgotisclteStudien(1874),
/
z#z
lpzl (t876),DieAlamaneebe
r
i
jk
st
sr
teedleden Van de constitutioneele Partij, Langobardisclte Sfz
eenigen ti
jd in denpruisischenland- zenslaclttbeiSfz-tx,% dl/f/-.g(1880))Urgescltichteder
dag de reactionnire politiek,doch begon zich germanisclten ,
/
fz?
,
# romanisclten Völker (188tspoedig weder geheelaan de wetenschap te 90,4 dln.
),Gescltichteder deutsclten Urzeit(als
wijden; zi
jn hoofdwerken zi
jn:Gesehiohte der dl. 1 der mDeutschen Geschichte'' in Giesenglisclten Jlrplvfïpzl (1844, vele malen her- brecht'syjgeschichtedereuroplischenStaaten'')
drukt)? Qtbelleltkunde t
9i-deltf.
9cAt
ll/Gescltichte; 1883-88); van zijn historische romans:Ein

Dahkla.

-- 1866 --

Dallolney.
V.
U

Kampf '
?
,
/0?îWpz?l(1876,17dcdruk1892,nederl.:
Een strijd om Rome). Odhins Frpyf(1880),
Kleivtefpzpf/y?:ausder'
lz
-l//ccr?ctzstsovfs.g(1882),
Die Kreuzfaltl.
er (1884),odltinsArfc/lé(1891),
Jl4lian der u'
llfrczàzlïg: (1893);vanzijngedichtcn: lyrische:Zlcölf Balladen (187à),en een
vi
jftalbundels,lnetvelebi
jdragenzi
jnerechtgenoote,Therese von Drosten-llûlshoff,(geb.

deld met Lagos. De industrie, van weinig
beteekenis nog,levertkatoenen stoffen,aardewerk,ijzerenwapens,landbouwgereedschappen,plantaardige zi
jde,verfstoYenuitallerlei
gewassen.
Aan hethoofd der kolonie staat een gouverneur,bi
jgestaan door eeklsecretaris-genel'aal,die hem bi
j afwezigheid,ziekte als an-

ter> (1874), lh'
e.
z4zz?t
z/z
d
vzl
g:s (1876),Rolandin
(1891); Walhall (llde druk 189t); van zijn
dramatischewerken:M arkgrafRiidego.(187i),
lh'
e S/f
xtff.
s/clfzlyfder .
#s'
cfzf'oà(blijspel,1877),Der
Kurier naclt Paris (1883);verder schreefhi*
i
operateksten: Armin (1880), Der Fremdling
(1880), Der Sckmied wpzlGretna-Gl.een (1881).
Dahlla,woestiin,zie Dehna.
pallomey ofbahomé.Fransche bezitting,
voorheen een neqerrijk,inNoordwest-Afrika?
strektzich metzljn achterland uittot12050'

deeld in twee gebieden: Opper-Dahomey
(Haut-Dahomey) en Neder-Dahomey (BasDahomey); Neder-D.is onderverdeeld in de
cercles Porto-Novo, Kotonou, Grand-popo,
Athiemé, Abomey-Allada (waartoe het koninkrijk Abomey behoort), en Zagnado-savalou; de hoofdplaats van Neder-B.,PortoNovo,isdehooft
llnarktderlandbouwproductie
van hetgewest,Kotonou is een centrum van
doorvoer; Grand-popo heeft een visschersbevolking;Ouidah iseenbelangri
jkalgemeen

28 M ei 1845 te Munster;epische:Sind GJ/- derszins vervangt; admlnistratief is D.ver-

N.B.,grenst ten nw .aan Fransch-soedan,ten
o. aan Duitsch-Togoland, ten w . aan den
Niger en aan Engelsch-luagos en wordt ten

handelscentrum. Opper-Dahomey omvat de
cercles Parakou, Zougou , Fada N'Gourma
en Carimana.

z.door de golfvanGuineabespoeld;oppervl. Het onderwi
jsis geheelinhandenderkath.
van eigenlijk D.369000 1tm2.De bijnarecht- zending,die te Ouidah haar hoofdzetelheeft.
li
jnige kust is eentonig, laag en vlak,be. De rechtspraak gescbiedt in eerste instantie
zet met een reeks lagunen,die de kust op

door ambtenaren, administrateurs geheeten,

vele plaatsen van de landzi
jde ongenaakbaar het hof van appèl is te Saint-luouis in Semaken;op eenige km.van het strand vangt negal.
een wolldgebied aan, en de bodem begint
W at het verkeer aangaat is er een goed

terrasvormig opteloopen;(plateauxvanSavé,
van Al-lada,van Abomey en der Mahis);de
hoogplateaux in het gebied van de bronnen
van den Niger zi
jn steenachtig en bezitten
slechts een spaarzamevegetatie,waardoorzij
eenwoesti
jnkarakterhebben.Derivierenv.D.,
aan haar oorsprong ware bergstroomcn,llebbenaan haarmonding een tragen 100p,hetgeen
de sterke lagunevorming verklaart:de voornaamste zijn,gaande van hetoostennaarhet
westen:de Ouèmé,die inhaarbovenloop den
naam 0fé draagt,de Ocpura (okpara) en de
Zou opneemt, de Coufo of Koufo, die het
meer Atbéne vormt,en deMono,wierbovenloop in de duitsche kolonie Togoland ligt.
Het klimaat, aan de kust wegens de uitwasemingen derlagunenzeerongezond,wordt
echter dleper landwaarts geleidelijk minder
schadelijk.De bevolking is zeergemengd;de
overhand hebben de krijgszuchtige Dahomeeërs ofFons;de EjosofW atsjies,vroeger
het hoofdelement, zijn zoo goeL als uitgeroeid;hun taal(hetewesch,spraakkunstigbearbeiddoorSchlegel,Stuttgart,1867),dehoofd-

onderhouden groote weg van Kotonou (Cotonou)aan dekust,overCarnotville,naarNikki,
in het noordoosten des lands, benevens verschillende wegen tusschen de dorpen enz.
onderling.Een telegraaii
jn sluit zichteFada
N'Gourma bi
jdievanSoedan aan MetFrankri
jk bestaat een geregelde veertiendaagsche
stoombootdienst m et de naburige engelsche
koloniëneenwekeli
jkschedienst.Hoofdstadin
Abomey.
Gescltiedenis D. was vöör de 17de eeuw,
voor Europa een onbeduidend land,ternauwernood bekend;de toenm alige hoofdplaats,
het dorp Dahief,lag in de onmiddelli
jke nabiiheid van Abomey,dat in den aanvangder
ltde eeuw door een stamhoofd,Takoedoea,
vermeesterd en tothoofdstad van een nieuw
ri
jk gemaakt werd, welk rijk zich door de
verovering van Allada in 1f24 en het kustland in 1772 belangrijk uitbreidde: Allada
werd nu hoofdstad, '
foen op het einde der
18de eeuw de slavenhandel van Afrika op
Amerika zich gedurig uitbreidde,begon D.
een steeds omvangrijker aandeelaan dezen

taalvan D.,volgens K.M ûller aan deandere handelte nemen;hierdoorkwam hetin nadere
talen van de kust van Guinea verwant.De betrekking tot hetblankeras.W eldrastreden

godsdienstiseenweinigomslachtigfetichisme. Portugeezen en Franschen om den voorrang:
Ten opzichte der producten verschilt Opper- eerstgenoemden gaven den strijd eerst ln
Dahomey zeervan Neder-Dahomey;ditlaatste, 1887 op. Het protectoraatschap van Frank-

omvattende het land aan de kust'tot aan
Carnotville,isinhoofdzaaklandbouwendenrijk
aan allerlei voortbrengselen (olie,vruchten,
caoutchouc,koffe,kolanoten,cocanoten);alle
cultures worden echter nog geheelstelselloos
en meest bedreven in den vorm van roofbouw, die overigens vruchtbare gronden binnenkortvoor langen tijd uitput;in Opper-D
heeftveeteeltde overhand(rundvee,paarden)
en boven de kustworden door de bevolking

ri
jk werd geboren uit de verdragen van
184t,1858,1868 en 1878;toen deFranschen
echter het bi
j deze verdragen bepaalde ten
uitvoerbegonnen te leggen en werk vanhull
protectoraat begonnen te maken, bood de
koningv/hland,Behanzin,opvolgerv.Gle-Gle,
verwoeden tegenstand, hptgeen de expeditie
van kommandant Terrillon tengevolge had
(1890):deze,kort maar bloedig,hadhetverdrag van 3 Oct.1890 totresultaat,waarbi
j

groote hoeveelheden gerookte visch verhan- Behanzin het beschermheerschap van Frank-

Dahra.
(
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rijk over Porto-Novo en Omgcving erkende.
W eldra echter bleek, dat de vorst dit
verdrag als een doode letter beschouwde,
waarop kolonel Dodds van de marine-infanterie met een aanmrrkeli
jke troepenmacht
naar D. werd gezonden; genoemde kolonel
arriveerde 28 Mei1893teKotonou,besteedde
eenige maanden aan voorbereidende maatregelen en begon den veldtochtin September
van dat jaar; hi
j versloeg deDahomeeërs
op 19 September 1893 bi
j Dogma, 4 OctoLer bi
j Poguessa, 6 October bij Adêgon:
onder dagelllksche schermutselingen voortmarcheerende bereikte hi
j Cana,dat6 Nov.
werd genom en, en Abom ey,dat 17 Nov.in
zi
jn handen viel;hi
j ging daarop,het opperbevel overgevende aan kolonel Lambinet,
voor korten ti
jd naar Frankrijk,keerde a1s

Daielos

&QQ

.

-'r-

in e0n buddhistisch klooster te gaan;lli
j regeerde onder leiding van zi
jn wi
jzen raadsluan Mitsi-zane, wel de Confucius van Japan
bi
jgenaamd.
Daillé, (Jean) gezegd Dallaeus,protestantsch theoloog,geb.in Châtellerault,1594,
overl.te Parijs,1670,schreef:I'
raitéde/':1?1ploi des saint plz
':,
s (1632), Apologiewpzfr les
Eglisesz'
/Jpz.
zzl& (1633),De la crèkzlc:des.
Jà)y'
:.
:
stu-lefaitdesimages(1641),enz.
Dailliére.(Julien)Fransch dichter,geb.te
Briançon,1812,overl.teAngers,1887,schreef
tl
'eurspelen in verzen:André C/zlzlïer (1844),
Napole'pzl et Jb:/w/lïs: (1848), la .
lfïdyïpzlde
Jeanne t/'-4rc,en anderedichtwerken,tezamen
onder den titelDrames,.
pplzpo etcpzlfc:(1858)
in het licht gegeven.
Daily New ..
' (eng.,Nieuwsvan den Da,
g).
.

generaal terug, en beëindigde den veldtocht Titelvan een in 1846 door Dilke en Charles
m et de gevangenueming van Behanzin Jan. Dickens opgericht dagblad, een der organen

1894; weinig later nam gouverneur Victor van de liberale parti
j,het bladvanwi
jlen
Ballothet bestuur overde kolonieover;deze Gladstone;het verschi
jntin Londen.

breidde het gebied daarvan noordwaartsuit; Baily Telegrapl'.(eng..Telegraafvanden
doorde expeditiën van Baud en Vermeersch Dag). Londensch dagblad van liberale richkapitein Toutée,korpmandant Decoeur,kreeg ting,waarvan het eerste nummer op 29 Juni
de bezitting haar tegenwoordigen omvang ; 1855 verscheen, als het eerste goedkoope

in 1896-1897 werd tegeli
jkerti
jd een expe- engelsche dagblad (l penny,5 centpernumditie van uit Dahomey noordwaarts e1
1van mer, terwi
jl de andere bladen tusschen de
,

uit Fransch-soedan zuidwaartsuitgezonden, 15 en 25 cent per nummer varieerden);de

om het nog tusschen gelegen land te ver- D.rustte,in gemeenschap metde,jNew-York
overen en de grenzen beider koloniën tever- Herald''Stanley's tw eede expeditie uit.
eenigen ; in een ander deel van het gebied
Dailniel. Districtshoofdstad in de spaanbezette luitenant Bretonnet de streken van sche provincie Ciudad-Real, in de M ancha,

den Niger,terwijlkommandantRicourBorgu
onderwierp. Onmiddellijk rezen toen grensgeschillen metEngeland en Duitschland;die
methet laatste land werdengeregeldbi
jverdrag van 23Juli1897,diemetheteerstebijde
fransch-engelsche conventie van14Juni1498.
Dallra. Naam van hetgebied benoorden
de vlakte vanChéli; in Algerië,hetlandtusschen Miliana en Mostaganem.
Bahr el Kodib, een der hoogste toppen
van den Libanon,onder 34018'N.B.gelegen,

12.000 inw., textiel-industrie,zeepziederijen,
fabrikage van drainage-buizen, brandewi
jnstokeri
len.
'
ljallnyo, grooten, menschen van grooten
naam, in Japan onder vroegere dynastiën
naam der leenheeren offeodale vorsten.
Daine. (NicolasJoseph)Zuidnederlandsch
generaal, geb. te Andennes, 1782,overl.te
Charleroi, 1843, trad in 1795 vrijwilligerin
franschen dienst, maakte de veldtochten in
de Nederlanden,aan den Ri
jn,inDuitschland

Daï,groote,eeretitel,inJapangebruikeli
jk
Dai. (Daik) Hoofdplaats van de afdeeling
Lingga der residentie Riouw en onderhoorighedqn,Nederl.Oost-lndië,aan de rivier Dai,
nablg hare monding in zee, zetel van den
sultan van hetrijkRiouw-luingga,bevatonder
haar inw.talvan m aleische grooten,en heeft
ook een chineeschewijk;deassistent-resident
heeftzi
jn woning te '
landjing Boeton,opeen
halfuur afstand van D.,en de beste aanlegplaats voor grootere schepen.
Daïa, in Algerië laaggelegen land,datin
hetnattejaargeti
jdeblank staat,deszomers
echter droog licht.

kreeg het opperbevelover hetMaasleger,en
werd na het verloopen van dit legeropnonactiviteit gesteld.
Bainos.'
Lithauensche volksliederen.
Daillties,eng.,versnaperingen,lekkernijen.
Baïra. In Egypte: de persoonlijke bezittingen van den Khedive.
Ilairat Pedir. Bovenlanden van Pedir,
naam van de staatjesaan den bovenloop der
Pedir-rivier (Kroeng-pedir),Atjeh;nog weinig of in hetgeheelnietbekend;debevolking
is krijgszuchtig en dapper envereenigdezich
veelalmetde Gajoe's,waaraan zi
jverwant
is, tot kri
jgs- en plundertochten in het0m-

steil en kaal, m et aan den westvoet de be- en in Polen m ede,werd in 1813 tot kolonel
roemde cederbosschen, 1925 m. boven zee- bevorderd,nam in 1830 deelaandebelgische
spiegel.
beweging, maakte zich meester van Venlo,

Dai-but, Groote God,godhèid der Japan- gelegen land.
ners,volgens velen andere naam van Amida
D aïri.Hetzelfde als M ikado.
of Buddha;de tem pel van B. bevind zich te
D ais. Plantengeslacht van de familie der
Kioto.
Thymeleeën, lnet ,een tiental in Zuid-Afrika

Daignée.In hetfransche mijnwezen naam inheemsche soorten,allen struikgewassen;D.

van een steenkoolader v.omstr.1,30 m.dikte. ootl
mifolia, metrose bloemen,wordtin serres
Daï-go Teno. Keizer van Jjpan,898 tot gekweekt.

930, volgde op l3-jarigen leefttd zi
jn vader,
Ouda-Teno, op, die afstand had gedaan om

Daisios.De achtste maand van den mace-

donischen kalender.
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Ila.ja.Staat.
jeaan de w.-kust vanAt,
jeh1
metgelàjknamige hoofdplaats aandemonding
van de Dajarivier in deDaja-baai;genoemde
rivier is èe noordelijke uitwatering van de

groot,meest uitmuntend bebouwd vruchtbaar
land, doorsneden door tallooze rivieren en
kanalen ; 600.000 inw.'hoofdproducten graan,
katoen, vlas, indigo, tabak ; de provincie is
Kroeng-luambesoi.
verdeeldin zesdistricten;hoofdstadisM ansura.
Dajaks ofDajakkers.Zie Borneo,deel1I, Dakar. Bevestigde stad in de fransche
pag.12185.
kolonie Senegal, aan de zuidkust van het
Ila-jaklall
den.Afdeeling van de residentie schiereiland van kaap Verde (Atl.Oceaan)
Zuider-en Oosterafdeeling van Borneo (z.a.), tegenover het eiland Gorée,waarvanhetdoor
strekt zich uit langs de groote en de kleine een 2 kl
u. breede zeestraat is gescheiden,
Dajakrivier;dehoofdplaats,Kwalalfapoers,ligt staat per spoorin verbinding m etSaint-luouis,
a
andevereeniging van de Andjaman ofPoe- is zetel eens bisschops.heeft een regeeringsloePetak,een arln van deBarito,metdekleine gebouw, kazernen, belangri
jke factori
jen,en
rivier,en is verder door eengegraven kanaal 8800 inw. De haven van Ii.wordtvoor de
noordenwinden beschut door hetschiereiland,
verbonden metBandjermasin.
Dajaloelloer. District, in het n.w.deel en voordezuidenwindendoorheteiland Gorée;

van t
)eafdeeling TjilatjapderresidentieBanjoemas (ziealdaardl.llpag.7375),bergachtig,
boschri
jk en woest in het noorden,laag en
hier en daar zelfs moerassig in het zuiden ;
derivierPjidjolang scheidtD.van deCheri-

door zi
jn ligging isheteen dervoornaamste
havensvan W est-Afrika. Frankrijk nam D.

schen uitlouter een dak,datonmiddellijkop

Dakotagroep.onderdeelder krijtformatie.

in 1857 in bezit en deed sinds alles om het
tot een militair arsenaaleneen oorlogshaven
te m aken.
bonscheafdeelingoaloehihetKendenggebergte
Dakor.Stad in Engelsch-lndië,presidentvormt de grens m et hetCheribonschedistrict schap Bombay, Gujerat, 7800 i
nw.; bedeKoeningam ;deTjitandoei,waarvan deTjid- vaartsoord.
L
jolang een zi
jrivieris, maaktde grensschei- Dakota. Voorheen 00n territorie van de
ing m et de Preanger-Regentschappen uit,de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, in
hoofdplaatsvan hetdistrictD.isW anaredja. 1889 verdeeld in twee staten,Noord-Dakota
I)ak.....Zie ook Dac.....
en Zuid-Dakota,ziealdaar.z)Countyofdistrict
Dak.Het bovenste,dekkendeof afsluitende van den noord-amerik.stagtMinnesota,20600
deel van een gebouw, m eestal hellendOor
ge- inw.;hoofdplaats Hastings. 3). Hootdplaats
bouwd tot afvoering van regenwater.
van hetcounty of district D.(5500 inw.)in
spronkelijk bestonden de woningen der men- hetn.o.vandennoord-amerik.staatNebraslca.

Dakotas. Een lndianenvolk in NoordAmerika,zich ophoudendetusschende Mississippi, ten o., het Rotsgebergte ten w.,de
Big-Rivier ten z.,het Dt
zivelsmeer ten n.De
D.,vroeger collectief aangeduid m et den
ontwikkeling staande natuurvolken zijn nog naam Sioux,waren voorheen het machtigste
op deze wijze ingericht.Sinds de woningen aller roodhuiden-volkeren; zi
j waren verechter aan hooger eischen moesten voldoen, deeld in elf groote federatievè stam men ;een
dehuttendoorbouwwerkenwerden vervangen, twaalfde stam vereenigde zich voor lang m et
die door wanden, later door muren,waren de Chippeways.De D.,minder groot van geomsloten, ontstond het op deze wanden of stalte en robust dan het m eerendeel der
muren rustende dak,dat naar gelang van het andere roodhuidentypes,hebben een mesaticeklimaat,detendienstestaandebouwmaterialen phalen schedel en weinig aangename geverschillende vormen aannam ;de daken der l
aatstrekken;zijwoneninwigwamsoftenten,
w oningen in de morgenlanden en in hetalge- voorheen van bisonhuiden,thans van allerlei
den grond rustte,en van uitaarde,vlechtw-erk,
in koude streken uit sneeuw,bestond;w as
dezoodoendeafgeschutteruinatenietvoldgende,
zoo werd hetinwendigetoteen kuiluitgediept;
de,woningen der op den laagsten trap van

meen van die der zuideli
jke kultuurvolken stofenvervaardigd;bovenaljagerszi
jnde,houwaren en bleven plat, meestal m assief,en denook vel
en zich een g'
oeddeelvan hetjaar
van boven m et een laag aarde bedekt om de met vischvangst bezig : deze hebben meer
warmtezooveelmogelijk te weren.Degriek- vaste woonplaatsen,zi
jn bereidwillig om met
sche woonhuizen hadden meestzwakhellende, blanke koopl
ieden,die henwapens,geestrijke
ver over de muren vooruitspringende,over- dranken enz.in ruilgeven voor huiden enz.,
hangende daken,wat dikwijlsin die matede te handelen en gaan hierom voor meer bestraten verdonkerde, dat de wetgever zich schaafd dan het overig deel van hun volk
genooptzag de vrijheid in deze tebeperken; door.De D.leven polygamisch;zi
j zi
jn zeer
ri
jke lieden,vorsten enz maakten vanhunne bi
jgeloovig en elk heeft zi
jn beschermgeest
daken dikwi
jlsware lusthoven. Bi
j de noor- en zi
jn talisman;zi
jgeloovenaaneenopperste
dervolken met hun vochtig klimaat kwam wezen of Grooten Geest.Overigens z'
ljn het
jgers,die
reeds dadelijk hetsteile,vanhetmiddennaar llitmuntende ruiters,en dappere kri
weerskanten h'ellend dak in gebruik; eerst den troepen der Vereenigde Staten reeds
waren vlechtwerk,boomtakken,stroo enz.de meerdere bloedige veldslagen leverden(1852,
dekmaterialen, later traden hiervoor de pan- 1862,1876);in 1876 vernietigde het oppernen in de plaats,met een dakstoelofsamen- hoofd Sitting Bullde geheele legerafdeeling
van generaalCuster.Het getal der D.w ordt
stelvan stijlen en balken.
Dakalieli.Egyptischeprovincie(Muderieh), op 40 à,50.000 geschat (in de staten Noordoosteli
jk van den Damiette-arm van den Ni
jl, en Zuid-Dakota,Montana en W yoming).Van
tussohen de provinciën Scharkieh,Kalioebieh hun taalleverden Riggs en Röhrig spraakm
en Gharbieh en hetM ensaleh-meer)2061km2. kunsten.

Dakryoadenltls.
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Dakryoadenitie. gr., ontsteking dertraanDaktylolyse, gr., het sterven en afvallen
klieren.
der vingers en teenen.

Dakryolitll,(gr.)traansteentje.
Dakryops,(gr.)cystenachtig gezwelonder
hetbovenste ooglid,ontstaatdoorverwijding
van een afvoerkanaal der traanklier, met
achterblijving der tranenvloeistof.
Dakpallnen. Pannen dienende tot bedekking van een dak tzie aldaar). De fabrikage
van dakpannen vormteen tamelijk zelfstan-

Daktyloporenkalk,uitkalkalgen (dakty-

loporen)ontstane ofdeze tothoofd bestand-

deelhebbende kalk;komt vooralvoor in de
trias- en tertiaire formatie.
Dal. ln het algemeen een door bergen of
andereverhevenheden deraardkorstbegrensde
vlakte, kuilen of groeven tusschen bergen,
heuvelen enz.,ook inzinkingen in een plateau
dig onderdeel der aardewerk-industrie. Voor ofhoogvlakte.lsdeafstand tusschen dehetdal
het m aken van D.is een betere en metmeer begrenzendeverhef:ngen,dedalwanden(welke
zorg toebereide kleisoort noodig, dan voor als rechter 0n linker ten opzichte Van een
het fabriceeren van vele andere aardewerk- lnet hetgezichtnaardenkantwelkehetstroosoorten,waarbijde grondstofeenvoudigdoor mend water uitgaat gekeerden waarnemer
het treden wordt voorbereid; de klei, die worden onderscheiden) gering, en komtde

voordepannenfabricatiezaldienen,(pannebak- hoek,waarmee de dalwand opsti
jgtdenrechkersklei)wordtdaarentegengewoonli
jkinklei- ten hoek nabi*#i, zoo ontstaan watm en m et
molensbewerkt.In den regelwordendepannen de bi
jzondere namen van spleten, kloven,
in eenzelfden oven gebakken als de m etsel- afgronden, caùons enz. aanduidt. De beide
steenen. De pannen moeten in dat geval in dal
wanden loopen, zelfs bijbochtige dalen.
het bovenste gedeelte van den oven geplaatst dikwà
jlsevenwi
jdig,zelfsin diemate,dataan
worden: daar zij wegens hunne geringere een vooruitsprong (dalspoor)van den eenen
dikte nlet zulk een hoogetemperatuurnoodig wandeeninspringend deelofnisaanden tegenhebben om gaar te worden dan de bakstee- overgestelden wand beantwoordt. Naderen
nen. Onder de soorten van D.zi
jn de meest de beide dalwanden elkanderzoospreektmen
voorkomende de beverstaarten,plattepannen, van dalengte3b,verloopen de dalwandenin een
die aan den eenen,platten en smallen kant der cirkel naderende li
de
jn
1rZ0O ontstaan al
tge
abr
rva
ei
n
dheid
vlakte en den
voorzien zi
jn met een nokje (neus);metdeze naar de uida
bekken,bassin,circus of
nokjes worden de pannen nevens elkander hoofdvorm
aan de daklatten opgehangen,waardoor de dalketelgeheeten dal
verwi
jdingen. Loopthet
platte oppervlakte van het dak ontstaat;de dalevenwi
jdig metde richting van de lagen
blindpannen verschillen van devorigen,door- der omliggende bergen, dan noemt m en het

datzi
j geen neuzen hebben,waaraan zi
j op- een lengtedal; sni
jdthet dalde strekkingsli
jn

gehangen worden.maardaarentegen metgaten van de lagen der bergen onder een lnin of
zijn voorzien.waardoor spiikers worden ge- m eer grooten hoek doorbreekt het alzoo
slagen,diedepannen aan hetdak bevestigen; die lagen - danisheteën dîrarsdal;heefthet
de kappannen,die in plaats van dakvensters dal een tusschen beiden den middenweg.hougebruikt worden en dienen om aan de lucht dende richting,zoo spreekt men van een diqen het lichttoegang te verleenentotdenzol- .gôntztz/f/tz/y m en onderscheidt echter, wat de
der van het gebouw verschillen van de richting in verband met de richting van het
beverstaarten,doordat zi
j bi
jgeliikelengte begrenzend gebergte aangaat,ook welalleen

een driemaal grooter breedte hebben,en in hoofddalen en bijdalen;tot de eerste brengt
het midden een opzeelting vertoonen,waarin men dan die welke grootebergmassa'sscheieen ope
ning
voo
'
dakpa
nne
n rkomt!
dnOg een ander soort den en de richting van de kam der bergep
van
zijn e holle pannen, de volgen (hoofddalen van de eerste orde) en
engelsche gutter-tiles,die den vorm hebben ook zulke dalen die slechts gedeelten van
van een halven, hollen,afgeknotten kegel,of eenzelfde gebergte scheiden (hoofddalen van

van een halven hollen cylinder;zi
jworden de tweede orde). Dikwijls is hetbovendeel

onderscheiden in vorstpannen of nokpannen een dal een lengtedal, dat zich laterombuigt,
en keelpannen ; vroeger werden de eerstge- het gebergte doorbreekt,en zich a1s dwarsnoefnden voor het bedeltken van geheeleda- dal voortzet; deze wisseling kan zich zelfs
ken gebezigd;tegenwoordigwordenzi
jalleen in een enkel dal meermalen herhalen,zoob v.
nog voor het bedekken der vorsten gebruikt'
; in den Zwitserschen Jura en in de Alledesluitpanneneindelijk hebben d0n vorm van ghanies.
een liggende S (œ-);hetnaarbenedengericht M en onderscheidt bij een dal den bodem

gedeelte van zulk een pan wordt altiid over
hetnaarboven gerichtgedeelte vanèenvolgenden pan heen gelegd;deze soort pannen
leveren een goed gesloten dak, doch zijn
Zeer ZY/aar.

Ilakstoel,zie Dak.
Dakvorst,het bovenste deel van een dak;
ook de bovenste horizontaleri
j pannen.
Dakt?litis,gr-,ontsteking der vingers;D.
syphilitlca, een in:ltratie van dikvloeibare
massa's in het bindweefsel,de geledingen en
beenderen der vingers en teenen; veroorzaakt ernstige misvormingen dier lichaamsdeelen.

(dalbodem, dalzool,dalgrond)ofhet laagste
gewoollli
jk vlakkedeel;dedalrandenofboven-

ste grenzen aan het begin van den dalkuil;
en de dalt,
andelt de groef in den dalbodem ,w aarin zich het van dehoogtekomende
water verzamelt, heet tllblbetl en de hierin

aanwezige diepste insnijding,waar beidehellingen weer bi
jeenkomen dallreg. Als begin van het dal geldt dat uiteinde, waar
achter- en dalwanden elkander snijden, en
als daluitgang het laagste gedeelte van den
geheelen zool; het hoogteverschil tusschen
beide eindpunten geeft het verval van het
dalaan;met de richting diestroomend water

Dal.
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Dalayrae.

in een dal neemt,onderscheidt m en rechter- klassi:catie der dalen naar hun ontstaan
en linker dalwand. Slechts zelden zinkt een hebben zich vooral Suess, Löwl en F.von

dalzool tot beneden zee-niveau (sub-marine Richthofen verdiensteli
jk gemaakt. Als het
dalen).Heefteen daleenterrasvormigbelool' dal vermoedeli
jk door vaneenscheuring der
dan komen op die punten meest watervallelï lagen van het gebergte is ontstaan, tengevoor.
volge van een aardbeving of andere vulka-

Bijzondere dalen zi
jn nog de barranca's
en àe caldera's, alsmede de ravi
jnen (door
bergstroomen in de zi
jden van een berg gemaakte spleten of groeven)in de Andesquebradas,breuken geheeten),de gorgesofcols,
en de bergpassen (groeven die hier en daar
bergketensafbreken).Zi
jndedalenzeergroot
is de afstand tusschen de begrenzende bergen aanmerkeli
jk,dan spreekt men van een
vlakte. Al deze benamingen zi
jn echter betrekkeldk;door hetgroot aantalovergangen
tusschen spleten,kloven,cols,passen,dalen,
vlakten enz.,zi
jn geen bepaalde grenzen aan
te geven waar een groefbegint of ophoudt
een dalofvlakteenz.te zi
jn.
ln velerleiopzichtvormen dedalenmeest-

nischewerkingderaardkorst,endegesteenten
van beide dalwanden derhalve met elkander
overeenkomen, dan spreekt men van solteuringsdalen; heeft echter veeleer hetwaterhet
dal uitgehold, door oplossing,afknaging en
meevoering der gesteenten,die hier en daar
in het dal in deh vorm van rolsteenen enz.
zi
ja opgehooptjen komen overigens de gesteenten aan beide dalwanden metelkander
overeen, zoo duidt pen het dal aan als
een erosie- of '
tdtspoelingsdal;verreweg de
meeste dalen zijn erosie-dalen; is het da1
gevorlhd doordat onderaardsche krachten
de horizontale aardlagen, zadelgewiis hebben Opgeheven, waarbi
j de bovenste lagen
uiteengebarsten zi
jn en zich aan weerszijden

al m et de Lergen scherpe contrasten; de hebben opgehoopt, dan heet het da1 een

laatste zijn koud, gebroken onregelmatig, opltemttgs'- of splqtingsdal; wordt de eene
onbegaanïaar en onherbergzaam,de eersten wand gevormd door de min ofmeerhellende
waimer, vruchtbaar,m eer geëiend,bewoon- oppervlakte der lagen, de andere door de
baar, en aan alle kanten open voor de ver koppen of breukeinden der lagen,zoodathet
breiding van planten en dieren.
geheel zich voordoet als twee overelkander

Bijhet vraagstuk omtrent hetonstaan der gegleden massa's, dan spreekt men van eerl
dalen isin hctoog te houden datsteeds de rergll
jdingsdal.
erosie, de uitspoelende, wegknabbelende en

Dalaguette. Stad op het eiland Cebu,

meevoerende werking van hetwater,daarbi
j
werkzaam optrad of nog optreedt,zelfs bi
j
die welke kenneli
jk door vulkanische werkingen deraardkorsttotstand ziin gekomen
en bi
ie welke ouder zi
jn dan èegebergten
#i
7 d
welkezi
jdoorbreken.Deverschill.benam.als
inzakkingsdalen,scl
aeuringsdalen,uitspoelingsd
a
l
e
n
,
v
e
r
g
l
i
j
d
i
n
g
s
dalen, hebben allebetrekking op de hoofdoorzaak die men van het

Philippt
gnen,19.300 inw.
Dalai Lama, oorspronking mongoolsche,
later in algemeen gebraikgekomenbenaming
van denopperpriesterderBuddhisteailïChina
efl Aziatisch Rusland,door wie Baddha zijn
verlossingswerk voortzet.
D alai-for,naam van twee merenin oostel
i
i
k
Mongolië',waarvanheteene,ookKoeloen#orgeheeten,oafler49ON B.ennabtjdegrens

ontstaan er van aanneemt.Niettemin m aakt van Transbaikalië gelegen, een omvang
men onderscheid tusschen erosiedalen, die heeft van 290 km.,en in het n.door de Aruitsluitend door de werking va.
n het water gun in de Amur afwatert; het tweede,zui-

zi
jn ontstaan,zonder datde richting,hetbeloop van hetda1voorafdoor natuurli
jke inzakkingen als anderszins gebaand en aangegeven werd, en tectonische dalen,zulke die
door een splijting) vaneenscheuring,verglijding ofinzakking deraardkorstzijngevormd,
en door erosie verder gemodelleerd,geëffend
en verdiejtwerden Ofde erosie doorwater
gf door llsklompen isgeschied, is,zooalin
enkele gevallen opgehelderd,overhetgeheel

deli
jk van het vorige, onder 43O 20'N.B ,
heeft een omvang van 65 km. neel
nt een
viertal kleine rivieren op,lzeeft geen ziclltbare afvoerkanalen, is zeer zout,vischrijk,
ligtmet zi
jnspiegel1270m bovenzee-niveau,
en isvoor hetgrootste deelvanhetjaarmet
i
jsbedekt.
Dalarna, het land aan de beide Dal-elven
en aan het Siljanmeerin Zweden,hettegenwoordige leen Kopparberg (zie aldaar),be-

in de meeste gevallen nog een open vraag. woond door de Dalekarliërs of dalbewoners,
Dalen wier waterdoorklimaatsveranderingen naar wie men in het spraakgebruik de proof door wegzakking in den bodem verdwenen vincie,echter ten onrechte,Dalekarliënoemt.

is,noemtmendroogdalen ;dezekomenvgoral

Dalarniet,hetzelfde als mispickel.

voor in karstlandschappen en in woestlnen. Dalayrae ofD'Alayrac,(Nicolas),Fransch
De uitwassching door het water kan ook componist,geb.te M uret,23Juni1753,overl,
onderaardsch hebben plaats gehad;zoo ko- te Parijs,27 Nov.1809;hijcomponeerdemeer
men in kalkgebergten bi
j Triesten in Grie- dan 60 operetten, romancen, liederen enz.;

kenland vele dalen voor,die daardoor ontstonden, dat onderaardsch loopende wateren
zich op verschillende punten over den geheelen loop van betwater holen uitgroeven,
waarvan het een na hetandere ten slotteinstortte,waarnazi
jdoordevoortgezettewerking
van het water met elkander verbonden en
totgewone dalen werdengeësend.Delengtedalen zijn meesttectonische dalen.Voor de

de titels van zi
jn voornaamste compositiën,
waarvan de tekst veelal door La Chabeaussière werd geschreven,zi
jn: l'Eclipse totale
(1782);le Cprdq/ré (1783);1.Dot(1785)4Nina
of la Folle yffr atnour (1786);Azémia ofle8
Saurages(1787);les Deuz Slrlzltxt/.
s(1788)4les
Del
xi
r Petits St
zzhpyt
xrt
g (1788);laSpfr/:orageuse
(1790);Camille oflesp/
z
ff:rrt
z?
zl(t791);Adolpke
'
et Clara ofles .
D:?
xz Prisonniers (1799);Mai-
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Dalens.

-

jn overli
jdenvoltooid had,en datsinds
(1800);Laêman ofla Tp/
w-de bij zi
meermalen werd herdrukt.
NeIws
t
a
d
t
(
1
8
0
1
.
lalazalldsteell, cambrische zandsteen in
Dalekarlië,zie Dalarne.
8(m # rendre

de middendeelen van Zweden.
Dalbeattie. Dorp in het schotsche graafschap Kircudbright,400 inw.
Dalbergilt. L. fll. Plantengslacht van de
familie der Leguminosen,afd.der Papilionaceeën, boomen en klimlnende struiken met
okselstandige bloemtrossen van kleine roode
of witte bloemen;m en kenteen60talsoorten
in tropisch Azië,Afrika en Amerika,D.lati-

Dal-elf Hoofdrivier van het Zweedsche
landschap Dalarne,ontstaat uit twee arm olà,
W ester-Dal-elf; de
de Ooster-Dal-elf en de '
eerste komt ui
t den berg Salfjalletaan de
Noorweegsche grens en uit het m eer Gröf-

velsjö, vormt bij Mora het Siljanmeer,verlaat dit bijLeksant
l weder,en vereenigtzich
bi
jDjurâsmetdebreedeW ester-Dal-elf,die
uit de vereeniging der rivieren Löra en Fula

JpfïtrRoxB.,de oost-indische rozenhoutboom, ontstaat, waarvan de eerste aan de noor-

op M alabar en Koromandel, geeft donker, weegsche grens, de laatste in deFala-meren
zeer zwaar, purperrood hout, hetwelk zeer haar onsprong neemt;de zeer vischri
jke D.
rloopt daarop het landschap Dalarne,
gemakkeli
jk politoer aanneemt en alsblack- doo
wood of oost-indisch rozenhout naar Europa vormt meerdere watervallen, is derhalve
wordt uitgevoerd, waar het voor velerlei sl
echtsbi
jgedeeltenbevaarbaar,verbreedtzich
doeleinden wordt gebruikt.Van D.melanaœy- op vele punten totaanzienlijkemeren,envalt
lon PEROTT.,in W est-Afrika,ishetebbenhout ten oosten van Gefle bi
jElfkarleby na een
loop van 450 km.in de zottnischegolf;haar
val
l Senegatafkqmstig.
Dalbert of d'Albert. (Eugène) Engelsch stroomgebied bedraagt 3t.834 km2.;kortvoor
componist en pianist,geb.te Glasgow,1864, haar monding vormtzi
j n0g een beroemden
werd te W eenen door Liszt opgeleid,deed waterval(zi
e Elfkarleby).
daarop sals pianist kunstreizen door Europa,
Dalem 1)Dorp in de gem.Vuren,Gelderde Vereenigde Staten en M exico,en schreef land,aan den W aaldijk,ongeveer een kwal'sinds 1890 behalve twee piano-concerten,een tier van Gorinchem ;omstreeks400inwoners.
suite en verschillendeanderewerkenvoorhet- 2)Buurtin de gemeenteHoogeloon,N.
-Brab.
zelfde instrument, vele liederen, benevens
D'Alem bert,zie Alembert.
opera's-comique,als,jGhismonda''en,,HetverDalen.GemeenteinDrenthe(arrond.Assen,

trek''(1898),alsook eenopera:Gernot(1897).
Dalbo-llleer, het z-w. deel van het W enermeer (z.d.)in Zweden.
pale.1)County ofdistrictin hetz-o.van
den noord-amerik. staat Alabama, 18.000
inw.,hoofdpl.Ozark 2)Buurtindegemeente
Aalten,Geld.

kantonEmmen),omgeven doordedrenthsche
gemeenten Coevorden, Hoogeveen,Oosterhesselen, Sleen en Emmen, en door ArembergM eppen en Bentheim in Pruisen,bi
jna 4200
bunders groot; de bodem bestaat voor het
grootste deel uit hoogveen: langs de beken

Loodiep, Drostendiep en Schoonebekerdiep

Dale.(Anthony van)Nederlandsch genees- ligt deels laagveen,deels klei;in het westekundige,geboren 8 November 1638 te Haar- l
ijk deel der gemeente groote zandvelden;
lem, werd eerst voor den handelopgeleid, de gem eente bevat,behalve het dorp Dalen,
legde echter later D;00r neiging voor de de dorpen Schoonebeek en Sieuw-schoonemedische wetenschap aan den dag , begon beek,de buurten W achtum en Dalerveen,en
gehuchten de Loo,de Vossebelten Vcenop zi
jn 30stejaartestudeeren,werd stads- de
zen, tezam en m et ruim 2800 inw.;hoofdook
g
enees
ehe
eni
ege
rn
in tz
i
ji
j
dn geboorteplaats,was hier hui
godsdienstleeraar bi
j de middelen van bestaan landbouw en veeteelt
doopsgezinde gem eente, en overl. 28 Nov. Kiesdistrict Emmen; personeele belasting 9de
1708;hiischreef:Aanmerkingen orerdenffpp.p klasse.Het dorp D., een der fraaistevan ge-

(l688), bissertationesdeantiqltitatibusetpî(/?'moribus(1702),Verltandelin.
q ran de pzftf:oralcelen der keidenen (1687), Deprt
zclf/ï,
sreterum
etknicorum (1683,doorFontenelleinhetfransch
vertaald en verkortin zàjn Histoiredesprt
xc/c.
s

heel Drenthe, heeft een in 1813- 14 biihet
beleg van Coevorden ten deele verwoesie,in
1824 vernieuwd herv.kerk ;in 1672- 74 had

het dorp veelvan de Munsterschen te lijden.
Het heeft thans omstreeks 1500 inw.
Dalen.(Cornelis van)Nederl.graveur,geb.
opgenomen), Dissertationes de origineet.
p?'
p- 1626
, overl.om streeks1665;meestportretten,
gress,
ttidolatriae etd'
lf
wcr.
sfïfïpwlzfzzl(1696),enz.;
aronder zeldzaam mooie, met sterk licht
in het bestri
jden van hetgeloof aan tooverij wa
enz.was hi
j een geestverwantvan Bekker. als dat van Sylvius,hoogleeraar te Leiden,
Dale.(JohannesHendrik van)Nederl.taal- Anna Maria Schuurman (naar Janson van
kundige, geb. 19 Februari 1828 te Sluis in Ceulen),enz.
Zeeuwsch-vlaanderen, overl. aldaar 19 M ei
Dalens, (Dirk) Nederl. landschapschilder,
1659 te Amsterdaf
n, overl. 1688; zi
jn
1872,was schoolhoofd in zijngeboorteplaats, geb.
tevens archivaris,bracht uit dearchieven van stoieering bestaatmeestuitveeofbouwvallen;
j vervaardigde ook vele teekeningen met
Sluishet materieelbijeen voor zi
jn Bl
jdragen hi
fp/ de oudheidkunde en.g:,
sc/lï:tpzàï's,inzonderltrid waterverf, di
e minder zeldzaam zijn dan zi
jn
jksmuseurn heeft van
'
pt
zolZeeuwsclt-Vlaanderen (nlet11 Q.Jansseqs, schilderstukken; het Ri
1856- 63),schreefvoorts taalboeken,spraak- hem een ital.landschap met ruïae, waarvan
kunsten, artikelen voor het mztrchief van de fguren doorM.van W ittenbrouckzi
jngeNederl. Taalkunde'', de ,:Taalgids'', ,,Toe- schilderd; ter onderscheidi
ng van zijn zoon
komst'' enz.,en schiep zich een blijvend ge- wordt hijwelde ollde bijgenaamd.
denkteeken in zi
jn Woordenboek der Neder- Zi
jn zoon,Dirk Dalens (de jonge), kortna
landsche taal, waarvan hijhet grootste deel zi
jnsvaders dood geboren,overl.1752.schil-

Dalerveen
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Dalhousle.
i

è

derdemeestkamerbehangsels,en vervaardigde Koo
Peel
pha
eer
nd
stel
vice-president van de Kamer van
ook een aantalnogzeergezochteteekeningen.
onder Gladstone (1843),en kort
Dalerveen,bmzrtin deDrenthschegemeente daarop president van dit lichaam ; a1s zooDalen,400 inw.
danig maakte hij de laatste phase van den

Dalfsen.Qemeentein Overijsel(arrond en stri
jd inzake de graanwetten mede,en deed
kanton Zwolle),omgeven door de gemeenten hij veel voor hetengelsche spoorwegwezen;
Zwollerkerspel, Nieuwleusen, Ambt-ommen, in 1845 organiseerde hi
j de afdeeling spoorRaalte en Heino, 12,870 bunder groot; de wegen van de Kamer van Koophandel,
grond bestaat voor het grootste deel uit terwi
jl daarop binnen een jaar onder zijn
diluvisch zand;langs de Vechten in de buurt- leidi
ng 332 nieuwe projecten ontworpen en
schap Dalm sholte ligt klei,op de grens met begonnen werden,m et een kapitaal van 271
Zwollerkerspel en met Nieuwleusenlaagveen: millioen pond sterling; biiden valv&n het
de gemeente bevat de dorpen Dalfsen en kabinet-peeli
n Juni1846 bleefD.op verzoek

Hoonhorst,en de buurtschappeuAnkum,Oudleusen, Emm en,Gerner,Millegen,Rechteren,
Heisem, W elsum, Ooster-balfsen en Dalmsholte ; de buurtschap Lenthe behoort sinds
1815 nog slechts ten deele tOt D.;de gem.
telt omstreeks 5400 inw.;kiesdistrictZwolle,
personeele belasting 8steklasse;hoofdmiddelen van bestaan landbouw,veeteelt,zuivelbereiding; de gemeente bevatvelefraaiebuitenplaatsen. Het dorp D., aan den noordoever
van de Vecht, waarover hier ter plaatse in
1836 een brug werd gebouw d.te midden van

van diens opvolger als eerste minister,John

Rusell, zi
jn functie vervullen,tothi
j in 1847
tot qouverneur-generaal van Engelsch-lndië

werd benoemd.,,Nimm er,zegt GeorgeSmitb,

sinds Clive, zag een nog zoo jonge man
zicheenzoodanigeverantwoordeli
jkheid opgedragen, en'niettemin, evenals Clive,verdubbelde hi
jhet britschegebledinlndië.''12Jan.
18V aanvaardde hi
jte Oalcutta zi
jn functie,
diehiieen achttaljarenvervulde.Devi
jandige Louding der Shiks deed hem reeds,in
Oct. 1848 tot een algemeenen oorlog tegen

geboomte,ligtaandespoorli
jnMeppel-zwolle, dit volk besluiten en in de zeseerstvolgende
11 km . van Meppel, en 7 km. van Zwolle; maanden veroverdehi
jgeheelPunjab:21Febr.
zi
jn hervormde kerk iseen der grootste en 1849 bracht hijde Sfliksdoordeoverwinning
fraaiste van hetOveri
jselsche platteland,en Van Guierat le laatste groote nederlpag toe
heeft een marmeren graftombe der graven 0n op 09 Maart 1849 werd Punjab tot een
van Rechteren;het dorp is voor het eerstin engelsche provi
ncie verklaard,hijmaaktedit
1227 vermeld gevonden.
land daarop totoperatie-basistegen hetri
jk
Dalgam oen.Plaats in het district Talader Delhi, dat in 1857 van hieruitwerdveroverd;
Eeyptische provincie Menufeh (Mlldirieh), na de annexàtie van Punjab over Bombay,
C000 inw.
de Strait Settlements en BirmanaarCalcutta
Dalgarno.(Oeorge)Schotschphiloloog,geb. teruggekeerd begon hijin1852,wegensmaatte Aberdeen,1626,overl.1687teOxford,stelde regelen tegen de britsche kooplieden te Raneen wereldtaal saam ,uiteengezet in hetwerk goon en derl britschen handel in het algeAk'
s,
sp'
pzl
,
prz/- (1661), en schreef een merk- meen,dentweedpnbirmaanschen oorlog,waar-

waardig werk over het opleiden van doof- bi
jhi
j Pegu enMastabonannexeerde,aldusde
in den eerstenbirmaanschen oorlog veroverde
stommen,getiteld:Didascalocoplllts (1680).
Dalllousie, Stad in de provincie Nieuw- territoriënArakanen Tenasserim vereenigende.
Brunswàik,Canada,2600 inw.2)Gezondheids- saar alle zi@#iden en onder allerlei voorwendstation in een in den vasalstp,
at Jamba ge- sels nog kleinere en grootere gebieden an-

legen exclave van het districtGurdaspllr,der nexeerende (Oudh, Nagpore,Berar,Sattara.

Britsch-lnd.prov.Punjab,onder 32O 32'N.I1, Jhansi) ,,reaching the boundaries fxed by
en 76O0L.vanGr.,23k3m.bovenzee-niveau. nature'',begon hl
J tevenshetreusachtigerijk
Op de toppen en hellingen van drie bergen te organiseeren en te pacifl
ceeren, daartli
j
van het Himalaya-stelsel,heeft m et inbegrip ervaringen opdoendediehem deden schri
j
ve
n:
V an het klei
ne garnizoen 2000 vaste inw ,
Experience frequent,hard,recentexperiwelk getal zicb des ZOm0rS twee en drie- ence- has taught us that war from without
m aal verdubbelt.
or rebellion from within m ay at any timebe
Dalllollsie. (Jam esAndrew Broun-Ram say, raised against us, in quarters where they
markies van)Engelschstaatsman,laatstegou- were the least to be expexted,and by the
verneur-generaal van Engelsch-lndië onder most feeble and unlikely instruments'',welk
de Engelsch-lndische Compagnie, geb. 22 woord in het licht der latere geschiedenis
April1812 te Oxford,overl.Dec.1860 (zoon van Engelsch-lndië een profetisch gezag er5*an George Ram say graaf van Dalhousie l
angde;daar hi
j eenige'blijkengaf,sympathie
generaal,en gouverneur-generaalvanCanada, voor de lagere volksklassen te gevoelen,en
opperbevelhebber inEngelsch lndië,geb.1770, meer zi
jn zorgen te willen wijden aan de
overl. 1838). Opgevoed te Harrow stu- groote massa dan aan de ,,self-seeking and

deerde D.tegelljk met Canning enElgin,met
wie hi##i hier vriendschap sloot en die hem
beiden als onderkoning opvolgden;llijkreeg
in 1837 voor het graafschap Haddington
zitting in het Lagerhuis,waar hii zich bi
j
de torypartij voegde; na den àood zijns
vaders (1838) nam hii zitting in hetHoogerhùis; bij de nederlaag der whigs werd
hi
j
onder de regeering van het kabinet*
.

self-pleasingfew'',stuitte hàjweldra bi
j aller-

1ei gelegenheden op verborgen tegenw-erking
en verdachtmaking. Onder de door hem ingevoerde, als hervormingen bedoelde,nieuwe

regelingen zi
jn de voornaamste het openstellen van alle burgerltike betrekkingen voor
alle inboorlingen en onderdanen derengelsche
kroon in lndië, reorganisatie van den bur-

gerlijken en den militairen dienstzelf,instel-

balhousie.
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ling van een departem ent van openbarewerken onafhankellk van de militaire administratie, invoerirg van de telegraaf,van de
goedkoope brievenpost, uitbreiding van het

Dall.

schiedschrijver,geb.20Aug.1708teVinbergin
Halland,overl. 12 Aug.1763, wijdde ziclï
aanvankeli
jk aan de medici
jnen?vervolgens
aan philosophie en geschiedenis, werd in

lager onderwijs, aanleg van spoorwegen; 1737 bibliothekaris des konings,in 1751leerverder deed fli
j het Ganges-kanaalgraven, a>r van den zweedsçhen kroonprins (later
daarmede voor Hindostan het gevaar voor Gustaaf111),in 1755 ri
jks-historiograaf;wehongersnood verminderende,wegen aanleggen gensdeelnape aan deplannenteruitbreiding
van Delhidoor ReheelPunjab,van Simlatot der koninkltke macht vanhethofverwijderd,
de grens met Tibet, van Assam tot Pegu; kon hiispoedig daarop terugkeeren en werd
ook nam hi
j strenge maatregelen tegen kin- in 1763,kortvoor zjn dood,tothofkanselier
dermoord doorinlandschevrouwen,menschen- benoemd.Hi
jverwierl zich groote verdienste
dwo
oYernge
s en slavenhandel. Gezondheidsredenen
hem ten slotte zi
jn ambtneder te
leggen en 6 Maart1856 verliethi
j Calcutta,
hield zich eenigen ti
jd o? Malta op om ZiJ'n
gestel aan het koudere kllmaat tegoWonnen,
bracht zi
jn laatste dagen door op Dalhousie

ten opzichte van de ethische literatuur van

Zweden, doordat hi
j deze van haar banden
van deftigheid,gemaakte ernst en stijve,als
onaantastbaar geldende vormen bevri
jdde,en
het eerst de taalvan het dagelijksch leven
in het proza invoerde;tot zi
jn grootste ge-

Castle,werd nog voorziin overli
jden bi
j het breken rekent men het overmatig gebruik
uitbreken van den grooïen opstand in Ben- van vreemde woorden en van Ongewone,aan
galen door de kritiek als de oorzaak daarvan andere talen ontleende zinswendingen. Hi
j
aangoWezen, 0n stierf 19 Dec. 1860,zonder vestigde zi
jn roem alsschrijver in 1733 met
manneli
jke nakomelingen na te laten; zijn zi
jn bi
jdragen voorhettiidschriftDenSrensktt
titels gingen over op zi
jn neef,baron Pan- Argus en door zjn hellendichtSrenska frimure; zàin testament verbood nadrukkelijk keten (1742). Van zijn dramatische werken
het publiceeren van zijn dagboek,brieven of zijn te noemen de tragedie Brynhilda en het
eenig particulier geschrift vanzi
jnhand,vöör bli
jspel Den c/kzlt
pp'zf/
c:; met ziin Sreq rike8
50 Jaren sindszijn dood zoudellzi
jn verloo- Alyfprïq (3 dln., Siokholm, 174t-62) legde
pen;door zi
jn dochter Susan werden na zijn hij den grond voor een kritischebehandeling
overli
jden alzi
jn papieren teCoalstoungede- der zweedsche geschiedenis.
Dal-ja Marktplaats i
n het kroatisch-slavoponeerd,tothetjaar 1910.
Dalhousie.(Fox Maule Ramsay,lord Pan- nische komitaat Virovititz,aan den rechtermure, graaf van) geb.22 Ayril1801,overl. Oevervan den Donau,belangrijk stationvoor
6 Juli 1874,diende tot 1831 ln hetengelsche het stoom vaart- en het spoorwegverkeer;
leger,kreeg in 1835 zitting in hetparlement, 5800 inw.
slootzich hierbi
j de whigsaan,enwert
lach- Dalkeith.Stad in hetschotschegraafschap
tereenvolgens onderstaats-secretaris bi
j het Edinburg,aan de saam vloeiing van de North
departement van llinnenlandsche zaken,vice- 0n de South Esk; 7700 inw.;groothandel,
president van de Kamer van kooohandel, en zeepzi
ederi
jen,wol-industrie.
minister van oorlog (1846);bijden valvan Dalkey. Dorp in het graafschap Dublin,
het ministerie-Russell verloor hi
j zijn ambt Ierland,2600 inw.

(1852),werd echter in 1855onderPalmerston

Dall.(CarolineHealey)Noord-amerikaansch,

herbenoemd,en had de opperste leiding van i
n het bi
jzonder voor de rechten der vrouw
het laatste deel van den Krimoorlog en van àj
verend schri
jfster,geb.1824teBoston,huwde
de oorlogen met Perzië en China; in het in 1844 met den predikant Charles D. te

nieuwe kabinet-palmerston kreeg hi
j geen Baltimore, die in 1855 als zendelinr naar
Engelsch-lndië ging; van hare talri
gke gezitting.
Dalias.Stad indespaanscheprov.Alm eria, schriften zijn de voornaamste: Essays tz?z(@
aan den z.w. voet van de Serra de Gador; Sketcl
tes (1d48),W oman'sr/Aftolabour(Recht
6500 inw.;loodsmelteriien.
der vrouw op arbeid,1860),Theeollege,market
Dalibard.(ThomasFrançois)Franschplant- txyltfcoltè't(haar hoofdwerk overdevrouwenkundige, geb. te Orannes, (dept. Maine), kwestie, 1868), verder My FrstAp/ïtflt
y (be1703,overl.te Pari
js,1799,voerdehetstelsel schri
jving eener reisdoor Colorado,Utah en
van Linnaeusin Frankrijk in,hield zich ook Californie-, 1882), W kat/1fJ:really Jtsp?zlabout
m et de electriciteit bezig, schreef: Florae Skakes
peare (1886), Barbarq Fritchiettzstudy
,
Parisiens'
is wrpf/rpvl'
lf: (1740), Tkt
hrieabrége'
e (1892)
pali.(William Healey)Natuurvorscheren
de l'électricitê (1752)enz.
Dalim il, boheemsch dichter en geschied- reiziger, zoon der vorige,geb.2t Aug.1.
845
schrijver der 15de eeuw,geboortig uitMese- te Boston,studeerde aan de Harvard-univerritscà2was domheer te Altbunzlau,isdever- siteit in de dierkunde en vergezelde J. W .
vaardlger van de oudste czechische rtimkro- Foster op zijn onderzoekingsreis naar het
niek.dievande komstderCechen in Bohemen Bovenmeer;i
n 1865 sloot hijzichaanbi
j het
tOt 1314 loopt, en een sterken anti-germaan- wetenschappel
ijke korps der russisch-amerischen geest ademt:zi
jwerd voor de eerste kaansche telegraaf-expeditie,nam na Kennimaal in 1620 te Praag gedrukt,onder den
titel: Kronyka s
'ftvtf klh tera Boleslaulskllto,
vervolgens in 1849, 1851 en 1876; in 1892
verscheen te Cambridge een afschriftvan een
ander. te(Ol
Cambr
dge
cd
hen m anuscript.
ofvain
)Zwee
gevds
on
D alin
dichter en ge118

cott's dood de leiding daarvan over en deed,
toen de onderneming werd opgegeven, op
eigen kosten een onderzoekingsreis door

Alaska (tot najaar 1868),waarvan hii de
reslzltaten in hetwerkA laskaand itsressourees
(Boston, 1870) publiceerde; van 1871--1873
111.

D allam .
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onderzocht hi
jin dienst der Coast and Qeodetic Survey de Aleuten,om vervolgens van
1874- 80 zijn onderzoekingen inAlaskavoort
te zetten;Lehalve een aantalmeest conchyologische en ethnographische verhandelin-

Dall'@ngaro.

1848 ging hi
j met een geheime zending naar
Parijs,en werd in 1849 totgezant te W ashington benoemd, waar hij het zg.BulwerClayton verdrag afsloot; van 1852- 55 fungeerde hijals gezant in Toscane, en daarop
tot 1866 te Konstantinopel. waar hi
j na de
troonsbesti
jging van sultan Abd-ul-Azizgrooten invloed kreeg;in 1871 werd hi
j totpair
verheven. Als schrijveris hi
j vooralbekend
door de werken :France,ypcïc/, literary,pp/J
.tical(1833),Tke p/pzlqrc/lp of tlteyzlïtftf/:classes
(1836),en Historicalcltaracter8(5dedruk1875).

gen schreef hi
j nog:Tribes pé the tr
zfrt
,zizt?
Nbrtharest (W ashington, 1876), Pacipc Cpt
uf
Pilot, .
z'
l/tz,
s/
crf (dl.1,1883),O31masks,labrets
etc.(1884).
Dallam .County of district in het n.
w .van
den noord-amerik.staatTexas;nauweli
jkseen
100-tal bewoners.
Dallae. 1)Hoofdplaats van Dallas county B allmanhafen. llaven aah de kust der
(70,
000 inw.)in het n.o.van dennoord-amer. duitsche kolonie Keizer W ilhelm-luand,onder
.

staat Texas, aan den bovenloop der Trinity 30 20'Z.B. en 3140 30'0 L.v.Gr.
River, in een vruchtbare landstreek,42,000
Dall'@ea Bianea.(Angelo) ltal.schilder?
ind.inw.; oliemolens,handelin graan,katoen, geb.1853 te Verona,werd doorzi
jnvaderbiJ
wol,huiden en vee.2)County inhetz.w.van een decoratieschilder in deleergedaan)open-

Alabama, 80,
000 inw.;hoofdplaatsSelma.3) baardereedsop ls-jarigen leeftld ongewone
County in het z.van Arkansas,10,000 inw , kunstenaarsgaven meteen teekeni
ng van zi
jn
hoofdpl.Princeton.4)County in hetzw van vader opdiensdoodsbed,en verwierlzich zeer
Jowa, 2t,000 inw.,hoofdpl.Adel. 5)County spoedig een eerste plaatsonderdeital.genrein het z.
w van M issouri,13,000 inw.?hoofdpl. schilders;Venetië en Verona bi
jvoorkeurt0t
Buffalo.
studieplaatsen kiezende, schilderde hi
jvoorpk tafreelen uit het volksleven,straatDallas.(Georg, Mifiin) N.-amerik.staats- namelm an. geb. 10 Jul
l 1792 te Philadelphia,overl.

tooneelen,marktscènes enz.,volwaren,zach31 Dec.1864,bekleeddeallerleihoogeambten, k
teln humor,en uitmuntende door ver:jnde
werd in 1845 vice-president,Onder president
eurenzin.Hoofdwerken:Naar de vroegmis,
Buchanan gezant in Engeland, tot 1861;in De twee weezen.

Amerika teruggekeerd,sprak hi
j zich op de Dall'@ngaro.(Francesco)ltal dichter en
meest besliste wijze voor behoud derinte- patriot,geb.1808 te Mansue,in de prov.Tre-

gxiteit der unie uit.
Dallastypie, een in 1873doorden engelschm an Duncan Dal
las gevonden etsm ethode
tot het verkri
jgen van op de boekdrukpers
drukbare graveersels; zie ook GalvanograPhie.
Dallaeus,zie Daillé.
Dalldorl.Dorp in het pruisisch regeeringsdistrict Potsdam,kreits Niederbarnim ,aan de
spoorliinBerli
jn- stralsund,heeftstandbeelden

vanW illlelm 1enFriedrich111,krankzinnigenen idiotengestichtderstadBerli
jn,en3200inw.
Dalles.(The) Stad,hoofdylaatsvanW asco

viso,overl.10 Jan.1873 teNapels,studeerde
op het seminarie della Salute te Venetië in

de theologie,zettezijnstudiëntePaduavoort,
ontving de kerkelijke wi
jding,enbegonvoorlezingen over humanistische onderwerpen te
houden; toen hem in 1835 het prediken

verboden werd legde hi
j hetpriestergewaad
af, en vestigde zich te Triest,waar hij een
groote letterkundige werkkrachtontwikkelde,
tot hi
j in 1847 wegens een vri
jzinnige rede,
gehouden bi
j een ter eere van Cobden gegeven banket,deze stad moest verlaten;hi
j
leidde sinds het leven van een banneling;te
Venetië gaf hi
j in 1848 een klein blaadje:
,!Fatti e non parole''(Daden en geen woorden) uit, en was de zielvan de beweging
van 11 Aug.; hijwerd daarop te Rome lid

county van den noord-amerlk. staat Oregon,
aan de Columbia River,die,niet.vervan hier
de Oascade Ranges doorbreekt,en op welke
men per stoomboot tot Portland vaart;D.
heeft een r-kath. acltdemia,een munt,enz. van het constitueerend lichaam en organiD. is ook de naam van de stroomsnelten seerdehierook,alscommissarisvan Garibaldi,
het eerste italiaansche legioen; na den val
(Rapids)bi
j hetstadje The Dalles.

DallingandBulwer.tW illiam HenryLytton
Earle Bulwer,lord)Eug.diplomaatenschrijver, geb.13 Febr.1801,overl.24 Mei 1870,
was attaché bi
j de eng. gezantschappen te
W eenen,Brusselen Den Haag,kreegin 1830
zitting in het parlement,werdin 1835 legatiesecretariste Brussel,in 1837teKonstantinopel,

waar hi
j een handelsverdrag met de Porte

afsloot, in 1839 secretaris der ambassade te
Pari@#is.en in 1843 gezant te Madrid,waarhij
in 1844 denvredetusschen MarokkoenSpanje
tot stand hielp komen; in M ei 1848 m oest
hj Wegens een protest tegen de geweldmaatregelen van het ministerie Narvaez en
ten onrechte beschuldigd republikeinsche opstandentehebben begunstigd,M adrid verlaten;

van Rome hield hi
jzich alsvluchtelingeerst
in Zwitserland op, daarna in België en te
Pari
js,tothet hem in1859mogeli
jkwasweer
naar ltalië terug te keeren;hIjwerd nu tot
hoogleeraar in de letteren te Florence benoemd;10jaren lateraanvaarddehi
jeenberoep aan de hoogeschool te Napels. Zi
jn
talrijke geschriften zijn meestvan letterkund
ige
en
pot
l
eke
vr
ijzninni
g-pa
riitoit
tisn
cheaa
nrd 0n allen Van 0en
geest doordrongen.
De voornaam ste ziJ*n . Poesie (1840, 2 dlnp
,
waarrnee hi
j ziJ-n eersten roem als dichter
behaalde),de dram a's11Fpzwlzzffp,Ifltx/pltzfï,
Marco Cralieric (1834),Bianca Ccpc/lp,L'ultiyzlp de' :tfrpsï(1864),de blijspelen Fasma en
11Tt
vprp,
'verder Nbrellerecchie ezl'
lfp?':(1869,
schetsen uit het ital.leven),Fantasie drammatichee liriclte(1866,legenden,dramatische
.

hetLagerhuiskeurde zi
jn optreden inSpanje
echter goed, terwiil ook hetspaansche hof
later overi
jling in lezezaakerkende;inAug. stukken,hymnen),Stornelliitaliani(1863,een

Dalloz.
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soortvolksliederen diezeerpopulairwerden),
Algkedellq /tvzf,1.(liederenin hetvenetiaansche dialect),Poeuieescener:hwrzcp/:enStolnia
del tf/tzz,p/p (een'Dante-studie);na zijn dood

--
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hoogte nog mindergemakkeli
jk istebestijgen;het vasteland zoowel afs (tp eilanden
hebben in hef'algemeen steile,rotsigekusfen;
de gebergten ztn over het geheelkaal,het

verscheen nog in 1873 te Milaan eeq deel land en de eilanden waterarm.0p den hoogScrittid'arte.
keten der Velebit aan de Kroatische gxens,

Dalloz. (Paul) Fransch publicist,geb.en metden 1.758 m.hoogen VakanskiVrh,volgt
overl.tePartis,1829-86,wastot1859mede- deketen derDinarischeAlpen.metdenTrogwerker van de ,,Moniteur universel''
1werd lav, 1913 meter; evenwi
jdig metde grens-

vervolgens eigenaar en directeurvan dltblad, gebergten loopt een kustketen,die het Casdat tot 1868 het ofhcieele orgaan der regee- tellagebergte, 760 m .
, den M ossor, 1339 m .,

ring waq; hi
j richtte bovendien ,,Le Petit en den Biokowo omvat.Tusschen de Dina-

Moniteur''en ,:La Petite Presse''op.
rische Alpen en den kustketen verheien zich
Dallw itz.Dorp in het boheemschedistrict meerdere geïsoleerde bergen en bergketens,
Karlsbad, aan den linkeroever der Eger, waaronder de M onte Promina, 1155 m.,en

waarover hier een brug voert, 2000 inw.,
brllinkoolgroeven, porceleinfabrikage, bierbrouweri
jen.
Dally. (Eugène)Fransch medikus en physioloog,geb.te Brussel,1833,overl.teEtangla-ville,1887,washoogleeraar aan de Ecole
d'anthropologie,en gafeen menigte zeer belangwekkende werken in het licht,waarvan
de voornaamste zijn: De l'ltat present des
doctrines médicales tft
zp,sleursrapportsarecla
fkilosopltie et /> sciences (1860);k
h'
Cfr les rtzce,
s
mdigène.
set8'
Mr l'arekéologietf/
lfMeœique(1862);

de Svilaja,1509meter.Dehoogstepuntenvan
het geheelekoninkri
jk bevinden z'
lch in het
wilde bergland van hetdistrictCattaro (0rjen 1898 m.)Van deeilandenbevattenslechts
de grooterederzuideli
jkstenbeduidendehoogten (San Vito op Brazza,778 m.,SanNiccolô
op Lesina,633 m.,de Hum op Lissa592m.),
terwi
jl de Monte Vipera op het schiereiland
Sabioncello een hoogte van 407 m.bereikt.
Grooterivieren bezitD.niet; debelangri
jkste zi
jn de Zermania,deKerkametdeCikola,
de Cetina en de Varenta,van de laatste be-

& &î6rc& ,
: sur les mariages cpzlw zwffïzè,
s et &,
: hoort alleen de benedenloop totD.;alledeze
races pures 91864,; l'ordre &,
9primates et le hebben diepebeddingen;deKerkaendeCetina
.

transformisme (1866); De la ckevelurecp?zlvl:
caractlristiquedesrtlc:: kumaines (1876);InFuy: de /41gymnastique 8ur le #l'
pc/ppp:ence prlcï
ment'de lqwpïfrïzle,desApz
v,
sc/:'
s,etde la prc:
deJ'
APAZIAP,:(1881,metChassagne).
Dalm.,achternatuurwetenschappelijke namen.'J.W .Dalmann,(entomoloog,geb.1787
te Heinseberg,overl.1828 te Stokholm).
Ihlmann. (Johannes) Duitsch waterbouwkundige,geb.4 Maart 1823 te Lubeck,overl.
27 Aug.1875 te W unsiedel,bracht eengroot

vormen watervallen.De overigewateren van
D. bestaan uitkleine beken,welke dikwi
jls
alleen na overvloedige regens verschi
jnen en

StromkorrektionenimFlutgebiet(Hamburg1856).
palmati:.Koninkri
jk,zuideli
jkst kroonland
van Oostenri
jk,bestaatteneersteuiteensmal
kustgebied aan de oostzijde derAdriatische
zee, zelegen (zonder de eilanden)tlzsschen
44O25'-4206 N.
B.en tusschen15O6.-1905.

560 km dekustvanD.Doordevelevoorgebergten,schier-eilanden enlandengtenworden een menigte zee-engten en bochten gevormd,welke de scheepvaartbi
j desteilheid
der kusten zeer te stade komen. Tot de
voor de vaartbelangrjkstebochtenbehooren

.

.

weer spoedig door den karstbodem worden

opgeslorpt.Behalvehetzoutri
jke Vranameer
bezit D. vele periodiek droogliggende bekkens, die door het regenwaterworden gevuld en dan hetlot der bekendeelen.lnvele
deelen des lands bevinden zich grootepoelen
en lnoerassen, vooral in de Narenta-delta;
in den laatsten ti
jd is de drooglegging van

deel der nieuwere rivier- en havenwerk'
en velen dezer m et ernst ter hand genom en.De
van Hamburg en Kuxhafen totstand,schreef: Adriatische zee bespoelt over een lengtevan

0.L v.Gr.,ten n.begrensd doorKroatië,ten o.
door Bosnië,de Herzegowina enM ontenegro,
ten z.en w.door de zee; en verder uit een
50-tal grootere en een m enigte kleinere rots-

dievanspalato endeBocchediCattaro,diemet
haar zeebekken en engten een derschoonste
punten van D.is.Onderdeveleschiereilanden
is de landtong van Sabioncello het grootste.

eilanden (scogliën); in 1878 werd op grond
van den vrede van Berlijn hetgebied van
Spizza (43 km2.
)metD.vwreenigd;door de
tot aan zee reikende herzegowinische landstreken Klek en Sutorina wordtde samenhang van het vasteland van D.optweeplaatsen onderbroken; de lengte van hetvasteland bedraagt 390 km.de breedte wisselt af
tusschen 2 en 70km.;deoppervlaktebedraagt
12834 kmz.
Algemeene gesteldkeid. W at de bodemgesteldheid aangaatbestaatD.inhoofdzaakuit
een karstplateau met talrijke van hetn.w.
naar het z.o.loopende bergketenen; lengtedalen hebben de overhand,dwarsdwalen zi
jn
tameli
jk zeldzaam ;daardoor vertoonthetgebergtevan D.eenmassieven,afgeslotenbouw,
waardoor het bi
j zi
jn onherbergzaamheid en

Langs de kustloopt een zwakke strooming
vanz.o.naarn.w.;ebenvloedzi
jnweinigmerkbaar.Van de eilanden,die zich allen alsvan
het vasteland losgemu ksestukkenvertoonen,
zijn de voornaamste (van noord n> rzuid):
Arbe, Pago, Brazza (het grootste en volkriikste), Lesina, Lissa, Curzola,Lagosta en
Veleda.ln hetalgemeen heeftD.,en in het
bi
jzonder het kustland,hetwarmste klimaat
aller oostenri
jksche landen,ofschoon ditdoor
de zeelucht nog belangrijk wordtverzacht.
De gemiddelde jaartemperatuurbedraagtte
Zara 14,90,te Ragusa 16.60; de gemiddelde
regenval is 80 c.M .;sneeuw valt hier zelden;
de zuidoost(scirocco)isdeheerschendewind,
zeldzamerwaaitdenoordwestenwindtmistral),
en denoordoostenwind (bora);onwederskomen veelvuldig voor,gemiddeld 40 per jaar.

Dalmatl:.
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Berolking.De bevolking van D.bedroeg in 1.406.336 gulden. Aan bruikbare delfstoYen
1890: 522.028 zielen, en einde 1897: 559.672 is D. i
n vergelijking metandere landen der
zielen,behalve de verschillende garnizoenen Oostenri
jk-Hongaarsche monarchie zeer arm;
(tezamen ruim 5000 man); in 1897 hadden in 1898 werden gewonnen : 300 ton asphalt,
op elke 1000 inw.81/1 huweli
jken,413/4ge- 40.011 mud Lruinkolen (voornamelijk aanden

boorten van levende kinderen,en 251/:sterf- Monte Promina bi
j Siverië) en verder nog

gevallen plaats. W at de nationaliteit betreft eenbelangrijkehoeveelheidzouttopdeeilanden
hebben de Serbo-kroaten de overhand;in de Arbe en Page te Stagno) en eenweinigmar-

binnenlanden des landsworden zi
jMorlaken, merenkalksteen.DejachtisinD.geheelvrij.

in het zuiden Rachusiërs en Boccheezen geIndl
u trie,handel,rerlceer. De industrie,uitheeten. Op hen volgen in getalsterkte de gezonderd de li
keurstokeri
j,dekalkbranderij,
ltalianen (ruim 3 pCt.),die vooralin de ha- de zeepziederij,de olieslageri
j en descheepsz
vensteden en op de eilanden zijn gevestigd. bouw staat in D. nog op zeer lagen trap ;

Verder zijn er Duitschers (0,4 pCt.). De
Dalmatierszi
jn stevig gebouwd,hebbenlevendige gelaatstrekken en munten uit doorbi
jzondere scherpte der zintuigen en groote
lichaamskracht;zi
jzi
jn bestandtegenallerlei
vormen van ontbering;hun levenFijzeiszeer
eenvoudig;de kleederdrachten zijn zeerverscheiden. ln religieuzen zin bekooren ruim
50 pct. tot de r.-kath. en 16 pct. totde

orthodox-grieksche kerk;behalve nog 1/1:0/:

israëlieten,bBhooren de overigetoteen protestantsche Of totgeenerleigezindte;der.-kath.

daarentegen zi
jn deDalmatiërsuitermatehandig inhetzelf-makenvanalhetgeen zi
jbijden
arbeid ofvoor huiselijkgebruikalsanderszins

noodig hebben : ruwe stofen voor kleeding,
schoenwerk,touwwerk) gereedschappen enz.

De scheepvaartis heteigenli
jke hooldmiddel

van bestaan der Dalmatiërs,diesindseeuwen
voor debekwaamsteschippersderAdriatische
zee doorgaan.De handelsvloot omvatteeinde
1897: 7343 zeeschepen tezamen metende
28.
000 ton, en 34 stoom booten tezamen 8852
ton; in de 54 bi
j den zeehandel betrokken
havens van D.liepen l
*n 189752.910 schepen,
tezamen 7.013.757 ton binnen ; de hoofd-

kerk heeftin D.een aartsbisschop(teZara)
en vi
jfbisschoppen (te Ragusa,Spalato,Sebenico, Lesina en Cattaro). De Oostersche havens zi
jn Spalato, Zara en Sebenico. De

grieken hebben twee bisdommen, die van handel van D. gaat in hoofdzaak van en
Zara en Cattaro,die onder dem etropolievan naar Bosnië,de Herzegowina en M ontenegro;
Czernowitz suffrageeren.Aan inrichtingen van sinds 1880 behoort D.tot 'talgemeen oosten-

onderwi
js bestonden in 1899: 6 theologiscbe ri
jk-hongaarsch tolgebied.Aankrediet-l
'nstelscholen,5 gymnasiën,2 reaalscholen,1kweek- stellingen bestonden in 1894 :247banken,een
schoolvoer onderwijzersenonderwi
jzeressen, :liaalbank, 2 spaarkassen en 6 voorschot1 landbouw schbol,2 nautische scholen,1op- banken.Aan verkeersmiddelen waren in 1897
leidingsschool voor vroedvrouwen,19muziek- voorhanden:2857km.wegen,waaronder1062
scholen en een aantal diverse inrichtingen

van onderwi
js, verder: in 1897: 6 hoogere
burgerscholen,341 openbare en 18bi
jzondere
lagere scholen; in schoolbezoek (ruim 90
pct. der schoolplichtige kinderen) overtrof D. in laatstgenoemd jaar vier andere
oostenrijksche kroonlanden,nl. Krain (87.8),
Kustenland (74.6),Bukowina (71.9)enGalicië'
(65.2 per 100 schoolplichtige kinderen). ln
1898 verschenen in D.28 bladen,waaronder11
politieke en naàr de taal 21.serbo-kroatische
en 5 italiaansche.
v
be
ot.
tbrepyselen.ln 1.898 bevatte D.bi
tot'
al
j een
oppervlakte
' van 1.283.257 hectare:
133.938 hectare bouwland, 10.492 h.weiland,

km. ri
jks-straatwegen, 126 km. staatspoorwegen, 55 km. bevaarbare riviergedeelten;
verder telde men in genoemd jaar 151 postkantoren, 110 telegraafkantoren.
Bestuur.De landdag van D.is saamgesteld
uitden r.kath.aartsbisschop en den griekschen

bisschop van Zara,en 4t afgevaardigden (10

uit de hoogstlaangeslagenen in de belasting,
8 vertegenwoordigers der steden, 3 van de

kamers van handelen ni
jverheid,20 van de
landgemeenten).D.heeft 9 zetelsindenalgemeenen Oostenrijkschen ri
jksraad.Hetlandis:
administratiefverdeeldin devolgende'Bezirkshauptmannschaften of districten(census1890)

li
on'
p
-v
p
-l
erv
kl.
xM $

I
(

loppervl.
jx.
M
383
777

12.156 h.tuinen,77.778h.wi
jngaarden(d.geen
enkel der oostenr.landen in ditopzichtovertroien),32.640h.oli
jf-zmoerbezie-zkastanje-en
laurierboomland, 593.503 h. geheel aan de
ve
o
vet
re
te
rl
ot
fe
gne)
wi
,j3d81we
.76i2lanhd.(alleen doorGalicië
wouden, 13.383 h.
meren,moerassen, poelen en di
jken,27,605

Districten.

van lletperzischinsectenpoeder),klaver,hooi,
oliifolie,moerbeziebladen ehz.verbouwd;in
1848 bracht de wiinoogst 922.176 h1.wi
jnop.
Zeevisscherij 189t/98: zomercampagne 1898
booten en 8072 visschers, wintercampagne

van lllyrië,verkreeg zi
jn naam naar de han-

.

lolstricten Iin-vi
-erk

Benkovac
Cattaro

1581
674

33409 Metkovic
34807 Ragusa

Curzola
Imoski
Knin
Leslna
Macarsca

590
646
1408
413
530

24381
31.640
46562
25.690
23.211

Sebenico
Sinl
Spalato
Zara

12157
37.521

96S 43.236
1336 46321
1889 l01766
1636 66.725

h.woeste grond.De in hetalgemeen lniddelm atig goede oogst van 1899 gaf185558hectoliter tarwe, 39.
085 hl.rogge,175.188 hl.gerst,
ln zi
jn wapen voert D. drie gekroonde
42.645 hl. haver) 416.
581 hl.mais en 16.
236 luipaardkoppen op blauw veld;delandgkleuren
mud aardappelen ;verder wordennog allerlei zi
jn blauw en goud.Hoofdstad vanD.isZara.
Geschiedenis. Het oude Dalmatië, een deel
vruchten,tabak,chrysanthemum (terbereiding
delstad Delminium of Dalmium, welke om streeks 200 v.Chr. hoofdstad w erd van een
zelfstandig gebied.besloten tusschen de Adri-

atische zee, de rivier Titius (Kerka)en het

1688 booten en 7785 visschers; opbrengst Bebisch gebergte; de bewoners van dit den

Dalm atlë.

-- 1877 -2- -1

naam van Dalmatia voerende gebied,deDalmatiiofDalmatae,dievanjacht,vischvangst,
en veeteelt,doch hoofdzakeli
jk vanroofleefden, geraakten herhaaldeli
jk in oorlog met
de Romeinen, die, nadat de Dalmatii om streeks 168 v. Chr. het jongere rijk der
Ardiaeërs onder koning Sentius veroverd
en bijhethunne hadden ingelijfd en zoohet

Dalm atl:.
.

Labeaticus)endeNaro(Narenta)aanzichhadden onderworpen,tot een ernstigen oorlog
besloten en in156v.Chr.hunneheerschappl)

eeuw. Daarna kwam D. aan Hongari
je, en
koning Koloman deed ook op D.aanspraken
gelden,dat hijin den oorlog metVenetië in
1102- 1105 veroverde. Herhaaldeli
jk stelde
Venetië nu pogingen in het werk om D.te
herwinnen, hetwelk ten slotte in 1420
onder de regeering van koning Siegmund
gelukte, tenminste watde klzststeden en de
eilanden betreft;alleenRagusawisttemidden
van allen strijd,door eenuiterstvoorzichtige
en welberekende politiek jegens Hongari
je,
Venetië en de Porte zi
jn onafhankeli
jkheid

omstreeks 78 v. Chr. was ongeveergeheel
Dalmatië romeinsch gebied; onder Cesar's
stadhouderschap in Gallië enlllyriëslotende
Dalmatiërs zich bi
j de overige lllyriërs aan
tot den stri
jd tegen de Liburners,bondgenooten der Romeinen;zi
j overwonnenenvernietigden een door Cesarafgezondenleger,in
48 v.Chr.een tweede leger,bestaandeuit15

aan de Turken verloren, die het echter bij
den vrede van Karlowitz(1699)en Passarowitz (1718) weder aan Venetië moesten af'
staan.Tentijdedervenetiaanscheheerschappi
j
over D.zetelde te Zara een gouv..generaal;
in de steden was een door Venetië aangestelden contre-capitano de hoogste vertegenwoordiger derrechterli
jke,politieke en

land tusschen het meer van Skutari(lacus

in D.,tenminste aan de kusten,vestigden.In te handl
taven. Het dalmatische binnenland
117 veroverde Metellus de plaats Salona, en ging in de 16de eeuw voor een goed deel

cohorten en 3000 ruiters onder Gabinius,en militaire m acht: overigens bestond het
verbonden zich na beëindiging van den bur- venetiaansche bestuur louter in het ten

gerkri
jg na lange onderhandelingen slechts onderhouden van het land en hetgeregeld
tot een matige schatting. Na Cesar's dood innen van de schatting ; voor hetstoYelijk
weigerden zi
j deze langer op te brengen,en welzi
jn,voorhetonderwi
jsenanderebelangen
eerst in 23 v.Ohr.werd het lpnd door Sta- werd zoo goed a1s niets gedaan.Niettemin

tilius Taurus yolkomen jtot onderwerping was de droefheid der dalmatiërs groot,toen

gebracht,terwtldeheerschappijeerstnade
onderdrukking voor den grooten dalmatischRannonischen opstand van 10 v.Chr.bevestlgd kon worden geacht. Hetland vormde
sindsmetLiburnia en Japydia de provincie
lllyricum.De romeinsche kultuur verbreidde
zich alsnu over het te voren nog zoo goed
als barbaarsche land, land- en wijnbouw
kregen een tot heden niet weder bereikte

krachtensden Vredevan Campo Formio (12
Mei1797) de dogen-republiek ophield te bestaan,en D.onderOostenri
jkscheheerschappi
j
kwaln. Bi
j den vrede van Preszburg moest
Oostenri
jk D. aan Napoléon afstaan (180b),
die het na verdrijving der Russen bi
j het
koninkrijk Italië voegde;toen hijdaarop bi
j
den Vrede van W eenen (1809) ook hethongaarsche deel van D. verkreeg,vormde hi
j

leverde Rome de beste soldaten,benevens
eenige keizers,alsb.v.Diocletianus. Bi
jde
deeling van het romeinsche ri
jk werd D.bi
j
het west-romeinsche rijk gevoegd; bi
j den
dood van keizer Honorius werd het echter
reedsmethetByzantijsche keizerrijkvereen.,
we
lks lotgevallen het alsnu meer dan een
eeuw lang onafgebroken deelde. Met goedkeuring van keizer Zeno werd D.in 489 n.
Chr.doorden oostgothischen koning Theodorik
den Groote bi
j zijn gebied gevoegd; het
vormde nu van 491 af een deelvan hetoostgothische koninkri
jk ltalië,doçh werd door
Belisarius,en voorts,na Totilar'sherovering,
door Narses opnieuw met hetoosterschekeizerrijk vereenigd. In de 6de eeuw werd het

zg. lllyrische provinciën van zi
jn keizerri
jk.
ln 1814 kwam 1).weeraanOostenri
jk ;in1816
werd hetdaarop methet gebied van Ragusa
en een deelvan Albaniëtotaeneigenkoninkri
jk verheven. Van de ztjde varlOostenri
jk
werd nu weleen weinig meer aandachtbesteedaandestofelijkeengeesteli
jkebehoeften
van dit zoo lang veronachtzaam de land,doch
hierbijwerd te werk gegaan op eenwijzedie
weinig berekend was de sympathle der belanghebbenden voor hetvoor hen nieuwe te
winnen. In 1848 werd een beweging tot afscheiding van Oostenri
jk en vorming vaneen
eigen mdrie-eenig'' zuidslavisch koninkri
jk,
bestaande uit D., Kroatië en Slawonië, op
touw gezet,die later,aan hetbegin dercon-

bli
jf hielden; sinds den aanvang der 7de
eeuw werden de eigenli
jke bewoners van D.
door de Kroaten uit hetnoorden en de Serviërsuit het zuiden steeds meer naar de
kustplaatsexien de eilanden voortgedrongen,
en omstreeks hetjaar 1000 werden zijten

tegenstand derIialianenverliep.lndeoostenrijksche grondwetvan 1867 werd D.y:alseen
der in den Ri
jksraad vertegenwoordigde koninkrijken en landen'' metde andere deelen
van de Oostenri
jk-Hongaarsche monarchieop
een li
jn gesteld;toen echter demilitiewet

raakte metde kroatischevorsten;dezelaatste
bleven overwinnaars, en Dalmatie bleef in
hun bezit tot op het uitsterven van het kroatische koningshuis op het einde der llde

oostenrijk-hongaarsche leger zou worden gelicht (4Oct.1869),beschouwdendedalmatiërs,
en m et name de bewoners van de bochtvan
Cattaro, dit als een aanslag op hun vri
jheid?

uitbreiding, aan de vele bochten der kust in 1810 van Dalm atië en de hem afgestane
verrezen bloeiende handelsteden, en hetland gebieden aan den rechteroever der Save de

land door invallen der Avaren geteisterd,die stitutioneele era,1860,toteen ernstigepoging
hier zelfs van 569- 698 onafgebroken ver- scheen te zullen leiden, doch toen op den

slotte doorderepubliek Venetiëonderworpen, ook in D.werd doorgevoerd en voordeeerste
waarover genoem de republiek in oorlog ge- maal het dalmatische contingent voor het

Dalmatl'.
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Daleland.

Daloe-D aloe Plaats op Sumatra,aan de
grepen naar de wapens, verdreven de beambten,belegerden hetfortDragal
j,sloegen rivier'Sosa,linkerzi
jrivier der Rokan-lfenan,
een tegen hen afgezonden detachementuiteen en gelegen in het landschap Tem boesi,een
en trokken zich in hunne bergen terug,waar deel van het onafhankelijk gebied van den

zij, zelve ongenaakbaar,steeds metnieuwe radja vanKotalnten;metde inneming der
insurgenten uit de binnendeelen des landsen sterkte van D.,waarin de toeankoevan Tem uit M ontenegro w erden versterkt;meerdere boesizich na denvalvanBondjolnogstaande
oostenri
jksche regimenten werdenmetverli'
es hield,eindigde hetverzetderPadri's(29Dec.
teruggeslagen, en het moçht eerst generaal 1838).
von Rodich, door toezegpng
' van amnestie, Dalou. (Jules) Fransch beeldhouwer,geb.
schadevergoeding en vrijheid vanweerplicht, 1838 te Pari
js, debuteerde in 1862 met een

gelukken de Boccheezen te bewegen de w apens neder t: leggen enzich teonderwerpen ;
in Febr. 1870 was de rust hersteld. Toen
echter de regeering te W eenen in 1881 ten
tweeden male beproefde de algemeene weerplicht in het gebied van debochtvan Oattaro
in te voeren, brak de opstand opnieuw uit,
om zich w eldra 0ok over het pas verworven

genrebeeld in gips,behaaldein 1870 eenpri
ls,

nam nog hetzelfdejaar dienstalsvri
jwilliger,

m oest,om deelnam eaan decommune,vluchten,
ging naar Engeland,vervaardigde hierterracotta-beelden,de groep Eenm oederhaarkind
wiegend, vele portret-statuetten, groep Een
boerin uit Bretagne haar kind zoogend,enz.,

keerde naar Frankrijk terug,behaaldein1883
Bosnië uitte breiden,zoodathi
j slechts met een Salon-medailleop twee:guurrijke,schilde grootste krachtsinspanning k0n worden
onderdrukt.lntusschen hadden de Kroaten de
meerderheid in denlanddagverkregen,wa>rop
het oudedenkbeeldvaneendrie-eenigkonink-

derachtig opgevatte reliefs: Zitting van de
fransche kao er van afgevaardigden van 23

Juni1789,en een allegorische verheerli
jking
der republiek. Van zl
gn latere werken zijn
ri
jk weder,in 1890 zelfsin denlanddag,ern- nevens talrijke busten in brons en marmer
stigtersprakekwam ,zonderechtereenbepaal- (Rochefort, A. Theuriet,Fl
oquet),de standden vorm aan te nemen of tot een poging beelden van den comounist Blanqui en den
te leiden om hettotwerkelijkheidtebrengen. scheikundigeLavoisier,hetgrafmonumentvan

Voornaamste bronnen omtrent Dalmatië: Victor Noir,eenbachanaalalsfonteindecoratie
voor het algemeene: Petter,Das Xpzlïgr:ïc/l en de groep BacchusAiiadnetroostend(1892)
D. (Gotha 1857),Noë;D.zfzl: Deine fylyelv/elf de voornaam ste.D.is :en begaafdnaturalist,
(W eenen 1W 0); Schii, Kulturbilder tflf: D. die zich tén nauwste aan Carpeaux aansluit,
(W eenen Jm 5); Schatzmayr, D.,#:p#r@.
pA.- zonder in diens extravagantiën tevervallen.

kistor.-statist.Be8ckreibung(Triëst1877);Landesk'
lfzlt
p dessKönigreicltsD.çW eenen1876);Swida,
Das.
Jflil#zTïc/l D. (W eenen 1882);Ruthner,
DasKûstenland zfz?
,
tsdasKönigreieltD.(W eenen
1.
880);Die p:df:k-g-eïchïycA-vsgcrïdcA:Mtmarchie
ïs Gprf und Bild, deel11 (W eenen 1892);
Stefanovicz-vilovsky, Die Gprhd'lim slts/ïch:pl
Ungarn,ïzlD.etc.(Teschen1884);Bidermann,
Die.
&,
gftzzltff:ïl:des ltelttigen .
ffl/lïgr:ïch:D.(in
deW eener,,statistischenMonatsschrift''1885),
Hartlebens Illustrierter F#/lr:r durcltD.(2e
druk,W eenen 1892);v.Eitelberger,Diemittelalterlkken Kunstdenkmaler Dalmatiens (,Gesammelte kunsthistorische Schriften'', d1.4,

W eenen 1884);Jackson,Dalmatia,f/le Quarnero and Istria (Bouwgewrochtenenz.,Oxford

1887),en het sinds 1871teZaraverschi
jnende
jaarboek rManuale de1regno diDalmazia''.
Voor de geschiedenis, behalve de oudere
geschiedwerken over D.vanBomann(Venetië
1778),Lago(Zara1809)enKreglianovich-Albinoni(Zaral8ogl:cattalich,StoriadellaDalmazia
(Zara 1835); Solitro, Documenti :fprïcï sull'
fdfrïtzeJt4Dalmaziaz'
lccpîfk
'eannotati(Venetië
1841);Maschek,Prospetto crpklp/pgïcpdellayfpria della Dalmazia (Zara 1878); Pacor,Die
Operationen in den Apcc/l: 13on Ccfflrp 1869

(W eenen 1870);Cons,La.
prpz
pïzlc:romaine de
Dalmatie(Pari
js1882); Pisani,Lesyèp.
%:,
syïps:
'
vênitiennes:s Dalmatie (Parijs1890);dezelfde,
LaDalmatiede1797 #1815(Parijs1893).
Dalmati:,(hertog van)zie Soult.

Dalry,Stadje in het noordeli
jk deelvan
het schotsche graafschapAyr,4600inw.:i
jzerindustrie,kolenmijnen.
Dalrymple, (David) lord Hailes.Schotsch

rechtsgeleerde en historikus1 geb. 28. Oct.
1726 te Edinburg, overl.29 Nov.1792, studeerde te Utrecht,en bekleeddein Schotland

allerleihoogereqhterlijkeambten;hi
jschreef:
Annalsp/'Scotland,Jrpvlthe aeee8sion p/'Malcplz?z 111, yzfzwtzvl:: Canmore, fp tlte tzcceddï/zl
of RobertI (1776,later voortgezettotaande
troonsbesti
jging derStuarts,1779);Memorials
and lettersrelating fp tke ltistory of Britain 'W
tke reign p/'James I (1762),Historicalmemorials(1769) enz.
Dalrymple. (Alexander) Geograaf en reiziger,broeder des vorigen, geb.24 Juli1737,
overl. 19 Juni 1808,trad jong in dienst
der eng.Oostind.compagnie,deed van 1789af
verschillende reizen naardeZuidzee-eilanden,
bracht de bezochte streken in kaart,en werd
daarop door de Compagnie tot haar hydro-

graafbenoemd5op grond van een doorhem
ontworpen progect deed Cook 1768-71 zijn
eerste reis om de wereld;een verzameling
zijner zeekaarten gaf hij in hetlichtin de
General cp//ecfïpp PJ nauticalpublicationn(Lon(len,1753),ën in orientalrepertoryfrpzzlApril
1791 fp Janual-y 1795.Hijschreef: Historical
cplfecfïpzl of tkesereral'
ptl
ytw:: 4nd discoreries
in thePtzcï/c Oeean (2 dln.,Lond-,1770).

bal segno.Zie Segno
palm atow . Stadin hetrussischgouv.Perm,
Dalsland.Landschap in Zweden,tusschen
distrièt Schadrinsk,aan de lsset,220 inw.
het W enermeer en de grens metNoorw egen,
Dalm ellington.Fabrieksstad in het schot- vormt het klei
ner noordelijk deel van het
sche gqaafschap Ayrshiret 1500 inw., wol- leen Elfsborg, is 4190 kme.,groot en heefj
spinnemlen, deken- en tapiltfabrieken.
een bevolking van 90.000 zielen.

D alston.
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Dalston.Stadsdeelvan noordeli
jk Londen,
Dalton.1)HoofdplaatsvanW hitfeldcounty
van den noord-amerik. staat oeorgië, 3200
inw., vele fabrieken, handel in graan. 2)
Stadje in Berkshire county van den noordamerik.staat M assachusetts,3000 inw.
Dalton.(John)Engel
schscheikundige,geb.
15.000 inw.

Dam âo.

natuur- en scheikundige Dalton,die aan dit

gebrek leed en er een beschrijving van gaf.
llalwigk. (Karl Friedrich Reinhard,vri
jheer von) Hessisch staatsman,geb.19 Dec.
1802 te Darmstadt,overl.aldaar28 Sept.1880,
trad in 1828 in hessischen staatsdienst,
werd 1 Juli 1850 minister-presidenten tevens

minister van hethertogeli
jkhuis,vanbinnen-

5 Sept. 1766 te Eaglesfeld in Cumberland, en buitenl.
;zi
jn politiek en zi
jnregeeringwaoverl. 27 April 1844 te M anchester,werd in ren in hooge mate bureaucratisch en reactio178t hulpleeraar te Kendalin W estmoreland, nair;in deduitscheaangelegenheden betoonde

en wijdde zich hier aan de studiedermathematische en natuurkundige wetenschappen;
in 1785 werd hijmet zi
jn broederJonathan
hoofd der schoolte Kendal,enbegon in 1788
metzi
jnmeteorologischewaarnemingen,diehi
j
nu gedurende zi
jngeheelelevenvoortzette;in
1793 werd hi
jleeraar in de wiskunde en de

hi
j zich een beslist particularist en een
bijna fanatieken tegenstander vanPruisen;in
1866 sloothijzich Li
j Oostenri
jkaan,ennam
op de nadering van depruisischeM ain-arm ee
met den groothertog de wi
jk naarMûnchen,
van waarhijvruchteloosdehulpvanFrankri
jk
inriep; hoewel hii na het tot stand komen

ge
nste
vl
rde
ede met Pruisen 0P de door dit
natuurwetenschappen aan hetcollegeteMan- Van de
chester; aan den ingang derRoyalInstitution land
voorwaarden de militaire COnwerdnogbi
jzijnleveneenstandbeeldvoorhem ventie met Pruisen en in 1870 de opneming

jkafsloot,kreeg
opgericht;hi
jschreef:Meteorologicalessaysand van Hessen in het Duitscheri
p:.
%r'
pfzfïps,
s(Manchester,1793,2dedruk1834). hi
j niettemin 6 April 1871 op nadrukkeli
jk
Nelvsystem p/ckzzlïctfl.
p/lï/pdp.
p/zï:(Manchester, verlangen van hethofte Berljn zi
jnontslag.
Daly. Rivier in het Noorder-territorium ,
1808-27,3 dln.)D.onderzocht de uitzetting
er,vernlenging der gassen, deveerkrachtvan Zuid-Australië,ontspringt in hetgrootetafeldampen,de absorptie van gassen.doorwatqr; land van het Carpentaria-schiereiland, heet

verder brachthijde scheikunde een schrede aanvankeli
jk Katharine,maakt onder 1320 0.
verder door het opstellen van de atomen- L.v.Gr een bocht naar hetn.w.,neemthier
theorie en vandelqerdervasteverhoudingen; den naam van D.aan, en mondt uit in de
Ans
ook bearbeidde hp de zuurstofverbindingen, km
.onbaai Van de Z00 Van Timor;zi
jis160
de stikstof,de koolwaterstoFen enz.
stroomopwaarts met groote booten beDalton. (John Ca1l) Amerik. physioloog, Varen.
geb. 2 Febr. 1825 te Chelmsford in M assaBam. 1) Dwars doprhet water gelegde
chusetts, overl. 12 Febr 1869, studeerde waterkeering. 2) Dwarsstang in de schalm
aan het Harvard College,en behaaldein 185*
/ van een ketting. 3) Plankje tusschen de reop zi
jn Essay ps tke Cprwzf,
sl'
ttte'
ttm den door gisters van een orgel,op de windlade.
de American M edicalAssociation uitgeloofD am ,lengtemaatinAnam ,= 2 liof900m eter
den pri
js;na hetverschijnen van D.eatisepzl Dam, 1) gehucht in de gem. Ottersum,
ltuman p/lpïp/pg.y (
zi
jn hoofdwerk 1859)werd Limburg; 2)deDam, gehucht in de gem.
hijhoogleeraar aan een dermedischescholen Kloosterburen,Gron.
te New-York;tijdens den burgeroorlog was Damalas.(NikolausM.)Griekschtheoloog,
hij eenigen ti
jd directeur van den genees- geb.1842 op Chios, overl.te Athene, Febr.
kundigen dienst b5jhet Potomac-leger. Hij 1892) studeerde te Athene, Erlangen,M tinschreefnog: Treatisepyzw/àpdïp/tw?
/and ltygiene chen,Hal
le,Leipzig en Berli
jn,werd in1871
(1868),Ei
rpon
imentalmetltod ïzlmedicalscience hoogleeraar te Athene; hoofdwerken: Over
(1882), Doctrines p/' tlte circulation (1884). deprincipiën;Catechese;Verklaring derEvanTopograplticaltzzllfpzp,
yoftkebrain(3dln.,1885), geliën (verschenen te Athene,1892- 94).
Ilalton. (Hermann)Duitsch theoloog,geb. Dam anhur. H oofdpl. der prov. Beherah,
20 Aug. 1833 te Oienbacll a.M .,werd in Beneden-Egypte, op een heuvelin de nabij.

1858 predikant der dlzitsch hervormde ge- heid van het Mahmudieh-kanaal;24000 inw-;
m eente te Petersburg.kreeg in 1868 den titel stapelplaats van katoenen en wollen stosen.
van consistoriaalraad, en vestigde zich in De stad heettebi
j de Romeinen Hermupolis
1889 als privaat-leeraarte Berll
ln;van zijn minor.
talrijke werkenzijndevoornaamste:Gesclticltte Dam ào ofDaman. Portuqeesch enclave in
derreformiertenKircheï0èRussland(Gotha1805), de prov.Gujeratvan hetbrltsch-indisch preVertàssult
gsgescltickte (/:3. lutlterisclten Kirclte sidentschap Bombay,bestaat uittweedeelen:
in Russland (1887), Zttr Gt,
z/
?d
l pzl.
s/'
réï/ztl
ïf i1t Damâo Grtzzly: met D.Pequeno, aan de golf
.
//z
?
/q
,
%/t
zzlts (1889),Die erangelische A7y'
c/l: im van Oambay, 98 km3.groot,30,000 inw.,en

//z
l
f.
%/czltf (1890), Die ï'ussisclteKirclte(1891), het oostelijk daarvan gelegen,.door een 10

.

benevens Reisebilder t/?f.
s Griecltenland vfsts km. breede strook lands ervan gescheiden
district Nagar fftu/s/ï,285 km2.groot,28.
000
Kl
e
i
n
As
i
e
n
(
1
8
8
4
)
.
D'AltonJ zie Alton.
inw .,zoodat de geheele bezitting, 383 km2.
Dalton-ln-Furnees. Stad in het engelsche groot is en 58,000 inw. telt; de vruchtbare,
graafschap Lancashire, 25 km . w.n.w. van echter nog slechts ten deele bebouwde boLancaster, staat door een kanaalvan 5 km . dem levertri
jst,tarwe,tabakenz.;dewouden
in verbinding metde zee;14000 inw.,i
jzer- bevatten groote hoeveelheden teakhout. De
industrie.
stad D., aan de bevaarbare Dam an-Ganga,
Daltoniem e, andere naam voor achroma- onder 220 25' N.B. en 720 33'0.L.v.Gr.,
topsieofkleurenblindheid,naarden engelschen heeft twee forten,kerken, kazernen,een hos-

bazzaeeeeren.
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BamaBeu:.

pitaal,is zetelvan dengouverneur(dieonder
den gouv.
-generaal van G0a staat),van een
bisschop,heeft een goede haven,belangrijke
zeevisscherij, katoenweveri
j, mandemakerij,
eenigen handel,en telt 6000 inw. De Portugeezen bezitten ditgebied sinds1558 (Nagar
Hawilisinds 1780).

ko
fûehuizen 0nZ. D. telt omstreeks 120.000
@
lnW ., waaronder 10.
000 armeensche engrieksche christenen. ln industrieel opzicht is D.

(damasquinage heliographique).
pamaseus(arab.esjSjam,0ok Dimisjk).
Hoofdstad van de aziatisch-turkscheprovincie
Syrië (Soeria),de vi
jfdestadvanhetturksche
ri
jk,aan den oostvoet van den Antilibanon,
690 m.boven zeeniveau,in de groote vlakte
Van D.(
111 Ghuta,met 134 dorpen),die rijk

112 km.),Acca en Tripolisgaat)isnietmeer
Z00 aanzi
enli
jk alsvroeger,en gaatgedurig

beroemd om zi
jn con:turen, zijn rozenolie,
zi
jden manufacturen,voorwerpen in gecise-

leerdmetaalen geïncrusteerd hout;hetdamast,
dat thans nog hier vervaardigd w ordt,moet
Dalnaseeeren,van gevlamde :guren voor- onderdoen voor de west-europeesche fabrizien,metalen voorwerpen m et goud en zilver katen; verder wordenergoud-enzilverdraad,
inleggen, b.
v.het staalvan degens, degen- goud- en zilverwerken van allerleiaard,paarklingen,geweerloopen,en anderevoorwerpen; detui
gen, vaatwerk, gereedschap, tapijten,
wordt zoo genoemd naar de stad Damascus, parfumeriën,kostbare olieën en balsem svervanwaar deze kunst door de kruisvaarders vaardigd en bereid; de zwaarden,hier genaar Europa werd overgebracht.Niepcevond smeed voor dat Tamerlan de wapensmeden
een procedé om op een metaal de teekening van D.naarSamarkandwegvoerde,Faren wevan een ander metaal over te brengen door reldberoemd(damasceenscheili
ngen)Dehanmiddel van het licht en de electrischekolom de1van D.,welke over Beirut(chaussee van

aan

koren en vruchten,door de oosterlingen

oudti
jdsals het schoonste der vier aardsche
paradi
jzen geprezen werd. De rivierBarada
(Lh
'rysorrhoas) doorlooptde stad metmeer-

dere armen, bewatert daarop de zich vele
uren ver beneden D. uitstrekkende tuinen
tn.ziDe
ch ei
en velden, i
le
lnlnve
oer
rl
aies
sse
ndelijk in
stad is door
het oosten
rRuren met torens en door grachten Omgeven en heeft9 poorten.De stratenzijnboch-

n0g achteruit;wat den invoer betreft neemt
de vraag naar goedkoope artikelen steeds

toe,hetgeen op eengeleidelijkevermindering
van de koopkrachtder bevolking wi
jst.Uitgevoerd wordt vooral meel, verder w ol,
vruchten,zi
jden artikelen,oliën,balsem enz.;
ingevoerd:rijst,zout,suiker,petroleum,katoenen en wollen stoien,kramerllen.Elk iaar
verzamelt zich inD.een qrootepelgrimskaravoor M ekka. Er zs een nederl. viceconsulgsvestigd.
De stad behoort m et Jeruzalem en Athene
-vertot de oudste steden der wereld; ziJ
schijnt in de geschiedenishet eerst in den
Vaan

tijd derregeeringvankoningDavidvanlsraël,
tig,bi
j sterkenwinddooropstuivendvuilbi
jna die haar na een bloedigen oorlog veroverde;
onbegaanbaar?onzindelijk,en vertoonen naar onder zi
jn opvolger,Salomo,maakte zi
j zich
oostersche wl
jze slechts lange kale,venster- weder onafhankeli
jk,en de koningen van D.
looze muren van leem;in het inwendige der maakten van de deeling van hetisraëlietische
huizen echter,en op debinnenpleinentusschen ri
jk gebruik om huneigengebiedaanmerkelijk
de gebouwen heerschtgroote pracht (fontei- ten koste van dat van lsraël te vergrooten;
nen, zuilengangen,tuinen). De in rechte li
jn ten slotte omvatte het gebied van D.geheel
voortloopende boofdstraat wordt als dezelfde het oostelijk deelvan Syrië;in 810 v.Chr.
beschouwd,die in deHandelingen derAposte- werd het door de Assyrlers veroverd;onder
len (9:11) als de rrechte''wordtaangeduid; de babylonische en perzische heerschappij
over het algem een bezit de stad, trots haar bleef D. een bloeiende stad en hoofdstadvan
hoogen ouderdom,weinig oude bouwwerken Syrië; eerstonder de Seleuciden verloorzi
j
of monumenten,slechtseen romeinschewater- dezen rang.Toen Antiocims Dionysius in 85
leiding en eenigezuilen metinscriptiesen der- v.Chr.in den stri
jd tegendeArabierensneugelijke. onder de zeertalri
jke moskeeën is velde,werd de aanvoerder van deze, Aretas
deberoemdstediederOmmejadenofdegroote 1, door de Damasceenen tot hun heerscher
moskee,oorspronkeli
jk een aan denh,Johan- gekozen; zi
jn nakomelingen regeerden, als
nes gewi
jde kerk,welke op deplaatsvaneen romeinsche vasallen,tot l05 n.Ohr..in welk
heidenschen tempel werd gebouwd,en later, jaarTrajanusD.bi
jderomeinscheprovincie
onder W elid,den zesden kalifvan dedynastie Syriëinli
jfde.Hetchristendomkreegvroegvasder Ommejaden (705-715),in het tegen- ten voetindezestad,hettooneelderbekeeringswoordige,om zi
jn prachten schoonheid ver- geschiedenis van den apostel-ijveraar Paulus.
maarde wonderwerk vanarabischebouwkunst Si
ndsde regeering van Hadrianus voerde zi
j
werd herschapen. Aa
eenredi
ni
ens
ett
-moha
heeft
me
D.
dae
ae
nn den eeretitelvanmetropolis;keizerPhilipqus
sche gebouwen van
m aakte haar tot een romeinsche kolonle;
aantal synajogen, een grieksche,eenmaro- Diocletianus legde hiertegen de Saraceenen
nitische,een syrischeen een armeenschekerk.
0ok worden hier de grafm onumenten van
twe
Se
lma
e de
en
r vr
Oemm
ouwen van den Profeet,Oemm
Habiba, van vele kalifen,

groote wapenfabrieken,arsenalen envestingwerken aan. Later werd D.zetel eens bis-

heiligen, wijzen,dichters,en v/d sultans Nureddin en Salaheddin aangewezen.De bazars
van D.zi
jn de eigendommelijkstev/hgeheele
oosten; zij bevatten zoowel karavanseri
jen

maanden in handen derArabieren onderkalil
Omar.Kalif Moawia,destamvaderderOmme-

schop en bi
jhet Byzanti
jnsche ri
jk ingeli
jfd.
ln 635 viel zi
j na een belegering vafltwee

jaden)verhiefhaartothoofdzetelderarabische heerschappi
j en al zi
jn nakomelingen,
die de westersche beurzen vervangen en waar benevens de eerste Abassiden, resideerzich degroothandelconcentreert,alsbadhuizen, den hier. Nadat Al
manzo Bagdad tot zijn

Damast.
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bame.

residentie had gekozen (753) werd D.door naargelang zi
jin meerdere o1.lnindere mate
stadhouders bestuurd?en vormde toen meer-

de neiging bezitten om tekristalliseeren,zich
malen een eigen kallfaat. ln 1148 werd de onderdewerking derverdundezuren scheiden.
stad door de kruisvaarders vruchteloos beleDam asquinage, fr., hetzeifde als damasgerd;in 1151 werd zijdoor sultanNureddin ceeren,zie aldaar.
veroverd ; Timoer versloeg Op 5 Jan. 1401
Dam asus.Naam van twee Pallsen :
onder de muren van D.de Egyptenaren,en
geboren 305,pausvan 366- 384,
legde de stad een brandschatting van 1 mil- uitPortugalgeboortig,bestreed hetArianisme,
lioen dukaten op ;hoeweldezebrandschatting droeg Hieronymuseen nieuwe lati
jnsche bi
jbetaald werd, drong het leger van den ver- bel
vertaling op, en schreefzelftalri
jke epioveraar niettemin op 25 Maartdestadbinnen grammen; hi
j overleed in 384,in zijn 80ste

en werd zi
jte vuur en te zwaard verwoest levensjaar? en werd later heilig gesproken ;
W egenshare belangri
jkheid voor denhandel gedenkdag 11 Dec.
werd zijechter spoedig weer herbouwd.Den
Damaslts IL WaS onder den naam Poppo
eerstvolgenden ti
jd waren nudeMamelukken, bisschop van Brixen: werd 17 Juli 1048 te
als beheerschers van Egypte, ook meester Rome tot paus gewl
jd,stierf echter weinig
van D.;in den herfst van 1516 werd destad
met haar gebied ten slotte door sultan Selim

later,9 Aug. 1048.
palnazan.Hoofdplaats van het kanton D.

1bijhetosmaansche ri
jkingelijfd.Sindsdien (11 gem., 7770 inw.) van hetfransche dept.
ti
jd wasD. als zetelvan een turksch stad- Lot-et-oaronne,22 km van Nêrac;1570inw.
houder een belangri
jk puntvan hetturksche D alnbaell. Stad in het duitsche district
ri
jk. 14 Juni 1832 namen de Egyptenaren Beneden-Elzas, kreits Schlettstadt, aan den
onder lbrahim Pacha de stad in, waarop de voetderVogeezen,en aandespoorli
jnSchlettPorte haar in 1833 met Syrië en Palestina stadt-zabern;2900 inw.;wi
j
n
b
o
u
w;
bovende
aan Egypte afstonâ; reeds in 1840 echter stad,die in 1340 stedeli
jke rechten kreeg,de
dwongen de mogendheden M ehem ed Ali om
Syrië weder aan de Porte terug te geven ;

sedertis D.weder turksch en zijn de oude
slechte,hopelooze toestanden weer tot heerschappi
j gekomen: ln 1840, nog onder de
egyptische regeerlng, had hier een wreede
jodenvervolging plaats,bi
jwelkedefanatieke

slotruïne Bernstein.
Dam baell. (Otto) Duitsch rechtsgeleerde,

geb.16 Dec.1831te Querfurt, studeerde te
Berlijn, bekleedde verschillende rechterli
jke
ambten, bearbeidde de ri
jks-postwetvan 28

Oct. 1871, benevens andere wetten en bepalingen voor het post- en telegraafwezen en
fransche consul,graafRatti-M enton,dehoofd- werd in 1873 hoogleeraarin strafrecht,staatsrol speelde; en 9- 16 Juli 1860 werd door recht en volkenrecht: hi
j schreef: Beitrt
ige

de mohamedaanschebevolkingeengruweli
jke z'l,rderfzc/l'
r:r0nderXrïvlïlt
zl'
ppr/#hr?4ll.t
?(1860),
slachting onder de christenen aangericht, Da.
%
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/
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gr
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l
f
(
1
87
2),enz.
waarop de meeste overgebleven leden van
Dam bord,zie Damspel.
dien godsdienst zich te Aleppo et
l andere
Dambourney. (Lou'
ls Auguste) Fransch
plaatsen vestigden ;de aanleggers en andere
hoofdschuldigen van deze slachting werden
door het turksche gouvernem ent met den
dood gestraft.
Damast.Oorspronkeli
jk een zi
jdenweefsel
van ééne kleur m et ingewerktefiguren,thans

scheikundige en naturalist, geb.en overl. te
Rouaan,1722- 1795,schreef, behalveeen bur-

lesk gedicht?getiteld leCpw?d'oeilpurin (in
hetnormandlsche dialect,1774),verschillende
we
tenschappelijkewerkes,a?l
s
Re
eueilt
p gzpz-:
e&lés et d'erpériences ylfr les ft
d
'
,
/îf'
?
,
f'
rtwsolidespr
.

ook geli
jksoortige weefsels van wol,linnen, tos'
rfkl/lff:rindigènes cozzlv///kll
kzffl
z//(T'
6.
r pt
z.
ines
kytoen of tw ee of m eer dezer spinstosen,is t
e
t
p
f
l
'
l
z
t
t
g
,
t
w
(
1
76
8
)
,
I
ns
t
r
ê
t
c
t
i
o
è
b
a
?
,
f
/
l
a
c
M/
f
f
z
z
t
,de
afkomstig uit het oosten en zou hetallereerst /fgarance (1788),Histoi
r
e
de
s
pl
an
t
e
s
q
ui
:
.
érte Damascus! volgens anderen het eerst door îtent& 1a,teinture (1792).
de Babyloniërs vervaardigd zijn.
Dameke.(Berthold) Duitsch muzikus,geb.
Dam astpapier, wit en verschillend getint 6 Febr. 1817 te Hannover, overl 1.5 Febr.
glanspapier, waarvan men door inpersen van 1875 te Part
js;leerling van AloysSchmitten
bloemstukken enz.hetvoorkom en van damast F.Ries te Fr
ankfurt a.M .;werd in 1837 diriheeftgegeven;het wordtin deboekbinderi
j. gent der Philharmonischen Gesellschaft te
in de kartonage- en in de luxe-papierfabri- Potsdam ;vestigde zich in 1845te Petersburg
kage gebruikt.
in 1$55 te Brussel, in 1859 te Parijs;waseen,
Damaststaal ofgedamasceerd staal.Staal- vurig vereerder va
n Berlioz;zi
jn eigen com-

soort,oudtijds in de beroemde wapensmede- positiën (oratoriën,koren,klavierstukken)geri
jen van Damascus voor de vervaardiging tuigen van veel routine, echter van weinig
van sabelklingen gebruikt; de grondstof,uit oorspronkeli
jkheid.
Kaboelin Afghanistan afkomstig, bezit de
Da
me
.
(
f
.,van latijn domina,meesteresse
eigenschap om, wanneer hare oppervlakte des huizes,r
evenals het spaanschedoiaen het
m et verdunde zuren is afgebeten,een teeke- ital
. donna) Oorspronkeli
jk in Frankri
jk een
ning te vertoonen,die uitheldereen donkere eeretitel voor vrouwen van adel,thans een
lijnen bestaat; deze eigenschap gaat door algemeene titel,in Frankri
jk slechtsvoorgehet omsmelten niet verloren ; men heeft dit huwde vrouwen,el
dersvoorallejongevrouverschijnsel, damasceering geheeten en dik- wen van gegoeden stand gebruikeli
jk.Notre
wi
jlsnagebootst (zie Damasceeren),getracht !)J,zp,:, onze Lieve Vrouw, de moeder van
te verklaren door aan te nemen dat er ver.

Ohristus. Dames de France: voorheen titel
schillende koolstofverbindingen van het iJ
'zer van de dochtersder koni
gen van Frankri
jk;
in heze staalsoort voorkomen en dat deze dqmen de la cpvr of du .ptxn
?fï'
,
.
:.
'eerste vrouwen

Dam er
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Dam lette.

(71-.r

in rang van het gevolg eener koningin of Damfari, behoorende tot Kanianga.Franschprinses; dame y'ttfpvoa, degene die een ko- Soedan; het land wordt door bambaras be-

ningin bi
j de keuze van tooientoiletterzijde woond en doorvelemoorschekaravaneu,met
wie vooral zout verhandeld wordt,bezocht.
Frankri
jkookdetiteldiedereligieusesvaneen
Damga.subdivisievanFouta-Toro,fransche
staat.Dame tf'//tlAlozézfz.
:.eeredame.Dame is in

klooster dragen. ln het kaartspel: vrouw ; kolonie Senegal,hoofdpl.M atam .
dame de cp:zfr ofJudith :hartenvrouw ; dame
llam garten. Stad in het pruisisch regeecarreau of Rachel:ruitenvrouw ;dame depique ringsdistrict Stralsund,kreits Franzburg,niet

ofPallas: schoppenvrouw ; dame de trèFe of ver van de Mecklenburgsche grens,aan de

Argine: klavervrouw. ln het schaakspel: monding van de Recknitz in het Recknitzer

koningin. Damesde la halle: naam waarmee
men de koopvrouwen in de hallen, overdekte marktplaatsen in Frankri
jk,aanduidt.
Damegalante,lichtzinnige vrouw,vandubbel-

meer,en aan despoorli
jnStralsund-Rostock;
1800 inw.; iesschenfabrieken, reederi
j, visscheri
j,handelin graan.D.kreegin1258van
vorstJaromar 11vanRûgenstedeli
jkerechten

en die van de laagste klasse in Frankri
jk a1s
dame aangesproken, terwijl de vrouwen.uit
demiddenklassedemoiselleswerden genoemd;
door aanhechting van hetbezittelijke voornaamwoord ma (mijn)ontstonden de vormen
Madame en Mademotselle (mevrouw en mejuirouw).Dame!isook eentusschenwerpsel,
een soort uitroep van bevestiging, ook gebezigd om verbazing te kennen te geven.
Damer.(AnnaSeymour,mistress)Engelsch
beeldhouwster, geb. en overl. te Londen,
1748-1828,vervaardigstervanhetmarmeren

1648-1815 behoorde D.aan Zweden.
Damghan. Stad in Perzië, aan den weg
van Teheran naar Mesjed,2000 inw.;velen
zoeken in haaromgeving het oude Hekatompylos;de omvangderthansvervallenvestingmuren getuigt van de vroegere grootte der
stad.
D am hert,zie Hert.
Damiani. (Peter) Een der invloedri
jkste
geesteli
jken derlldeeeuw,geb.1007 te Ravenna, overl. 23 Febr.1072,trad in 1036 in
den geesteli
jken stand, werd in 1057 kardi-

zinnig gedrag.Dame .
v :/ézl,zich alsdame,als en vestingwerken;in 1322 werd hiereen vrede
gegoed voordoen,zich airs geven.ln de 16de gesloten tusschen vorst W izlau l11vanRûgen
eeuw nog werden de vrouwen van dehoogste en Hendrik den Leeuw van Mecklenburg;van

standbeeld van George l1l te Edinburg,van

naal-bisschop van Ostia,nam in 1059 deelaan

dendbeuns,tevav
Lo
nHuNe
s
nDahvey,
tvastnaddheuitswetee shie
tnc
onceinlieprd
esrterLha
eralijnk;
en,ziji
j
dsecht
eften
na
mpl
ho
rn
eyi
mo
ie
ie
ut
we
nve
gr
e
ri
kolos-koppen die de Henleybrug te Londen
versieren,enz.
Damerghu.Landschap aan de zuidgrens
der Sahara metBornu,onder 150 N.B.,en 80
O.
L. van Qr.,een vruchtbaar oasenland,bewoond door negersdiedekanurietaalspreken,
en door haussa,die zich min ofmeermetde
berbers hebben vermengd. De voornaamste
Plaatsen hierziin voleensBarth,diehetland
zn 1851 bezocbt:Taghelelen Kulan'kerki.
pamerow-tHeinrichPhilippAugustlDuitsch
geneeskundige, geb.28 Dec.1798 te Stettin,
overl.22 Sept.1866 te Halle,wjdde zich in
het bi
jzonder aan de zielsziekten,en stond
aan het hoofd van verschillende duitsche
krankzinnigengestichten, laatsteli
jk (Londen
1842) van het naar zi
jn plannen ingerichte
lrren-, Heil- und Plleganstalt voor de provincie Saksen,bi
j Halle;hi
jschreef:Ueberdie
relatire Torlïstslfzl.ç der Irren-,Heil
-'
d
oltfPpeganstalten (Leipzig 1840),Sefologe,:ïzl6 l4uAzlsinnsstudie (Hal1e 1853), Z'
ur Kretinen- /
?
:zl#
Idiotenfrage (1858), Ueber die Grundlageder

werden door kardiyaal Cajetan verzameld
(volledigste uitgave fenetië 1743,4 d1n.).
Dame
lens,(Robert François) geb.9 Jan.
1715 te Tieuloy bi
j Arras in Frankri
jk,was
eenigen ti
jdsoldaat,daarophuisknecht,leidde
eenigen tijd een zwervend leven,en kwam in
1756 te Pari
js, waar de agigatie tegen de
willekeur van Lodewijk XV bi
jhem hetplan
tot een aanslag op den koning totri
jpheid
bracht;3 Jan.1757 begafhi
j z/ch naar Versailles en bracllt den vorstop 5 Jan.in de
nabijheid van Trianon meteendolkeenlichte
wonde in de rechterzi
jde toe;trots alle pogingen der rechters om hem ietsteontlokken
bleel'hi
j bijdeverklaringgeenmedeplichtigen
te hebben en slechtshetvoornementehebben
gehad den koning in zi
jn despotische wi
jze
van regeeren te tuchtigen;nagedurendetwee
maanden op elke denkbare wl
Njze te zijn gepi
jnigd en gemarteld werd hij,onkenbaar en
mz
Qsvormd, rmetgeschroeide,uitgerekte,gepletterdeen gebroken''ledematen,op28Mrt.
1757 opdeGrève-plaatsteParijsmety
:gloeiend

Antltropolwie '
l
fzl: Psycltiatrie(186t)),Irrengesetze '
?
,
fn,
t
f v'
erordnungen inPreussen(1863)enz.;
metFlemipg en Roller richtte hi
j in1844het
Allgemeine Zeitschrift fûr Psychiatrie''op.
pames. (W ilhelm) Duitsch paleontoloog,
Feb.9 Juni 1843 te Stolp
-inPommeren,werd
zn 1891 hoogleeraarte Berlijn,en kustosder
paleontologische afdeeling van hetmuseum
aldaar; hi
j bearbeidde inzonderheid de echiniden van het jura-en tertiaire ti
jdvak,de
aptaeopteryx-type en de ganoïden;m etKayser
gaf hi
j eeniye reeksen Palöontologiselten Abltandlungen utt (1883,1886 v.
v.)
pam l'
a. Hoofdplaats van het landscbap

zaam doodgemarteld.
Damiette.(arab.Doemyât)Egyptisch gouverneurgchap aan de Middell.zee,omgeven
door de provinciën Gharbieh en Dekalieh,
904 km2.groot,44.000 inw. De geli
jknalnige
hoofdstad,gelegen onder 31025'N.B.
,aanden
rechteroever van den grooten oosteli
jken
Nijlarm, 8 km. van diens monding in de
Middell. zee, 4 km.van hetMensalekmeer,
eindstation derspoorltnTanta-Damiette,heeft
een aantalzeer schoone m oskeeën,m eerdere
badhuizen,bazars,is zetelvaneenkoptischen
bisschop, en telt 35.000 inw.;de voorheen
aanzienn
ll
jke industrie dezerstad is thans in-

Mimik z
?
,
1zl4 Pkysiognomik t
z/.
sfreierBeitragzur lood,gloeiende o'
Ple,tangen enpaarden''lang-

Dam llavllle.

--
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Bam m ara.

gekrompen t0t een weinig woll
en stoien-

Damm.1) Altdamm,oudttjds Damba,stad
fabrikage;de handelis nogsteedsaanzienli
jk inhetpruisischregeeringsdistrictStettin,kreits
(ri
jstuitd
'eomgeving,zoutengezoutenvisch Randow,aan de monding van dePlöneinhet
naar Syrië, Klein-Azië en de havens ,der Damm scher m eer, dat 4 km .lang en 2 km.
Egeïsche zee)De door twee forten bestreken breed is,aan de spoorli
jnen Stettin- zoppot
riviermonding iszeerondiep enverguntslechts en Altdamm- Gollnow ; 5400 inw.; vele fa-

kleine schepen binnen te loopen.ln denabijheid van D.lag voorheen de stad Thamiatis,
die ten tijde der kruistochten,toen hetals
de sleutel van Egypte gold,meermalen belegerd en eindelijk in 1249doorLodewi
jkden
Heilige veroverl, echter kort daarop door

brieken.2)Dorp in hetbeierscheregeeringsdistrict Unterfranken , ambt Aschaienburg,
3100 inw.

Dam lnann.(Kar1)Daitschdierartsenschrijver,geb.22Oct.1839teGreisswald,studeerée
te Berli
jn, werd in 1865 hoogleeraar aan de

den m amelllk Melik es Saleh heroverd,en ten landhuishoudkundige academie te Proslall,in
slotte door den egyptischen sultan Bibar 1833 aan de academie te Eldena,en na.de
volkomen verwoest werd; zij werd daarop opheffng dezer instelling in 1877 aan devee-

artsenijschool te Hannover;hi
jschreef:Die
Gesunikeitsppege der Jt
zzàtfv?ïrfachtz/'
f/ïchesHausyt
ïlfg:fï:r: (Berli
jn 1883- 86, 2 dln.,2dedruk
1891).
Dammar.(Dhamar) Stad in hetarabische
landschap Yemen, zuidelijk van Sana)met
Smith ontnomen en aan de Turken terugge- een hoogeschoolen 10 à12,
000 inw ;beroemde
geven,die haar in 1833 aan Egypte m oesten paardenl
bkkerijen;D.werd in 1879 tendeele
afstaan.
door de Turken verwoest.
Damilaville.(Etienne Noël)Franschletter- Dammar(maleisch:hars)Dammarahars,kateen weinig zuidelijl
qer,ophaartegenw.plaats
herbouwd:in 1798 werd zi
j ingenomen door
de Franschen, die hier op 1 Nov. 1799onder
Kléber een belangri
jke overwinning op de
Turken bevochten; weinig later echter werd
zi
j hen door de Engelschen onder Sidney

kundige, geb. te Bordeaux-saint-clair, omstreeks 172t, overleed 1768, was commies
aan het bureau der Vingtièm es,welkefunctie
hem in de gelegenheid stelde Voltaire,met

teoog-hars, steenhars. ln lndië naam van
allerlei harssoorten , vooral van die w elke

afkomstigzijnvan Dammara-soorten:meestal
vloeien deze harsen vanzelf endikwijlsinvri
j
wien hi
j op voetvanvriendschapstond,exem- groote hoeveelheid uit den stam derplanten;
plaren van verboden boeken en geschriften soms echter is het maken van insni
jdingen
te doen tqekomen;hijtrad 0okinverbinding noodig; de bekendste soort is de damm ar

met de encyclopedisten en werd eenverwoed poetih, afkomstig van Dammara alba.De D.
vijanddeschristehdoms;menhieldhem langen behooren tot de harde harssoorten; eenmaal
ti
jd voor den schrijver van Clo-istianismeéJ- ilï de luchthard geworden bevat zi
jweinig

roill (1756), van het pamphlet l'Hlmnêtetê
f/l/plpgk'
lf: (1767), welke onder den na>m
Boulanger in het licht werden gegeven,en
van verschillende anderesoortgelijkewerken;

ofgeen etherisché olie,zi
j hebben een doorschl
lûend witte of geelachtige kleur en zi
jn
amorph; zi
j lossen gemakkeli
jk op in ether,

mf'
r l'lt%stoin-e de la pltilosophie en France c,
'?.f

(ruim 11/2 millioen kilogr.)Dammar Icpefis

chloroform, benzol,zwavelkoolstofen in ethehet eerstgenoem de bleek echter later van de rische en vette Oliën, slechts %en deele in
hand van baron d'Holbach afkomstig te zi
jn. alcohol en petroleum-ether.M en gebruikt ze
Ilam iron. (Jean Philibert)Fransch philo- voor het maken van vernissen,inchloroform
soof, geb. 10 Jan 1794,overl.11 Jan.1862 opgelost tot het afsluiten van microscopische
te Parls,leerling van Oousin,washoogleeraar preparaten,bi
j hetbatikken,vooriambouwen
aan de Sorbonne,scllreefvelevdrhandelingen enz. Per jaar wor:t ui
t Nederl.Oost-lndië
in de !,Globe'', later onder den titelEs8ais voor meer dan een millioen gulden uitgevoerd

XIXeWlcf:(1828)verzameld en inboekvorm
(2 d1n.)uitgegeven,verder:Coursdewhï/pdpph
.
ie(12dedruk,1842),Essaisur l'ltistoiredela
p/lï/pdpp/l
ï: en France tzzfX Vllesiècle(1846),
M émoires ppzfr serrir &l'ltistoiredelapA'
J/p,
sopA1
d'
tt X rff: siècle(1858- 64,3 dln.)enz.;ook
gaf hi
j de Noureauœ mélanges.
p/lïîpyp.
p/lë'
l/6,
s
van zijn vriend Jousroy in hetlicht.
Dalnjanieh.(Johann)Hongaarsch generaal
uit den revolutie-oorlog,geb.1801 te Pancsova,overl.6 Oct.1849 te Arad,tradbi
jeen
.

.

.

.

.

een hars van een Canarium soort,dammar :ïfcs
een van Canarium rpyfm fyvlenC.ft
lzl
gï/îprvzzl,
twee op de Molukken voorkomende boomen;
laatstgenoemde soort wordt vooral voor het
breeuwen van prauwen gebruikt.

Dammara LAMB.(Agathh SALIss.
)Plantenaltijdgroene, groote, harsri
jke boomen,met
geslacht van de familie der Araucariaceeën,

leerachtige, breede, vlakke bladen,aan den
grond tot een steel saamgetrokken, m eest
tweehuizige bloemen en-eivozmige naaldeq
grens-regiment in dienst,klom op tot hoofd- m et breed-gevleugelde zaden. Men kent
een aantal soorten op de eilanden van

ma
h
ijnz,
oecnhtra
dd
aair
no1
p84
d8eme
grt
eK
ns
ors
es
guit
me
hi'
ntv
ee
nrbvin
od
oi
rnJe; den Maleischen archipel,de Philippijnen, de
revolutie te winnen,organiseerde bi
jhetuitbreken der beweging een eigen bataljon,en
legde in vqle gevechten metde Serviërs,die
hij doodellgk haatte,grooten moed en ongewone veldheersbekwaamheden aan den dag ;
na de catastrophe van Vilâgos moesthi
jzich
aan de Russen overgeven,werdaanOostenri
jk
uitgeleverd en te .Arad met twaalf andere
hongaarsche bevelhebbers opgehangen.

Fidsji-eilanden op Nieuw-zeeland, en in het
n. o. van Nieuw-Holland. D . clfdfrtzîl, een
fraaie, tot 60 m eter hooge boom ,met een

stam van gewoonlijk ruim 4 m.doorsnede,

komt in het genoemde deelvan Nieuw -Holland voor en vormt op Nieuw-zeeland hier

en daar uitgestrekten wouden; hijheeft in
de volwassen staateen schermvormige,sterk

vertakte kroon ; stam en takken zi
gn steeds

bam m artln-en-Go:le.

--
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Damp.

bedekt met gestolde harskorrels, en onder
Dam natio m em oriae,gevloekter gedachaan den stam hoopen zich harsklompen van tenis bi
jde Romeinen;vloekformule over de
soms meer dan 50 kilogr.op; deze hars en nagedachtenis eens kwaaddoeners, di
kwijls

ookdievanD.prtzftxMooltu.txieuw-oaledonië), tegen de crimen laesaemajestatis(misdaad
komtalskaurihars(kauriecopal)indenhandel: van gekwetstemajesteit)a1seenetotoverhet
hethout vertoont veel geli
jkenis met den- grpf des schuldigen heenreikende straf benenhoutenw ordtvoormasten,timmerhoutenz. dreigd.
gebruik-t.D.prp'
,
ézl/tz/g,voorkomende op de M a1.
41,m nattlr,zie Imprimatur.
leischen archipelen op dePhilippi
jnen,iseen Ilalllllo,schade,verlies,disagio.
tot 30 m. hooge boom m et pyramidalen
Damnum . lat.,schade.
kroon,lancetvormige bladen en naalden Van
Dam oeles. Qunsteling van Dionysius den
1 d.M . doorsnede, levert een dammer (lna- oude van Syracuse; om zi
jn gunsteling de
leisch:hars),en welin zulke hoeveelheden, onzekerheid en het gevaar vanallegrootheid
dat vaak de takken m et kegelsvanverschei- te doen gevoelen, plaatste de koning hem

dene kilogr.zi
jn bezet;stukken van meer te midden van alle heerlijkheden en deh
dan 100 kilogr.worden door derivieren mee- ri
jksten overvloed, meteen aan een paardegevoerd en langs de oevers als rotsachtige
massa's opgehoopt. D. z'
pll
f:ft
f levert een
gezocht hout voor meubelen.EnkeleD.-soorten worden als sierplanten gekweekt. Zie
ook Dam mar.
Dam lnartip-en-Go:le. Hoofdplaats van

haar zw evend zwaard boven het hoofd.
Dalnp.ln hetalgemeennaam vanelkgasvormig lichaam datonderden invloed van warm te
uiteen vloeistofofuitvastelichamen (i
js,arseef
r. enz,
nicum,
vlkamf
oeisto
) is ontstaan;luchtvor-

mige
Evenals de gassen zi
jn de
hetkanton D.(23 gem.,9880 inw.
) van het dampen doorzichtig, en over het algemeen
fransche dept. Seine-et-M arne, 20 km. van
M eaux,1680 inw.
Ilalnme.1)Plaatsin debelgischeprovincie
W est-vlaanderen.arrond.Brugge, 4km .n.o.
van de stad Brugge, voorheen versterkt en

kleuiloos; slechts enkele gekleurde vochten
geven ook gekleurde dampen De overgang
van een lichaam uit den toestand van vocht
in dien van.damp noemt men verdamping ;
in engeren zinverstaatmen onderverdam ping
een belangrijke zeehaven;1100 inw.;in1860 ofuitdamping ook een langzameontwikkeling
werd hier een gedenkteeken voordendichter van damp aan de oppervlakte van een vocht,

Maerland opgericht 2) Dorpje in hetgroot- terwijl men onder koken een snelle voorthertogdom oldenburg,aan den voet van den
117 1n. hoogen Dammerheuvel of Dammerberg,900 inw .
Dam m erkireh (fransch Dannemari
e).Stad
in het duitsche district Opper-Elzas,kreits
Altkirch, aan het kanaal Ri
jn-Rhône, 1200
inw.;wi
jnhandel,veemarkten.
Dam m er. (
Damma).EilandindeBandazee,
onder 60 30'Z.B., vormt met de eilanden
Teon,Nilaen Seroea de onderafdeeling ,,lè
lammer,Teon,Nila en Seroeatdvan deafdeeling
1!Aroe-,Kei-,Tenimber- en Zuidwester-eilanden'' der residentie Amboina,Nederl.Oostlndische buitenbezittingen; hoofdpl.van genoemde onderafdeeling is W oeloer,gelegen

op Dammer; de kusten van dit eiland zi
jn
met rifen bezet;aan de zuidzijde eendiepen

inham, bekend als de baaivan Solat,en waarvan de hoofdplaats,dietevenszetelisvanden

posthouder, ligt; blijkens den steeds roo-

kenden berg W oearlili en talvan solfataren
is de bodem van vulkanische gesteldheid.De
bevolking, omstr.4700 zielen sterk,is ineen
9-tal, op de toppen van heuvelen gebouwde
en door ringmuren Omgeven dorpon gecon-

brenging van damp in een vochtmassa verstaat. Evenals de gassen bezitten de dam-

pen veer- ofspankracht,doorwelke zi
j een

minder of meerdersterke drukkinl uitoefenen
hetwanden der vaten die hen omsluiten;
0P de
0m
aanwezig zi
jn van deze spankracht
aan te toonen vul
t men een glazen,in den
vorm van een hevelomgebogen buis,tot op
de helft met kwik ;na een weinig ether in

den korten gesloten arm te hebben doensti
j-

gen, dompelt men de buis in een waterbad
van ongeveer 45G 0 warmte;het kwik daalt
dan langzaam in den kleinen arm en de bovenste ruimte daarvan vult zich meteen gas,
dat geheel het voorkomen der luchtheeft.en
waarvan de spankracht bli
jkbaar evenlicht
maakt met de kwikkolom en de damkrlngsdrukking, die in den langen arm door de
lucht wordt uitgeoefend ;dit gas is de damp
van de ether; wordt de buis uit het water

genomen,ofhetwater waarinzi
jzichbevindt
afgekoeld, zoo zalde damp die de bovenste
rmmte van den kleinen arm vult,spel verdwi
jnen en deetherweertevoorschi
jnftreden
wordt daarentegen het water nog boven de

centreerd; zi
j staat onder hoofden die den genoemde temperatuur verwarm d , dan zal
titel van kapita of orang-kaja voeren; op de kwikvlakte nog lager dalen.hetgeen op
het eiland worden twee talen gesproken ;de een toenemen van de spanning wi
jst. Bijdit
godsdienst bestaat in een eeredienst aan de onderzoek heeftdedampvorming slechtslangzielen van afgestorvenen. Hoofdmiddel van zaam plaats, evenals wanneer vochten vri
j
bestaan is landbouw (mais, aardvruchten, aan deluchtblootgesteldzi
jn;dedampkringsdrukking is in dezegevallen een beletselvoor
sago).
lg
lam
t.Do
p in
rin
sdismtr-iHaf
ctPo
tsdarm,
krhe
eitts?re
rumpl
isisicn,
h aa
reg
ee- snellere verdamping.W anneer de vochten in
nde het luchtledige worden geplaatst en derhalve
Havel, tegenover de stad Zehdenick, 2200

de spankracht der dampen geen tegenstand

inw.;wolspinneri
j,looieri
j,scheepvaart.
ontmoet, vormen deze zich oogenblikkeli
jk:
pam m ratseh. Dorp in het pruisisch re- in het luchtledige gaan allevluchtigevochten
Feeringsdistrict en den kreitsOppeln,2200 dadeli
jk in damp over.Om deze wetproefIRW OXOrS.
ondervindeli
jk aan te toonen,dompelt men

Dam p.
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Dam p.

verschillende barometerbuizen in eenzelfden als de dichtheid van den damp onveranderd.
In den niet verzadigden toestand kom en
bak met kwik;van dezebuizen,die 0ok allen
met kwik zi
jn gevuld,laatmen er eene tOt de dampen geheel met de gassen overeen en
barom eter dienen en doet in de andereyieder deelen daarvan alle eigenschappen;wanneer
afzonderlijk,eenige droppelswater,wijngeest toch de laatstgenoemdeproefneming herhaald
en ether opstijgen;ophetzelfdeoogenblik dat wordt m et slechts een kleine hoeveelheid
de vochten,in iedere dezer buizen,totinhet ether, zoodat de zich vormende dam p niet
barometrisch luchtledige doordringen,zietmen tot verzadiging komt,en men debuisoplicht,
dat het niveau van het kwik daalt;daarhet zoo za
dl
ehet kwik rijzen,wathetverminderen
gewicht der ingebrachte vochten de oorzaak Van
spankracht van den damp bewi
jst;
van de buis daarenhiervan niet kan zi
jn, omdat het gewicht b
i
j
t
e
g
e
d
n
i
e
l
a
e
a
r
l
t
i
l
h
ï
d
e
t
o
mp
k
wi
e
l
k
i
n
;
g
d
e
d
a
mp
hiervan slechfs een klein gedeelte van het
vertoonthier

verplaatste kwik bedraagt, blijkt dat door derhalve dezelfde verschi
jnselen als een gas
elk dervochtenoogenblikkeli
jkhampisvoort- bijgeli
jke omstandigheden,daarzi
jnspanning
gebracht, welks spankracht de kwikkolom

vermindert als het volumen vermeerdert en
omgekeerd ; in beide deze gevallen wordt
waargenomen, dat het volumen, hetwelk de
damp aanneemt,in de omgekeerdereden van
de drukking is; verder, wanneer een niet
verzadigde damp verwarmd wordt,bl
ijkt,dat
Zi1
'n aanwas in volumen van dezelfde orde a1s
:e der gassen is,en dat het getal 0.00367,
bezittendedampenvanverschillende d1
vochten nietdezelfdespankracht.Despanning voorstellende den uitzettings-coëf:ciënt der
van etherdamp,op200,isbijv.25maalgrooter lucht, ook als dien der dampen kan worden
dan de spanning,ook op240,vanwaterdamp. genomen; uit dit alles bli
jkt, dat de niet
W anneereen vluchtig vocht,bijv.ether,in verzadigde dampen geheelovereenkomen met
de buis van een barometer worltgebracht, de gassen en tiatop hen alleformulesomtrent
ltzetbaarheiddezerlaatsten
dan verdampthet oogenblikkelijk en geheel, de samendruk-en u'
wanneer de hoeveelheid zeer gering is; de h
(zii
sn
)h
ka
n wordentoegepast;echterdient
eerbGa
iji
et
kwikkolom wordt naar verhouding der ingeo0g gehouden,dat eralti
jdeen
brachte hoeveelheid neergedrukt; gaat men grens van spanning ofafkoeling is,bi
jwelke
voort met ether in de buis te brengen,dan de nietverzadigde dampen totdgn staatvan
komt er een oogenblik, dat die niet lneer verzadiging overgaan, en dat zi
J alsdan een
verdampten in den toestand vanvochtbli
jft; m aximum van spanning en dichtlleid hebbeù,
hieruit bli
jkt,dat er bi
j een bepaaldetempe- datnietoverschreden kan wordendan wanneer
ratuur een grens bestaat van de hoeveelheid de temperatuur der dampen,diein aanraking
damp, die zich in een gegeven ruimte kan zi
jn met hun vocht,hoogerwordt. W anneer
ontwikkelen;heef'
t de verdamping dezegrens de ruimte,waarin de damp zich bevindt,niet

heeftteruggedrongen.Bi
jdezeproefzalechter
het kwik nietin gelijke mate bi
j elk dergebezigde vochten neergedrukt worden,nl.in
de buismet ether meerdan in die metwijngeest en indezemeerdan indiemetwater,gevo
làjklgetvan
emp.
een tweede wet,luidende:bijeenge-

bereikt, dan spreektmen van verzadigd-zi
jn verzadigd is, of zoo zijgeen overmaatvan
Van de ruimte m et damp. Is een ruimte m et
damp verzadigd, zoO heeft ook de spanning
haar grens of maximum bereikt.Om te doen
zien,daterin een besloten ruimte,diem etdamp

vocht bevat,verhoudtzich dedamp volkornen
als een gas.d i.,indien hi
j niettotden staat
;an verzadiging is gebracht, nemen Zi
J-ne

spanning en zi
jne dichtheid toein reden van

is verzadigd en bovendien nog een overschot de drukking;hieruit besluit men, datdeniet
vanvochtbevat,bi
jeenonveranderdetemp'een verzadigde dampen mede onderworpen zijn
maximum van spanning plaats heeft, dat de aan de wet van M ariotte, welke luidt:

damp nietoverschrijdenkan,bedientmenzich A7anneer de temperatuur dezelft
le blijft,*is
van een barometrische buis,die in een diepen
bak of flesch gedompeld wordt;in deze buis,
die aanvankell
-k met kwik is gevuld,heeft
m en zooveelether ingebracht als voldoende
is om de barometrische ruimte teverzadigen
en nog een overschotvan vochtovertelaten;
de verzadigi
ng ingetreden zi
jnde,meetmen
de hoogte van het kwik in de buis; a1s men
nu de buis nog dieper indompelt,waardoor

het volumen eener gegeven massa gas ln
omgekeerde reden van de drukking, die Op
haar werkt.ln den toestand van verzadiging

echter,waarbiize in aanraking zi
jn methun
vocht, verschlllen zi
j geheel en al van de
gassen,dewi
jlze bijeengegeventemperatuur
noch saamgeperst, noch uitgezet kunnen
worden, daar hun
ven spa
--nkr
wo
ar
cd
ht
t en dichtheid

standvastig blij
de besloten
de damp schijntte worden saamgedrukt,of ruimte vergrooi,zoozetzichdedampvorming

wel de buis oplicht,waardoorde damp moest zoolang er vocht voorradig isvoortiwordtde
worden uitgezet,dan bliift de hoogte vande ruimte,waarin de verzadigde damp besloten
kwikkolom onveranderdlezelfde;despanning is,verkleind,dan gaat de damp weer in den
van den dampbli
jftderhalveinbeidegevallen toestand van vocht over.
even groot, daar de neerdrukking toe- noch
De spanning der dampen is niet dezelfde
afneemt; hieruit besluit men, dat w anneer bi
jverschillende vochten;de waterdamp (zie
de in een verzadigde ruimte vervatte damp Stoom) is wegens zi
jn veletoepassingenaanwordt samengedrukt, een gedeelte daarvan vankeli
jk het onderwerp van de nasporingen
weder tot den staat van vocht overgaat, en der natuurkundigen geweest: Regnault heeft
dat, wanneer daarentegen de drukking ver- het eerst door dezelfde handeling, die hem
mindert,een deelvan hetvocht,datalsover- bi
jhetmeten der spankracht vanwaterdamp
schot is acbtergebleven:verderverdampt;in diende,ook de spankracht van enkele andere
beide gevallenechterbljftdespanningzoowel vloeistosen bepaald ;op een Sernperatllurvan

lamp.
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Damp.

00 is de spanning van kwik,uitgedrukt in rust; heeft geen vernieuwing plaats,bi
jv.in
streepen, 0,02, van alcohol 13,van zwavel- een gesloten ruimte,zoo treedt spoedig verkoolstof 132, van ether 182,van zwavelzuur zadiging in en houdt alle dampvorming op;

1165, van ammoniak 7709 en bi
j een tempe- 4) door de uitgestrektheid der oppervlakte,
ratuur van 1000 van kwik 0,70,van alcohol w aaraan de dampontwikkeling plaats heeft.
1685, van zwavelkoolstof 3329, van ether
Een snelle voortbrenging van damp in een
4920.W anneer twse gesloten vaten eenzelfde vocht, dat l
zfen verwarmt, heetkoken (zie
vloeistof op ongeli
jke temperatuur bevatten, aldaar); koken kan alleen plaats hebben
en zi
j worden boven devloeistofmetelkander wanneer de dampen zich door een uitweg
in gemeenscllap gesteld,dan is de gem een- kunnen verspreiden;daar de dampen, die in
schappeli
jke spaqning van den zich in de een gesloten vat ontstaan,geen zoodanigen
twee vaten vormenden damp niet,geli
jkmen uitweg vinden,nemen hun spanning endichtgeneigd zou zi
jnaantenemen,hetgemiddelde heid met de temperatuur m eer en meer toe;

der iniedervataanwezigespanning.W anneer de toestand van koken is echter onmogelijk;
er bl
gv. twee bollen zlln,waarvan de eene hierui
tvolgt,datterwi
jlin een open vat de
water bevat dat door plaatsing van den bol temperatuur van een vloeistof die van de

in smeltend ijs op 00wordtgebouden,terwijl kookhitte niet kan te boven gaan,zijdaarde andere water van 1000 bevat,dan is,overeenkomstig de spanningstafel van Regnault
de spanning in den eersten bo1 4,6 m .m.,in
den tweeden 760 m.m.; zoodra echter beide
bollen door een buis metelkanderingemoenschap worden gesteld,zal de damp uit den

entegen in een gesloten vat die verre kan

overschràjden;de toestand van vloeistofbli
jft
echter niet voortduren,maarheefteengrens;
Cagniard-Latourheeftaangetoond,datwanneer

men water,wijngeestofetherinsterkeglazen
buizen giet, 1ie men?na uitdrtjving van de

b0lop1000tengevolgevan zi
jnhoogerspan- lucht door koken,dichtgloeit en vervolgens
ningsbedrag naar den bol op 00 stroom en,en aan een krachtige warmte blootstelt) er een
daar dadeli
jk verdikken en hiermede door- Oogenblik komt waarop eensklaps het vocht
gaan, zoodat de damp in den bol op 1000 verdwi
jnt en overgaat in damp, welker
nimmereenhoogerespanning bereiken kandan
die in den bol op 00; er heeft derhalve van
den bolvan hoogste spanning een overhaling
plaats naar den bo1 van laagste spanning.
A1s algemeen beginsel geldt hieromtrent:
W anneer twee vaten,die hetzelfde vocht in

volllm en weinig verschilt van dat van het
gebezigde vocht; genoemde natuurkundige

m eenschap worden gesteld,za1 de spanning
van den dam p in de beide vaten hetzelfde

G e1)ontlen w arm te (1er tlam pen. Zoolang llet
koken eener vloeistofvoortduurtverantlert (le temperatuur tler vloeistofniet;erheeftvertlersleclltsopslorping
van warmte plaats,waarvandamp-ontwikkelinglleteenig

bpvond op deze wtjze,datzwavelethergeheel
tot dam p w ordt gebracht op 201 ,en dan
minder dan hct dubbele van zi
jn volumen
in den staat van vloeistof inneemt,terwijl
een verzadiging toelatende mate en bijonge- alsdan de spanning 38 atmospheerenbedraagt.
li
jke temperatuur bevatten,onderling in ge- (Zie ook Papin).

zijn en welgeliik aan despanning,dieerbij
de laagste derbeide temperaturen gevonden
wgrdt.W attmaakte van ditbeginselgebruik

bi
J den condensator of verdikker der stoomwerktuigen

Dampvorming heeft bij alle natte stofen
zalna grooter ofkleiner ti
jdsverloop geheel
ledig geworden zi
jn:door de dampvorming.
plaats; een open m et vloeistof gevuld vat
die aan de oppervlakte van de wateren van
den aardbodem en van de vaste aardkorst
plaats heeft,ontstaan de dampen, die in den

dampkring opsti
jgen,dantotwolkenverdikken

en zich in regen oplossen. 0p de snelheid
van de dampvorming van eenvloeistofwordt

invloed uitgeoefend:1)door de temperatuur
ofdenwarmtegraadihetstijgendertemperatuur
bespoedigt de verdamping,omdatdaardaorde
spankracht, die geheel door de temperatuur

bepaald wordt,toeneemt;2)doordehoeveelheid damp,die ervan dezelfdevloeistofreeds
in een omringenden dampkring verspreid is;
de uitdamping van een vocht zou volstrekt

nul zi
jn in een ruimte,die reeds verzadigd

was m et den damp van datzelfde vocht,en
zou daarentegen haar maximum bereiken in
een geheel van dezen damp gezuiverde
ruimte; tusschen deze uitersten wisselt de
snelheid der uitdamping naar verhouding
van het in mindere of m eerdere mate ver-

zadigd zijn derruimte met dampen vandenzelfden aard;3)door de vernieuwing ofverversching van de lucht,die op de vloeistol

resultaat ls; de aangevoerde lloeveellleid warmte open-

llaart zlcllniet door den tllernlometer, daar de vrijwordende damp steeds dezelfde, ofwel een iets lagere
temperatuur lleeftdan lletvocllt waaruitlliJontstaat,
evenalsbijhetsmeltenvaltderhalveook ltiergellonden

warmte te constateeren; men duidt deze aan met den
naam van spsnnings- ofverdampingswarmte.Welke ook

de temperatuur zv,waarbil een damp ontstaat,steeds
heefteen oplossing van gebonden Warmteplaats.BiJllet
uitgieten op de hantl van een vluchtigvocht,1).v.eau de
cologne,ontwaartmen op (lebevoclktigdeplek eensterke

afkoeling;dezeontstaatdaardoordatdevloeistof,terwjl
ztjverdampt,btjhaarspannlngwarmteopslorpt.Dealdus

door dampen opgeslorpte gellonflen warmte, kan zeer
groote kouëe veroorzaken. Wanneer een verdampenëe
vloeistof niet die ltoeveellleid warmte ontvangt,welke
door (le damp Mrordtopgeslorpt,za1detemperatuurëier
v
loeistof dalen en (1e afkoelingzaldestesterkcrztjn,
nacrnlatededampontwlkkelingusnellm'plaatsheeft.Leslie
iser in geslaagd waterte doen bevrlezen,enkeldoor de
uitwerking v&n een snelle verdamping;hiertoeplaatste

llijonderdeklok vaneenluchtpomp eenglazenvatmet
geconcentreerd zwavelzuuren daarop eenmetalen bakje
meteenig weinig water;bijlïetluchtledig maken fler
klok begon llet water te koken en tle dampen werden
naarmatezilzich ontwlkkelden doorhetzwavelzuuropgeslorpt;dehierdoor veroorzaaktesnelleverdampinghatl
weld'rabevriezing van hetovergeblevenwatertengevolre.
De koude, voortgebracht (loor verdamping, wordt ln
warme landen aangewentl om vloeistoFen, b.v.water,
koeltellouden,ln (le z.g koelkruiken (zieXlcaraza)
O vez'gang vt.n (1am p tot vloeistof. Deze
overgang, deverdikkingvan damp,kanteweegrebracht
worden door afkoeling,samendrukking (,n schelkundige
verwantschap; lleide eerstgenoemde oorzaken vorëeren
dat de damp in den toestand van verzadiging verkeert;
de
derdellrengtookbtjdemeestverdundedampen een
verdicllting teweeg,reden waarom een aantalzouten(len
waterdamp uit den dampkring aantrekken en hem op
llullne oppervlaktetotvloeistofverdicllten Ophetoogenlllik dat de dampen verdikken,wordt llun gebonden

warmteweervrij,doordentllermometermerkbaar;wan-

lamp'

'
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neer een stroom damp van b.
v.100gradendoorwater
v
an yewone temperatuurwordtgel
eid,wordtdltwater
spoedlg toteen temperatuur van l00 graden vcrwarmd;
bli
lkbaarisdeop dezewjze doordenzicllverdikkelden
damp afgegeven warmtevolkomengely
jkaan diewelke
llj lli
J zl
jn vormlng vastgelegd otgelonden heeft(zle
0ok destlllatie).
1)ic11theid va11 ee11dam p ofsoortcljkgewlcllt,
noemt men deverlloudlllg tusscllen ltet gewicllt valleen
bepaald volumen van eelldampendatvaueen gelàjk
volulneu luchtbijgelljkctenlperatuurellspanning.llet
llepalell van de dlchtlleid van dampcll,afkomstlg van
vocllten die bellcden l00graden C.ofeen weinlgdaar-

boven t0t koken overgaan,gescllicdt met ltcttoestclvan
Gay-luussac,verlleterd door Hflfnlalllt llitllestaatu1tecn
gegotenijzeren ketel,gevultlmetkwik,waarlneenglazen
cyllnder is geplaatst;deze isgevuld nlet olie ()fwater,
waarvan de temperatuur wordt aangewczcn door een
thermonlcter; lllnnen in den cylinder lseen in graden

verdeeldestolp,dle1)iJden aallvangmetkwlkwordtgevuld IIIJ llctproefnemen metdlttoestel,doetnlcn de

Damp.

plaats grtjpt wanneer al hetvochtlsverdampt,smelt
mc
n ln delamp,metdeglasllazerspi
jp,def
ilneopenlng
dlcllt,zorg dragende datmen de temperatuur van llet
bad en de ltoogtc van den llaronleter aanteekcnt
Eindeljk laalt nlen den boluithetbat
lennadatlti
lsafgekoeld en zorgvuldig afgeveegd,weegt men llem
opnleuw ,en llet gewicllt dat nlen verkrijgt, toont
llctgewlclltaan van den daarln aanwezigen damp,vcrnleerderd nlet ltctgewlclltvan llet glas en vcrnlinflerd
metdatderverplaatstelucltt,Om lletgewiclltvalzden
damp te verkrpgen,moet men derllalve lletgewicllt
van llet glasaftrekken en blj het verschillket gewlclltdervel.
plaatsteluclltvoegen,lletgeen gemakkeltjk

ls nadat men llet volumen van den llt)lheeftbepaald.
Om ditlaatste te kenncn,dompelt men (le spltse punt
ln lletkwik en llreektlletulteindeerafmeteclll)lz1gtangetle Daar de damp nu is verdikt geworden,iser
ecn luclltledlg ln den 1)01 ontstaan, waaruit volgt dat
ltetkwik,doorde ui#werklng der danlpkringadrukking,

in den 1)01dringten dien geheelenalvlzlt,indicner
alleluclltlsuitgedrevengeworden.Doorvervolgensllet

te verdampen vloeistofln een glazen flescllle;ditflesclne
in dclamp toegegloeld llellllcnde,wcegtInenIlet,entrekt
vall llet verkregen gewicllt datgclle af,wat llet ledige
flescllzc woog; men hectt alzoo llet gewlcllt van het

kwik dat in den llolgedrongcn isover te gieten ln een
klok met graadscltaal, komt men totde llepaling van
llet volumen van dit laatste,o!,(1e gewonetenlpcratullr.
Door berekening kallmen daaruitllet volumen vatkden

daarlngegoten vocllt Vervolgensllrengtnlen hetonder
de stolp el1 brcngt llet Mraterin dencyllndcrop een
temperatuurd1eeenlgegraden lloogerlsdan diewaarop

damp btidezelfdetenlperatuurafleiden Zoodocndekomt
men evenalsblJdevorigeltletllode,totdekellnisvanllet
gewichtvan een zekervolumendamp 1)ljeen llepaalde

het voclltin lletflesclnet0tkoken ovel'gaat Ditlaatste
springtnu aan stukken doorde Itltzettlngvan lletdaarin

ll
esloten vocllt,en llet vocllt druktthans,terwi
jlhet
verdampt, llet kwlk ln de stolp naar llenetlen. Hetis
noodlg dat hetfleschge zôö klelnzij,datallletvocht,

temperatuul-en drukking.
l)e dampdiclttlleid lledraagt van .
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lletwelk men crilllleeftgedaan,t0t damp kan llerleid
worden,om zekerlleld t llellllelldat lletgewlclltvan llet
vocllt,lletwelk zicltvoorafln het tlesclllellevont
l,nauwkeurig Ilet gewicllt aanduidt van den damp dle ln dc
stolp is gevormd geworden llet volumen van dezen
damp leertmen kenllcn door nllddel vandegraadschaal,

gwavel
2gl
xtlfer
:.57
Jodiulu
871
V erm cnging va11dam pen en gassen Elke
vernlenglng van damp metgaswordt llelleerschttloorde
beide volgende wetten, naar llem dle ze ontdekte

dle zlcllop de stolp llevilldt. ZjntenlperatuurMrordt
aangeMczen door (
len tllernlometer en dedrlkklngis
geli
jk aan dellooxtevan den larometer,vernlinderdnlet
die van llet kwlk dat ln de stolp is. 'Voorts nloet
nten 1111 1etgewlcltt llerekenen van cen volumen
lucllt dat gelllk isaan datvanden danlp,bljdezeltde
temperatuur en drukklng;eindelilk moetlletgewlcllt
v
an den dal
np gedeeldworden doordatderlucllt de
uitkomst is tiegezocllte dlclttlleid,ltetspecifiekegewlcllt.

wetten van Daltongelleelen,enluidende l Despanning
enbi
jgevolgdelloeveellleit
l,vanden damp,dieeel gegeven rulmteverzadigt,zi
jn,li
jeengelàjketemperatuur
even groot, on1 heteven ofdeze rulnlteeen gasbevat
d&n of zljledlg ls 2.De spankraclltvan lletmengsel
isgelljkaan desom derspanningenvan hetgasenden
dalnp die vcrmengd zijn,wanneerlletgasop ztilloors
pronkeltjk volunlenisgelracllt.- Beidewettenworden
llewezen door de proefmetltetdesbetrefendtoestelvan

Met llet toestel van Dumaskan nlen ditonderzoek

Gay-luussac. Bedoeld toestelllestaat ult een glazen huis

doetltOttemperaturen vanomstreeks3C0 zt400 graden

en naardenletllodevan B.Meyervan 1700graden.l'
Ie,t
tocstelder mctllode-Dtzlllas llestaat ult een glazen 1)01

(zle illustratieop 1)lz 1888,letter A),aan wler lleide

uiteindentweeilzercn kranen,1)en d,dotlrnliddelvan
eenntastiek zi
jn velllonden;deonderstederbeidekranen

B nlet een langen,dtln uitgetrokken, gellogen llals cn
nagelloeg een llalve liter
lnlkoud. Na den bol van
llinnen envanlluitenzorg.
vuldig tellellbengetlroogd,
weegtmen llenlterwilllkt!
'
alleen lucllt llevat; d1t
'
geeft hetgewlclltvan llet
e
D
glas Men giet vervolgens
Jj
doorde openlng van den
x z M'
11al15&-en llals hetvocllter
jln datmenwilvertlampen;

is voorzien van een llulsle,datde llulsA in verllinding
stelt met een dullnere ll1lls,8 ;een tusschen de llulzen
A en B geplaatste scllaullteeft tottaak de lloogte der
kwikkolonlln beide buizen te meten De proef met dit
toestellleeftltet volgende beloop ;(1e bulsA met kwik
gevllld en de kranen b en d gesloten zknfle,schroeft
nten eerst op de kraau 1),in plaatg Aran den trecllterC,
een glazen 1)01M,die zelfdooreene kraan gesloten en
gevuld is nlet droge lucltt of eenig andergas Daarna
o
lentmen dedriekranen en laateengedeeltekwikuit
debuis A loopen,dat dan door de droge lucllt u1t den
glazen 1)01M vervangen wordt. Men sluit vervolgensde

voorts dompelt men den
1)olin een doorzoutverzadigd waterllad,ofineen
bad van een metaalmengselvan d'Arcet, naargelangvandekookhittevan
lletvoclltdatzlchlnden

kranen,en daardeluclttinderuinlteA,1)iJlletgedeeltelljk verlaten vandetï1)01,zicltheeftuitgezeten daardoor op een lagere drukking is gellracht dan de danlpkringsdrukklng,zoo brengtmen haar totdezeterugdoor
kwlk ln de buis B te gieten, totdatlletniveau in de
lleidebuizen geltkis.Ten laatsteneenltmen denllolep
zljn kraan weg,en steltln ztneplaatseentrecllterC,
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dic alnlede voorzien is van eene kraan a:welkevan tle
gewolte kranen daarin verscllilt, dat ziJ niet door en

d
slojjje1v
)00
(r
j
l
'
dji
j
ta
,jll
m&2x
1
*U
Sp
l
j
ejh
at
r;y
jee
vn:e
j
ua
kul
y
e
pln
t
ju
ey
h
yyj
lt
ne
u1
j
)
y
.gJ
e
t
aj
y
t.

llandvatselsvan den ketel
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c metaal op en neer
kanwordenyesclloven.Aan
de staafllevlndenzichtwee

ter C gegoten en de hoogte k van de kwikkolom aangetee
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wordt;daarna dr
aitmen llaarverder dtlol', opdat llet
v
ocllt in deruimteA dringenen daar verdanlpen kan.
Men llerllaaltdeze bewerklng en doet dus de vloeistof

ringen, waartusschen de
bo1 wordt geplaatst, op
TOESTEIZ-DUMAS.
de wjzea1sdefiguurdit
aanwijst.Aan llet andere
llandvatselis eene stang gelijk aan (le eerste vastgemaakt,waaraan een gewlclltsthermometerD hangt,

bijdroppelsin deruinlteA vallen, tot zoolang datde
lucllt met danlp verzadlgd is,lletgeen nlen aan hetophouden Fan de dallng van detl kwiktop k kan bcmerken.
Daar despanningvan den damp dieinderuimteA
is voortgehracht,ziclt 1
)îjdiederluclltheeftgevoegd,

boven hct kookpunt van het vochtdatin den bolis
gebracht De damp die ziclldoor de nauwe puntontlast
verdrijft deluclltd1eln hcttoestel is.Op lletoogenblikwaarop deultstroomlng van den dampophoudt,dat

makkelijk totllet oorspronkeldke volumen terug,door
gevolge hetkwlk ln dewtidebuls wedergerezen istot
op delloogtck,waarophetaanvankeljkstond,zooneeltlt
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Nadatznen den bolen deu thermonleter in het bad
heeft doen zakken,stooktmen den ketcltot een weinlg

welke reeds ln (lie ruimte aanwezig was, zoo ls het
volumen gas vermecrderd; men brengtllet echter geopnieuw kwik ln debuisB te gieten.Wanneer dienten-

Dam pdielltheid.

- 1888 -

men ln(lebulzenAen B eenverschllv.niveauBoWaarydat
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qottltd tlte'
lcpr/tf(1697- 1607 3 dln.
),Vindica-

klaarblijkelijkdespan- tion p/-my wppt
v: fp tke Spzf//z Sea in the
nlng van den ëamp
aanwljst d1e in deze sltip St.Gcpr.ge.

pt
1II

v

Dam epel.

1

l A

rulmte is voortgebracht;want(laardan
de luchthaar vroeger
volumen lleeftllernomen,zoo isllarespanulng ook weder d1e
van de eerste maal.
W-nneer men nu ln
llet luchtledige van
eene barometerhuis
eenlgedruppelsbrengt
van lïetzelfde vocht
dat in de ruimte A
ls gedaan,dan neemt
men eene nederdrukklng van kwlk waar,

Dam pier-arehipel. Eilandengroep aan de
noordwestkust van W est-Australië,tusschen
20O 19' en 200 30' Z.
B r.,bestaande uit een
20-tal dorre rotseilanden,door de M ermaidstraat in twee groepen verdeeld.
Dam pier-eiland.Eiland aan denoordwestkust van Kaiser W ilhelm-Land, tegenover

lljke temperatuur,de

Dalnpierre. (Heinrich Duval,graaf van)
Oostenri
jksch veldheer,geb.1580 in hetbisd0m Metz, gesneuveld bi
j een poging om
Preszburg te verm eesteren,9 0ct 1820.
Dalnpierre.(Auguste HenriPicot,markies
de) Generaal der fransche republiek, geb.
11 Aug.1756 te Pari
js,overl.op 8 Mei1793
aan zpn wonden opgedaan in een gevecht
tegendeverbondenep bijQuievrain op 6 Mei
Vangenoemdjaar.
Dam pierre. Hoofdplaats van het kanton
D.(15 gem.,7730 inw.)vanhetfranschedept.

kaap Croisilles,zi
jnde een metdichtewouden

bezetten,stompen, 1500 m .hoogen vulkaankelel m et twee toppen.
Dam pierlalld.Schiereiland aan de noordwestkust van W est-Australië,tusschen 16030'
dle gelijk isaanBo, en 180 Z Br., ten o. door de Kingsend belletgeen overtulgend grensd ; de noordspits heet kaap L'
évêque.
aantoont, dat,1)tJ
'gespanning van een
damp te midden van
een gas even groot ls
alsln betluchtledige,
waarult men heslult,

hll

tlat bijflezelfdetemperatuurde diclltlleld
en gevolgelljk ook de
lloeveellleltldamp,l/ij
gelijkvolunlen,dezelf4
*

-
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de is De tAveede wet
van Dalton wordtinsgelijksdoorbovenvernlelde pr efnemlng
bewezen, daar, wanneer llet kwlk tot de
lloogte k is teruggellracllt,ltetmengseltle
dam pkrlngsdrukking

1'OEST1.L v-&N G.&Y-LUSSAC.
draagt d1e o!l den
top der kw lkkolom B wozdt ultgeoefend, benevens het gewicht dier
lwïkkolom B o zelve Van deze lleide drukkingen nu
duidtjuist de eene de spannillg der droge lucht,de
anderede spanning van den damp aan. Voor 'toveznge
kan de tweede weta1seen gevolg der eerste wtlrden 1)es
ehouwd Met dittoestelkunnen slecllts1)àjtlegewone
temperatuur proeven worden genonten, docllkegnault
lleeft, door middelvan eene inrichting d1eop versclllllende temperaturen kan worden gebraclkt,achtereenvolgens in de lucht en ln lletluclltledige de spanningen
vergeleken van den damp van water, van etller,van
zwavelkoofstofen &anbellzlne,enllestendlgwaargenomen,
dat de spanning van dle danlpen in de luchtzwakker

ïs,dan in het luchtledige Tntussrllen zyilldeversclllllen

700 gerlng, dat zij nlets aftloell aan (1e wct van
Dalton en van Gay-lLussac

Dalnpdielltlleid.Zie Damp.
pampkrinw.Zie Atmospheer en Lucht.
Ilam pspannillp.Zie Damp.
Dam pvorm lnw Zie Damp.

Dampier.(William)Engelsch zeevaarder,

Jura,21 km.van Dôle,970 inw.
Dam pierre-sur-salon. Hoofdpl. Van bet

kanton D.(31 gem..8670 inw.
)v/h fransche

dept.Haute-saA
one,15 km.vanGray,920inw.
Dalllpierstraat.Straat tusschen dePapoesche eilanden Jèf-Ni
n Batan Ta,doorvan
:7e e
dew estkomendeschepen meestalgevolgd om
de noordkust van Nieuw-ouinea te bereiken.
Dam pnlartin.(Anne HenriCabot,vicomte
de) Fransch letterkundige, geb.teUzès,1755,

overl.teParàjs,1825,emigreerdein1792,keerde na18brumairenaar Frankri
jk terug,werd
in 1810 keizerli
jk gensor,lid van hetCorps
législatif, in 1815 censor der pers en bibliothekaris aan bet depart van oorlog:hoofdwerken: Ihhtoil'
e (le pt'
fk-'
il
tqlité de Wt
?'
??'
d: et de
Crfl-f//t-/-f
/t,(1789), E'tt
btements g@T'
J8edp'
p,
fpassês

spl/,
s llles p:'
1
/.
zlpendalbtla .
//t
q?f
kl/
z/ïpA?
zf'
l'
anft
aise
.

(17924,Lq i'
z-tfk/ccsotts.
s:.
srois(1810).

p alllprem y.Gemeente en dorp in de belgische prov. Henegouwen,arrond.Charleroi,
2 km . n. van de stad Charleroi,9000 inw ;

geb.in het graafschap Somerset,1652,overl. steenkoolmijnen,glas-industrie.
te Londen, 1715, hield zich langen ti
jd op Ilanlrosell. (Leopold) Duitsoh componist,
Jam aica op, eerst als Opzichter eener plan- geb 22 Oct.1832 in Posen, overl.15 Febr.
tage, later a1s llibustier, ging daarop m et 1885 te New-York,propageerde de theoriën
James Cook naar den Grooten Oceaan,be- van W agner, richtte te New-York een duitreikte met kapitein Sivan Oost-lndië,bezocht sche opera op,schreel'ouvertures,serenaden)
en pleegde roof en zeweld op de kust van liederen,violino-concerten.
Dam spel, spel op het dambord. Dit zeer
China,de M olukken,Nieuw-Holland,deNicobaren, doorzwierf geheel zuideli
jk Azië,en oude spelw ordt doortweepersonengespeeld,
kwam in 1691 in Engeland terug ; eenige in sommige landen (Duitschland),op een geiaren later onderzocht hi
j de westkustvan woon schaakbord met 64 velden en met 12
Xieuw-Holland, de noordkusten van Nieuw witte en 12 zwarte steenen ofschijven(damGuinea,deed op dezen tocht allerlei ontdek- schijven).in anderelandentNederland,Frank-

ik),meestop een bord met100 velden,terkingen (b.v. de Dampierstraat), en was in ri
:F
wi
jl dan elke speler 20 schijven neemt. Het
1701 in Engeland terug;in 1708 nam hîials bo
rd wordt zob geplaatst dat elk derspelers
opperloods deel aan den tocht van kapitein
jn
W ood Rodgess naar de Stille Zuidzee.Hi
j hethoekveld van de witte middellàjn aanzi
schreef: Voyages fp f7?: ba,
q of Campeaclty,' rechterzàide heeft.De eene speler plaatstziin
.
jven op de 20 onderste zwarte
D.eatl
he o0àlriltdstxst
f tides (1729),Nelrrppt
ve 20 witte schi

pam sterdiep.
-

%
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velden, de andere spelerbelegt de bovenste
20 zwarte velden metzijn20zwartjschi
jven;
op de onbezetgeblevenm iddelsterl
gen zwarte
velden wprdtvervolgenshetspelbegonnen;
Om de beurt (die met witte steenen speelt
eerst) verplaatsen despelerseen schi
jf,beiden steedsin voorwaartscherichting,entelkens van het zwarte veld waarop de steen
staat op een aangrenzend zwartveld,zoodat
gedurende het geheele spelde witte velden
van hetbordonbezetbli
jven;komtintusschen
voor'een steen een vijandeli
jke steentestaan
met in dezelfde richting een onbezet veld
daarachter,zo0 kan ofmoetdezevijarldelijke
steengeslagenworden,enontmoet de slaande
steen daarbi
j eenzelfde geval: vi
jandeli
jke
steen met in dezelfde richting een onbezet
veld, dan gaat het slaan door (twee-,drieslag enz.),in alle richtingen,doch steeds in
die welke het grootst aantal steenen teslaan
aanbiedt; de geslagen steenen worden van
hetbord weggenomen;verzuimteenderspelers van een gelegenheid totslaan gebruik
te maken, zoo kan de tegenparti
j de steen
die had moeten slaan a1s door heln geslagen
beschouwen en van het bord wegnemen
(blazen), of welhij kan op het verzuim
opmerkzaam maken en slaan vorderen; hoewel bi
j llet poolsche damspel met een
bord van 100 velden (sinds 1723 in gebruik
gekomen) de gewone steenen alleen voorwaarts mogen schuiven,slaanzi
jzoowelvoorals achterwaarts;dringt een der steenen tot
een der velden van de onderste vi
jandelijke
linie door, zoo wordt deze steen tot iam
verheven (met een der geslagensteenenvan
dezelfde kleur belegd),waardoorhi
jeengrootere vriiheid van beweging erlangt;(geheelc
lijnen Lestri
jkt,en zoowelvoor-alsachterwaarts mag schuiven en slaan overzooveel
in eene richting gelegen velden als hi
jwil,
zoolang hi
jnietoptweeofmeereigengfvi
jandeli
jke steenenstuit).W inner ishetztdegene
die alle steenen van de tegenparti
j heeftgeslagen, of w el degene wiens steenen het
eerste alle zijn geslagen (overgeefspel).Bi
jzondere spelen op hetdambord zi
jnwolf-enschaapjes,en depyramide.

Danehet.

W

Dana. (James Dwight) Amerik. geoloog,
geb 12 Febr 1813 te UticacstaatNew-York,
overl. te Newhaven,staatLon
q necticut,1895,
schreef:Reportp0zZoopltytvs(1846),Reportpzl
tke gpp/pgy of tke Jktl
ï/;c (18* ), ReportpAl
Crustqcea(1854),System pfzzlïzlcrclpgy(6dednzk
1892), Coralu and cprtz/-ïdltxstf.
s(1853)Manuel
of mineralogy; .
Mffzlve/ ofgeology,
.Teœt:t/pk
PJgeology,
.Tltegeologicalstory briepy fpl#.

Dana,(EdwardSalisbury)zoondesvorigjn,
geb. 16 Nov. 1849, schreef verhandeling/n
overkristallographie,vervolgen op verschillende werken zijns vaders,een wer'
kgetiteld
Teœtôpp/
c pl elementary vlcc/lt-ïc,
g(1881)enz.,
en werd in 1875 mede-redacteur van hetogk
langen tiid door zi
jn vadergeredigeerde tildschrift y
:xmerican Journalof science''.
Dalla. (Richard Henry)Amerik.schrijver,
zoon van Richard Henry D.(zie boven),geb.
1 Aug. 1815 te Cambridge,overl.7 Jan.1882
te Rome, schreef:T'wp years beforef/?e mast
(1837),Tke Seamanbs friend (1841)lodedruk
1869)) Tp Cuba and back (1850))Letterson
Italian zfzlïfy (1871), biographische schetsen
van Channing,Allston enz.
Danakil.(enkelvqudDankali).Dearabische,
algemeen gebruikelpkenaam dertalrijkevisschers- en nomadenstammen der kuststreken
en eilanden van den oostrand van Afrika
bezuiden de Adulisbaaitot aan de golfvan
Tadsjoera;deD.noemenzichzelfAfer(enkelvoud Afri)of Vrijemenschen,heeteninAbyssinië Adal.
Danae, de 61stc planetoïde,in 1860 door
Goldschmidt ontdekt.
Danag. Stad op heteiland Oebu,Philip-

pi
jnen,13.500 inw.
Danaus.Zoon van den egyptischenkoning
Belus,vluchtte l
netzi
jn 50 dochters(Danaïden)voorde50zonenvanzi
jnbroederAegyptus, die een opjtand verwekt hadden; ten
laatste stond hi
J hen zi
jn dochters as doch
gaf deze bevel elk haar echtgenootin den
huweli
jksnacht om het leventebrengen;allen
volvoerden dit bevel,behalve Hypermnestra,
die haren bruidegom Lynceus spaarde;de
Danaïden werden voor haar misdaadgestraft
door in de onderwereld ten eeuwigen dage

Dam sterdiep.Vaart in de prov.Groningen, water in een bodemloos vat te gieten, een
loopende van de stad Groningen langsen door beeld van nimm er eindigenden,vruchteloozen

Appingedam naar de Eemsbi
j Delfzi
jl;werd
in 1598 aangelegd.
Damville.Hoofdpl.van hetkanton D.(22
gem.,5780 inw.)van hetfranschedeptEure,
19 km.van Evreay ;1350 inw .
Dam villers. Hoofdpl. van het kanton D.
(23 gem., 6890 inw.)van hetfransche dept.
Meuse,25 km.van Montmédy,850 inw.
Dan.Vijfde zoon vandenaartsvaderJakob
en de eerstebi
jBilhah:ooknaam v/dvanhem

arbeid.
Danbury.Een der beidehoofdplaatsbn van
Fairfeld counfy,van den noord-amerik.staat
Connecticut, 17.
000 inw.; in 1777 door de
Engelschen verbrand.
panby. (Thomas Osborne,graafvan) Zie
Leeds.
Danby.(Francis)lersch landschapschilder,
geb.1793,overl.1861; hoofdwerk ??l
hlmbarkation ofCleopatra''.

bezitting van Sidon,en Laïs geheeten,was

Danee (Georg)Engelsch bouwmeester,geb.

afstamm enden stam ;en van een stad aande
Danby.Dorp in Tom pkins county van den
noordgrenzen van Palestina, voorheen een noord-amerik. staat New-York,2200 inw.
steeds een zetelvan een ofanderen eeredienst 1700,overl.1768,bouwde hetM ansion House

draagtthans den naam TellelKadi.

te Londen enz.Ziin zoon,George Dance Jr,

Dana.(Richard Henry)Amerik.dichteren
schri
jver, geb 15 Nov. 1787 te Cambridge,
Massachusetts,overl.2 Febr. 1879 teBoston;
voorn. dichtwerken; Tke ckange p/'home;
Tke dying raven (1825),TlteBucaneer (1827).

geb.1741,overl.1825,eveneensbouwmeester,
bouwdeNewgate,denvoorgevelvan Guildhall,
Londen, enz.
Danehet.(Antoine)Franschdramatist,geb.
te Riom,1671,overl.te Pari
js,1748,schreef

119
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Dandolo.

k

vier umiddelmatige tragediën, ballets,opera-

Daneourade,in de letterkunde:klein bli
jteksten (muziek van Campra),enz.; zi
jn spel in den trant van Dancourt.
hoofdwerk is de tekst der opera Hésione.
Daneollrt.(FlorentCarton,sieurd'Ancourt,
Danekelmanll. (Eberhard Christoph Bal- gezegd)Franschtooneelspelerendramaschri
jthasar, vri
jheervon)Brandenburgsch staats- ver,geb.te Fontainebleau,lNov.1661,werd
man, geb. 23 Nov. 1643 te Lingen, overl. advokaat, daarna tooneelspeler,trok zich in
31 M aart 1722.
1718 op zi
jn landgoed te Courcelles (dept.
Danekelmann, (Sylvester Jakob van) lndre-et-luoire) terug, en overl.hier7 Dec.
broeder des vorigen, geb. 1639 te Lingen, 1725; van zjn 60 bli
jspelen, kluchten en
studeerde te Groningen en te Utrecht in de potsen, die al
l
e
a
mu
s
a
nte historietjes van
rechten, werd hoogleeraar te Heidelberg,in den dag behandelen en metgroqtejuistheid
1670 te Franeker, belast m et de opvoeding menschen van zi
jn ti
jd, met hun ondeugden,
van HendrikCasimir,zoonvandénstadhouder dwaasheden, modes en m anies, weergeven,
van Friesland,later hoogwaardigheidbekleeder zi
jn de beste;Lec/leprz/ï:r#laAzlpp,Lavlcï,
spzl
in Brandenburgschen staatsdienst.
deeampagne(1688),LesrendangesdeSure8nes,
Danekerts,(Cornelis)bijgenaamddeJonge La /bïp-:de fezps,
s(1695), Le8 lplfrg:t?ïy6:de
en 0ok welDe Ri
jgenoemd,Nederl.bouw- qualité(1700).Zijnechtgenoote,ThérèseLenoir
meester en schri
jver,geb.t561,overl.1634, de la Thorillière,mevr.D ,geb.1663tePari
js,
bouwde te Am sterdam de w ester-, zuider- dochter eens tooneelspelers, werd door hem
en noorderkerk, de Haarlemmerpoort en de ontvoerd,latergehuwd,en beiden debuteerden
ou'
de Hoogesluis, de beursaan hetRokin enz.; tegeli
jkerti
jd in 1685indeOomédie-Française;

schreef: Arcldteetura '
plpf/érzltfofteôpzfzcïzlg/l: zii en hun twee dochters, Manon D.(geb.
r@n 0n8en t
jjdt(1631),Trc,
zlde '
PI/Jordenen der 1ù84, overl. 1745) en Mimi D. (geb.1685,
ôpzfzf
l/clfAldf :'
#deOuden,
.Arcltitectttrertuzkappen overl.1779)hadden a1stooneelspeelstersveel
en trappen.

Dallekerte. Familie van graveurs;de beroemdste leden zi
jn: Cornelis D., geb te
Amsterdam,1561,overl.te Antw erpen,1617,
zeer vruchtbaar kunstenaar,vormdezichzonder leermeester vervaardigde portretten van
Cornelis de W itt, Gustaaf Adolf, Cyrus,
Alexander en Cesar,gravures naar Holbein,
romeinsche bouwvallen,en nederl.landschappen enz. - Pieter D.) ook Danckerts de
Jonge geheeten, zoon en leerling van den
vorige, geboren en overleden te Antwer-

S/CCeS.

Dandelin.(GerminalPierre)Franschingenieur,geb.te Bourget,1794,overl.teBrussel,
1847, vestigde zich in België,deed zich in

1816 naturaliseeren, Eerd hoogleeraar aan
de school voor het mpnwezen te Luik,en

kolonelbi
j betwapen dergenie;onder zàjn
vele belangrijke werken,zi
jn devoornaamste:
M lmoire 8MP g'
?
,
f6/g'
?
.
fc,
: propriltls remarquables
de la fpctz/c parabolique (1882); Mlmoire,
sz/r
l'hyperboloïde de y'
J?lpn4fït
?zl et .
s'
lfr le8 Jl:ztwpAle,
s
de Pascal et Arïtzzlc/lps (1824);Mlmoire:zf9pen, 1600-60; zijn stukken naar Leonardo l'emploi des wrp-/:cfïpzl,
sstêriomltriquesen .
::4)de Vinci, thans te Dresden en te W eenen, '
ntltrie(1825);Guide411mineur (1827);LeLons
getmgen van ongewone talenten; in zi
jn sur la '
zzllct
zzlïgv:etsur lespzlc/lï-s (1827).
gravures naar Van Berghem is het leven der
modellen geheelbewaard gebleven.- Hendrik D.
, oudste zoon van Pieter D., geboren te Antwerpen, 1624, overl. te Londen,
1687, vervaardigde een portret van Schrevelips, een Gezicht op Am sterdam,het por-

tret van Karel 11 naar Hanneman (1665),

Dandenollg. Plaatsinde australische republiek Victoria, 30 km.z. o van M elbourne,

heeftin hetnabi
jgelegen bosch den voorden

hoogste ter wereld doorgaanden reuzenboom ,
en in de bergkloof Ferntree-Gully prachtvolle boomvarens.
Dandit. Plaats in het district Mit-Ghamr
der egypt.provincie Dekalieh,5000 inw.
Iliindliker.fKarl)Zwitsersch historikusgeb.
6 M ei1849teRorbas,kanton Zïirich,:tudeerde
te Ztirich en te Mûnchen, werd in 1883 buitengewoon hoogleeraar in de geschiedenis

enz.
,en schreef'n archeologisch werk :Antiqua
monumenta in ïzl,
szf/tz W alckeren. - Johannes
D.,tweede zoon van Pieter D., geb.te Antwerpen,1627, overl.te Londen,-1692,vooral
bekend als teekenaar van ornementen,frontispices,vignetten. Justus D.,geb.teAm - aan het eedgenootschappeli
jkpolytechnicum ;
sterdam, omstreeks 1630, overl.in dezelfde hi
jschreef:LehrbucltderGesclticlttet
fe:Scltweistad, tusschen 1690 en 1695;zijn zeer zeld- z:r'
pp/k6,
s(1875),Der Ustertag zf9
14 diepolitische
zame gravures worden als kunstwerken van .l:zcctqzfp,.
g der 30er Jaltre im Shzlfps Zl
irick
hooge waarde geroemd ; de meestbekende (t88t) Geselticltte der Sc/zvgpïz mitbesonderer

zi
jn: W illem l11 van Oranje, Kasimir, Wïic/cyzchfauf dieEntwicklung #:8Verfassungskoning van Polen,Venus en Cupidodooreen /
lf4tfKulturlebens (1883- 91.
,3 d1n.)?Lehrbuclt
sater verrast.
der all
gemeinen Ge8chicltte (met J.J.Mttller,
Danela.(Jean Charles)Franschcomponist, 1891.).
geb.19 Dec.1S18, werd in 1857 hoogleeraar
D andolo. Een der twaalf voornaamste
aan hetConservatoire in Pari
js,componeerde venetiaansche familiën,bekend door vele uit
een Grandemlthodede '
nïp/ps,etuden,sonaten, haar voortgekomen staatslieden, geleerden,
solo's,fantasiën en airsvariêsvoorditinstrt
w veldheeren en vier doges.
ment,trio'senz.voorstri
jkinstrumenten;'ndra- Enrico D., de vermaardste der geheele
matische ouverture:CltristoplteCp/pvll,drama- familie: grondlegeer van Venetië's heer-

tische scène voor orkest,enz.;hàjschreefook schappj over de Middell.zee,geb.omstreeks
Netes et'
spvr6zlfr: (1893)benevenstwee bro- 1108, overl.1 Juni 1205,werd in 1193 doge.
chures:Miscellanêes en Lescpzzlwp,
slf6z
lfr.
s chefs

ts'prc/lc.sfrp.

Francesco D .
,dogevan 1329- 39,beteugelde
het m achtige geslacht della Scala, en ver-

D andolo.

- 1891 -

panger-ellanden.

wierfvoorVenetië,Tregiso en Bassanovri
je ongeveer eenzelfden zin hebben a1sdandy.
scheepvaart op de Po.
oorspronkelijk noemde men inEngelanddanAndrea D., doge van 1.
343- 54,sloot een dies de leden van een soortclub van jonge
verbond met den paus,den koning van Cyprus
enden grootmeesterderJohannesridderstegen
de Turken,onderwierp in 1346hetafgevallen
Zara in Dalm atië, en in 1348 Capodistria ;

lieden uit de gegoede standen, die als toongevers in de w ellevendheid, de m ode enz.
optraden; de door hen aan den dag gelegde
manieren,saamgevatin deuitdrukking dandyshijoverl.7 Sept.1354.hi
j schreefeenhoogst me,en beheerschtdoorhetengelsche phlegm a,
belangri
jke geschiedenis van Venetië in de vormen een mengsel van onbeschaamdlati
jnsche taal,en getiteld Annales;hetwerk heid,onverschilligheid en wellevendheid.en
loopttot1280;M uratorinam hetopinSeriptores wi
jzen op een streven om te behagen door
Avr'
lfz?z Italie,dl.12.
te mishagen, om te amuseeren door begripGirolamo D., geb. 26 Juli1798 overl.26 pen te grieven,te ergeren.
Mrt. 1866 als de laatste van de familie D ,
Danebrow,deensch, van Brog,vaandel,het
was de zoon van Silvestro D., geb. 1766, deensche ri
jksvaandel,volgens de sagegedu-

ov
b
liek
rl.V1e
8n
4e
7t
,ië
de
;nhi
j
laa
ntasm
tenina1
d8
m4i
1
rad
ae
lel
d'
e
ar
an
re!e
unopstand in Venetië en werd later directeur

rende den slag bijReval(1219)uitdenhemel
gevallen.
Danebroo -orde, orde van het deensche

van het groote staatsarchiefbi
j Frari; hij
schreef: La cfzf4zfftx della r:ylCfh/ïctldiVenezia
ed i.
sz
lfpz
'ultimicïzpglft
zzl/'anni(Venetie,1855).
Dandolo. (Vincenzo, graaf) ltal. schei-

vaandel,of:orde derdeenscheri
jksbanier.De
tweede der deenscheridderorden,z0u volgens
desage door W aldemar11zi
jn ingesteld als
een aandenken aan het w onder, dat in den
kundige en agronoom,geb.26 Oct.1758 te slag bi
jReval, 15 Juni 1219, op het moeiVenetië, overl. 12 Dec. 1819, studeerde te li
jkste oogenblik een rood vaandelmetwit
Padua,richtte te Venetië een inrichting van kruisuitdewolkenviel,watdenslag ten gunste
onderwi
js op,werd later 1id vandengrooten van genoemden vorst besliste. ln werkelijkraad der Cisalpijnsche republiek,vervolgens heid werd de orde eerst door Christiaan V
5 jaren gouverneurvan Dalmatië'entrokzich ingesteld, op 12 Oct. 1671, den dag van de
daarop uit het openbare leven terug; hi
j geboorte van den kroonprins,Frederik IV ;op
schreef:Fondamenti dellq F.
sïcp-c/lïvlïcc appli- genoemden datum werden de19eerste,?ridders
catialla formazione decorpiede'fenomenidella van dedeenscheriiksbanier''benoemd;deorde

kreeg 1 Dec.169à statuten volgenswelke zi
j
zlcfffz.
f
z (1796),enz.
Dalldolo. (Tul1i0, graaf) Ital. scbràjver, slechtséénklassezouhebben,slechtsadelli
jken

zoon des vorigen,geb.Sept 180t te Varese, als leden zouden mogen worden toegelaten,
overl.6 April 1870,stlldeerde teZara,Varese en het getal der leden 50 niet zou m ogen te
en Pavia,deed daarop uitgestrekte reizen en boven gaan.Deze statuten bleven van kracht

wi
jdde zich ten slotte aan destudiederkerkgeschiedenis,zi
jn voorn.werken zijn:Studii
d'
lfîsecolo diPericle (1835), Cristianesimo nascente (18544.I y:cp/ïdedtte'
st
?Azlz??d
,italianaDante
'

t0t op Frederik V1,die bi
jbesluitvan28Juni
1806 de orde bel
angri
jk uitbreidde, terwi
jl
zij, daar ziiook voorniet-adelli
jken toegankelijk werl gesteld, tevens in drie klassen

eCpppAzlhp(1852)I.
gpcp/pdifz:pzl:X (1861- 62), werd gesplitst: grootkom mandeurs, grootStori delyl6zl,
W6rp neitempi moderni.
kruizen en kom mandeurs; in 1864 n0g in
Ilallddllo.(Emilio)ltal.patriotenschri
jver, %raden verdeeld:met en zonder borststeren

zoon des vorigen,geb.1831 te Varese,overl. rldders; bovendien begat de orde nog zg.
20 Febr.1859,schreef: Viaggio in Eg%'tto,nel Danebrogmannen,zoodanige die zich genoeg-

Sudan,ïzlSiria ed ïzlPalestina (1851).
Ilalldré-Bardon.(MichelFrançois)Fransch
schri
jver en schilder,geb teAixinProvence,
1700,overl.te Pariis,1783,leerling vanJ.B.
Vanloo,richtte te Yarseille eenkunst-acade-

zaam verdienstelijk hebben gemaakt,dochbij
wier nederige positie een ridderteeken ongepast wordt geacht; de orde wordt verleend

voor burgerli
jke en militaireverdiensten;het

ordeteeken is een langwerpig gouden kruis,
mie op en werd in 1753 daarvan directeur; wit geëmailleerd en met rooderanden;op de
ziin voornaamste schilderstukken zi
jn een voorzijde staat op de vier arr
nen Van het

Ckristus (het museum te Marseille),,,Tullie kruis Gud og Kongen (God en dekoning)op
faisant passer son char sur le corps de son de keerzi
jde in het midden W ,van boven
père''(museum teMontpellier),Augustefaisant Flv,op drie armen :1219,1671en 1808.Feestprécipiter dansleTibre lespersonnesaccuseés dagen der orde zijn de geboortedag van den
de pe
'culat;hijschreef; Lirredes.
p0'Jsc'
)?:.
s# regeerenden koning en verder 28 Jan., 15
dessiner (1754); Vie de Carle '
juzl/pp (1765); April en 28 Juni.
Traité depeintttre,gevolgd dooreen Essaisur lq
Danfort's olie, zeer vluchtig bestanddeel
.s
czf/zalgfo-ccfd'ItnCtzftf/ppz/:raisonnldespluspvlczf.
r der aardnoot.
'
peintres.ycg
ftpfézfo.
setgrareursdef'/cp/:française, Dallgast.Dorp inroldenburg,ambtVarel,
etc.(1765);H'
istoik'el4niverselle,traitêerelatire- aan den Jadeboezem, drukbezocht zeebadmenttwzrartsdepeindre etdescul
pter (1769). plaatsje,300inw.
Dandy, eng.. meervoud dandies, 1id der
Dallwe.Rivier in het pruisisch rezeeringselegante wereld,die door keuzevan kleeding districtKoningsbergen,ontspringtin Koerland,

en wijze van doen in bi
jzondere matedeaan- komt bi
j Krottingen in Pruisen,en valtna
iachttrekt;zich a1stoonaangevend opdringend een loop van 52 km.(
23 km.bevaarbaar)bi
j
modeheertje,fat;hetwoordwordtin Enge- M emelin het M emelerdiep.deverbinding van
land m eer en meer verdrongen door slrellfen het Kurische HaY m et de Oostzee.
nasher,in Amerika doordude:welkewoorden
'
Danger-eilanden.Een tot de Polynesische

Danhaqser.
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Bannenberg.

echt
sgeleerde 0n schri
groep drrAlayihikibehoorendelagunengroep von) Dui
jver,
Otsch18r00
te
onder 100 54 Z.B.en 1650 54' 57.L.v.Gr. geb. 9 ct.
Dûsseldorf, bekleedde
op welks rif de eilanden Poekpoeka,Koko en allerlei rechterl. ambten,had ook zitting in
Ratoe,tezamen 3 km .
2 groot,l
iggen;zijzijn meerdere regeeringslichalnen, en bestreed
rijk aam kokospalmen;de bevolking bestaat hier vooralhetliberalisme;hi
j overl.4 M rt.

ult een 500-ta1Polynesiërs;een goedeanker- 1868 te Berlàin;hoofdwerken:Grundsatze tf::
plaats ontbreekt; de D.werden in 1892 door rheinisclten und französischen Sfrtx/bcrp/lEngeland in bezit genomen.
rens (1849), Z:hrlvc: des gemeinen preusziDanhallser.(Joseph)Oostenri
jkschschilder, dc/lczl Priratreckts (1852),Handbuch der (/60:/geb. 18 Aug. 1805 te W eenen,overl.aldaar 8ckelk.
& ïcA,
s-Itnd Staatenreelttsgescldckte(1863),
4 Mei 1845,genrer en historische w erken.
System deswr:lfyzïdc/lesZirilrecltts(1866).
Diinholm ,of Deneholm. Eilandje in de Danila,russ. bedevaartsoord,zie Danilow.
Strelasund,dieRtigen van hetvastelandscheidt,
Danilo I Petrowi
tsch Njegosch.Vorstvan
tegenover Stralsund.
Montenegro, geb. 25
Danieie. kojuro) Servisch philosoof,geb. Mei 1826 bi
j Cattaro,
6 April 1825,overl. 17 Nov.1882 te Agram, overl. 13 Aug. 1860,
.7
schreef:Ratza srpskil'
ezik i prt
lrp.
pï.
s(1847), volgdez.oom,Vladika
obliciyr/skpgtxjezika (Vormleerderservische Peter 11 Petrowitsch,
-j diens dood,31 Oct.
taal,1863),Istorjqph/ïkt4srpskogaiArz
ptxfd/cpgtf bi
.
lezikq tsp srrsetka XVII.'
pf/ellt
x (Geschiedenis 1851,op.
.
der servische en kroatische taalvorm en tot
Danilo-orde. M onheteinde der17de0el1W,(1874)0nZ.
tenegri
jnsche ridder- vgi
q .
v
Daniel.eep der groote profeten,zieBi
jbel. orde i
voo
rirebur
ge
r
l
àejke
'C-.îby.
y. ,
l
i
t
a
ve
r
d
i
nZ,x
Daniel.(Samuel)Eng.dichter en geschiedl
n
he
t
g
r
aa
f
s
c
ha
p
Some
r
schdjver,geb.1562
set,överl.Oct.1/
619,schreef:HistoryPJEng- Da
ernii
nln
oerin
in
yges
ate
ald
nt
dee
r ,/ >%%
'
-qr /;,jl
x'
ïN .
land (1613- 18, 2 dln-, voortgezet door J. h
n
Trusselltot1488,in hetlicht gegeven1636), czernagor1Scjhje jjO
jjo
History of theciril'
lclr:betweentkeA/zf86,
sYork
Dwxlt,o 1.
and fzcsctz,
sfo- (uitvoerig dichtwerk, 1595- vierklassen:grootkruisen,kom mandeurseer1609),enz.
Daniel.(Gabriel) Fransch historikus,geb. ste en tweede klasse en ridders.
.

s
et
n
e,m
in18
-5
-5
-d
-oorvorst ' j '
.j
,
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h
!ankel
i
jkheid;z jjj Y

8 Febr.1649 te Rouaan,overl.23 Juni 1728

te Pariis, schreef: Voyage(d/
lfmonde de.D::cartes(i69t),HistoiredeFranee(eersteuitgave
3 dln.,1713,herhaaldelijk voortgezet).
Dapliel.(HermannAlbert)Duitsch geograaf,

j/

DanilovKrad. Stad in M ontenegro,aan de
Zeta, sinds 1871 ontstaan,3000 inw.;8- 10
Oct.1876 en 17- 25 Juni 1877 behaalden de

montenegrijnenhierbelangrijkeoverwinningen
op de turken.
geb. 18 Nov.1812 te Köthen,overl.1871 te
Danilow. 1)Districtshoofdplaats in het
Leipzig,schreef:Lehrbuch der Geographie/Wz- russische gouvernement Jaroslaw-, aan de
ltöltere r
-rzl/crrïc/lf,
srflî.
sftlîfczl (73st druk 1885), rivier Pelenda en aan de spoorlijn JaroslawW ologda, 4000 inw.
Handbucltder Gewraphie 1863)enz.
, handel in lijnwaad en
Daniell.electrische eenheidsmaat,zieOhm. graan. 2)D of Danila,klooster in het russ.
Daniell.(Thomas)Eng.schilderengraveur, gouvernement Olonez, aan het W igomeer,
geb. 1749, overl. 19 M aart 1841 te Londen, druk bezocht bedevaartsoord.
schilderde m eest indische l@ndschappen,gaf
Danim . Rekenmunt in de havens aan de
in het licht Antiquities and r9//
78 i1% fzltfïtx golf van Perzië en in M esopotamië, = 10

(143 kopergravures, met 1 dl.telcst 1799 ioesj,hethonderdste deelderzilver-kran.
1808), .
z1.pietl
xresque '
ppt
yt
v: bp India,by tlte Dankaii. Zie Danakil.
v,tw of c/lïzltz(50 kopergravures 1810).
Dankberg.(Gustav) Duitsch beeldhouwer,
Daniell.(W illi>m)Eng.schilderengraveur, geb.181.9 te Halle bi
jBielefeld,overl.13Oct.
neef des vorigen, geb.1769,overl.16 Aug. 1866teBerli
jn;ornamenten,reliefs,caryatiden,
1873,leverde illustraties en gaf in het licht: zuilen,consolen,fonteinen,meestvoorduitsche
.z
1.seriesofwï:'
l/a of.
f,pzlt&'l(12 gekleurdebla- paleizen.
Dankoller. Zie Oier.
den, 18t2), Intere8ting selections of animated
Dankow .Districtshoofdplaats van hetruss.
stffzfr:(60bladen.1809),enz.

Daniell.(Samuel)Eng.schilderengraveur, gouvernement Riasan,aan de Don,3000inw.
Danlleeker.(Xohann Heinrichvon)Duitsch

broeder des vorigen, geb.1777,overl.18t1

op Ceylon, gafin hetlicht:African scenery beeldhouwrer,geb.15 Oct.1758 teW aldenbuch
and csïvltzl.
s(30 kopergravures,1805),v1.pie- bi
j Stuttgart,overl.8 Dec.1841 teStuttgart,
f'
lfr-g'
lf: illustration pé the '
sc:zl6ry PJ Ceylon portret-standbeelden, portret-busten, mythologische groepen, religieuze beelden, graf(12 platen,1808) enz.
Daniell (Element van) Zie Galvanisch stukken,reliefs.
elem ent.
D annem arie Zie Dammerkirch.
Daniels. (Carel Eduard) Nederl. geneesDannem ora.Kerspel inhetzweedscheleen
kundige en schri
jver, geb 4 Juni 1839zicthe Upsala, benoorden de stad Upsala,71 km.2

Hillelom, studeerde te Leiden,vestigde
groot,1300 inw.
in 1863 te Amsterdam als arts,schreef:De
D annenberg.Kreitshoofdplaats in hetpruikinderpokinenting ïAlNederlt
md (1875),Un ctz.
g sisch eregeeringsdistrict Lûneburg,aan dehier

de Z:pzlfïl.
sï: *8sea ('
crtxAlïpdclerts'
g) 1884,enz. bevaarbareJeetzel,enaan despoorlijnBerli
jn-

Da iels.(AlexanderJosephAloysReinhard Buchholz, 2000 inw,

pannenberg.
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DannenberK.(Hermann)Duitsch munt-en
penningkundige, geb.4 Juli1824 te Berli
jn,
schreef: Die t
f6lfft
sc/l:zlM '
anzen der :t
yc/l,
:ï,
qc/l:p
und JrJzl/
cïyckzl Kaiserzeit(Berli
jn 1876,met
61tatels),GrundzûgederAvzlz/czfzlt
s:(1891),enz.
llanno,ital.Schade, verlies.
Dannreuther.(Edward)Klavierspeler,geb.

4 Nov.1844 te Straatsburg, van eng.ouders,
vestigde zich na voltooide studiën in 1863 te
Londen, richtte hier in 1872 een W agner-

vereenigingop;hijschreef:RicltardW agner,kis
tendencien and f/l:prïdk
:, artikelen voor Grove's

Dictionary p/'music, en vertaalde 0ok vele

duitsche werken over muziek,vooralverhandelingen Van W agner, a1s Zukunftsmusik:
Ueber tftz.
s dirigieren enz.
, in het engelsch.
Danrém ont of Damrémont.(Charles Marie
Denis, graaf de) Fransch generaal. geb. 8
Febr. 1783,overl.12 Oct. 1837,werd in 1807

D ansm uziek.

deel uitmakende
bedoe
val
nd e
al
es
n eeredienst, en a1s
profa
maa
kne
; be
dan
ide
s,
ontspannig en ver-

vormen worden nog steedsbi
menige plaats in den bi
jbel bli
jkt dathet
dansen bij'
deIsraëlietenveelvuldigingebruik
was: stnds den uittocht uit Egypte had het
volk van lsraëlheilige en op gezetten ti
jden
uitgevoerde dansen,mystieke dansen die tot
den eeredienst behoorden,en waarschijnli
jk
ook gewone ontspannings-en vrooli
jkheidsdansen, gelijk mag bli
jken uitden dans om
het golzden kalf in de woestijn;van David
staatopgeteekend dat hijvoordearkdanste;
de Joden hadden voorts biizondere dansen
voor plechtige gel
egenheden,verbli
jdendegebeurtenissen,alsoverwi
nnigenopvi
jandenenz.y
die dan door jonge meisjesb'
ljde openbare
ceremoniën moesten worden uitgevoerd.0ok
bijde oude Egyptenaren stond hetdansen in
hooge eere. Het isechter eerstbi
j de Griede ongeciviliseerde volken aangetroffen. Uit

adjudantvan Marmont,stond in 1809bi
jhet
fransche leger in Dalmatië, in 1811 en 1812
n, het m eest artistieke volk der oudheid,
in Spanje en Portugal, nam deel aan de ke
groote tochten en veldslagen van 1813en 1814, dat het dansen zich tot een kunst ontwikwerd nog d.Napoléon totoverstebevorderd; kelde, tot een middel om uiting te geven

j hen ook bena de restauratie werd hi
j in 1821 maréchal aan het schoonheidsgevoel;bi
de camp,vochtverd1e83
rn
0ot
gotin
geS
ne
praanal
jebe
(18
vo
23
r)
- gon de dans een bestanddeel der opvoeding
en Algiers,werd in
uit te maken, werd hi
j derhalve tegeli
jkerderd, in 1837 t0t gouverneur-generaal van ti
jd veredeld en totgemeen goed gemaakt;
Algiërs benoemd, en viel den dag voor de hi
j was bij hen niet alleen een onmisbaar
bestorming van Constantine.
deelvanallegodsdienstigeenburgeli
jkeplechDans,dansen.Een reeks in bepaalde tijd- tigheden en ceremoniën,maar ook van alle
m aat uitgevoerdelichaamsbewegingen,m eest- feestel
i
jkheden,openbare spelen en gezellige
al begeleid en geregeld door muziek ;eeù

sa
menkomsten;ieder onderwerp gaf hetaan@*

wegingen van het bovenlichaam hoofdzaak

en loszinnige, wellustige dansen, a1s de

geheelvan passen,gewoonli
jkmeteehbi
jzon- Zl#1#'n aan nieuwe dansvormeny. en de oude
derennaam aangeduid:zpenuet,wals,mazurka, m onumenten en kunstwerken geven een denkpolka,galop,franqaise,anglaise,polonaiseenz. beeld van de uitermate groote afwisseling
Het dansen kan zlch,door technische volma- en deverbazendeveelvuldigheiddergrieksche
king en smaak, tot het gebied der kunst dansen; er bestonden militai
re dansen (de
verhefen en wordt dan tot de mimische pyrrhische in Thracië en Thesalië,deprylide,
kunsten gereketid;geli
jk echter bijde pan- de opoplocia), zedig-ernstige dansen,a1s de
tom ime de bewegingen der voeten een onder- caryatis, vooral i
n zwang bi
j Laconische
geschikten r01 spelen en de gebaren en be- jeugd; vrool
ijke dansen, a1s de anagogie,
z
i
jn,vinden bij'het dansen de bewegingen lonische, de gymnopedice en de phallische;
der voeten een begeleiding in debewegingen verder dansen voor de afzonderl
i
jke godvan het ove ig lichaam . M en onderscheidt heden, huweli
jksdansen, maagdedansen, ontwete
en
hea
klt
arsasl
en
e da
va
ns
nen.
dans
De
en :gezelschapsdansen schulddansen,tooneeldansen enz.Van deGriegezelschapsdansheeft ken ging de danskunst tot de Romeinen

gemeenschappelijke ontspanning,vermaakten over; hi
j ontaardde weldra bi
j datvolk,en
doel,en sluit ook de zg. nationale dansen, verloor al zi
jn gratie en poëzie;de Romeidie a1s uitdrukking van nationale eigendom- nen minachtten het dansen voor zichzelven
meli
jkheden een bi
jzonder karakterdragen, en lieten als toeschouwers dansen voor zich
j
in zich. Bij de theatrale dansen, die door uitvoeren; het dansen verkreeg daarom bi
volgensderegelen derkunstgevormdedansefs hen geen bi
jzonder karakter;hoewelin het
worden uitgevoerd,onderscheidtmen gewoon- theater toegejui
cht werdde dansbijhen in
lijk groteske dansen, die meer uitdrukking die mate veracht,dat een patriciër door te
van kracht en vlugheid dan van gratie,onge- danseneenonuitwi
schbare smetop zi
jn naam
l
gn adeldom
wone sprongen engebarenvorderen;komische geacht werd te werpen en van zdansen; en karakterdansen, die een intrige, vervallen werd beschouwd.M etdealgem eene
een liefdeszaak enz.uitbeelden en bi
jzondere beroering der groote volksverhuizing ver-

jnt de dansa1skunst,om eerst weermet
sierlijkheid ensmaakvereischen;hierbi
jkomt dwi
ook nog hetballet(zie aldaar).
de renaissance te verschijnen, eerst bijde
H et dansen is wellicht even oud a1s de ltalianen,aan het hof derM edicis,vervolgens
menschheidI
!
'Sda
me
ar
tz
di
e de
muzt
ie
ek
,nhe
bbe
n bi
j deFranschen,sinds de,eerste dansersder
ijn
ryrthme
n.
auws
te
verbonden
wereld geworden.
ongetwi
jfeld reeds de eersteuitingen van de Danse m aeabrej fr.,Doodendans.
behoefte,dennatuurli
jkendrang,om tezingen, Danseuse,tooneeldanseres,vrouw dievoor
tooneeltot onwillekeurige dansbewegingen geleid. toeschouwers dansen uitvoertqin de.
ln alle ti
jdperken deroudheid treedtdedans taal
Dans
in m
heuz
tbi
iek.
jzond
De
erbi
s
jolo-dansere/
gezelschapsdansen geop onder twee vormen: a1s gewi
jde dans,

bansville.
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bante.
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bruikte muziekstukken, onder w elke a1s de slachten en hield i
n de politiek de zi
jde der

thansmeestin zwang zi
jnde zi
jn te noemen: Guelfen;D.zelfnoemtalszijnstamvadereen
menuet, wals, marzurka, schotsche (polka), zekere Cacciaguida,een kri
jgsman,geb.om-

galop,polonaise,française,anglaise,quadrille, streeks 1090, gevallen in het heilige land,
en de uitverschillendedansen bestaandecotil- in 1147,en die eeneAlighieritotvrouw had;een
lon.Hoofdvereischtenvan goede D.zijn:goed hunner zoons,geb.omstreeks 1200, nam den
gegroepeerde rhytm en en vloeiendl onge- naam der moeder aan en werd zoo de stamzochte,bevallige en daarbi
jpikantemelodu
lën vader van het geslacht der Alighieri's van
met aangenam e harmonie en interessante Florence. Van het leven des dichters is weiinstrumentatie.
nig nlet zekerheid bekend; de rolnantische,
Dansville.Plaats in Livingston county van tendencieus opgesmukte berichten van zi
jn
den noord-amerik.staatNew-York,3800 inw.; eersten biograaf) Boccaccio? zi
jn voor het
meerendeel onbetrouw baar. Eerst de in den
sanitarium.
Dansvllegen.Zie Empidae.
lateren ti
jdingesteldegrondigenavorschingen
Danswoede,danszucht.Eenoudti
jdsmeer- hebben een benaderd beeld van Dante'slevenslnalen epidemisch voorgekomen zi
jndeziekte; gang opgeleverd; vooral de strenge kritiek
door religieuzen,in hoogemateaanstekelijken van Bartoli heeft een geheele reeksonbewewaanzin aangegrepen dansten honderden men- zen en onwaarschjnli
jke voorstellingen uit
schen tot hun het schuim op den mond stond, de Dante-biographieverbannen.Van deouders
stuiptrekkingenzichvoordedenenhetonderlijf des dichters is zoo goed als niets bekend.

jn vaderwastweemaalgehuwdenoverl.+
bovenmatig opzwol;de lijdersgaven daarbi
j Zi
voor,datzi
jtijdens den aanvalallerleihegr- 1280;zijn moeder,Bella,wasdeeerstevrouw
lijke visioenen hadden,en trokken dikwtls, zijns vaders enstierl'zeervroeg.Deopvoeding
kunstmatig den ziektetoestand doende voort- van den knaap zou zi
jn Opgedragen aan den
duren, onder de meest woeste uitspattingen geleerden staatssecretaris der republiek F10van plaats t0tplaatstzie Flagellanten);daar rence) Brunetto Latini,een man die zelfa1s
men de dansers als van den duivelbezetenen dichter een goeden naam had en later door

beschouwde,werden allerleigeesteli
jke mid- D. op een ylaats in zijn Commed%a op zeer
delen te baatgenomen om genezing aan te eerbiedi
ge wljze herdacht werd. Als zeker
brengen ;deaangetasten baden tot St.Johan- wordtaangenomen datLatinieenbelangri
jken
nes en St. Vitus, vandaar de benaming St. i
nvlped op Dante's geesteli
jkeontwikkeling
Vitus-dans. Epidemiën van dezen aard kwa- heeftgehad,en zi
jn vaderli
jken vriend,echter
men in bi
jzondere mate voorin dejaren1021, nietzijnleermeesterisgeweest.OmtrentDante's
studiegang is niets met zekerheid bekend;
1278,1375 en 1418.
Ilalltan.(Antoine Laurent, geb.en overl. het werk zi
jner jeugd:,Hetnieuwe leven'',
te Saint-cloud,1798- 1878,leerling van Bosio; hetwel
k hijin 1792 voltooide,doetreedsvan
groepen en beelden in klassiekensti
jl,voorts veelzi
j.
lige kennis bli
jken; behalve met de
standbeelden (Lodewi
jk Joseph vanBourbon, strenge weteqschap hield hij zich bli
jkbaar
ook met de kunsten bezig;hi
maarschalk Villars) en busten.
j was bevriend
Ilantan,(Jean Pierre)bi
jgenaamd Dantan met de schilders Giotto en Oderisi,en met
jeune,fransch beeldhouwerbroederdesvori- den lnuzikus Casella. Het oudste zijner bewaard gebleven sonetten dichtte hi
j,volgens
len
p,
t. g1e
.t2e8Bad
Deen
c.-Bad
180e0n;te
atri
js,rioka
vetr
.6
8b
69
meP
es
ka
ul
ur
- eigen opgave,op t8j
a
r
i
g
e
n
l
e
e
f
t
i
j
d
;hetwas
standbeelden (Paganini,VictorHugo,Rossini, aan alle dichters gericht en werd o.a.door
Balzac,Dumas); zi
jn populariteitals karika- Guido Cavalcanti (overl.1300)vriendschapturist benadeelde zi
jn reputatie als ernstig pelijk,doorDantedaMajanomezspotenhoon
kunstenaar, niettemin vervaardigde hi
j rok beantwoord. Dante's eerste lyriek had haar
in den ernstigen stijlmeerdere standbeelden oorsprong in zijn ideale liefdejegensBeatrice,
van hooge kunstwaarde, als van Boieldieu gewoonli
jk voorgesteld als de dochter van
(Rouaan),Canrobert,Jean Bart,Rossini,lord een aanzienlijk iorenti
jnsch burger, Folco
Bentinck enz.
Portinari; bi
jna 9jaren oud zijnde (zi
jzelf
Dantan.(JosephEdouard)Franschschilder, teldetoen 8jaren)zag hi
jhaarin 1274voor
zoon des vorigen,geb.26Aug.1848teParijs, de eerste maalbi
j gelegenheid van een Meioverl. 1897,leerling van Pils,sçhilderde eerst
in den historisch-religieuzen stl
gl,latergenrewerken: voornaamstewerken ;la Saiate Trinl
*j#
e, Moine scalptant un Christ en bois,la
nymphe Salmacis etle ieune Hermaphrodite

(1876). Coin d'atelier (1880), Dêjeuner du
modèle (188t),le Paradou (1883),Entr'acte
d'
une première à la Comédie-Fraqçaise.

Ilante Alighieri.De grootste dichter van
ltalië en een der diepzinnigste dichters aller

tijden en volken;hi
j werd in 1265,volgens
W itte op 30 M ei,te Florence eeb.en overl.
1321 te Ravenna;hijverkreeg bi
j den doop
den naam Durante, die volgens het heerschende gebruik verkort werd enDantewerd

uitgesproken,laterookgeschreven;zijnfamilie
behoorde t0tde oudste derQorentijnschege-

feest te Florence.D.verhaalt die ontmoeting
in L@ rita s'
l
fprl.Van deze eerste liefde der

jeugdbleefhem den diepstenindrukvoorhet
geheele leven bi
j; onder den invloed der
herlnnering werd hetvoorwerp dierliefdade
Beatrice, die de dichter in zijn groot dichtwerk heeft vereeuwigd, zi
jn gids op den
levensweg,de bezielende geestzi
jnergedachten en handelingen,hetheiligvoorwerpzijner
mystieke vereering.Zi
jn liefde zelfwaseen
zuiver ideale,streefde niet naar hetbezitder
geliefde) en eindigde niet met een huweli
jk.
Daar een zoodanige neiging door velen niet
verstaan werd,heeftmen dikwijlsgezochtde
Beatrice-beelding tot een bloote allegorie of
een abstractie te herleiden (D'Ancona:L@
Beatriee de .
lhAlfd, in zijn ultgave van Vita
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nuora, Pisa, 1884.Del Lungo,Beatriee 0l://J, poging tot verzoening van kardinaal AcquaTita enellaylp:,
sïtzdelsec.XIII,Milaan 1890). sparta was mislukt,werden in 1302 meerdan
ln zijn jeugd nam D.aan dekri
jgstochten 600 Blanken,meerendeels op hen ,valschelijk
zi
jner vaderstad deel.11 Juni1289 nam hij toegedichte misdaden, ter dood of tot yera1s vri
jwilliger deelaan denslagvanCampal- banning veroordeeld. Onder deze laatsten bedino,in welke deiorenti
jnscheGuelfenonder vond zich ook Dante, 27 Jan 1302 werd een
aanvoering van Aim eric van Narbonne de dekreet tegen hem uitgevaardigd,waarin in

Ghibellijnen van Aretino versloegen: kort
4aarop (volgens DelLungo in 1290)washij
in den oorlog metPisa bi
j de overgave van
den burcht Caprona tegenwoordig. Omtrent
zi
jn studiën in dezen ti
jd is nietsbekend.Na

een lange reeks zijne overtredingen en Fan-

gegaan en dit aan het eind vanzi
jnnoviciaat
weer heeftverlaten,iswaarschi
jnli
jkeensage.
Omstreeks 1295 huwde hi
j met Gemma,uit
hetmachtige geslacht derDonati;zi
j wordt
n0g in een oorkonde van 1333 als in leven
vermeld. Ilit dit huweli
jk ontsproten drie
kinderen:Pietro,Jacopo en Antonia;hetbestaan eener dochter Beatrice wordt intwijfel
getrokken (Ricci, L'ultimo rïl.
l
@ïp di Dante,
le
ag.
a2
rt
1s4
env
i
j.
kvu.,
nd
Meilahaa
nd18
b9e1
k)w
.N
aaamdd
a,tD
.go
zinchhi
in
be
j
aan het openbare en politieke leven zi
jner
geboortestad deelte nemen.Hieromtrentzi
jn
eQq aantal documenten voorhanden: l
*n de
rjydszittingenvan25Ju1ien15Dec.1295brengt
LJzijn stem uit;5 Juni1296houdt hijinden
Raad derHonderd eenredevoering,7M ei1299
wordt hi
jalsgezantnaar SanGemignanoge-

Lrandstapelveroordeeld.W aarschi
jnli
jkbevond
D. zich tijdens de afkondiging van zi
jn ban.
vonnis te Florence;het verhaaldat hi
j op

fl
aden

worden opgeteld!en dat hem tot een
boete van 5000 :drini plccioli,a1sschadevergoeding voor bedreven verduisteringen enz.,

tot2jaren verbanning buiten Toscaneentot

den dood van Beatrice,19 Juni 1291,zocht verl
ies vooraltijd van alzi
jn awbtenvçroorD.troost in de studie derwi
jsbegeerte,waar- dleelt, met bedreiging dat alzi
jn goederen
van zijn allegorische enmoraliseerendelyriek verbeurd verklaard zullenzi
jn,ingevalhijniet
de vrucht was. De reeds door Buti voorge- binnen drie dagen na afkondiging de schalragen overlevering, dat hij na Beatrice's devergoeding zal hebben voldaan. 10 Mrt.
dood in een klooster der Franciskanen is 1302 werd h'
ljdaarop biiverstek nog totden

(
lat oogenblik als gezant te Rome vertoefde
is onwaar gebleken.M inder nog dan v>n het

tijdvak van zijn verbli
jf in Florenceisvan
zi
jn ballingschap bekend.De verdrevenBlanken vereenigden zich met de sinds lang verbannen ghibell
ijnen, en zochten met wapengeweld de stad Florence te bemachtigen. 8
Juni 1302 kwam een aantal leden van voorname familiën in het koor der kerkl San Godenzo,te Mugello,bi
jeen;onderdezenbevond

zich ook D.,geli
jk uiteen bewaardgebleven
document bll
gkt; toen in den boezem der
partij tweedracht uitbrak, scheidde D.zich
van haar af,vermoedelijk in 1303,nadat de
verbannenenbijCastelPulicciano waren verzonden talle andere opdrachtenvan dezen aard slagen (Maart1303).All
ereerstbegafhi
jzich
zi
jn uitvindsels gebleken);van 15Junitot15 tlaarop naar Verona,waar Bartolomeo della
Aug.1300 hadhi
jzittinginhetcollegederzes Scalahem beschermingenonderstandverleende
prioren,een ambt,datvoorhem volgenseigen (t304,wel
lichtreedsin1303);nadendoodvan
verklaring de bron werd van alle rampen die laatstgenoemde (7 Maart1304)zwièrfD.zonhem later troYen. Florence, in zi
jn geheel der vaste woonplaatsdoorltaliërond;bittere
Kmelfsch,wasniettemin in twee parti
jen ge- nood dwong hem herhaaldeli
jk te bedelen;
deeld,die zich sinds 1301 de Blanken en de volgens Boccaccio hield hi*i
ch eenigszins
# zi
Zwarten noemden, en waarvan de eersten

langer te Bologna op;dit moet dan geweest

meer ghibellijnsch-gezind, de laatsten daar- zi
jn vöör 1 Maart 1306,op welken datum de
entegen onvoorwaardeli
jke aanhangers van ghibelli
jnen van hier verdreven wefdon;van
het pausdom waren; de ingeroepen bemid- Bologna zou hi
jnaar Padua zàjn gegaan;het
dèling van den paus,diekardinaalAcquasparta document,waarop dit bericht steunt,spreekt
zond! mislukte; toen daarop de houding der van een Dantino,zoon van een Alighierovan
parti
len meeren meer vi
jandig werd,werden Florence,dieook nogineen oorkonde van Vero

vele leden der zwakste verbannen (24 Juni
1301),echteronmiddelli
jk weerteruggeroepen:
na de ontdekking van een samenzwering der
Zwarten werden de leiders dezer partijop-

van 1350 voorkomt. (Da Re,Giornaleyf/rïcp
della letteratura italiana,dl.16,pag.334v.v.),
zoodat het verhaal van Dante's oponthoud te
Padua minstenstwijfelachtig is;in elkgeval

dezen stormachtigen tijd (130t)treedtD.nog
herhaaldelijk op;13 en 14 April,19 Junien
13 Sept. brengt hi
j in de raadsvergadering
zi
jn stem uit,28 Aprilkl.
ijgthi
j in opdracht

zi
jn,daar een oorkonde aantoont dathi
jzich
op 6 Oct. 1306 te Sarzana bevond;op dien
datum onderteekende hi
ja1sgevolmachtigde

nieuw verbannen,einde Juni130t:gedurende kan dit oponthoud niet dan zeerkortgeweest

een deel der straat San Procolo te doen verbrèeden enherstellen.0p verzoek derZwarten
zond
de
n de paus een nieuwen bemiddelaar,in
persoon van Karelvan Valois,broeder

van den m arkgraaf Franceschino M alaspina
het vredesverdrag tusschen diens fapilie en
bisschop Antonio van Iuuni.Van Lunlgiana

begafhi
jzich naarCasentinophetstaatechter
niet vast of hi
j, geli
jk wordtbeweerd,toevan Filips den Schoone van Frankri
jk,naar vluchtheeftgevonden bijGuido Sàlvatico di
jzich
Flprence. 1 Nov. hield deze zi
jn intocht in Dovâdola.Tusschen 1/0t en 1310kanhi
Florence.Hi
jbegunstigde de parti
jderZwar- te Lucca opgehouden hebben. Villani,Bocten,zoodat deze weldra alle m achtin handen caccio en anderen spreken ook van een reis
kregen en voor de tegenpartij een ti
jdperk naar Parijs, en Scartazzinistelt deze in het
van verdrukking aanbrak. Nadat een nieuw e jaar 1308;deze reisis echter meer dantwi
j,q
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felachtig.De mare van een tocht naar Rom e van 132tging hi
j,volgens Villani met een
van koning Hendrik V11,welke vorstin oct. di
plomatieke missie van zi
jn gastheer,naar
1310 de Alpen overschreed) wekte nieuwe Venetië,werd hier ziek,w erd stervendenaar
hoop bi
j den dichter;hij snelde dengene die Ravenna teruggebracht,en overl.hier14Sept.

hij a1s de ,,redder des lands' beschouwde
tegemoet,en richtteeenhartstochtelijkschrijven aan allevorsten envolkenvanltalië,w aarin
hi
jhentrachtte bewegen zichaandennade-

1321,56 jaren oud tRicci,L'
ultimorï/kgft?di
Dante, Milaan 1890). Hijwerd in de Mariakapel der kerk San Pietro Maggiore (thans
San Francesco) bi
jgezet, waar zi
jn tombe,
renden redder teonderwerpen;ditgeschiedde herhaaldel
ijk gerestaureerd?zich nogbevindt.
echterniet,enjuistFlorencewerdhethoofd- Het zesde eeuwfeest van des dichters gebolwerk tegen genoemden vorst.DitgafDante
bo
ieorrdte
;t
we
erRdavie
nnn1a
8,65wado
ordg
heeeesltellt
akli
n
zj
'n dreigenden briefvan 31 Maart1311inde v
ar
ee
f
ij
hë
eIe
pen,geschrevenvan debronnen der Arno aan 24 en 25 Juniplaats hadden,verkregen dezè
deiorentijners,waarindeganschetoornyanzi
jn door een kort te voren gedane verrassende
jzonderebelangwekkendheid;
groote dichterzielopvlamt,enwaarinhijvree- ontdekkingeenbi
seli
jke oordeelen aankondigt.W ellichthield terwijl men nl.sinds langen ti
jd niet anders
hijzièh omstreeks dezen tijd bi
j graafGuido wist dan dat het stoselijk overschot des
Novello vanBattifolletePoppiop.Daarilendrik dichtersin de kerk bi
jgezet1ag op de plaats
V1l zich te lang naardes dichters oordeel in
Opper-ltalië methetbelegeren en innemen van

stedenbezighield,dronghi
jbi
jdezenineenbrief
van 18 Apriler op aan onverwi
jld debi
jlaan
denworte1van allekwaad,Florence,teleggen.
Deiorenti
jnersantwoorddenopDantesbriefmet
dekennisgeving,datzijhem benevenseen1000ta1 ghibell
eweldaden der
i
jnen uitsloten van d
,
zg. hervorming van Baldo d Aguglione een
verordening van 2 Sept.1311,die denmeesten
Blanken amnestie verleende. Het beleg hunner stad,hetwelk de keizer na in Juni 1312

te Rome gekroond te zi
jn in den zomervan
1313 aanving, had geen gevolg; hijmoest
onverrichterzake aftrekken,en terwijlhi
jzich

door Guido da Polenta in 1321 aangewezen,

werd 27 Mei 1865 bi
j een reparatie aan de
Franciscanerkerk, eenige schreden van de
Dantekapel verwijderd,geheeltoevallig een
ingemetselde kistgevonden,methetopschrift:
Dantis ossa a me Frê Antonio SantihicIt0sita anno 1677 die 18a Octobris;''.deze kzst
bleek de uiteengenom en stukken van een

menscheli
jk skelette bevatten,eneentweede
inschrift luidde: y
stlantis ossa.Denuperrevisa
die 34Junii1677;''bi
j opening vandeeigenlijke tombe vondmenwerkelijkslechtseenige
stukken van beenderen welke juist aan het
gevonden skelet ontbraken,zoodat de identiteitvan hetgebeente buiten twi
jfelschi
jnt;
toen men hetstoYeli
jk overschotin 1519van

voor een tocht tegen koning Robert van Napels gereedmaakte,overvielhem 24 Aug.1313 Ravenna naar Florence wilde overbrengen,
bi
j Siena de dood.OfDante persoonli
jk deel had men de kist reeds ledig gevonden; het
aan deze gebeurtenissen heeft genom en of gebeente werd sinds door de Franciscanen
waar hi
j zichomstreeksdezenti
jdopgehouden bewaakt;op de plaats waar het in 1865 geheeft,is niet metzekerheid bekend:m eerdan vonden werd, is het waarschi
jnli
jk eerstia
duizend plaatsen en kloosters in ver uiteen- 18t0,bi
j de onderdrakking derFranciscanen,
gelegen deelen van ltalië hebben later zich gebracht.
ln 1329 wilde de legaatBertrand du Poyet
beroemd op de eer des zwervers asylenherDarnbtrea'nde
s ov
n;
erschot al
s datvan een ketterdoen
berg geweest te zi
jn.Nadatde iorenti
jners ve
op 29 Aug. 1315 tegen die van Pisa onder
eerst 1@ll 1353 werden Op zi
J
-n
Uguccione della Faggiuola, bij Montecatini zerk twee inscriptiën aangebracht, de eene
in de Vâl diNievole een nederlaag hadden door des dichters vriend enleerling Menghino
geledeh, vernieuwden zij 6 Nov. 1315 het M ezzano,de andere door Bernardo Canaccio)

verbanningsdekreet tegen D., zi
jn zonen en eveneens zijn vriend en misschien ook zijn
de andere verbannenen, en verklaarden hen leerling ;in 1483 liet Bernardo Bembo,vader
tevens voor vogelvri
j. De zege der ghibel- van den beroemden kardinaal,dengrafsteen

ll
-nen in Toscanew asechterslechtsvan korten van het nog voorhanden relief van Pietr:
g
duur, en Uguccione m oestnaar Veronavluch- Lombardi versieren; in 1692 en 1780 werd
ten,naar Oan Grande della Scala(1316).Dat de geheele grafkapel vernieuwd; in 1813
D.hem derwaarts vergezeld heeft is riietbe- werd in het Pantheon te Rome Dante'smarwezen, Toen in hetzelfde jaar Guido van merbuste, van Canova, geplaatst, in 1829
Battifolle tot podestâ van Florence werd ge- eerst werd te Florence,datdikwi
jlshetgekozen, kregen de verbannenen vergunning beente des dichters opgeëischt had,waaraan
naar de stad terug te keeren, doch onder wegensden uitdrukkeli
jken wildes dichters
zulke vernederende voorwaarden, dat D.in om onder geen om standigheden immer naar

een briefaanzi
jnvriendverklaardedanliever
nimmer Florence terug te willen zien. De
laatste jaren zi
jns levens brycht D.,bevrijd
van sto*eli
jke zorgen,bi
j ztn vriend Guido

zi
jn vaderstad te worden overgebracht,niet
kon worden voldaan,in de kerk SantaCroce
een gedenkteeken,het werk van Ricci,voor

hem opgericht.R>fael heeft op zi
jn onder
cesca da Rimini,sindsden dood zi
jns ooms inhetVatikaanlD.tusschenThomasyanAquino
Lamberto (22 Juni1316)heer der stad Ra- en Scotus, en op een andere schllderij,pde
venna;nu en dan brachthij een bezoek aan Parnassus'', nevens Virgilius en Homerus
Can Grande della Scala, heer van Verona, geplaatst; in 1832 werd door Misserini een
wien hi
j zi
jn ,,paradi
jss
topdroeg nog eerhet medaille m etden beeldenaar van Dante ontwas voltooid (briefvan 1318).In den zomer dekt; een fresco-beeltenis des dichters uit

Novello da Polenta door,een neef van Fran- den naam ,Disputa'
'bekendeschilderij(thans
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jn die welke in
zi
J
'n jeugd,naar men aanneemt,omstreeks Dante;onder dezen titel zi

1295 door Giotto geschilderd,werd in 1840 Het nieuwe leven'' en in ,HetQastmaal''
op een muur der Capella delPodestà teFlo- voorkomen,benevens enkele verspreide,verrence teruggevonden; beeldzuilen van Dante zameld; de onderzoekingen naar de echtheid
bevinden zich te Florence (twee van Pazzi van alle in deze verzameling voorkom ende
dichten hebbennog niettot eenig eindresulenDemi),te Verona (vanZannoni),tePadua ge
(van 7e1a),te Napels (van Angelini) enz.; taat geleid:de viereerste boeken der Sonettie
Dante's dochter,Antonio,wordt nog ineen ct
zzlzpzlïdidirersilzffprïfp.
sclzlï(F1or.1527,Veneoorkonde van 1332 genoemd; eene dochter tië 1532, enz.
,afzonderlijk als:Amorierime

Beatrice,wier bestaan betwi
jfeld wordt,zou
na Dante's dood in een klooster gegaan zijn.
Van zi
jn beide zonen,was dejongste,Jacopo
di D., biJ
'den dood des vaders te Ravenna ;
hi
j woonde in 1342 nog te Florence,waarhi
j
een deel der geconfskeerde goederen zijns
vaders had teruggekocht;men schri
jfthem

tfï Dante, Mantua, 1823) vormen de eerste
tameli
jk volledige uitgave dezer gedichten;

%edichten.De oudste zoon,Pietro,waslangen
tl
jd rechter te Verona enmaaktein1364zijn
testament; hj schreef in het latijn een de
geheele Comtttedia omvattend kommentaar
(1340),uitgegeven,door Nannucci,op kosten

een werk in het latijn,dat op vier boeken

waarzijbegonnen en voleindigd werden.
1)A1s zi
jn eerste geschrift wordtgewoonlijk La '
pïftzn'
tora(Hetnieuweleven)genoemd;
het is een zachte,innige schildering van de
jongeliefdedesschri
jvers;bestaatuiteenaan-

door d'Ovidio:Saggicriticq Napels,1878;
5) De tot heden gevonden brieven van

nieuwere uitgaven bezorgden Fraticelli,M antua,1861,Giuliani, 1863 en 1868,en Sera:ni,
Flor.1883, de laatste geheelwaardeloos;als
aanhangselvindt men in enkele uitgaven Rime

spirituali(Qeestelijke liederen),uit een para-

een kommentaar op de Ltfernotoe,getiteld: phrase der zeven boetpsalmen en het zg.
Ckiosealla Cantica & /î'InfernodiD.attribtdte Credo diDante bestaande,beidenongetwi
jfeld
J Jac
opo 84p Fglio (uitgegeven '
door lord onecht;
Vernon, Florence, 1848),benevensmeerdere
4) Derulgari:/pgzrpzlfïtx,Over de volkstaal,
was geschat,doch m idden in het veertiendé
hoofdstuk van het tweede boek isafgebroken
en nietweer voortgezet;betafgewerktehan-

delt over de italiaansche schri
jftaal,over de

van lord Vernon, Florence 1845;hetgeschrift sti
jlsoorten en over den bouw der canzones;
voert tot titel:Petrii A llegkerii dvyl6r Dantis het werd i
n deeerstejaren van de ballingl>,
W1f:lenitoris Cp:zzlpéWïtxz?zCommentarium etc.; schap des dichters geschreven eil verscheen
m et zl
gn achterkleindochter Qinevra,die in het eerst,in het ital.vertaald door Trissino,
1549 te Verona metgraafM arcantonio Serego te Vicenza,in 1529;hetoorspronkeli
jkewerd
huwde,stierf de directenakomelingschap des in 1577 te Pari
js door Corbinelliin het licht
dichters uit.
gegeven; een nieuwe uitgave bezorgde eerst
Dante's kleineregesekriften.Evenalsomtrent Torri, Livorno, 1855, vervolgens Fraticelli,
Dante's leven nauwkeurige berichten ontbre- Flor. 1857 en 186l.eindeli
jk Giuliani,1878;
ken,is ook watzi
jn werken betreftmeestal het werd bearbeiddoorBöhm er: UeberDtxsf:.g
niet nauwkeurig op te geven wanneer en Scltrift,,.
D: rulgarid/pgzlozfïtz,Halle,1867,en

Dante,tendeelezeerbelangri
jkvoordekennis
van den dichter en zi
jne werken)zi
jn opge-

nomen in W itte's verzameling van Dantis
tal gedichten. door een soort komm entaar e
pistolae y'
lfff:eœstantcum notis(Padua1827),
in proza tot een geheel verbonden;hetwerd Torri (Ll
vorno 1842),Fraticelli(Flor.1862),
in 1292@voltooid en werd heteerstdoorBoc- Giuliani(1882);het onderzoek naar de echtcaccio ln 1576 en sinds nOg omstreeks 30 hei
d is nog niet gesloten ; allen zi
jn in de
m aal in druk uitgegeven.
latd
iinsche taalgeschreven;

2) 11 Cpzlzh/rïp (Het Gastmaal)is tusschen

1306 en 1309 geschreven ;was het voltooid
geworden dan zou het een soortencyclopedie
van dentoenmaligen stand allerwetenschappen
hebben gevormd;het bestek was op 15 boeken geraamd ;slechts het inleidend boek en

eenige brokstukken zi
jn ervantotstandgekomen; het vormt het eerste voorbeeld van
wetenschappeli
jk proza in de ital.taal;hetis

in den aitvoerigen trant der scholastiek gesteld ;den naam Gastmaal gaf de dichterhet

nadathi
j hetzich alsbrood bij degerechten
der canzonen, als voedzame krachtige spijs
tegenoverlekkerni
j,hadgedacht,enhetalszoollanig wildeopdienen ;hetwerdvoordeeerste
maal gedrukt te Florence, 1490, daam a te

Venetië,in1521enz.;eenvoortreFelijkenieuwe
uitgave bezorgde Giuliani,Flor.1475,2 dln.;
kritisch werd hetbearbeiddoorMonti(Milaan
1823),W itte,in rGiornale Arcadico (Rome
1825), Scolari (Padua 1828), Selmi (Turijn
1865), Todeschini, Scritti m4 D., dl. l pag,
108- 223 (Vicenza,1872)enz.
3)11 tkzlzpzlïdr:,de lyrisclle gedichten van

)Van detweedoorD.nagelatenmEclogenu
in lati
jnsche hexameters wordt de echtheid dertweedebetwi
jfeld;zi
Jverschenenhet
eerst in Carmina illustrium poetarum italorum
(F1or.1718);nieuwe uitgaven bezorgden,behalve Dionisi in zijn Aneddoti IV (Verona
1788):Fraticelli(F1or. 1836),Giuliani(Flor.
1882)enPasqualigo(Lonigo1888);zijzi
jn vermoedeli
jk nietvoor 1318 geschreven;
7)Dezzlpzltxrc/zït
x,Over de monarchie,bevat
alshet ware Dante's politieke gelootsbeli
jdenis,'
waarin hi
j zich openli
jk een ghibelli
jn
verklaart, en het keizerschap als een goddeli
jke en voorhet heilder l
nenschheid onontbeerli
jke instelling aandekerktegenoverstelt;
hij eischteen universeele monarchie en ontzegt de kerk ingeval van botsing m et de
wereldsche m acht alle autoriteit;het werk is

waarschijnlijk door D.in zijn laatste levensj
aargeschreven;gedruktwerd hetvoorhet
eerst te Bazel, 1559; nieuwere uitgaven bezorgden K.W ittej2de druk W eenen 1872,en
Giuliani,in Opere /c/ïzl: di.
D.,Flor.1878- 82.
2 deelen.
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8)Qtttte8tio de J#k
z
fffetfp)*h*t
'
f)0701
*Water en m oet hem daarheen een waardiger gids ge-

land, een verhandeling, welke de vraag bespreekt of de zee ergens hooger is als de
aarde, is een vervalsching van den eersten
uitgever,Moncetti(zie Luzio-Renier in Giornale dfprïco dellq litteratura italiana, dl. 20,

leiden; Dante's twi
jfelwordtdoor de verzekering van Vergilius, dat Beatrice hem dit
heeft opgedragen, w eggenomen. De zwerftocht gaat nu allereerst door de hel,die een

pag. 125- 150, 1892); voor de eerste maal
gedrukt te Venetië,1508:opnieuw uitgegeven
door Fraticelli (Flor. 1861) en Giuliani
(Flor.1882).
Een volledige ultgave der opere Apïzlprï
(kleinere werken) van Dante bezorgde Fraticelli, Flor. 1861- 62, 3 dln.
, en van zijn
geschriften in delati
jnschetaalGiuliani,Flor.

trechter vormt, welks spits zich in het m iddelpunt der aarde bevindten welks wanden
trapvormig in m eerdere rondloopende gaan-

belangrijk deelderaardkorstinneemteneen
deri
jen zi
jn afgedeeld;op deze trapsgewi
jze
gelegen gaanderi
jen bevinden zich de ver-

doemden;in den voorhofdegenen die op aarde
zonder eer en zonderschandehebben geleefd ;
op den eersten om megang de edele geesten

1878- 82,2 dln.
van den voorti
jd,welke welonberispelijk en
De Dirina Commedia.Het werk waarmede volgens het hun geschonken licht hebben geD. zich de onsterfeli
jkheid heeft verworven leefd,doch den doop niet hebben ontvangen;
is zi
jn Dirina Commedia.W aarom D.zi
jnwerk in de volgende kringen bevinden zich naar
Commedia (Blàjspel)noemt,bli
jktuitzijn ge- den graad hunner ondeugden en de zwaarte
schrift De '
?
lz
?z
f/gtw-ï eloquentia, en uit ée op- der straf, de wellustigen, de zwelgers, de
drachtsbrief aan Can Grande. De Comedie gierigaards en verkwisters, de driftigen en
begint met het vreeseli
jke, ontzettende, en wraakzuchtigen, de epicurië'rs en de ketters,
eindigt m et het schoone,wenschenswaardige; de gewelddadigenjegenshun naaste,jegens

bovendien is zi
j in de ital.taalgeschreven
en het spraakgebruik van dien ti
jd duidde al
wat niet in de landstaal was geschreven als
komisch''aan;den bi
jnaam ,,de goddelàjke''
(Divina) kreeg het werk eerst na den dood
des dichters;m en vindt hem reeds in eenige
manuscripten van Vita di D.van Boccaccio
en in meerdere handschriften van het dichtwerk zelf; de eerste uitgave met den titel
Dirinq

Commedia schi
jnt die van Venetië,

1516,te zi
jn.Hetgedichtiseensoortvisioen,
hetwelk den toestand en het leven derzielen
na den dood in drie ri
jken aan genezijdedes

Yrafs schildert, en bestaat uit drie afdeeen Paradiso (Paradi
js);e1k dezer afdeelingen

llngen: Inferno (Hel),Pttrgatol.
it
l(Vagpvuur)

zichzelven en jegens God,verderde leugenaars en bedriegers,eneindeli
jkdeverraders
van verwanten, vaderland,vrienden en weldoeners.ln het midden vap dezen hellekring

staatdebeheerschervan i'ltrijkvanrampen,
Dis of Lucifer, het beginsel aller boosheid,
ten halve binnen) ten halve buiten hetmiddelpunt der aarde.Langs het lichaam van dezen
omhoogstijgend,geraken de zFervenden,den
loopeenerhelderebeek volgend,uitdehelopde
tegenovergestelde aardhelft,waar zich uitde
vloeden, die deze geheel bedekken, de berg
des vagevuurs verheft; aan den oeverrand
ontvangt hen Catovan Utica,dewachterdezes
l.*
I
J
*kS. De louteringsberg vormt een steilen
kegel, en is in zeven omloopende terrassen
gedeeld,die door deverschillendeafdeelingen
van boetelingen bewoond worden en door
smalle trappen,die e1k door een engelworden bewaakt,onderlingin gemeenschap staan.
In omgekeerde orde als in de hel nemen
hier ondeugd en boete van zwaardere tot
lichtere af.Het onderste terraswordtbevolkt

bestaat. uit 33 zangen, zoodat het geheele
werk,met een inleiding als eerste zang,100
zangen bevat,m etin het geheel14,230 verzen
in den terzinenvorm geschreven.Geen ander
dichtwerk heeft een zoo tot in de details
gehandhaafde architectonischenbouw alsdeze
Oom media.
De Hel bevat)behalve den voorhof,negen door de hoogmoedi
gen,dan volgen denijdighellekringen, eVenZO0 het vagevuur negen aards, de toornigen,de tragen van geest om
raimtenznl.den
te verstaan de geesteli
jke dingen,de gierig-

terrassen en hevtooarahrods
tz
evepa
nrbao
ejte
raplee
nntoo:f
che
di
st
op
,

van den louteringsberg;hetParadi
jseindeli
j

bestaat uit negen hemelen? waarboven het
empyreum als de onbewegeli
lke zeteldergodheid rust.Dedichteronderneemtnu op hooger

bevel een zwerftocht door deze drie ri
jken.
Hi
j bevindt zich op het midden zi
jns levens
in een woestwoad verdwaald;als hijbi
jhet
aanbreken van den dag de grens ervan bereikt, en een zonnigen berg wil beklimmen,

wordthijdaarin door een panter,een leeuw

en een wolvin verhinderd;op hetpuntweder
in de diepte van het woud terug te keeren,

verschijnt hem in de schaduw Vergilius (de
vertegenwoordiger der menscheli
jke rede en
der philosophie),en deelthem mede,dathij
tot zi
jn redding eenanderenwegmoetinslaan;
hij zelf wi1 hem alsgids leiden en hem op
den weg de verdoemde zielen in de hel en
de boetenden in hetvagevuurtoonen;wilhij
dan nog hooger,totde zaligen opsti
jgen,zoo

aardsenverkwisters,deonmatigeneneindeli
jk
voorhof desvagevuurs en alle terrassen zi
jn
dn
oor
ge
ac
n,
rake
nrzi
i
he
tga
zi
h ge
daa
rove
jvan hetlaatsteterras
uitstrekkende aardsche
jnt Vergilius en stelt
Paradijs. Hier verdwi
Beatrice (allegori
sche personifcatiederopenbaring en der godgeleerdheid)zich alsgids
3.
n zi
jn plaats,om Dantedoorhetderderi
jk
te voeren; 's dichters indeeling van dit ri
jk
benzst op de in zijn ti
jd nog gehuldigde begrippenvan hetwereldstelsel.Hiernaarbestaat
dit rijk uittien overelkpnder liggende enals
de w ellustigen.Nadat Dante en Vergiliushet

.

holle,doorzichtige kegels tedenken hemelpn,
welke de het m iddelpunt des heelals innemende aarde omgeven, en van welke elk
der eerste zeven naar een bepaald gesternte
is genoemd ; deze zeven hemelen zi
J
'n die
van de M aan, van Mercurius, van Venus,
van de Zon,van M ars, van Jupiter, ea van

Saturnus;de achtste vormtdesfeerdervaste

Dante.
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bantler.

sterron, de negende het Primum m obile,
W aaraan al
le overige hunne beweging ontleenen. Elk dezer hemelen wordt door een
bi
jzonder: klasse van zaligen bewoond, al
naar den graad hunnervolmaking.ln w erkeli
jkheid hebben allen hun zetel in den tienden
hemel, den onbewegelijken lichthemel het
Empyreum,buiten de ruimte. Nadat bante

zeerverschillend beantwoord zi
jn geworden;

plaats treedt de heiligeBernhard,doorwiens
bemiddeling hem ten slotte in een mystiek
visioen een blik op het aangezicht der godheid vergund wordt. Gedurende den ge-

afschriften over ltalië verspreid en nog heden
bezitten vele bibliotheken zoodanigeafschrif-

zelfs de historische gebeurtenissen waarop in
lnferno en Purgatorio gezinspeeld wordt,kunnen niet a1s vertrolzwbaren m aatstafgenomen
worden,daar de dichter na een deelvoltooid
te hebben later inlasschingen heeft kunnen

maken.Vermoedeli
jk werden de beide eerste
afdeelingen nog ti
jdens D.'s leven vermenigaan Beatrice's zijde o0k dit ri
jk geheelis vuldigd,en de derde afdeeling eerstna zijn
doorgegaan, verâwi
jnt ook zi
j en in haar dood; het w erk geraakte weldra in ontelbare

ten (meerdan 500 tezamen),dieechterallen
hetzij door fouten,uitlatingen enz.verminkt
heelen tochtdoor de drie ri
jken worden ge- zi
jn ofdoor variatie van elkander afwijken.
sprekken metgeschiedkundig bekenden,meest
ln 1882 werden 347 uitgaven vandebirina
eerst kortgeleden gestorvenep (vooralltalia- Cpz/lzpztfïtzopgeteld,behalvedevertalingen ;de
nen en onder deze in hetbtzonderiorentij- oudste bekende zi
jn de drieverschillendevan
ners) gevoerd, en allerlei philosophische, hetjaar 1472;hetwerk werdinalletalenmet
theologische en politieke disputen gehouden,
en ook toestanden in kerk enstaatbehandeld
die nu afschrik en ontzetting, dan diepen
weemoed wekken ; het geheele gedicht is
daardoor een allesomvattende,dooreenwi
jsgeer gedachte en door een dichterzieldoor-

een letterkunde overgebracht;in het nederl.

bestaan brokstukken,0.a.zang33vanInferno

door Bilderdi
jk,in alexandri
jnen,Opgenomen

in diens bundel Nieu'
l
re oprakeling,door G0uverneur in terzinen overgebracht en in de

Gidsafgedrukt,zang 5 van InfernodoorPotvoelde ti
jdbeelding. Voornamelijk de beide gieter; verder vertalingen van A.S. Kok,
eerste afdeelingen kunnen den lezer door- van Hacke van Mi
jnden (nietin den handel
loopend boeien;de derde kan door zi
jn door gebracht),van TenKate(Inferno)envanBohl.
en door abstracten inhoud vermoeien.
Dante da XAjano. Ital. dichter: geb.te
De vraag naar de beteekenisvan hetdicht- Majanoin Toscana,hadzi
jn bloeitigd op het
werk als een allegorisch geheel,en naar de einde der 13de eeuw, en stond bi
j zijn ti
jdbeteekenis der afzonderll
gke allegoriën en genooten in hoog aanzien;zi
jn taalisruw,
jn uitdmzkking gedwongen, zijn beelden
zinnebeelden,is in de bijna 7eeuwenvanhet zi
bestaan van het werk door verschillende tri
viaal,de inhoud zijner gedichten gaatniet
denkers zeer uiteenloopend beantwoord ge- boven de gewone liefdeklachten en liefdesbeworden ;echter geldt de ethisch-theologische tnigingen,gel
ijk toenmaals bijdeprovençaalbeteekenis, geli
jk zi
j door de oudste uit- sche dichters inqebruik;ineenzi
jnersonetten
leggers werd verstaan , nog steeds a1s de bespotenhoonthl
JdenjqngenDanteAlighieri;
eenige houdbare. Dante zell is het zinne- van zi
jn dichtwerken ztn 40 sonetten, 5 balLeeld der menscheli
jke ziel;om den wegder laden en 3 CaZOnS bewaard gebleven , die
zonde te verlaten, moet zij zichzelfleeren zich o.a.bàjNannucciin Manualedella letterakennen, door middelvan de door de godde- tura (dl. 1, 4de druk, 1883). Borgognoni
li
jke genade in werking gestelde rede; deze bestri
jdt in zi
jn Dante 41va
Ma
n jdan
ezoen(Ravenna
dichter,
1882) hetbestaan-hebben
wi
j
s
t
h
a
a
r
d
a
n
d
e
n
we
g
a
a
n
,
o
m
d
o
o
r
b
e
rouw en beoefening dar deugd tot aardsche waartegen Novati in het licht gaf: D. ed
gelukzaligheid te geraken;de openbaring en Adol
folprgpgzlpsï (Ancona 1883).
de theolbgieontsluitenhaardaaropdenhemel. Dantés. (Charles Victor Alfred Langue,
Een belangri
jk bestanddeeldezerzedekundige gezegd) Fransch schri
jver, geb.en overl.te
allegorie vormen de ingevlochten politieke Passenans (dept.Jura),1830- 1891;hi
jwi
jdde
allegoriën; aan de algemeene anarchie kan zich eerst aan de agricultuur,begafzich veralleen de monarchie een einde maken; Ver- volgens naar Pari
js, en keerde zich tot de
gilius kondigt een M essiasaan,diedewolvin, l
etteren;zijn voorn.werken zijn: Tablen :ït?zinnebeeld der begeerte,oorzaak van e1k on- grapltiques et bibliographiques des .
scï:zltw ,des
recht op aarde,in de helzalterugdrijven.In lettres et des tzrf: (1865- 1866),en Dictionnaire
den aanvang der19deeeuw zochten Marchetti llz
lpgrtzph'
#p
z
f:, a%kabétique et zzlJf/lptfïg'
l
f: des
en Rosetti aan te toonen dat het geheele Itommes le8 p/zf,g remarquables tftxzl,
s les î:ffr:.
:,
werk louter een politiekebedoeling had;z0o lesdcïdzlc:.
set J:,
:arts (1875- 1876).
werden de allegorische roofdieren van de
Dallti. (Vincenzo) ltal.beeldhouwer,geb.
inleiding der Inferno als bepaaldehistorische 1530 te Perugia,overleden 1576 te Florence,
flguren aangeduid : de bontgevlekte panter wasaanvankeli
jk goudsmid,vormdezichver(zinneli
jke lust)als Florence metzi
jnparti
jen volgensonderJen invloedvanA.Sansovinoen
derZwartenenBlanken,deleeuw(hoogmoed) Michel-Angelo;zijn hoofdwerk ishetzittende
alsFrankri
jk,inhetbijzonderKarelvanValois, bronzen standbeeld van pausJulius 111,bi
j
de wolvin (hebzucht), a1s de r.-kath.curie, den Dom te Perugia.
ill het bijzonder pausBonifacius Vl11. Deze Dantier.(HenriAlphonse)Franschhistoriopvatting heeft echter geen instemming ge.

.

vonden.

kus en letterkundige, geb. 1810 te Noyon,
schreef een werk: Co'
tt
p tf'p:ï/s'
ttrl'artchre'tien,

W anneer D. zijn grootwerk aangevangen gevolgd door een beschri
jving van de Notreen wanneer hi
j de afzonderlijke deelen er Dame van Noyon (1844),en werd daaropdoor
van voltooid heeft, zi
jn vragen die evenzoo het gouvernementbelast methet opsporen en

Dantlne.

Danzel.

-- 1900 --

verzamelen,in Frankrijk eninhetbuitenland,
van de corresyondentie der Benedictijnenvan
Saint-Rlaur;hIjgafnogin hetlicht:Histoire
4'
?
,
(moyen t2#:(1852);Etudes yzfz-lesblnldietins
(1854); Elisabetlt Seton (1870); le8 .
Mpzltx,
sff
lr::
bénldictins d'Italie, Splfrezlïr.
s d'ulbroyage litlraire t
zzf de /# de8Alpes (1866);Italie,Jfv#:
ltistorique (1874); les Femmes (ft
zzl,
sla ypcïlf/
cltrétienne(1878).
Dalltine.(MaurFrançois)Belgischgeleerde
en benedicti
jn,geb.te Gourieux,1688,overl.
te Parijs, 1746, was leeraar te Reims en te
Pari
js,arbeidde aan de Collection (s:,
sdécréta/:8, aan de tweede uitgave des Glossaire van
Du Cange, waarvan hij vi
jf deelen uitgaf
(1734),leverde 'n vertalingderPsaumes(1738)
en schreef: llArtde rlriFer le8#t
zf-,voltooid
doorClément(1750).
deDant
r 0okisc
we
us,
l(
vo
JonhaHö
nne
fesn
) eigenli
jk Flachsbingeheeten,nieuw-lati
jnsch dichter,geb.31 Oct.1485 te Danzig,
overl. 27 Oct, 1548 te Frauenburg,bezocht
het gym nasium te Krakau, trad nog voor
1501 in dienst van het poolsche hof,en nam
in 1502 of 1503 deel aan een veldtochttegen
de Tartaren,bereisde 1504- 05 dekusten van

31 M aart 1794 gevangen genomen werd hij
wegens,,samenswering tegen de republiek''ter
dood veroordeeld en 5 Aprilterechtgesteld.

Dantumadeel. Gem.in Friesland (arrond.
Leeuwarden,kanton Dokkum),omgeven door
de gemeenten Dokkum,Oostdongeradeel)Kol-

l
umerland, Achtkarspelen,Tietjerksteradeel,
Ferwerderadeel en W estdongeradeel, ruim
9980 bunder groot; de grond bestaat voor
het grootst deel uit alluvisch zand,waardoor
van Rinsumageest tot Driezum een breede
strook diluvisch zand loopt,diem etgeboomte
is begroeid en het schilderachtigste deel der

beme
Lenteuitmaakt;aan
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Griekenland,Palestina,ltalië,en ging nazijrl

terugkeer te Krakau studeeren;in 1509werd

hi
j secretaris en gezant van den poolschen
koning Siegmund 1, en werd als zoodanig
voor allerleibelangri
jke diplomatiekemissies
gebruikt:nadathijin 1530 het bisdom Kulm
had verkregen,wl
jdde hi
j zich sinds1532geheelaan zijn geestelijk ambt,enwerdin1537
vorstbisschop van Ermeland; zi
jn gedichten
bi
jeengebracht door Böhm,meest gelegenheidsgedichten, de vroegste van algemeenen
de latere van geesteli
jken aard, werden in
1764 te Breslau uitgegeven;zijmuntenmeer
uit door helderheid van gedachten en zuiverheid van uitdrukking dan door dichterlijk
gevoel.
Danton.(GeorgesJacques)Fransch politikus,geb.28 oct.1759teArcis-sur-Aube,overl.
5 April1794.Vöörhetuitbrekenderrevolutie

washijadvokaatte Parijs;hijbegondadeli
jk
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ae ange E en aan het
Dokkumerdiep ligtklei,
op de grens m etAchtkarspelen en op enkele
andere punten afg egraven h 0 0g v e en,
oost- en noordwaarts
van hetdorp Roodkerk
hoogveen ; verder bevat de gemeente tal-

Vijke kleine meertjes:
r
laark am stermeer,
Aalt:
#
iesmeer, Jantjeszee,D okku m erm eer,

Y
.xx xxx Driezumerm ., de Brekq. x
X .>.

ken,deW ijdeMurk de

Zwartebroek enz.; op
WAPEN VANDANTUAIADEEL.jjrj Dokkumerdiep, de
E, de vaart van D0kkum naar Stroobus, de Kuikhornstervaart
en de W oudvaart, die allen op het gemeen-

teli
jk gebied loopen, heeft een tamelijk

drukke scheepvaart plaats. De gem eente
heeft 12 dorpen : Akkerwoude, Zwaagwesteinde , Rinsumageest, Veenwouden, Dantumawoude, Driezum, Murmerwoude, W ou-

terswoude,Birdaard,Roodkerk,Si
jbrandahuis
en Janum,tezamen m et 11.100 inw.; hoofdmiddel van bestaan landbouw,(
tarwe,rogge,
gerst,haver,boekweit,boonen,erwten,aardappelen, koolzaad, chicorei, vlas enz.);ook
wordt veeteelt (paarden, rundvee,schapen)
bedreven; verder telt de gemeente vele chicoreifabrieken, kalkbranderijen, molens enz.

een voorname r01 in de gebeurteuissen dier
dagen te spelen , en
mw-*z'tn - pe
stic
te
in 1790 met Kiesdistrict Dokkum ;personeelebelasting 8ste
.sht
mo
ulins
asse.
, Fa
K.
j
w
y
bre d' klDant
-'
----ee,r ,'
y.s..m' , Eglantine en Marat de
um awoude. Dorp in de friesche gemeente Dantumadeel, 1 uur z.van Dokkum ;
-x
' #--.#.6,$fjl
q>:t
)î
!p
:i c
we
lub
rd i
dner179C
2omi
rde
nlie
st
resr, streeks 1000 inw.
1h van J.ustitie, legde dit omDa
A L.
1
nvers. Stadje in Essex county vanden
.
ambt bij het samen- noord.am erikaanschestaatMassachusetts,4km.
-'9'
komen der conventie van Salem ;7500 inw.
- z
neder, en begaf zich
Danville.1)Stad,hoofdplaats van Vermi'
k ,w - #
. 30 Nov. 1792 met La- lion county v/d noord-amerik.staat lllinois,
k

''
i
- *)''-

7 croixn.
België,om dere- 11.500 inw.2)Stadje in Pittsylvania county
van den noord-amerik.staat Wl
'rginia,aan de
hier bevaarbare Dan,dic
ht
bi
i
de grens met
*
hijkeerdeinMaart1793 Noord-carolina;10.500 1nW ., iabaksindustrie.
G.J.DAxTox. naar Parijstqrug,zocht 3)Hoofdplaats van Boyle county,Kentucky,
toenaderlng metdeGi- 3800 inw. 4) Hoofdpl.van Montour county,
rondijns,werd echter door deze a1s moorde- Pennsylvania,8000 inw.5)Hoofdpl.vanHennaar en plunderaar afgewezen,en sloot zich dri
ckscounty,lndiana 1600 inw.1) Stadjein
daarop opnieuw bijde bergparti
j aan;na te Caledonia county,Vermont,1800 inw.
hebben bllgedragen totden valderGirondài- Danzel.(TheodorW ilhelm)Duitsch lfteranen zag hij tegen zich zelve een coalitie tuur-historikus en esthetikus, geb. 4 Febr.
vormen (Nov.1793);opbevelvanRobespierre 1818 te Hamburg,overl.9 Mei1850teLeipzig,
x Y
*/
,
%

X
& oo
V0kluthi
ioenratireevebrebr
gienisde
ele
n
P
n;

Dantzell.
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studeerde te Leipzig, Halle en Berli
jn,werd
in 1845 hoogleeraar te Leipzir;aanvankelijk
aanhanger der Hegeliaanscherlchting,schreef
hi
j:Ueber die Aesthetik der Hegelscken .
JàAïJpsopltie (1844), waaraan Ueber Gp:f/l:,
g Spinozïdz/llf,
s (1843)wasvoorafgegaan;zijn opqositie tegen Gervinus gafhetaanzi
jn aan zl
jn
beideliteratuur-historischehoofdwerken:Gpffscked und Deine Zeit(
Leipzig 1848)en G.E.
Ji:r
st
sprsg)sei
n Leben '
lfoîtsseine 1r''
:0-/
t:(1851- 54,
2 dln.)
Dantzell. (Joseph) Fransch graveur,geb.
te Lyon 1805,overl.tePari
js,1877;zijneerste
arbeid w as de medaille die de stad Lyonliet
slaan tenvoordeelederHellenen(1826))verder
vervaardigde hij nog vele gelegenheidsmedailles (Pascal-medaille, Romeinsche expeditie).

Danzig.

Schottland en Neufahrwasser, de haven van

D.Uitgenomen Neurenberg en eenige steden

in het gebied van den Ri
jn,heeftD.onder
alle duitsche steden hetmeesteen eigen?sterk
uitkomend karakter,en nergensvertegenwoor-

digen de gebouwen zo0 duidelijk de geschiedenis en den ontwikkelingsgang; de huizen,
meest zeer hoog en bi
jzonder smal,daarbij
dikwi
jls ongewoon diep, hebben voor het
meerendeel zeer fraaie, arabeskvormige ge-

vels: dikwi
jls staan de achtergevels van de

huizen eener straat aan de parallelloopende
straat, en niet zelden bevindt zich dan tusschen het voor- en achtergebouw een hofje
met 00n overdekte gang als anderszins,als
verbindingsll
'd der beide hoofddeelen van het
huis;in degeheelearchitectuurvan D.spreekt
zich nog dezelfde zelfgenoegzame,krachtige
Danzig. Regeeringsdistrict der pruisische patriciërsgeest uit,die in vorige eeuwen zich
prov.W est-pruisen, 7952 km2.groot?600.000 op staatkundig en economisch gebied deed

inw.,issinds1887 verdeeldin 12(vroegerin gelden.De openbare gebouwen derstad zi
jn

9) kreitsen:Berent,Danzig (stad),Danziger meest van een grootsch karakter; onder het
Höhe, Danziger Niederung,Dirschau,Elbing

(stad), Elbing (land),Karthaus,Marienburg,
Nelzstadt in W .,Putzig en Pruisisch-stargard.
D.zendt5 leden naar den Rijksdag;deri
jksdag-kiesdistricten zijn Marienburg, Danzig
(land),Danzig (stad),Neustadt en Berent.
2)Danzig,poolschGdansk,franschDantzig,
hoofdstad der pruisische prov.W est-pruisen
en van het regeeringsdistrict Danzig,vesting
tw eeden rang,voorheen machtige hanzestad,

23-talkerken,waaronder 8 r--kath., en m eest
allen Van hooge torens voorzien, is de iù
1343 aangevangen, in 1502 voltooide evang.
hoofdkerk zu St.M arien de grootste en aan-

zienli
jkste: zijheefteen 76 m.hoogen toren
en 10 kleinere torens;de eudste kerk van D.
is de Katharinenkirche (1326 aangevangen,
1330 voltooid),dieeenfraaiklokkenspelbezit;
onder de wereldlijke gebouwen zijn de voornaamste hetgothlsch raadhuis, in de Rechtstadj,m 3teen sierli
jken,82 m.hoogentoren,
de beurs, ook Artus- of Junkerhof geheeten
(de groothandelaarsheetten hierindemiddeleeuwen Junker),en deberoemdeoudemolen
aan de rivier Radaune'
! onder de nieuwere
gebouwenzi
jntenoemenhethoofdpostkantoor,
de nieuwe synagoge,de krl
jgsschool)deVic-

nog hedenbelangri
jkehandelsplaats,isfraai
gelegen aan den linkeroever van den westelijken, thans dooden arm van de W eichsel,
omstreeks 6 km . van de Oostzee; ten w.
sluiten aanmerkelijkehoogten(Bisschopsberg,
Hagelsberg)de stad in;aan deoverigezijden
is ziidoor weelderige weiden en vruchtbare
vlakien omgeven; zij wordt door de rivier toriaschool en de artillerie-kazerne. - De

Mottlau,vroeger2 m.,thansdooruitbaggering vestingwerken der stad bestaan ten eerste
41/
,2 m diep,doorloopen,en degrootstekoop- uit een hoofdwalm et20bastions,nattegrachvaardi
jschepen kunnen totin hetmidden der ten, inundatiewerken en een bedekten weg
stad en bij het Speicherinsel komen; dit m et glacis,van den hoofdwalnaar het overlaatste is een eiland in destad,van een zelfden stroombare gebied, nl. de n.,o.en w.
-zi
jde
vorm als de Jordaan te Amsterdam ,en door der stad,en verder als tweede verdedigingst
we
e de
tadVan de M ottlau van het overig linie de versterkingen 0P de hoogten in de
de
el
arr
mesn
gescheiden, daarmede echter nabi
@
jheid der stad.
aan drie zi
jden door meerdere bruggen ver- De stad telt 130,000 inw.,metinbegrip van
bonden; aan de westzi
jde der stad looptde het garnizoen; onder de hier bedreven inRadaune, die zich,beneden D.metdeM ottlau dustrzën is de scheepsbouw deomvangri
jkste;
vereenigd, in de W eichsel ontlast. De stad verder zi
jn er een koninklijkeartillerie-werk-

D. bestaat uit vi
jf deelen: de Altstadt,de
Rechtstadt: de vbrstadt, de Niederstadt (bezuiden het Speicherinsel)en Langgarten;de
oude,in de 16deeeuw gebouwdepoortep,zi
jn
ten behoeve van het verkeer geslpopt en

plaats met geweerfabz
-iek,vele brouwerijen,
spiritualiën-en likeurfabrieken,fabrieken van
barnsteenartikelen,maal-enzaagmolens,ijrergirterijen, scheeps- en stoomketelsmederlen,
faorieken van allerleimachineriën,van draad-

door ijzeren poorten vervangen; de Hohe werk voor geleidingen,etherische oliën,verfThor, een der meest belangwekkende monu- stofen,lakken,vernissen,papier,glas,verder
m entale bouwerken in Duitschlend der 16de touwsl
agerijen,zeepziederijenenz.;ophetpunt
eeuw, werd gerestaureerd; bij genoemde van handel heeft D.,hoewel nog een markt
Poort begint de Langgasse, de schoonste van den wereldhandel,zware concurrenten in
straat van D., die naar de Langen Markt Stettin en derussischeOostzeehavens;invoer:
voert; rondom de westhelft der stad lege- gezouten vleesch,ruw i
jzer,drogeri
jen,steenren zich een negental voorsteden, van kool,koffe,ri
jst,wijn,graan,petroleum,mawelke enkele tamelijk ver van D.verwi
jderd shineriën, houtwaren, huiden: uitvoer:proliggen,als St.Albrecht,7 km.zuidelijk,A1t- ducten van de industrie der stad,bewerkt

schottland,Schidlitz,Langfuhr,de sclloonste i
jzer,suiker enz. Hetgeldverkeerbemiddelt
der voorsteden van D., 4 km.n.w., met D. in de eerste plaats eenhoofdkantoorderduitverbonden dooreenprachtige lindenlaan,New- sche ri
jksbank en verder de DanzigerPrivat-

Danzig.
'

.----.-

.... ...

- 1902 -.

.

. (.
-(è
(

Bapzlg.
)

.(?
(.èq
rll

..

.

aktienbank, de Sparkassenaktienverein, de daardoor *1Il aanzien toegenom en en in 1358
Danziger hypotheekbank enz.;de stad heeft trad zi
j in hethanzeverbond.Op heteinde
vier spoorwegstations,voordelijnenDirschau- der 14de eeuw trad zi
jzelfsals zelfstandige
Neufahrwasser en Danzig-zoppot der prui- oorlogvoerende mogenhei
d op, doordat zij
sische staatsspoorwegen.
Stokholm voor denzweedschenkoningAlbert
Aan instellingen van onderwijs enz.heeft tot onderwerping bracht,en ook door baar
D. twee gymnasiums,tweereaal-gymnasiums, stri
jd met de zeeroovende Vitaliënbroeders
een kri
jgsschoolvoor de zeevaart,een doof- in een oorlog met M argaretha van Denem arstomm en-instituut, kweekschool voor vroed- ken werd gewi
kkeld.Bijhetvervalderduitvrouwen/tweesterrenw achten)m eerdereweten- sche orderidderschap maakte D. zich ten
schappelàjke genootschappen,een bibliotheek slotte van deze orde los, en koos koning
van 100,000 banden eneenaantalm anuscripten, Kasimi
r IV van Polen tot zi
jn mschutsheer''

een schilderijen- en oudheden-verzameling,
twee schouwàurgen,eenstedeli
jkmuseum,een
provinciaal museum van kunstni
jverheid,een
muziekschool, een kunstschool;verder heeft
D.een menigte ziekenhuizen (Heilige Leichnamshospitaal,Elisabethshospitaal,Gertrudenhospitaalenz.),weeshuizen en allerleiinrichtingen van burgerliike armenzorg;D.is ook
hoofdzetelderoesellschaftzurRettungSchiibrûchiger (Maatsch.tot redding van schipbreukelingen,in 1865 opgericht).

(1454),de stad scbiep zich hierdoordeeigenaardige positie van vrijstaat metbeschikking
over de mâchtsmiddelen van een krachtizen

staat,in ruilwaarvoor zi
j hct hoofdvandien
staat allerlei voordeelen toekende - aldus
zich op naarverhouding min kostbare wi
jze

een grooten invloed naarbuiten verzekerende.
Volgens hetPrivilegium Casimirianum behield

zij vri
jheid haar eigen ambtenaren aan te
siellen.bleefhaareigenrechtsplegingvolgens

het wetboek mDanziger W illktir''behouden,
D. is zetelvan het provinciaalbestuurvan werd zi
jvan alle tollen vrijgesteld,kreeg zh
de pruisiscbe provincieW est-pruisen,van den het recht van eigen muntte sl
aan,vrijheiè
opper-president en van allerlei rechterlijke om oorlog te beginnen,bondgenootschap aan
en administratieve lichamen,alsmede van een te gaan en vrede te sluiten:de koning van
grootaantalconsulaireambtenaren(eennederl. Polen kreeg een vertegenwoordiger in den
consul en vice-consul). D. is de geboor- staatsraad; de stad D. daarentegen kreeg
teplaats van Hevel. Fahrenheit, Chodo- stem in de koningskeuze en in de poolsche
wiecki, Archenholz, Koppe,Falk,Schopen- ri
*
'
iksdagen,waardoorzi
jeenkrachtigeninvloed
hauer enz. Behalve de genoemde punten in ook op het hoofd van den poolschen staat
de om geving moeten nOg vermeld de bad- vermochtuitte oefenen.Na een 20-ta,
ljaren
plaatsjes Brösen (2 km.w.van Neufahrwas- leidden verwikkelingen m et den koning
ser)en Zoppot,en de vlekken Olivametden wegens het bezetten van het bisdom ErmeKarlsberg, Glettkau en Heubude.
land tot den achtjarigenPapenkri
jg(1472-80),
De stad D., wier stichting in het duister i
n welke D.zi
jn machten aanzien nog verligt, was reeds op het einde der lodeeeuw sterkte. Reeds in 1523 kreeg de reform atie
een bloeiende, aanzienl
i
jke plaats en werd vasten voet in D. Groote schadeleed destad
omstreeks dien ti
jd hoofdstad Van 0PPer- Van het doorsteken door de Elbingers en
Pommeren (Pommerellenb;Adalbert,bisschop M ariënburgers van het riviereiland Grootevan Praag,was de eerste die hier hetevan- Kamp in de W eichsel vöör haarde
spl
dii
tep
sing
te
gelie predikte (997); hertog Subislaw deed in W eichsel en Nogat, waardoor
rondom D., toenmaals Gidanie geheeten, van het vaarwater binnen het jaar totop
vestingmuren bouwen (1185); in 1221 werd de helft werd verminderd. Toen in 1575
de stad door koninl W aldemar 11 van Dene- Stephan Bâthori tot koning van Polen gem
arken veroverd,die haar echter reedsvier kozen w erd, weigerde D.dezen te erkennen
@
k van Pom- en verklaprde zich voor keizer Maximiliaan
l
:#aren later weer aan Swantopol
m eren verloor: laatstgenoemde riep nog in 11, die de stad belangri
jke handelsvoor-

hetzelfde jaar (1225)tegendevoortdringende stellen in zi
jn gebied toezegde;na den dood
Pruisen,1ie de stad meteen bestormingbe- van genoemden keizer zocht koningStephan

dreigden, de hulp in van de duitsche orde- zich met geweld te doen erkennen en sloeg
ridders;ziin zoon,Mestwin 1l,die tegenzi
jn in 1577 het beleg voordestad,diezich echter
broeder le Brandenburgers te hulp had ge- zoo hardnekkig verdedigde, dat de koning
roepen,m oest D.in 1271 op dezeheroveren4 zich ten slotte met een oorlogschatting van
toen hi
i in 1295 zondermanneli
jke nakome- 200.000 gulden tevreden stelde.ln 1656werd
*F
lingen stierf kwam D.aan Przemyslaw llvan de stad te land en te water door deZweden
Pola
ed
nisl
na
W
aw wiens dood (1296)zijn erfgenaam belegerd,die echter dooreen legervallJohan
Lokietek nogmaals de hulp der Kasimir en een nederlandsche vloot werden
duitsche orde
-ridders tegen de Brandenbur- verdreven,waarop de Nederlanders,m etden
*
gers lnoest lnroepen; den marktgraaf van Grooten keurvorst het Elbinger verdrag van
Brandenburg werden nu door deze ridders 10 Sept. 1656, betrefende de onzi
jdigheid
zware nederlagen toegebracht; zi
j hielden van .D.afsloten.ln 1734 werd D., omdat het
echter zelf de stad in bezit,daar de toege- koning Stanislaus Leszczynskitottoevluchtszegde schadevergoeding niet intijds werd oord had verstrekt,door de Russen en Sakuitgekeerd (1309); koning Kasimir l11 van sers onder M/nnich belegerd en trotsdapper
Polen moest haar in 1343 bijden vrede van verweer door algeheeleinsluiting en een bomKalisch zelfs formeelaangrootm eesterLudolf bardement (9 Juli)totkapitulatiegedwongen.

afstaan Trots aldeze oorlogen en kuiperijen Kort daarop ontstonden moeilijkheden tusom l'par bezit was de stad in ri
jkdom en schen de stedelijke regeering en de bur-
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g0ri)
*, die eerst in 1582 m et het saamstellen lau en de Radaune, in den kreits Danziger
van een nietlw e stedelijke wetgeving ein- Niederung.
digden.Bi
j de eerste deeling van Polen in Daphne. L. Plantengeslacht van defamilie
1772,behield D.zijn vri
jheden;daardestad derThymelaeaceeën,struiken,zeldzamerkleine
echter geheel door pruisisch gebied werd0m- boomen, met lederachtige bladen, eind- of
geven, en door zwarte tollen werd gedrukt, okselstandigetotzeerverschill
endebloeiwijzen

namen handel,ni
jverheid enbevolkingssterkte (hoofdje, tros, pluim) vereenigde bloemen
gaandeweg af; bi
j de tweede deeling van en een besvrucht met vleezige of lederachPolen, 1793, kw am de stad aan Pruisen. ln tige schil;men kent 36 soorten in gematigd
1806 Nzerd de haven van D. na de oorlogs- Europa en Azië;biiHomerusis D.naam van

verklaring van Pruisen aan Frankri
jk door den laurierboom. ln Nederland komt eene
de Zweden geblokkeerd.ln 1807 werd D.in soort voor: D. M ezereum, garou- of peperM aart door de Franschen onder maarschalk boompje (
bloemen in bundels, donkerrose,
Lefebvre aangegrepen en trots ernstige ver- vruchten rood,sappi
g; vri
j zeldzaam in bos.
dediging onder gouverneur Kalckreuth tot schen,veelvul
digera1ssirrplant),eenvergiftig,
kapitulatie gedrongen (24 Mei1807);den in- t0t 1 meter hoog boomple.
woners werd daarop een oorlogsbelasting van
Daphne, de 41ste planetoide?in 1856 door
20 millioen francs opgelegd;m aarschalk Le- Goldschmidt ontdekt.
febvre verkreeg den titel van hertog van
Danube,
fr.en eng.naam van den Donau
D

Danzig.Bij4en vzede van Tilsitwerd D.tot
aoulae.Hoofdpl.v/h kanton D.(10gem.,
vri
jstaatverklaard,meteen eebied van twee 20,360 inw-)v/h fransche dept.Finistère,20

lieues in omtrek,die door Napoléons wille- km.v.Brest,760 inw.
keurige uitlegging der bepalingen tot twee
Dapllne. 1)Zie Apollo. 2)Oudti
jdsvoorDuitsche mijlen werden uitgebreid; echter stad van Antiochië in Syrië,door Seleucus
w erd in de stad een fransch gouverneur aan- Nicator aan Apollogewijd,meteenberoemden
gesteld,en door het continentale stelselwerd tempelvan Apoll
o en irtemis,die in 362 n.
ook Danzig's handelop Engeland vernietigd. Chr.een prooider vlammen werd;eennabi
jBijdenterugtochtuitRuslandin1812slaagden gelegen lusthof van cypressen en laurierde fransche en poolsche troepen vanhetlode boomen, 80 stadiën in omtrek,geliefkoosde
fransche legerkorps onder generaalRapp erin verbli
jfplaats van de Seleuciden,van PomD.te bereiken:de stad werd daarop inJan pejusenz.
,enbekendalshetparkvanDaphne,
1813 door 6000 russische kozakken,7000man was a1s een oord van ongebondenheid wi
jd
infanterie en 3500 man artillerie met60 stuk- en zi
j
d
b
e
r
u
c
h
t
.
ken geschut ingesloten en na een beleg van
Daphneplloria, naam van een feest van
11 maanden in Nov.1813 tot overgave ge- A,
p
ollo, dat om de negen jaar te Thebe gedwonzen. 3 Febr. 1814 kwam D.weer aan vierd werd; een knaap bracht daarbij in
Pruisen. ln 1826 werd de stad zwaar geteis- feesteli
jke optochteen metlaurieromwonden
terd door een doorbraak van de W eichsel, ol
i
j
f
t
a
k
naar den tempel; aan de spits van
in 1830 door een cholera-epidemie,in Juni den ol
ijftak was een kogelbevestigd,waar1858 door een grooten brand. Sinds 1863 be- van weer kleinerekogelsafhingen,zinnebeeld
gon de stad zich te m oderniseeren, vooral Van ZOn,m aan en sterren;het feest had een
onder het bestuurvanopperburgem eesterVan chronologische beteekenis.
M'inter,aan wien de stad benevens haarwaDaphllidae.Schaaldierfamilievandegroep
terleiding ook haar rioleering dankt,deeerste der Cladocera (zie aldaar);alle soorten,
verin een duitschestad.Bijdesplitsingdervoor- eenigd in degeslachten Dapltnia,Sïzzlpc6.p/lllï:.,
malige provincie Pruisen,1 Juli 1878,werd Pasithea enz.,hebben 5paren kieuwpooten en
D. hoofdstad der provincie W est-pruisen.
een recht doorloopend darmkanaal.
IlallziKer boellt.Een naar de stad Danzig
Daplllline,C15H1609jglycosidein de schors
benoemde bocht van de Oostzee in hetvaste- v.hetpeperboompj
e,DaphneMezereum,vormt
land Van Oost- en W est-pruisen; 82 km . kl
e
ur
l
oo
z
e
kr
i
s
t
al
l
en, lost moeilijk in koud
breed.
water, lichter in alcohol op,daarentegen in
Dal
zige
gul
de
lt
lt
ne
at
erl een kleurlooze, hetgeheelnietin ether,smeltbii2000,ontbla
dgoludd
er
elen
be
va
en
de,
ikeursoort.
bindt zich bi
jbehandelingmetveràundezuren
Danziwer hoogte en Danzigerlaagte(Dan- in suiker en daphneti
ne,0911604,dat ook bij
ziger Höhe, Danziger Niederung). Twee in verwarming van pyrogallol met appelzuuren
1887 uit den voormaligen landkreits Danzig zwavelzuur onstaat, gele naalden vormt en
gevormde kreitsen van het pruisisch regee- in kokend water,lichter nog in alcohol0pringsdistrict Danzig, waarvan de eerste het losbaar is.
gebied ten westen van den Danziger waard deDapl
nisderOp Sicilië en Kreta oudti
herols
jds
(DanzigerW erder)en detweededezenwaard
herders;hi
jwerd voorgesteld
zelf benevens het links van de Elbinger al
de zoon van Hermeseneenenymph,jager
W eichselgelegen gebied bevat;de bestuurs- ensve
ehoeder, ervaren in het bespelen der
lichamen zetelen te Danzig.De kreits Dan- syrinx.Zi
ne moederlegde hem tevondeling
ziger Höhe heefteen oppervlaktevan 433 km2. in een daj
l van het heraeïsche gebergte in
m et 40,000 inw.,Danziger Niederung een op- een laurierbosch (vandaar de naàm),ennympervlakte van 478 kmz. met 75,000 inw.
phen en herders voedden hem op. NaïsofNo-

Danzig'
er W erder tDanziger waard),laag lqina ofXenia beminde hem,en bi
jbeloofde
gelegen, ten deele zeer vruchtbare en goed h
aar,zich met geen andere vrouw te zullen
bebouwde landstreek in Pruisen, z.o. van de verbi
en. Toen hi
j echter zi
jn woord verstad Danzig entusschen deW eichsel, de M ott- brak,nd
strafte de vroegerç beminde hem mct

Daphnogene.
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Darbysme.

blindheid (ofveranderdehem volgensanderen
in een steen).Hbkmes voerde hem naar den
hemel en liet op de plaats waarditvoorviel,
eene bron (Daphnis) opwellen, waarbj de
Siciliërs jaarlijks oferden. DegeFchieàenis

Xurres ,
scï:Alfï/kv:,
s van Fourier (1888-90);
hîi werd in 1884,in de plaats van Puiseux,
lid van de Académie des sciences.
Darboy.(Georges)AartsbisschopvanPari
js,
geb.16 Jan.1803 teFayl-Billot(dept.Hautevan Daphnis was een hoofdonderwerp der Marne),werd in 1840 professor aanhetsemibucolische poëzie;hijzelfzou deeersteher- narie t, Langres, in 1846 aalmoezenier van
dersgezangen gezongenhebben.BijTheocritus het colle'ge Henry, 1859 bisschop van Nancy,
heeft deze fabel eene andere inkleeding;hier 10 Jan.1863 aartsbisschop van Parls,8 Jan.
sterft Daphnis van minnepijn door de wraak 1864bovendien groot-aalmoezenierdeskeizers,
der vertoornde Aphrodite. Virgilius verheer- 5 Oct.1864 senator,in Aug.1866 lid van den

lijktinzi
jnevi
jft
leeclogaCesaronderdennaam raad van openbaar onderwi
js;op het Vativan Daphnis.
kaansche concilie bestreed hi
j openli
jk de
Daphnogene. Voorwereldlijf plantenge- opportuniteit van hetonfeilbaarheidsdogma en
slacht van de familie der Lauraceeën.
Daphnoidee:n. Verouderde naam van de
Thym elaeaceeën.
Dapitan. Stad dp het eiland M indanao,

stemde ook tegen, doch berustte overigensin

de uitspraak van hetconcilie;na zi
jn terugkeer te Pari
js in Juli 1870 bleefhi
j zoowel
gedurande het beleg als na den opstand der
Philippi
jnen,4000inw.;uitvoerhandelinri
jst, Commtlno op zi
jnpost;4Aprilwerd hi
jom
cacao,suiker,en vruchten;goudwasscheri
jen. als gijzelaar V0Or gevangen genomen commuDapper.(Olfert) Nederl.geneeskundigeen nisten te dienen,gevangen gezetennavruchgeograaf der 17de eeuw,overl.1690 te Am- telooze onderhandelingen omtrent uitlevering
sterdam, schreef een aantal gesckied- en tegen Blanqui, op 24 Mei1871,tegeli
jk met
aardri
jkskundige werken,a1s:H istorischeBe- president Boniean,pastoor Deguerry en drie

Dcltrjjring '
ptzylAmsterdam (1664),Besekrjjrinq
ran .
z1/)ï/ct
4(1686),Nieuwe.
&,
sc/drf
/wfzl.
g'
vanx4zl??
(1680)enz.
Darab.(Darabdsjird).Stad in deperzische
Prov.Farsistan,18ô km.o.
z.O.vanSchiraz,in
een doorbergeningesloten,vruchtbarevlakte,
tusschen korenvelden en palm bosschen,heeft

zindeli
jkestraten,veletuinen,en4000 inw.
,
waaronder vele Joden; zuideli
jk van D.de
ruïnen van Oud-Darab ; aan denaburigeKolli-Moemijeh wblt een zwarte aardolie op,die
verhard onder den naam beleasoen (balsem)
ofmoem als kostbare artseni
j in den handel
wordt gebracht.
Darazi.(Mohamed 1bn lsmaïl el)Stichter
van de m ohamedaansche secte der Droesen,
begon ziin opvattingen het eerst omstreeks
1017 in kgypte te- prediken,leerende dat de
regeerende kalif Hakim een incarnatie der

andere geestefijken gefusilleerd;na de commuùe hadden ter zj
'ner eere plechtige lijkdiensten plaats en hi
j werd op staatskosten
begraven.D.schreef,behalveeenvoortreii
jke
vertaling van de werken van DionysiusAreopogita (Pariis 1845):Lesfemmes de /t
IBible
(8ste druk 1p76),Lessaintesfemmes (4dedruk
1877), La riedeytxp
Wf TkomasBeckett(1860).
X urres pastorales (1876), 00n vertaling Van
Imitation de J'
J:Zf.
: Ckrist (
1852)enz.
Darby.(JohnNelson)Engelschgodgeleerde,
geb.1800 teW estminster,overl.28April1882,
studeerdein de rechten,werd advokaat,trad

in deanglikaanschegeestelàjkheid,vrrlietdeze
spoedig weer, en sloot zich aan bi
J de secte
van A.N. Groves te Dublin,wier leden naar
hem sinds Darbysten worden genoemd ;door

deanglikaansche geestelijkheid vervolgdging
D. naar Zwitserland en Duitschland,en won
godheid was;de egyptenaren verjoegenhem hier vele aanhangers;hi
j schreefeen groot
jbelverklaringen,inhet
echter,waarop hi
j naar Syrië ging,waar hij aantalwerken,meestbi
onder van de profeten,en op zi
jn godsvele aaqhangers won, welke Darazî(meer- bjezns
tige inzichten betrekking hebbende gevoud Doerûz, vandaar Droesen of Drusen) di
iften.
werden geheeten;D.zou in1020indenstri
jd schr
Darbysm e of Darbisme. Protestantsche
gevallen zàjn.
gezindte,gestichtteDublin door A.N.Groves,
Ilar Banda.Landschap in Fransch-oongo,
M idden-Afrika, doorsneden door den 70 N.B.
en den 230 0.L v. Gr.
, vormtde waterscheiding tusschendenaardeSchariloopendeBahr
Koeti, Bahr el Asrak en Bahr elAbiad,en
vele zi
jrivieren der Uëlle (0eëI1e);hetlandschap wordt bewoond door niamniam

uitgewerkt en rerbreid door J. N. Darby,
sinds 1832; de secte ontstond als een soort
inwendign zending ;de leden scheidden zich

aanvankelijk nietvan destaatskerkaf:inhun

rediking echter door de aangestelde geeste-

lljkheid bemoeili
jkten zich doorden hoogen
Darbhangah.Hoofdplaatsv.hetgelijknam. clerushetrechtom teprediken ontzegd ziende,
district (8637 km2.,3 millioen inw.)derprov. stonden weldra uithun midden i
jveraars op
Bihar van het britsch-indische gouverneur- die ditrecht op grond van den bi
jbelverdegeneraalschap Bengalen, door een spoorli
jn digden en poogden aan tetoonen datdekerk
m et den Ganges verbonden ; 74.
000 inw.; was verbasterd,dat niemand het recht heeft
ich a1s uitsluitend tot de prediking gerechuitvoer van oliezaad,ghi(vloeibare boter)en z
tigd te beschouwen, en dat het predikambt
timmerhout.
Darboux.(Jean Gaton)Fransch landmeet- als een algemeen am btmoestworden opgevat,
kundige, geb. te Nîmes,1842,leeraar in de verderdatallekerkeli
jkceremonieelloutereen
geometrie, Schreef:Sur le8 f/l//rlvl:,
s#'Yrory, menscheli
jke instelling is, dat de innerli
jke
relatifs tz'
lfz Durfaoes #'
?
x seclmd #egrl (1872), kracht van den godsdlenst m et hettoenemen
Leçons d'
l
:r 1@ théoriegênlrale#e:Durfaee.
uetle8 der vormen en de vermenigvuldiging derkerj degecl?
yllïct
xfïpzl: glometriqueutf'
/4cqlc'
ul'w/izlïflW-c! keljkeinzettingen afneemt,en datbi
jkegodsdienstoefeningenslechts
(1887)enz.;hijbezorgde ook eenuitgaveder meenschappeli
.
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het woord behoort te worden genomen door sentiment, anderen door diep gevoel, bewie zich daartoe door den heiligen geest valligheid en warme koloratuur uitmunten,
gedrongen gevoelt. W eldra vormde zich op zi
jn de meestbekende:La 32eDemi-brigade;
%rond van deze gezichtspunten een schisma- les flpvh/pzl.g de ceinture;Alàdeleinez-leCketleke gezindte , wier hoofdzetel Plymouth '
A?k,ïoz #M p'
lpzf/fzl,
- Toute.
% le8
c9
e8t de8
werd, waarom de leden ook wel Plymouth- trompelaes?- 1%AmiSoleil; 1a,3./:-: Proridence,
broeders worden geheeten;Darbystische geDard.(HenriJeanBaptiste)Franschrechtsm eenten ontstonden behalve in Engeland ook geleerde, geb. te Vienne in Dauphiné, 1779,
te Genève,te Lausanne,in W ïirttemberg en overl. 1840, bekleedde al
lerlei rechterlàjke
in het zuiden van Frankri
jk:o0k in Neder- ambten en maakte zich ti
jdens deeersteresland kreeg het D. eenigen aanhang.
tauratie algemeen bekend door zi
jn werk:
De la A'p.
sff/zfffpzldes biensdesJvlïgrl.
sconsidért
k
D'Are.(Jeanne)Zie Jeanne d'Arc.
Dareel. (Al
fred)Fransch archeoloog,geb. ypzf,s le 'rtzwypz'/ dttdroitylzf&fïc,d'tttfrpïfcirilet

te Rouaan,18t8,overl.te Pari
js,1893,werd
in 1885 directeur van het museul
n van Cluny,
welks verzamelingen hi.)methodisch klassi/ceerde;van ziin yele belangrijke werken zi
jn
de voornaamsie:lesArts z
'
zlt
ïzf.
sfy'ï6/,
sdl
,
bzzlp.y:zl
(êge etde Jc,renaissance(1858);lesArts ïzl#?
,
fdtriels #Af moyen (1.gt
?envl//pz/zt
w/?:(1863:Guide
de J'
ffzzlcffezfr de fqïences etdepol-cllqines(1864);
Nbtice &,
: faïeltce.
% peintes italiennes,Jlg.
pt
zzlpmauresques et é/
-t
zolçtfï.
st
w, et des fcrr6: cuites
lmaillles #zf musle de /tz Renais8ance (t864);
RecueildeJifk
'
ézlcp.
sitalienïtes (1869); les Tqpisseriesdlcoratires4zrGarde-Mettble(1878- t881);
Catalofue de J'éz.
ppdï/ïpzl rltrospectire de J'tpr/
frankttts tz?
z
r Trocadlro (18891;en belangrijke
monographiën enz.
DareetofD'Arcet.(Jean) Fransch geneesen scheikundige,geb teDoazit(dept.luandes),
1725, overl. te Parijs, 1801, werd in 1774

de 1@wp/ïfïgzf: (Over de restitutie vandegoe-

deren deruitgevekenen,beschouwd vanpubl.
en burgerr.en politiek standpunt,1814 .
Dardltllariaat,graanwoeker,broodwoeker;
afgeleid van Dardanarius, een berucht romeinsch korenwoekeraar.
Dardanellen. de naar de oude stad Darda-

nus (zie aldaar)inTroasbenoemdevierforten
ofbevestigdekasteelenaan beidezi
jden van
den Hellespont, die daarnaar thans algemeen
straat derD.geheeten,en wordtdiedezeevan
M armora met de Egeïsche zee verbindt. De
straat der D.ofHellespontscheidtEuropavan
Azië.De ongeveer 4 km.breedeingang aan de
Egeïsche zeewordtbeschermd doordenieuwe
forten Seddil Bahr op de euroyeesche,en

Kalessiop de aziatische zijde;belde werden

in 1658 onder Mohamed alsverdedigingswerken tegen de Venetianen aangelegd;ongeveer 20 km. ten n.o. van deze liggen,op
2 km. onderlingen afstand,in een uitermate
schilderachtige streek, de beide z.g. oude
Dardanellen, onder M ohamed 11 na de veroring van Konstantinopel gebouwd ;llet eene,
in Europa, heet Kilid Bahr,het andere,in

hoogleeraar aan het Oollège de France en
was de eerste diein defranschetaaldoceerde;
vur
ig
revo
lqztiaa
e ntha
ennger Van de aan de groote
grondslag liggende beginselen
ater lid van den senaat,terwi
werd hi
*i
F l
jlhi
l
overigens n0g verschillende andere ambten
vervulde; van ZI@JII werken, die meest allen Azië,Kale Sultanie(TsjanakKal
essif);beiden
de toepassing van de scheikundeindekunsten worden ook wel de kasteelen van Rumelien

de ni
jverheidtotonderw.hebben.ziin devoor- zïnadoligeheeten.
verlernool-dli
jkwerdensinds
naamste: Sut.J't/cf/p/zd'ttttfettt
.
ktx/,riolentet 1867 meerdere batteri
jen gebouwd.Aan den

coîttittul pt
zlt/tf3'
lfplusiettr8J'
pzfrd,8131-'
?
fs graztd uitgang der straat ligt Gallipoli waarnaarde
.
. ?
'ltlvl:z.: de telwes.depierl-es et de c/l(t,?4:r lllêtal- zee-engte ook wel straat van Gallipoliwordt
liqltes(1766 1771);Allhktt
lire ,
s?
,
w.le##fpdf
,
t
,
kl/et geheeten.
sltr qltelques tzdflz-6.spierres.prlclc/
zf.
sp.straitées.pt'fr
De beide forten aan den ingàng vandegolf
le/k1/.(1771))
.Ei
rpét-ienees'
slfr.plusieu/'
s#z
,
lft.?zlt
7
f,
??ts van Lepanto tusschen den Peloponnesus en
twgr/-t
?.
spreeiettses(1772),Dlusertltflpzèstbtj.gsjj Alidden-Griekenland,Kastro Rulnelias op het
'e
(
fcfz/p/ des rz
'
/r/z
p,
t
#.
s, et yàfo' les cattses de lettr vasteland en Kartro M oreas in den Pelopon#l
r
.
dégradation (1776);ltapportdlfp-l'llectticitétftf?/.
s nesus, worden w el Kleine Dardanellen geheeten.
lesyz?
t
z/t
z#z
ltw kterreuses (1783).
Ilareet of d'Arcet (Jean Pierre Joseph)
D artlalli. Naam derbewonersvan hetlandFransch scheikundige, zoon van den vorige, schap Dardanië in Boven-M oesië,ten n van
geb. 31 Aug. 1877 te Pari
js, overl.aldaar den berg Scardus tot aan de rivier Margus
2 Aug. 1844 als oppermuntmeester en 1id (
Morawa),eenonzindelàjk?maarmuzikaalvolk.
van den algemeenen raad van ni
Dardania. Stad der Dardani, waarover
jverheid

hàj deed vele voor de industrie hoogstbe- Aeneas regeerde, 1ag waarschi
jnli
jk in eene
langrijke uitvindingen enverbeterdedekruit- vallei van het Idagebergte;niet dezelfde als
fabriiatie, vond allerlei metaallegeeringen, Dardanus.

llenevens een methode om gouden zilvermet
Dardanus, Z0On Van Zeus en Electra,
behulp van zwavelzuur te scheiden,enz.
dochter van Atlas, de mythische stalnvader
D'ArcetofDarcet,(Legeeringvan)ookwel der Troianen (en door Aeneas vandeRomeiD'
A rcet's metaal geheeten, zieBism utlegee- nen). Hi
jverhuisde uit Arcadië naar Samorinzen, dl.11 pag.1027.
thrace en vandaar naar Phrygië; hier stond
Dareier.a
tlosephLemaire,gezegd)Fransch koning Teucer hem land af voor hetbouwen
componist, geb.omstreeks 1820,overl.1883, van de stad Dardanus Zi
erste vrouw
#i
Fne e
zong eerstincafés-chantants(meestdoorhem Chryse had bi
jhaar huweli
jk hetPalladium
zelf vervaardigde politiekeenminneliederen), en de heiligdommen der groote goden als

betrad later ook hettooneel;van zi
jn vele huweli
jks#ftvanAtheneontvangen;Dardanus
liederep. waarvan sommige door dram atisch
120

voerde voor deze goden op Samothrace den
111.
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eeredienst in en nam de godenbeelden mede

Bareste de Ia Chavanne.

ckereltes ,
sl
,
fr l'êtat de la mldecine durant la.pJ-

naar Dardanus,vanwaar zi
j later doorzijne riode primitive deJ'Afyfpïz-:de8fs#pv,
: (1867),
nakomelingen naar Troje kwamen. Zi
jne Etatde la mldeeine 6)zf.
r:Homèreetffl
qpppcrtlf:
tweede vrouw w as Batea,dochter van Teu- (1869), Histoi
re des dcïczlc:: mldicales (1870),
cer; deze schonk hem Erichthonius, den Cour.
u dzfr l'kistoire de la médecine etdela c#fri
jksteder menschen,vader vanTros(Home- rurgie(1872).De door hem begonnen Dictionrus,Iliadej. Volgens sommigen stamde Dar- naire de8 (fsfïgvïf/: g'
reeques et rplpzt
xïpze:,
danus af uit Creta, ofuitRtalië,otuithet d'a#r): le8 fdzf:: et /:8 monuments werd door
Sagl1o voortgezet.
trobjaansche land zelf.
ardanue. Stad aan den Hellespont,bi
j Dares.EentrojaanschpriestervanVulkaan,
een geli
jknamig voorgebergte, ten z. van in de Iliade van Hom erus vermeld,zou evenAbydus. In den peloponn. oorlog had hier ZOO 0en heldendicht op den ondergang van
een zeeslag plaats, die voor de Atheners Troje hebben gedicht.
Dar es Salan:.(Huis desVredes) 1)oudgunstig uitviel. Uit dankbare herinnering
verklaarden de Romeinen in den vrede met ti
jdsbi
jnaam van Bagdad.2)lloofdplaatsvan
AntiochusdenGrootedezestadbenevensllium Duitsch Oost-Afrika,onder 60 49'Z.B.en 390
vri
j; hier werd ook de vrede gesloten,die 10'O.L.v.Gr.,heefteengoedehaven,breidt
een einde maakte aan den eersten mithrida- zichhalvemaansgewi
jsaanhethoogestranduit,
tiscben oorlog
wordt sinds 1891 planmatig aangelegd,iszeDardeeheim . Stad in het yruisisch regee- te1 van den kei
zerli
jken gouverneur;10,000
.

ringsdistrict Afaagdenburg,kreltsHalberstâdt,
2000 inw.
Dardietan (Land der Darden), o0k wel
Jaghistan (Rebellenland)en Beloristan geheeten,land in Azië,aan de zuidhellingen der ge-

bergten Hondoekoetsj en Karakorum ; het
westeli
:
ik deel behoort aan Afqhanistan,het
oosteli
gk deelaan Kas.imir,terwl
jldemiddendeelen nog zo0 goed alsonafhankelijkzijnen
in een menigtekleinestaatjes,alsKa6ristan,
Tse
jl
it
l,rSwa
t,
Kohin,
stave
nresn
zi.nt
,deeredlsisv;rile
jsta
ter
n-,
de
sra
vo
stend
omme
pl
Da

inw.; stapelplaats der caoutchouc- en kopalproductie van het zuiden D.werd in 1885
door den sultan van ZanzibaraandeDeutschOstafrikanischen Gesellschaft afgestaan.

Dareste (GabrielMadeleineCamillelFransch
naturalist,geb.en overl.te Pari
js,1822- 99,
studeerde iltde medici
jnen,behaalde in 1847
den doctorsgraad,was opverschillendeplaat-

sen leeraar in de natuurli
jke historie,werd
vervolgens directeur vanhetlaboratorium der
Ecole deshautes étudestePari
js,enpresident
der Sociêté d'anthropologie;zi
jn hoofdwerk:

den of Dardu,ook Darada, door hun naburen Reckereltesylfr lawrp#lfcffpzlartipcelledesAzlpAl-

Kandsjoetgenoemd,enwierhoofdstam zich- st1-uo8itls: p?IEssais de f/rtxfpg/sg eœplrimentale
zelven Sjinaki of Sjinalok noemt,zi
jn van (1877), werd door de'Acade
'miedessciences
Arischen stam,breed geschouderd,goed ge- bekroond met den grand prix de physiologie.
proportioneerd;zijwaren voorheen allenbud- Dareete de la Chavanne. (Antoine Elisadhisten,thans schiitische mohamedanen ;hun beth Cléophas)Fransch geschiedvorscher,geb.
taal is een sanskritische,m et vele dialecten, 28 Oct. 1820 te Pari
js,overl.6 Aug.1882,
en eigentzich bi
jzondertot overneming van werd in 1847 hoogleeraar in de geschiedenis

Perzische woorden: om te schrijven bedient te Grenoble,in 1871 rector te Nancy,voorts
men zich ook van de Perzische teekens.
te Lyon; i
jverig klerikaal,kreeg h1j6 Dec.
Dardsjiling, eng.:Darjeeling.1)District, 1878,wegensultramontaneintolerantiejegens
Bengalen,Engelsch-lndië,tusschen 26G31'- studenten te Lyon,zi
jn ontslag;zi
jn hoofd27O 13'N B.en 88O 2' 880 57'0.L.v.Gr., werk: H istoire de France #cp'
?,f9 8es origines
omgeven door Nepal,Sikkim enBhotan,3015 .j'
?
,
fdg'
?
z'l n0se/pzfr:(1865- 79,9dln.)werdtweekm2.groot,100.
000 inw 2)Hoofdplaats van malen bekroond metden pri
js-Gobert vande
het gelijknamig district,staatdooreenspoor Académie française.
m et Calcutta in gem eenschap,is zomer-resiDarestedelaChavanne.(RudolpheMadedentie van den gouverneur-generaalvan Ben- leine Cléophas)Fransch rechtsgel
eerde,broegalen :14000 inw.
der des vorigen, geb. te Pari
js1824,werd
.

Dareios. Zie Darius.
Dare. County of district van den amerik.
staat Noord-carolina, 4000 inw., hoofdplaats
M anteo.
Darem berg. (Charl
es Victor)Fransch ge-

in 1877 conseiller aan het hof van cassatie,
scnreef een groot aantal werken over de geschiedenis @@van het recht,waarvan de voornaam ste Z1*#1n *
. E8sa1' d'
lfr FranLois Sb/lcfx
(1850),.De l(%propriêtêcylAlgêrie(1852);Etudes
y'
lfr le.
% origines du cpylf:zlfïo4z administratif 6Aè

neeskundige, geb. te Di
jon, 1817,overl.te
Mesnil-le-Roi, 1872,werd in 1871hoogleeraar France (1855),
' la Jhyfïc: administratire ot
in de geschiedenisder geneeskundeteParijs, Frcsc: of Traité #zf contentielu de I'tivJsïy18/
6ll
2zlï:
es:
n(
11
89
pra
li
ttê#d grtl,
schreefeen grootaantaloorspronkeli
jkewer- tratione8(df
8687));;D'
?eu,Tr
'
gtl
ken en m emories,en vertaaldeook veleklas- ch:z l
e8 It)f,::
de
sieke werken over de geneeskunde: X urres Théophrast
e(1870);eenvertalingderPlaidoyers
c/lpte vanHippocrates(1843- 55),Xurresvan cirilsvanDemosthenes(1875),enderPlaidoyers
Oribasius,(gne
'ksche tekstmet franschever- politiques vanDemosthenes(1879);lesvlzlcï:zlzlt'
x
s
taling ennoten,1853- 62),X urres(Izlt/f/vlëzfed, loisde l'Islande(1881),
.ltorganisationjudiciait'
e
pltysiolwiques etmaicalesvanGalenus (1854), (1883); Testament #'f.
pïcflf:(1883);la Trtv.
sTraité y'
lfr la gymnastique van Philostratus cr%
i
ption #:,
s rentes en #rpïfhellénique(1884);
(1858),X'
urresAp,
Jtfïctr/e:van RufusvonEfeze Code rtxhhïzlïg'
l/:EbenHaezer(1884)4In8cr%
i
ptions
(1865);enschreef:la.
r6f
tfecïzle,histoireetdoctrine Jlypof/z/cffïr:: en Grèce(1885);Mémoire d'
Ifr les
(1865), la Médecine #(:zl: Homère(1865),Re- lAlcïezl,g mlmuments #v droit de /(,
.
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(1885), la Ap'de Gpr/t
yzl: (1886);Reeltercltes
surç'
l
z
fc/g?
,
f:,
:problèmests'/lïd/pïz.
:(1887);Recueil
des ïscrlyfïpzl:juridiquesq
gr:cgzf:.
s(1891-1808)4
les f'/t
zïtspy:r: d'Isêe(1898).
Daroeld. Dorp in W est-Riding van het
engelsche graafschap York,1700 inw.
Dar Fertit. Landschap in Midden-Afrika,
tusschen 61/2 en 8:/20 N.B.,ten zuiden van
Darfour, door vele zi
jrivieren van Kongo,
Ni
jl en Scharidoorloopen; het behoortgedeelteli
jk totde fransche,gedeelteli
jk tot de
engelscheinvloedsfeer.Deplantenwereldvan

lars@.

volking uitToekroerien Foelbe.DeFor,een
negervolk en het heerschendeelement,zi
jn
zeer zindeli
jk,groot van persoon,fanatieke
mohamedanen,beter ontwikkeld dan de Nubiërs;zi
j vervaardigen katoenen stofen,sieraden van koper- en i
jzerdraad,glaswaren,
messen, bi
jlen, lansen enz.D.was voor den
M ahdi-opstand de grootestapelplaatstusschen
Midden--tfrika en Egypte,de verzamelplaats
der karavanen die uit de binnenlanden van
Afrika ivoor,rhinoceroshoornen,struisveeren,
gummi,natron,aluin,(voorheen ook slaven)

D. bevat zoowel oost- als west-afrikaansche aanvoerden, welke producten dan uit het
typen. Droge,dorre steppen wisselen afmet noorden des landsverdernaarEgyptew erden

drassig boschland. Hier en daar verhefen getransporteerd.Dehoofdstad ElFasjerligt
zich heuvelreeksen. Het land was van Ouds- 720 m. boven zeeniveau, is evenals andere
hereen derjachtdomeinen derslavenhalers; plaatsen in hetland,een wijduiteengebouwde
de bevolking, sam engesteld uit Dor,Ssère, verzam eling van leemen hutten, en was tot
Golo,Niam-Niam,is daardoor sterk gedlznd; aan de verovering door den M ahdizetelvan

nop deetlg wordt het land door dsjellaba eenegyptischengouverneur;zijstonddooreen
(slaven- ea ivpurhandelaars) afgejaagd en ,telegraalli
jn in gemeenschap met Kartoem,
zelfsgelden de hier gemo kte slaven alshet en had een sterk egyptisch garnizoen,evenhoofdproduct des lands; door deze gedurige als het n.w.gelegen Kobeh, eens de belang-

jachten,waarbijallesverwoestwordtenoogsten,bosschen enz.in brand wordengestoken,
is hetland opvelepunten,zelfsinzi
jnvruchtbaarste deelen,in een woesteni
j herschapen.
D.werd allereerstdoorSchweinfurthbereisd.
Darfour,Dar FoerOfDarFor.Voormalige
provincie van egyptisch Soedan,van 1883tot
1.
898 deelvan hetri
jk van den Mahdi,thans
britsche invloedsfeer, ligt tusschen 10- 140
N. B.en 22-280 0.L. van Qr.,tusschen
Kordofan,Dar Fertit,W adaï en de Libysche
woestijn, en beslaat een oppervlakte van
452.004 km2.; door het noordwesteli
jk deel,
dat hetbestbewaterd wordt en daarom het

ri
jkstehandelplaatsdeslands,doorkaravanenwegen verbonden met Sioet en Dongola aan
dep Nijl, en over Kabkabieh metde landschappen W adaïen Bornu.
Deoorspronkelijkebewonersvan D.,ongetwijfeld negers, weeien door den stam die
thans de overhand heeft,die der For,op een
niet met nauwkeurigheid te bepalen tl
gdstip
verdrongen De islam werd hier eerst onder
Soliman Solon (1596- 1637)ingevoerd.Onder
voorwendsel dat aanuitgeweken mamelukken
in Kordofan toevlucht was verleend, zond
Mehemed Ali,pacha van Egypte,in1821een
leger onderzl
'jn schoonzoon Mohamed BeiEl

dichtst bevolkt is,loopenvanhetnoordoosten Defterdar tegen D.uit,datzichnaeen bloedinaar het z.w. vulkanische bergmassa's m et gen veldslag aan dezen laatsteonderwierp;in

talri
jke uitgewerkte vulkanen,als de Dsiebel 1874 werd het land ten slotte door lsmailMedob,1100m.,deDsjebelMarrah,183ùm.; Pacha van Egypteveroverd entot:en proin deze gebergte ontspringen meerdererivie- vincie van Egyptisch-soedan gemaakt.In 1883
ren,die zich in het n. en n.o.vereenigen tot vermeesterde de M ahdi het land.Door het

de W adi el Melk,welke bi
j Debbeh ln den fransch-engelsche tractaatvan 14 Juni1898,
Nijl mondt; die in het z.w. loopen meest gecompleteerd door deaanvullings-declaratie
allen naar de Bahr elArab.ln denregentijd van 21 Maart 1899 is hetgebied,hetwelkin
staat het zuiden van het land grootendeels 1882 tot Darfour werdgerekend,alsinvloedsonder water; in den drogen to
ld ontstaan feer van Engeland erkend.
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(Wi
lliam)Ierschwerktuigkundiïe
, geb.1799,overl.1867,bouw
zijn zandig,indenml
nddendeelenwordendurra,
sesam, tabak,katoen en graan verbouwd,in
hetz.gedi
jtdedelebpalm,aandeoostgrensnog
de apenbroodboom.Hetland schi
jntrijk aan
metalen te zijn (goud,koper,antimoon,lood,
àjzer), hoewel slechtskoper (in de eensberoemde groeven van Hofrah en Nahas)en
i
jzerworden ontgonnen.Overalkomengroote
kudden voor,in hetn.uitsluitendvankameelen, in het z. van langhoornig rundvee en
schapen. De wouden dfe de rivierBahr el
Arab vergezellen herbergen nog olifanten,

de eerste spoorwegen in Ierland,enz.
parKaud. (Jean Marie)Fransch schri
jver,
geb.1800,overl.1866,schreefin eensti
jldie
aan dien vanLamartine,zi
jnvriend,herinnert,
meerdere werken,alsHistoiredeMarieStlmrt
(1850),Histoirede /txlibertéreligielae601Franee
etsespzl#lf:zfr.
s(zijnhoofdwerk,1859),Hi8toire
deJanelrtv (1862).
D'Argen., bi
j diernamen:Antoine Joseph
Dézkllierd'Argenville(Franschnaturalist,geb.
1680,overl.1765tePari
js,alsmaîtredecomptes;bestudeerdevooraldeweekdieren).

neushoorns, girafen, bufels; in de steppen
Darginsk-distriet. Deel van de russischvan het noorden zwerven grootekudden anti- kaukasische provincie Daghestan,1652 km2.
lopen, gnoes en struisvogels rond. De be- groot,80.000 inw.,hoofdpl.hetdorpKutuschi.

volking, door Mason op 11/2millioen,door Dargo. Dorp in het districtGrosney der
Nachtigal op 4 millioen zielen geschat,be- russisch-kaukasische provincie Terek,aan de
staatvoor dehelftuitFor;indebergachtige Aksai,zi
jrivier der Terek)werd in 1839resimiddendeelen houden zich een half millioen dentie van Schamyl, in 1845 echter door de
arabieren op;voor het overigebestaatde be- Russen veroverd.

Dargolnjejky.
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Darius

'

s (1883),x1.tturel-s
pargomjqjky.(Alexander)Russisch com- 1857-1869 Jlpft': etyplfz,:zlzlr,
Tula, overl. 17429)Jan.1869 te Petersburg, Cïozg dpf/,
s l'Empire1857- 60 (1885),Le tiersbekleedde tot1835 allerleistaatsbetrekkingen, part
iyp'
lf,
sl'Empl
'
r:1863-1866(1887),.ffï8fpïr:
begon zich toen uitsluitend aan detoonkunst d'un ypzf
r, 12J'lfïJ/:f1870 (1888),Le8 ïrr/cpste wijden.volbracht een studiereisinhetbui- ciliablesyt
l'
lf:l'Empire(1888),L'agoniede/'
.
A'
A?ltenland, en trad in 1847 op m et een opera: pire (zdedruk 1891).
Esmaralda,die grooten bijvalvond,enwaarop
Darius,Dareios,Darjawusch,perzischekoin 1856 een tweede volgèe Rassalka,dienog ningsnaam,beteekent volgens Herodotus J,de
meer in den smaak viel;voordeeerstebezigde kraehtige''.
hijdeinhetrussischvertaaldetekstvanVictor 1) Darius, zoon van Hystaspes, uit het
Hugo, voor de tweede tekst van Puschkin; oude perzische koningsgeslacht, der Achezi
jn derde grootmuziekwerk,de ballet-can- meneden (zie aldaar)regeerde van 522- 485
tate ,,Het Bacchusfeest''werd eerst in 1867 v. Chr.
; hij diende onder Cambyses in den
opgevoerd; D.liet nog een onvoltooideopera veldtocht tegen Egypte en beklom na den
na,getiteld,,Desteenengast''(naarPuschkin), moord van Smerdes,doorwienCambyseswas
die door twee der meest-begaafde jongere opgevolgd,door een listvan zi
jn stalknecht
russische componisten, Ri
mski-lforsakow en den perzischen troon.Door huweli
jk verbond
Cesar Cui,werd afgewerkt.D.geldt terecht hi
jzich nog nadermetde familievanCyrus,
als een der waardigste vertegenwoordigers waarmede hij reeds door geboorte verwant
den nationaal-russlsche operaenheeftbelang- was.Hetstrevenzijnerregeering waszoowel
ri
jk bijgedragen totdeontwikkelingdaarvan, vergrooting van gekied.a1s een goed binnenin de nc
'htin: vanRichardW agner'stheoriën. landsch bestpur.Het afgevallen Babylon onDargun. Dorp in Mecklenburg-schwerin, derwierp hi
J weder (517) door de zelfopaan het Klostermeer,niet ver van de Pom- osering en het verraad van Zopyp s,en ondernam èaarop met700,
000 man 1
-n 513v.C.
mersche grens,2200 inw.
pariell. 1) Hoofdplaats van Mc Intosh een veldtocht tegen deScythen.Hi
jstaknaar
ponist, geb.2 Febr.1813in hetgouvernement $fzl: rérolution (1884), Histoire#'.
l
f0.
1parti:les

county van den noord-amerik.staat Georgia, Thracië over: sloeg m et behulp der Grieken
aan de monding van de Altam aha inden Atl. van Klein-Azlë een schipbrug overden Donau
OC0aan, m et voortreFel
i
jke haven, vroeger en vervolgde de Scythen,die hem in schertweede katoenhaven derunie,thansinverval; mutselingen afmatten zonder een slag in het
n veld tewagen,totinhunnewildernissen,
1500 inw. 2) Stadje in Fairheld county van ope
den noord-amerik. staat Connecticut, 2300 doch moest tot den terugtocht besluiten en
inw.3)Dorpin Geneseecoun/yvandennoord- bereikte na ontzettende verliezen den Donau
amerik.staat New-York,2000 inw.
weder. waar slechts Histiaeusde Grieken,die

Darien, (Golf van) engelscll: Gulf of door den raad van Miltiadesbi
jnareedsover-

Darien. Boezem der Karibische zee,aan de
noordkust van het columbiaansche departem ent Cauca,die zich met zijn zuideli
jk deel,
m eestal golf van Uraba geùeeten,van kaap
Tiburon in het westen en Punta Garibana in
het oosten zuidwaarts tot 80 10'NBr.uitstrekt.Inlaatstgenoemdegolfm ondtdeAtrato

reed waren,had tegengehouden om de brug
af te breken.De veldheer M egabazus,die in
Thracië was achtergelaten,onderwierp delan-

op enkele plaatsen en niet dan voor kleine

triërs gezonden hulp,wederbedwong,noopte

haar smalste punt tusschen degolfvan Darien
en de golf van San Miguelvan den Grooten
Oceaan, aan welks binnenste gedeelte, de
haven Y avisa ligt.

het voorgebergte Athos vernield,het leger
te land veroverde wel Macedonië,doch leed
ook groote verliezen en M ardonius moest
terugtrekken. Nu verlangde Darius door gezanten van de Grieken onderwerping,welke
slechts Athene en Sparta weigerden,terwi
jl
zi
i de gezanten mishandelden. Daarop zond
*#
Dariu: Datis en Artaphernes met een talri
jk
leger en een vloot naar Griekenland ;Eretria
op Euboea werd ingenom en en verwoest,de
inwoners werden naar Azië weggevoerd in
deom streken van Susa,dock dewraakoefening
op Athene werd door de nederlaag der Per-

'

den aan den Bosporus,terwijlDariusnazijne
terugkomst in Azië hetri
jknaaranderezi
jàen

uitbreidde,in het o.tot aan denIndus,in het
w. door de verovering van Barca in Afrika.

j,
uit. De westzi
jde telt goede,veilige anker- De opstand.der ionische Grieken,dien hi
plaatsen daarentegen is de oostkust slechts in spi
jt van de hun door deAthenersenErehem m aatregelen teberamen teronderwerping
schepen toegankeli
jk.
De landengte Darien,tusschen 70 30'en 90 van de Gri
eken in Europa.Zi
jn schoonzoon
30'NBr,boschri
jk heuvelland metovervloe- Mardoniuswerd in 'tjaar 495 v.C.daartoe
dige regens, met hoogten van 700 m .,heeft afgezonden. De vloot werd grootendeels bij

Darillloll.(Louis Alfred)Franschpublicist,
schri
jver en politikus, geb.17 Dec.1819 te
Lille,debuteerdealsschri
jvermeteenigearcheologische geschriften,werd in1848 secretaris
van Proudhon, in 1850 hoofdredacteur van
het blad ,,Pellple'',in 1853 redactsur van,:la
Presse''waarin hi#i
conomischevraagstukken
F e
behandelde, in 1857 afgevaardigde.ln 1863

herkozen werd hiileiderder tiers-parti,begon den eenhoofdlgen regeeringsvorm,door zcn bijMarathon(490)verijdeld.Deoverdeze
.
ng werd in nieuwe
hem vroeger met kracht bestreden,te verde- nederlaag verbitterde kon'
digen, en w erd daarom in 1869 niet w eder plannen door den dood gestuit,in 485;

afgevaardigd. Hi
j schreefeen reeks werken 2) Darius 11 Nothos (eigenli
jk Ochos),onwaarin hij het keizerrijk tegen de republi- echte zoon van Artaxerxes Longim anus,rekeinschebeschouwingeninbeschermingneemt; geerde van 423- 405 v.Chr.,baandezich door
de voornaamste zi
jn: Histoire dedouzecsd, het vermoorden zijner broeders den weg tot

barlle.
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den troon, 423, ltad met vele Opstanden te
kampen en liet zich door zi
jnesluwe vrouw
Parysatis beheerschen. Door omkooping en
listdempte hijde meeste opstanden;slechts

Darm -aanhangsel.

hoogen waterstand is zi
j tot aanBourkevoor

stoombooten bevaarbaar;aan deoeverswordt
alleen veeteelt bedreven;niettemin zijnop
enkele punten dorpen en kleine steden ont-

Egypte , waar Amyrtaeus zich tot koning

staan (Bourke, W ilcannia, W entworth);een
had opgeworpen (408) kon hi
j niet weer ten spoorlijn verLindtBourke,gelegen onder 300
onder brengen. Aan den peleponnesischen Z.B ,m et Sydney.
Darlillg llange. Bergketen in de austraoorlog nam hi
j geen werkdadig deel. Darius
stierf in 405, zonder, naar den wensch van lisclle republiek W est-Australië, loopt van
Parysatis, haren lievelingszoon Cyrus de re- af 290 ZB. evenwiidig metde kust,en begeering na te laten.
reikt in den berg W illiams een hoogte vali
3) Darius 111, Codomannus, laatste vorst 1097 m.
Darlillgtoll.1) Stad in hetz.van hetenChr.),kleinzoonv.Artaxerxes11,zoonv.diens gelsche graafschap Durham ,in eenvruchtbare
van hetgeslachtderAchemeniden(336- 330v.

dochter Sisygambis,deed zich het eerstkennen in den oorlog iegen deCadusiërsen werd
door den egyptischen eunuchus Bagoas,na
den m oord van Arses,op den troonverheven.
Darius, een vorst van edele hoedanigheden

omgeving,heeft'ninde12de eeuw aangevangen
en in de 15de eeuw voltooide,in 1865 geres-

taureerde kark (St.Cuthbert),ijzer- en ma-

chine-industrie,druk verkeer en 40.000 inw.,
waarondervelekwakers.TusschenD.enStock-

en aangenaam uiterlijk,bezatevenwelmeer ton nam.Stephenson zijn eerste proeven tot
de deugden van een burgerdan van een vorst het aanleggen van een spoorweg.2)Hoofddie in staat was om een zoo verward ri
jk, plaatsvan Darlington county (30.
000 inw.)in
al: het perzische, te regeeren.W elverhiet' het z.o.van den noord-amerik. staat Zuidbij zich met kracht tegen Bagoas,dien hi
j Carolina, 2400 inw. 3)Hoofdplaats vanLaliet ombrengen,toen deze hem naarhetleven fayette county van den noord-amerik. staat

stond,doch in den stri
jdtegenAlexanderden W isconsin,1600inw.4)DorpinBeavercounty
Groote kon hi
j hetrijk nietredden.Hi
jstierf van den noord-amerikaanschen staatPennsylna den slag bi
j Gaugamela doorhetverraad vania, 1900 inw.
van Bessus en andere satrapen,330 v. Chr.;
Ilarlingtoll.(W illiam)Amerikaanschplantzie ook Alexander de Groote.
Darius, de Aleder (
Bijbel),waarschi
jnli
jk
Astyages,opvolger van Belsazar,laatste koning der M eden,overwonnen door Cyrus.

Ilarja,perzisch;zee,rivier.
Darjeeling.zie Dardsjiling.

Darke,County ofdistrictin dennoord-amerikaanschen staat Ohio,44000 inw.,hoofdpl.
Greenville.
Darkehm ell.Kreitshoofdplaats in hetpruisisch regeeringsdistrict Gumbinnen, aan de

kundige, geb. 28 April 1782 te Birmingham
in Pennsylvania, overl. 23 April 1863 te
W estchester,onderzocht de llora van deomgeving zi
jner geboorteplaats (Fl0ra ee8trica,
Philad. 1837),daarop van andere deelen der

Vereenigde Staten (Agrieultural:pft
zzly,1847),
en maakte in 1806 als scheegsdoktereenreis
naar Engelsch-lndië mede,wlerresultatenhij
in Lettersp-pvlCqlcutta publiceerde.

Darlillgtonia DEc.Plantengeslacht van de
familie der Sarraceniaceeën, met acht in
Angerapp, en aan de spoorlijn Insterburg- Amerika inheemsche soorten. D.ealifornica,
Lyck, heefteen evang.kerk,electrischestraat- b
1! drassige plaatsen l@n Californië, is oververlichting, fabrieken van m essingwaren en 0l
ljvend en heeftwortelstandige,ongeveer30
m achineriën;4500 inw.,D ontstondsinds1725. c.
m lange? :jngeaderde bladen, die aan hun

In de nabijheid hetslotKlein-Beynuhnenmet
een kostbare qerzameling kunstproducten.
Ilarlaston.Stad in hetengelschegraafschap
Staffordshire,bi
j W ednesbury,steenkolenmi
jnen,ijzer-industrie;14.500 inw.
Darley.(North)Stadinhetengelschegraafschap Derby,2200 inw.
Darley,(Felix 0.O.)Amerikaansch teeke-

naar en illustrator,geb.23Juni1822 tePhiladelphia, overl. M aart 1888, illustreerde de
werken van W ashington lrving,teekendeook
illustraties voor rom ans van Dickens,Cooper
enz.,voor de drama's van Shakespeare,voor
Longfellow's Evangeline, deed reizen naar
Europa,en gaf meerdere verzamelingen van
teekeningen uit het volksleven in het licht,
als Sketekes tzhrptxts '
tvitltpen and pencilenz.
Darling,eng-,lieveling.
en
rNi
e
uwzui
vaa
nlede
s;
Darllng. Grootste de
zi
jr
ivie
rend-'W

Murray in Queensland

Nieuw-Holland, Australië, ontstaatuitdevereeniging van de Culigoa en deBarwan,neemt

spits een soort zak vormen ter grootte van

een hoenderei en meteen opening van 11/2
c.m. doorsnede aan de onderzi
jde;de holle

stengel is inwendig m et benedenwaarts gerichte haren bezet,zoodat inkruipende insecten gevangen raken; bovendien bevinden
zich aan den binnenw and der holte klieren
die een waterige vloeistof afzonderen ; de

groote, purperroode bloemen zijn alleenstaand op 60- 120 c.m. lange, m et kleine
blaadjes bezette stengels;de vruchtiseen
s-deelige omstreeks 21/a c.m.lange, veelzadige doosvrucht Deze plant wordt tot de
insectenetenden gerekend.

Ilarlue. (Michel) Fransch naturalist,geb.

te Grimaud,1717, overl.te Aix in Provence,
1783,was in laatstgencemde plaats leeraarin
de plantkunde en legde hier ook een botanischen tuin aan ;hoofdwerk:Histoire naturelle

de ItxPrlwenee (1782-86).

Darm .Zie Darmkanaal.
Darm -aanhallgsej, darm-diverticulum,ho1
zuidwestwaartsloopend,de W arrego op,(die aanhangsel van het darmkanaal;m en onder-

eclzter zelden'water heeft),wendt zich ver- scheidt 1) het aangeboren of ware darmvolgens n/h zuiden,en valtna een loop van aanhangsel, dat een overbli
jfsel is van den
2870 km. bi
j W entworth in de Murray;bij steelder navelblaas bi
jhetembryo,en2)val-

larmader.
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Darm Nstel.

schedarm-aanhangsels,welkedikwi
jlsingroot drenkte en gezouten darmenkomenbijgroote
aantal aan de dunne en dikke darm en voor- hoeveelheden uit Rusland,Dalm atië en Honkomen,zonderdat omtrenthun ontstaan iets gari
je in den handel;schapedarmen worden
naders bekend is.

tot snaren verwerkt, vooral de darm en van

barmader,ontleedk.:ader in den darmwand.
Darln-amyloïde, cellulose-ontaarding van
den darm, treedt gewoonli
jk eerstin nadat
reeds de groote onderli
jfsorganen door deze
ziekte zi
jn aangetast,en vertoontzich meest
alti
jd aan den dunnen darm,in hetbi
jzonder
aan den lleum, eerder dan aan den dikken
darm ; bijD.komt diarrhee en waterachtige
ontlasting voor;de behandeling bepaaltzich
naast de regeling van het dieettotde aanwending van opiaten.
Darm-atrophie. Meestal een verschi
jnsel
bi
j algemeen marasmetengevolgevanslechte,
onvoldoende voeding ofzwareziekten,bestaat
in een gelijkmatigverdwi
jnenallerdarmwandbestanddeelen,en daaruitvoortvloeiendeverdunning van den darmwand;zij bereiktden
hoogsten graad bi
j de atrophie derkinderen
in de eerstejaren
Darmbeen,ontleedk.:hetbovenste,breedste deelvan het heupbeen,zie.Bekken.
Darmbeweging.Zie Spjsvertering.
Darmbloeding.Bloedinginhetdarmkanaal
door scheuring der daarinverloopendevaten;
heeft plaats bi
j intensieve darmhyperaemie
(bi
j prikkeling der darmen door ontstekingw
wekkende agentiën of bi
j bloedaandrang in
hetpoortaderstelsel),verderbi
jdarmgezwellen,
bi
j ziektetoestanden van de bloedvaten des
darmkanaals,bi
j leucaemie,scheurbuik,zware
malaria, ontsteking der milt,Purpurea haemorrhagica, bi
j beleedigingen,breuk aan de
omgelegen deelen enz.Zwakke D.geeftzich
slechts door zwakke bloedsporen in de ont-

jonge,slechtgevoededieren,daardezezeer
taaien duurzaam zi
jn.
Darmesteter.(Arsène)Fransch philoloqg,
geb.te Château-salins,1846,overl.teParl
js,
1888, hoogleeraar in de f'
ransche taal- en
letterkundedermiddeleeuwentePari
js,schreef:
Traitl dela Jprvlcfïps des vpf.
scomposés(/101:
la langueJrlzlçt
zïye(1873),Dela cre'
qtionccfvelle de Azlpf,
snouveauz t
fcs: la lavtgue française
et des Jpï.
sqwi la A'6kï,
- zlf,'DeJppzht
zzlf: etde
meroviyt
go cyclo (1877, thèses de doctorat);
Gloses etglossaires hlbreuœ-français(1878),le
X vle .
sïlc/: en France 1878), metHatzfeld;
un Al
pltabethlbreu-anglais(fzfxlvesiècle(1882),
Noted'
lfrl'histoirede8yàrlwpdïfïps:françaisesoen,
enz,dedans,dans''(1885),la '
rz
w desmotspfl
'fdiée (/4131,
: leurs ,
sïgzlï/ïctzfïpzl: (1887),etc.Met
Hatzfeld begon hijeen Dictionnaire#Jzl/rt
IIde
la l(Izlgz
lI: française) na zi
jn dood voortgezet
door Hatzfeld en Antoine Thomas,benevens
een Courn degrammaireAïdfprk- delaAzzlgz
lf:
française, evenzoo na zijn dood verschenen
(1891).
Darm esteter. (James)Fransch orientalist,
broeder des vorigen,geb.te Château-salins,
1849, overl. te Maisons-luafftte, 1894, studeerde onder Bréalin de linguistiek,in het
bi
jzonder van hetoudelran,werdhoogleeraar
aan het Collège deFrance en,naden dood
van Renan,secretarisder Société asihtique;
onder zi
jn linguistische en geschiedkundige
werken zi
jn de voornaamste: Haurratat et
Ameretat, essai :lfr la mytltologie de l'Aresta
(1875), Ormasd etAltrimadn, leursprïgïyl:,
:et
leur histoire (1877), Etudes iraniennes (1883),
en zi
jn fransche vertalingvandeZend-Aresta.
opgenomen in y,Annales du musée Guimet''.
DarmEstel.Pi
jpzweer ofgangin hetdarmkanaal,die hetinwendige van de darmbuis

lastingen tekennen;sterkeD.brengtdezelfde
verschi
jnselen te weeg als eenig ander belangrijk bloedverlies;bi
jhaemorrhoiden(aambeien) brengt een D.den li
jder meestver-

lichting.Hoe hooger in den darm zich dezetel m et de baitenste lichaam soppervlakte ofm et.
der bloeding bevindt, des te sterker is het een omgelegen hol orgaan, b.v.de pisblaas,

bloed bi
jhetuittredenveranderd;hetbloeduit
aambeien is evenals dat uit de dikkedarmen
rood of blauwrood. De prognose richtzich
bi
jD.naardeoorzaak;debehandelingvordert

of met een ander darmstuk in gerbinding
daar, door hetwelk zich gedurende de spijsvertering een deelvan den darminhoud naar

stelt; de D. stelt meestal een nauw kanaal

mlst voor het darmkanaal zelf door opiaten, elders begeeft; naar de plaats aan welke de
rust van het lichaam in het algemeen,ver- D.ligt,onderscheidtm en dundarm-,dikdarm-,

koeling door ijscompressen van hetonderlijf; en eind- of mastdarmûstels, de eerste zi
jn
de eerste dagen mag het voedselslechts uit zeer zeldzaam , de m astdarmfstels kom en

vloeibare,koele,ook hethartnietprikkelende daarentegen veelvuldig voor. De gstels tusstoien bestaan;het beste resultaat iste ver- schen maag, dunne of dikke darmen en de

wachten vanlangzameingietingvaneenkoude
(toti
jskoude)tannine-oplossing (10-20 gram
op 2 liter water). Bij aambeibloeding zi
jn
koude omslagen voldoende.
Darmbreuk(Enterocele).Een Lreuk waarbij
een deel van het op op de maag volgende
deelvan hetdarmkanaalhetuitgezaktinge-

buitenste l'
Ichaamsoppervlakte ontstaan hetzi
j
naeen beleediging (schot,messteek),ofdoor
een langzame, soms ook kankerachtig verzwering, welke in den darm begint. De
istels of kanalen welke'de heelkunde aanbrengtbi
j mastdarmkanker door opening van
hetgezonde deelvan den darm,ofbijbreuk-

wand uitmaakt.
operatiën, door den gezonden darm wand aan
Barm -divertieulum .ZieDarm-aanhangsel. de huid te hetrhten en m et deze telaten ver-

Barmen van zoogdieren vinden indetech- groeien, heeten kunstmatige aars (zie ook
niek velerleitoepassing;versche darmen ge- Darmkanaal bi
j Mensclt).De behandeling der
bruiktmenbi
jdeworstfabrikage;debinnenste D.is meestalzeer langdurig, daar dedarm.

huidlaag van den blinden darm der runderen inhoud de heeling van den :stelgang stoort:
levert de goudslagershuid voor het vervaar- bi
J tuberculeuse of kankerachtige gezwellen

digen van bladmetalen; gedroogde o' ge- iswegensde algemeene ziekeli
jkheid vanhet

Barmgas.
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barmkanaat

organisme genezing zelfs bi
jna onmogeli
jk. ishetbi
jdiewaterdieren,bijwelkedoorde
Darmgas.Zie Spi
jsvertering.
trilling van zeer Njnehaartjesofciliën,die
Darmgezwel. Zie Darmkanaalbi
j Mensclt, rondom den m ond of op naburige deelengeen Darm:stel.
plaatstzijn,eenmaalstroom inhetomgevende
Darm kanker. Deze komt het veelvuldigst water wordtteweeggebracht,diekleine daarin
voor aan het ondereinde des darms,van de zwevendedeel
tjesnaarenindenmondvoert;
omgeving der Bauhinsche klep af,vooralaan datis hetgevalbijdelnfusoriën,deBryozoa
de bochten derdikkedarmen,inhetbijzonder en andere koploozeweekdieren;bi
jdemeeste
aan de Flexura sigmoidea, in den eind- of dieren echter geschiedt de invoering van
achterdarm en in den blinden darm.De D. voedsel in den mond op actieve wi
jze,door
treedt op als een geïsoleerd fungeus gezwel, middelvan verschillend gevormdegri
jpwerkals een ruwe woekering, of a1s een ringvor- tuigen,a1skaken,tanden enz.;ookdeledematen
mige verdikking van den darmwand;meest doen vaak dienst als hulp-gri
jpwerktuigen;
is hi
j hard, hoewel hi
j ook week kan zi
jn; sommige dieren zi
jn voorzienvanrondom den
dikwi
jls isde naar dedarmholtetoegekeerde mond geplaatste vangarmen,b.v.de Cephazi
jde ontstoken. Hetherkennen van den D., lopoden; anderen hebben een zuigm ond,a1s
uitgezonderd v/d.einddarmkanker,is uiterst de bloedzuigers;bi
jnog anderen,b.v.dekikmûeili
jk; einddarmkanker veroorzaaktmoei- vors/cben, het kameleon, de spechten enz,
li
jken stoelgang en uitscheiding van bloeden vervult de tong detaak van gri
jpwerktuig.
materie.Bijreeds gevorderde gevallen - en Onder de vele verschillen diehetdarmkanaal
meestalheeft de ziekte zich reedsuitgebreid over het geheele ri
jk der dieren oplevert,
alvorenshaarwaren aard herkendwordt- be- laten zich twee hoofdvormen onderscheiden :
paaltdebehandelingzichtothetvoorschri
jven het vertakte en het onvertakte darmkanaal.
van versterkende, narcotische en zacht af- Bi
j sommige groepen van lagere dieren (de
voerende middelen; sonas Nzordt een kunst- Pl
anariën, de Trematoden, de Aeolinen) is
matige aars aangelegd, om dooraieiding van deze takverdeeling dendritisch, zoodat het
dqn prikkelenden darminhoud een zOoweinig darmkanaalzich voortzet in talri
jkezichverpl
gnli
jk mogeli
jk verloop te verkrijgen; de takkende kanalen,die blind eindigen en zich

dood volgt door cachexie, door metastasen
in andere organen, door de gevolgen van
darmvernauwing enz.
Darm kanaal,Darm ,Darmstelsel,Darmbuis,

a1s vaten vertoonen;dezen vorm van darmkanaal heeft m en den naam van ga8tro-rasculair 8tel8elgegeven.Tusschen dit stelsel0n
het geheel Onvertakte darmkanaalkom en een

Spijsverteringsbuis (Intestinum), de spijsverteringsholteinhetdierli
jk lichaam.lnzl
gneenvoudigsten vorm bestaat het D.slechtsuitde
maag; bi
j de meeste dieren echter is het

menigte tusschenvormen voor,enookbi
jvele

saamgestelder; in het algemeen begint het
darmkanaal op de plaats waar het voedsel
wordt opgenomen,derhalvemetdemondkolte,
en eindigt waar de uitwerpselen naar buiten
treden,dus aan de aars; het zakvormig ver-

dieren waar het grootste deelonvertakt is,
worden n0g een Ofmeerdereinhetdarmkanaal
inmondende, blin4 eindigende buizen aange-

trofen, die blinddarmen (coeca) worden ge-

noemd.De meest voorkomende gedaantevan
hetdarmkanaalisdie van een cylindrischebuis

metverschillendeverwi
jdingen.Harelengteis
slechts zelden korter dan die van hetlichaam
wi
jde gedeelte wordtmetden afzonderlijken ofhieraaninlengtegeli
jk,gelijkhetgevalisbi
j
naam van maag aangeduid ;het middendeel, de bloedzuigers.Doorgaansdaarentegenoverde maag, m et het verder volgend gedeelte treft het darmkanaalzn lengte vèle m alenhet
van het darmkanaaldienen meerin hetbij- lichaam en ligthetdientengevolgegewonden,

zonder als verterings-en afvoerorgaan,terwigl
het daaraan voorafgaande deel de toevoering
en verkleining van het voedseltottaak heeft.
In engeron zin bedoelt mea met darm meer
ixl het bi
jzonder het op dem aag volgende
gedeelte van hetdarmkanaal In hetgeen volgt
is steeds sprake van hetgeheele darmkanaal.

Bi
j alle dieren - uitgezonderd bl
g de RhiCestoïden, Anthoeephalen, bi
j welke de op-

zopoden,deGregarinen en andereeencelligen,
neming van voedsel alleen door osmose aan
delichaamsoppervlakte geschiedt,en deNetel-

dieren, bijwelke hetvoedselgevoerd wordt
in een nietdoorvri
jewandenbegrensdeholte,
uit welke bi
j de Schijf-enRibkwallen straalsgewl
gskanalen ontspringen,diezichnabi
jden
lichaamsrand weder in een ringkanaalopenen
bestaat een darmkanaal, datzich hetzij
op eene,hetzij op twee plaatsenopent;inhet
laatste geval treedt door de eeneopening het
voedsel naar binuen,terwi
jlde onverteerde

gekronkeld. Als regel) waarop echter uitzonderingen voorkomen, geldt, dat plant-

etende dieren een betrekkeli
jk langer darmkanaal bezitten dan dezulke, die zich m et
andere dieren voeden. De verwijdingen van
het darmkanaal dragen verschillende benamingen,alnaar de verrichting,waarvoor zi
j
bestemd zi
jn. Op de mondholte volgt bi
j
vele diervormen een bijzondere holte,diea1s
naa
keelrrd.
pe/n
lt
vDplo
zlkzda
.
? rwor
m dt aangeduid; deze leidt
(lesophagus);waaraanden
slokdarm een zakvormige verwi
jding voorkomtheetdezekrop ('
ïzw/lff
lï:&;dekropstrekt
tot ti
jdeli
jke bewaarplaats en ook wel ter
verweeking van het opgenomen voedsel; de
slokdarm voert naar de maag rbesfrïcvfv& ;
deze is in vele gevallen een eenvoudigezak,

in andere vertoont zij insnoeringen; deze
laatste gaan bi
j enkele dieren zo0 ver,dat
werkeli
jk twee,drie ofvierzakken ontstaan,
die onderling gemeenschap hebben. De
stofen door de andere opening buiten het acht
ersteopening (13-maag ('
wglpzw-),hetzi
j de
-

lichaam worden gevoerd D1t naar binnen m aag enkelvoudig of samengesteld is,leidt
treden van het voedsel kan passief ofonwil- in dat gedeelte van het darmkanaal,datm en
lekeurig en actief ofwillekeurig zijn;passief in engeren zin met den naam darm aanduidt,

barmkanaal.
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wel izl dat gedeelta, hetwelk men ge- rit
oneum), dat slechts aan zljn voorste en
ttnnen t/t
vz/l(intes- achterste eindeontbreekt;ditvliesvertoontzich
woonli
jk onderden naam d'
tinum tenue) onderscheidt;deze gaatop zàin alseenzak,metveleplooien,inwelkehetdarmbeurt Over in den meestal wi
jderen dikken kanaalen de klieren dietot'tspi
jsverteringsdarm (intestinum (vassum),waarvan het eind- stelselbehooren(lever,alvleeschklierenz)vergedeelte den naam draagt van endeldarm vatzi
jnenzoodoendeinonderlingverbandwor(intestinum recfà
fpp. In de gevallen waarhet den gehouden,terwi
jl deplaten ofwapden
darmkanaal zich buitenwaarts opentdooreen van den zak zich in detusschenruimtentegen
aars rls?
z
f/,leidtde endeldarm hetzi
j recht- elkander aanleggen, en tusschen zich de
streeks naar buiten,hetzi
j in een bi
jzondere Lloed-,lymph- en chylvaten en zenuwen opholte, cloaca, waarin zich dan bovendien de nemen, die naar en van de overige deelen
geslachtsorganen,dikwijls ook deurinewegen, gaan; dit deel van het buikvlies heet darmen

openen. De aarsopening of de cloacaalope- 8elteil (mesenterium).
ningen kunnen zich op zeer verschillende
Meestal,en bi
j de hoogere vorm en dergeplaatsen des lichaams bevinden; de meest wervelde dieren alti
jd, strekt zich het
normale plaats is aan hetachterstelichaam s- darmkanaal tot aan het einde der groote
einde,juisttegenoverdemondopening.Even- lichaamsholte uit,zoodat mond enaarspolair
wel, hetzij door achterwaartsche uitbreiding tegenover elkander staan. Onder de visschen

van hetlichaam,b.
v.bijde visschen,ofdoor zijnerechtervelenwierlichaamsholtezichn0g
een voorwaartsche ombuiging van het darm- verder achterwaartsui
tbreidt,terwijlhetachkanaal zelf, kan de aarsopening ook nader tereinde van het darmkanaalzich wedernaar
bi
j de mondopening komen;bijdeEchinoïden Vorenombuigt,waardoorde aarsopening meer
komen hiervan verschillende trappen voor; i
ndenabi
jheidvan denmolkd komt;hetsterkst
in sommige gevallen, als bi
j deweekdier- iszulks hetgevalbi
jde familie derGymnogroepen der Tunicaten,Bryozoa enz.,liggen toïden; hierdoor ontstaat bi
j deze een toebeide openingen dichtin elkandersnabi
jheid. nadering tot de weekdieren.
W aar een mantel bestaat, die, alsbijvele Een der belangri
jkste bestanddeelen van
plaatkieuwige weekdieren, grootendeels ge- het darmkanaal is het sl'
4m- of klierrlies
sloten is, komen daaraan toch steeds twee (membrana .
:. tunica Azlzfcpd. s. glandulosa),
openingen voor, die dikwijls verlengd zi
jn hetwelk de binnenvlakte Lekleedt en geacht
tot twee nevens elkaar gelegen buizen

kan worden te beantwoorden aan de huid

(sti
pltones);door deeenewordtdanhetvoedsel der uitkendige lichaamsoppervlakte.Evenals
m et het water naar binnen, naar den eigen-

deze bestaat het uit eene cellenlaag en eene

lijken mond gevoerd,door de andere treden bindweefsellaag, en wederom evenals deze

de uitwerpselen naar buiten.
1.GEwlRvxlaol DlEuEx. Het darmkanaal
der gewervelde dieren heeft, in tegenstelling
m et dat van vele ongewervelden,steedstwee
openingen,een voorste en een achterste. De

vormt het instulpingen of klieren en uitstulpingen ofpapillae,die hier echter den naam

van vlokken (rill%
'
) dragen, en heeft in de

cellenlaag eene voortdurendewisseling plaats,

waarbi
j cellen worden afgestooten en weder
nemen. Eindelijk ztin ook twee der wezenli
jkste verrichtingen van de huid en van het
darmkllervlies dezelfde, nalneli
jk opslorping
en afscheiding. De verschillen tusschen de
huid en het sli
jmvlies van het darmkanaal
ZJ
j*n meer verschillen van graad dan van
wezen. Terwi
jl de cellen der opperhuid
meestal een plaat-epithelium vorm en , dat
dikwi
jls verhoornt,en alleen bi
j de visschen
de opperhuidcellen de meer rondachtige gedaante,die aan allejeugdigeopperhuidcellen

voorste opening, keel rz
'/ltwpzla; geheeten, vervangen door andere, die hare plaats invangt aan achter in de mo
' ndholte)welke tevens de l
ucht of het water voor de ademhalingaatrosega
n
gf.
erl
rrlz
lz
l
s.
)v,i
seent.De achterste opening,
de
hetzi
j afzonderli
jk aan de
lichaamsoppervlakte geplaatst,ofbevindtzich
in een holte waarin ook de piswegen en
de uitlozingsbuizen der voorttelingsklieren

monden, en die cloaca heet; de afzonderlijk
aan de lichaam soppervlakte geplaatste aars
komt voor bi
j alle zoogdieren, behalve de
vogelbekdieren en verder bi
j de beenige visschen,bijde glansschubbige visschen (Ganoide%
), bàj de Cyclostomen en bi
jAmphioxus;
het tweede gevaldoet zich voor bijalle vogels, alle kruipende dieren, en onder de visschen bij de Selachii (haaien en roggen) en
de longenvisschen (Protopteri, Lepidosiren).
Bi
j de zoogdieren, die in den ontwikkelden

eigen is,ook later behouden,is daarentegen
plaat-epithelium en eene verhoorning daarvan in het darmkanaal zeldzaam . Echter

komtzi
j voor;b.v.veelvuldig aan den slok-

darm, vooral aan de slokdarmpapillen van
zeeschildpadden, aan de vlokken der eerste
m aag van herkauwers,in de maag van kantoestand een zich rechtstreeks buitenwaarts goeroe's,aan de binnenvlak-te der spiermaag
openende aars bezitten, komt gedurende een van graanetende vogels, hoewelhier geene

zeker tijdperk van hetvruchtleven ook een eigenli
jke verhoorning,maarveeleer de vorcloaca Vobr. Mondholte en cl
oaca zijn bin- ming van eene structuurlooze laag door uitnenwaartsche voortzettingen of instulpingen
der lichaamsoppervlakte,waardoor deze met
het darmkanaal in gemeenschap staat; als
zoodanig ziJ
'n beide met elkander te verge-

scheiding langs de binnenwaartsgekeerdege-

meenschappelijke oppervlaktenv/depithelium
cellen plaatsheeft. Gewoonli
jk echter is het
celbekleedsel van hetdarmkanaalsaamgesteld

uit rondachtige, vaker cylindervormige of
li
jken.
Het darmkanaal der gewervelde dieren is kegelvormige, dunwandige cellen, tusschen
vri
j opgehangen in delichaamsholte,rondom welke zich weinig of geene tusschen-celzelf-

Qmgeven en bekleed door hetbuikrlies (pe- standigheid bevindt, zoodat haar onderlinge
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samenhang zwak isengemakkeli
jkverbroken

w ordt. Deze in het algemeen weekere toestand van hetcelbekleedselheefteen grootere
doordringbaarheid tengevolge en daardoor
een sterker opslorpend enafscheidend vermogen dan de hlzid in den regel bezit.
De aan eenlederhuid beantwoordende bindweefsellaag welke aan het celbekleedseltot

grondslag dient,is in hetslijmvlies van het
D.inerkelijk dunner;dikwi
jlskomthetdaarin
niet tot een eigenlijke vezelvorming,maar
bli
jft het weefselin den meer geleiachtigen
toestand; daarin komen op bepaalde punten,
inzonderheid daar waar vlokken zi
jn, ook
organische spiervezelcellen verspreid voor;

doch de eigenlijke en nimmer ontbrekende
spierlaag ofspierrok (fvzlïcl masculosajvanhet
darmkanaal bevindt zich aan de buitenzijde
van hetsli
jmvlies,en begrenstzijn bindweefsellaag;deze spierrok is saamgesteld uitlange
organische spiervezelcellen welke totbundels

zi
jn vereenijd;zij loopen in verschillende

richtingen, doch in den regel bevinden zich,
tenminstedaarwaar hetdarmkanaaleen cylindrische geaardheid heeft,daaraan twee lagen,
een buitenste,uit overlangs loopende,en een

binnenste,uit overdwars ofkringsgewi
jsloopende vezelen saamgesteld; het zijn deze
spierlagen doorwelkersaamtrekking devoortbeweging van het voedsel in hetdarmkanaal

van voren naarachteren (motusperistalticus)

veroorzaakt wordt. De spierrok wordt van
buiten omgeven door het bovengenoemde
buikvlies, dat aldus een derde laag aan het
darmkanaal vorm t, uitgezonderd aan het
voorste en achtersteuiteinde.Hetbindweefsel,
dat de grondslag van het buikvlies en dus
ook van den bultensten rok is,maakt een
saamhangend geheel uit met hetbindweefsel
dat de spierbundels van den spierrok vaneen

scheidt, terwi
jl dit op zijn beurtsaamhangt
met hetbindweefselvan het sli
jmvlies. Het
bindweefsel zoowel van het buikvlieszelfals

v
an den spierrok en van hetslijmvlies is de
drager der bloedvaten,chylvaten en zenuwen,
die, tot grootere stammezl vereenigd,zich in
het darmscheilvoortzetten.
De opslorpende en afscheidende,derhalve
de werkzame, oppervlakte van het darmkanaal wordt vergroot: ten eerste door ver-

grooting zi
jner lengte,ten tweede door vergrooting zi
jner breedte, ten dertle door het
ontstaan van windingen, teh vierde door
ploohng van den darmwand in zi
jn geheel)
ten vijfde door plooivorming van het sli
jmvlies.

Watde eerstewtjzevanvergrootingbetreft,dlentopgemerkt,datdelletrekkelijkelengtevanhetdarmkanaal

lklet ultslultelld nlag ontlecnd worden aan de lengte vaa
llet llchaam van een dler;dleren van een langgerekten
lichaamsvorln, slangen, lïagedlssen, alen enz, lkebben
r
eedsdoordienvornleen schtjnbaarkorterdarmkanaal
dan 1)v. kikvorschen, schildpadden en andere dieren,

wlerlichaam meerln de lreedteofin delloogte,als1)
$4
*
vele visschen, is uitgezet; terwijl1).v.hetdarmkauaat
van een aal nog nlet llalfzoo lang isalshet gelteele
ltchaam, hebben andere dieren een darmkanaaldat de
lengte vau hetllcllaam veleItlalenovertreft.Hoewelover
lletalgemeen als regelgeldt,dat plantetende dleren een
langer darmkanaal hebben dan vleeschetende, kom en
hlerop vele ultzonderingen voor; ook ls lletvolstrekt

nletalleendeaardvanhetvoedselwelke(1elletrekkeljke
groottevanhetdarmkanaal,ofjulster,vanzljnwerkzame
oppervlakte, llepaalt,maar ook de meerdere ofmlndere

.--.--
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snelltelll der sttlfwisseling. Om deze reëen hellllen visschelt ell kruipende dleren over llet algemeell een
kort,zoogdieren eeR lang darmkanaal. Ten aanzlen van

de tweedewi
jzevan vergrootingvaltop temerken,dat
llet darmltanaalslechts zelden gelleel cylindrlsch is;gewoonltjk ishetop lepaaldeplaatsen(krop,maag,dlkke
darln)aallzlellltk verwtd, maar ook debetrekkeljke
wtdte vallllet cyllndrlsch gedeelte komtevenzeera1s
ztj.1betreltkeltkelengteln aanmel'klng,z()o 1)v.llellben

de zeelloltden,hoewelvleescheteude dleren,eetlbuttengewooll latlg darntkanaal, dat ecllter zeer nauw ls,il
1

ve
rgeltklng met datvanandere vleeschcters;derllalve
wordt de gerlngere wvdte vergoed.aangevuld,door de
grootere lengte Het getal der wlndlngen vallhet darnkkanaal hangt afvan debetrekkelijkerulmteel1vooral
van de lengte der llcllaanïsholte,ln verhoudlng tot de

lellgte en dewtjdtevan hetdarlllkanaal;inhetgeheel
geerkwindlngen vertoont 1)v.llet darmkanaalderCyclostomen, welker darltlkanaal nletalteell kort,maar wler
licllaamsholte bovendlen zeer lallg is;het darmkanaal
der sclïollen of platvisschen e:z karperachtige vlsschen

is daarentegen sterk gewondert;llet menigvuldigstzijn
dedarnïwlndlngen bj delterkauwendedleren.DevTerde
g
enoemde oorzaak van deve-grootingderbetrekkeljke
ultgebreldlteid van het darmkanaal ls de plooilng van
de
lt darmwand in zijn geheel,dltlsvan hetsltjnlvlies
elï de spierlaag belde;door zoodanigeploollng ontstaan
bultenwaarts zichtllareuitstulpingen,terwijldaaraaninwendige holten beantwoorden;dergeljkemtstulglngen,
afgewisseld door insnoeringen, konlen bepaaldelvk aan
lketdarmkanaal van zoogdieren voor,ertwe1lnzonderheid
aan dat gedeelte der dlkke darnlen,dat daarnaar tlen

naam van karteldarln (colon) draagt; in verscheldene

gevallen worden zsjook aan den lllnden darm (coecum)
aangetrolen; verder zjn er eenlge diezen wlermaag
d
ergeltke insnoeringet
l vertoont,nl.(
lekangoeroe'sen
de aapsoorten van hetgeslaclltSemnopithecus;ookkan
t
lemaagverscheideneblindezakken verkrjgen,(
liemeer
ofnlinderzelfstandlgkunnen worden;elndeljk worden
totdezeplaatseljkeinstulpingenvan denmaagwanëook
gerekend de z.g watercellen aan de maag van de kanleelen en de lama's en dez.g kleppen,ztjnde kring
vorltllgeverdikkingen van hetsljmvllesettdensplerrok,
die1)àjdemeestedieren demaagvan dendarm (valvula
pylorl) en de dunne darmen van de dlkke scltelden
(valvula coli).

Behalve de genoemde oorzaken,waardoor de betrek-

keljke ultgebreldheid in ztjn geheel toeneemt,zjn er
nog alldere, die meer bepaaldeltk de sljmvliesoppervlakte betrefen. Deze oorzaken, hoe verschlllend ook
hare uitkomsten ztjn,kunnen ecllterevenzeeralletot
eeneenkele hoofdoorzaakwordenteruggebracht,nameltjk
plooivorming. Aan deze plooïvorming nemen de llelde
lagen van hetslijluvllesdeel,zoodatelkeplooiu1teen
naar de oppervlakte toeegekeerd cellenbekleedsel eneen
daardoor omvat bindweefselgedeelte bestaat,welklaatste
tevens de drager is der binnenwaartsin llaarvaatllssen

eindl
gendebloetvaten,terwjlin detusschenruimten(
ler

elemelttalre deelen aldaar (le lymph-en chylvaten met
open xtxondtngen aanvangen Deze plooien kunnen zeer
verscltlllende gedaanten hebben; zv- kunnen bovendlen
zijn enkelvoudlg ofsamengesteltl,in welk laatstegeval
aan eene reeds voorhanden plool wederom klelnere

plooien ontstaan.Deplooilngkanztjnregelmatigofoltregelnlatig.In het laatstegevalvertoonthetsltmvlies
alleen plaatseltke verdikktngen en verdunningen,mln
ofmeerop windingenofkrolzkellngen (gyrl)gelàjkende,

zonder bepaalde gedaante. Zoo is het ln de maag van
zeer vele vlsschen, kruipende dleren en zoogtheren,

zeldzamer in de dunnedarmen,zooals1)iJden ohfant,
veelvuldigerdaarentegen in den endeldarm. Dikwtjlsis
ecltter in de ploolvorlmng eerlzekere regelmaatherkenbaar.Demeestvoorkomeddewjzigingen kunnentotde
volgende hoofdvormen worden teruggebracht:
1.Overlangsloopentle plooien.Deze worden zeeralge-

me
en aangetrofen in deh slokdarm bsjalleklassellvan
gewervelde dieren, zeldzamer ook in de maag,als 13.v,
l)$j den.snoek enverscheideneanderevisschen,dle een
l
ange maag hebben; zeer diep en breed ziln zj il1do
boekmaag der herkauwers;ook in de (lunnedarmenvaR
verscheidene verscheurende dieren vertoonen zlch overlangsche plooien Soms hebllen (lezeoverlangscheplooien

op korteafstanden regellnatige,zijdelingscheuitzettlngell,
z
oodatelkeplooieengolvendelijnbeschrjft;ditis1).v.
het geval in ëen tlunnen darm der zeeschildpadden,in
de maag van sommlge haaien,in den dunnen darm van
de bot en andere platvisschen.
2. Dwarsloopende kringvormige plooien; hiertoe behooren de zg. valvulae conniventes Kerkringiiin dell
t'waalfvingerigen darm van den mensch;verder komen

zoodanigeplooienvoorin dedunnedarmen van(lekikvorschen,ln den dikken darm derhazen en konilnetk,
in dlen van den struisvogel,ln de maag vandenolifant.
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3.Spiraalvornligeplooien;hierbj zljneen drietalver-

schillende vorlnen te ontlerscheiden:
a, de as der spiraal is tevens de asvan hetdarlnkanaalen de spiraalwikkeltzich af,zoodat d.
e plooide
gedaante valk een wellteltrap heeft;plooien van dezen
vorm komen voor in den dunnen darm der haaien en

roggen,van den steur,bj delongvisschenenz.;
1).,deasderspiraalisdesgellks(leasvanhetdarmkanaal,maarinplaatsvan wenteltrapvormigtezijn,bestaat de plooiulteenoverlangsloopendellinnenwaartsche
voortzetting vanhetsllmvlies,onderdegedaanteeener
plaat,die spiraalsgewjs om zicllzelfisgerold en aan
wier binnensten vrjen rand:dieeell
igszlnsverdiktie,
dedarmaderloopt;dezeploolvorntkomtvoorbijeenige
haaien, nl.bj dle dergeslachten tarclarias,Sphyrlla,
Zygaena,en ook 1)1Jdelanlpreien.
c.,dederdevorm van splraalsgewjzeplooilngvanhet
slijmvlles llestaat daarin,dat d1t in dunlleplatengescheiden 1s, dle onregelmatige spiralen beschrjvenin
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ëen bever)voorkomen. Inlaatstgenoemde gevallen bestaat elke klier uit eene vereeniging van buisvormige
kliertjes,diezich gezamenljkineenegemeenschappelkke

holte Openen.

Het darmkanaal kan in een grooter ofklei-

ner getal van afdeelingen gescheiden zi
jn;
deze afdeelingen doen zich uitwendig voor
als een verwz
jding;inwendig verschillen zi
j

in structuur; op het punt waar de eene afdeeling in de andere overgaat, is dikwerf
eene vernauwing, een kringvormige plooi of
klep aanwezig.
Reeds gedurende het em bryo-leven Nvordt
de grond gelegdtoteenzoodanigeverdeeling,

door hetafzenderli
jk ontstaan van den roor-

dlcht boven elkauder verloopende wlndingen,wurvan
de as loodrecht op den darmwand staat;deze spiraals-

darm,middelarm en aehter, of einddarm.
Aan het geheel volvormde darmkanaal

gewjzeplooienkomenvoorindentwaaltkingerigendarnl

onderscheidt men gewoonli
jk: den Dlokdarm
rp:.
:& Alg'
?
4&, de maag (b:zlfrfcz
lf/v&,de dunne
darmen (intestinafeyllfz
k#,dedikkedarmen(i'
,
Alfe8-

van Chelonia mldis of k-iridis,een zeeschildpa4soort.
4.Netvormlgeplooien;dezekomenvooraandenetmaag
der herkauwende dieren;ook in hunne dunne darmelt

d
ieechterminderregelmatigzjn;voortsaan (
leopper- na crtudc,
l en den endeldarm (inte8tinum
vlakte van de bovengenoemde spiraalplooi van den steur ti
en van sommlge haalen.De reeds genoemde watercellen
der maag van kameelen en lama's,aan welkervorming

ook de spierrok deelneemt,zs
jndooreenigesljmvliesbalken inwendlg nog in klelnere ruinlten netsgewjs
verdeeld.
5.Cjlinder-ofkegelvormigeplooien:deze,hoewelgewoonltk t
le kleinste:brengen doorll
aretalrjkheidhet
meestetoetotuitbrelding deroppervlaktevanlt
etslt
jmvlies.Gemeenlijk noemtmenhaarvlokken(vi1ll),omdat,
wa
a
r
z
t
j
vo
o
r
k
ome
n,
he
t
s
l
jmv
l
i
e
s
e
e
n
v
l
o
kk
l
g
,
a
1
s
bellaard,lluweelachtig voorkomen heeft;illenkelegevallen

r:cfMwl).

Elk dezer afdeelingen kan nu Wederom nog
samengestelder worden Aan den slûkdarm

kan een krop (inglurie8) aanwezig zi
jn. De

maag kan uit twee, drie,vier, t0t zeven met
elkander gemeenschap hebbende zakken bestaan. De dunne darmen kunnen nog onder-

scheiden worden in een tumalfringerigentftpA.l
(intestinum #'
l4ptfeAlzfvl
a
?,nuckteren darm rïzlfafïjunum)enkronkeldarm (inte8tinum ileum).
padden en der llaaien,hebben zj een aanmerkeljke numje
g
rootte,(
hkwjls z(n zt geplaatstop een dergrootere 0p de grenzen van laatstgenoemden en den
bovengenoemëe plooivornten;enkele malen ook,b.v.lR daarop volgendenkarteldarm (int
e8tinum colon)
de eerste maag der herkauwende dieren zjn zt zelve kunnen een oftwee bl
indedarmen (intestina
saamgesteld,zoodatzichopeengemeenschappellkenbasls
echter,a1s in den slokdarm van denbever,derzeesclllld-

twee ofdrievlokkenverhefen.Dezekomenzeeralgemeen
voor in (len dunnen darm,in datgedeelte dus van het
d
armkanaal,waardeopslorpinghetkrachtlgstis;zjzjn
ook de zeteldel uiterste llaarvaatlissen,endechylvaten

cpectz,/voorhanden zi
jn.

Het darm kanaal kan echter ook zoo een-

voudig yan maakselzijn,datzelfsvaneerstgenoem de hoofdafdeelingen geene of slechts
geringe sporen te herkenen.zi
jn.op dien

nemen aldaar hun oorsprong;zj laten zlch gevoegeltk
vergeljken met de Qnste wortelvezelen der planten,
zoowelwatgedaante a1swat verrichting lletreft;lnwendigbestaan zj u1teenbalkweefselmetdaarinverstrooide trap staat hetdarmkanaalder Cyclogtom en,
cellen en tusschencellige rulmten,die ltitloopen in een dat slechts een recht doorloopende buis is,
centrale holte,welke hetbegin is van een chylvat.
jdingen noch insnoeringen. Zoo
6 ook deklieren van hetsljmvlieszjn inwerkeljk- zonder verwi
lteld nietsandersdan binnenwurtsche ploollngen,waardoor kortere oflangere instulpingen ontstaan,begrensd
door een cellenlaag,die de voortzetting is van eenalge-

meene cellenlug,die hetsljmvliesopallepunten bekleedt;elgenlljke klieren kunnenalzoogeheelontbreken,
zonderdathetsltmvliesdaaromophoudteenafscheidend
orgaan tezjn,evenalsookdevlokkenkunnenontbreken
en ertoch opslorpingplaatsgrjpt;klieren en vlokken
slulten elkander ln geenen deele u1t;belde kunnen integendeelzeerdikwtlsinelkandersonmiddelljkenabjheld voorkomen, en we1zoo,datzilinderdaad bljken
een samenhangend geheelu1t temaken.Alleen verandert
gewoonljk het eplthelium,wanneerhetvan eenevlok
zlch voortzetoverdenbinnenwand eenerklier.Terwtl
namelijk d&t der vlokken,metweinigeuitzon'deringen,
ult cylindrische ofkegelvormige cellen bestaat,is daarentegenhetepithellum derklieren gewoonljk samengesteld uitrondaclltlge cellen. Echter komen ook enkele
gevallen voor,waarin de holte der klieren met eellcy-

is het ook bi
j verscheidenebeenigevisschen:
bij de familiën der Scomberesocini,Symbranekini, bi
j welke het darmkanaal bovendien
rechtnaarde aars doorloopt,alsmede bijdie
der Cyprinoidei,Cyprinodonte8,Tztxhrpït
feï,Loricarinh OrfArtwprlcva,waar het evenzoobuisvormige darlnkanaal, waaraan men ternauwernood iets herkent dat als eene maagver-

wi
jding kanbeschouwd worden,eenegrootere
lengte heeft en een zeker aantal windingen
beschri
jft.ln zulke gevallen kanmendikwi
jls
het punt waar de eigenlijke darm begint,
alleen onderscheiden aan de plaats waar de

uitlozingsbuisvoor de gal(duct'
uuc/lpfeec/lvd,
l

hnder-epithelium bekleedis. Zoo lshetbj eenigeder
in den onktrek van den pylorusgelegen maagkliertjes
f
lerzoogdieren,bj diewelkeindesplermaagdervogels
monden,enook bj demugkliertjesvandensteur.lnden
eenvoudigsten voz'
m vertoonen zich dekli
kren van het
s
ljmvhes a1s blind toeloopendebuisjes,palisadengewjs
nevens elkander geplaatst.Deze gedaante llebllen l).v.de
Lleberkuhnsclle kllertjes in dedikkedarmen vanvele
zoogdleren Daargaans langer,somtdds aan haareinde
min ofmeervertakt,ztn degeltkzlamigekliertlesinde
dunne darmen. Noglangeren veelvuldlgervertaktzjn
de kliertles van hetmaagsljmvliesderzoogdieren. Op
enkele punten derdunnedarnlen openen zich kliertjes,
die door verdere vertakking of voortgezette plooilng of

in den darm mondt; som: echter treft m en
oongn0
k g een i
ndi
snwe
li
jmv
liege
s aa
ri
nn,gv
al
osrmi
bege
ins
velrdvia
kn
ki
van het

die,welkein demaag vansommigezoogdieren (b.v.van

darmkanaalontstaat altijdin drieafdeelingen:

een ralrula pylori.

Behalvein degenoemdegevallenzi
jnsteeds
en darm,duidelijk te onderscheiden.
de drievoornameafdeelingen: slokdarm,maag

'
vbrming z
?tys ltet darmkanaal. Het darmkanaal der gewervelde dieren ontstaatjvormt
zich,gedurende het em bryo-leven van hetindividu, eensdeels uit het onderste kiemblad
instulplng een nog sanlengestelder nïaaksel en eenetros- of darmkiembl
ad,anderdeelsjwatdebuitenste
vormlge gedaante verkregen hebben.Men noemt dezoo- lagen betref
t, uit de darmvezelplaat, welke
danige Brunllersclle klieren Totdesankengesteldeklieren
behooren voorts die van de voormaagdervogels,alsmede een deelis van het middelste kiemblad. Het
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de roordarm, die in de kopdarmholte, de hangsels,waardeze deelen aanwezig zi
jn.ln
einddarm, die in den bekkendarmholte zi
jn deze allengs voortgaande diierentieering
oorsprong neemt, en de middeldarm,die zich

deelen zoowel de darmvezelplaat) die mu t0t

hetlaatst vormt en aanvankelijk een groote
holte is,welke bovenwaarts begrensd wordt
doorhetdarmklierblad,beneden-enzi
jwaarts
door de wanden van den dooierzak,welke
laatste inderdaad als een deelvan het darmkanaal der'vrucht kan beschouwd worden.
Later vormt zich dan de eigenli
jke middeldarm, als eene in den aanvang gootvormige
groeve, die allengs dieper wordt,terwi
jlde

een spier-en vezellaag,alshetdarmklierblad,
dattotepithelium van'tsli
jmvliesvan'tdarmkanaalwordt.Maar dezediierentieeringgaat
nog verder, zoodat het slijm- ofkliervlies
van het darmkanaalopOnderscheidenepunten
o0k een verschillend maakselverkri
jgen;in
het algemeen is dit diferentieeringsproces
als een plooivorming te verklaren,die zich
nog zeer verschillendopenbaart.Zooontstaan

oorspronkeli
jk zeer wi
jde opening ineenzeer
nauwe verandert,w aardoor de holte van den
intusschen in omvang verminderden dooierzak nog met die van den middeldarm in gemeenschap staat.Middelerwijlisdoor instul-

later als kleppen, enkelvoudige ofsaamgestelde klieren of alsvlokkenoptreden.Inderdaad herhaaltzich slechtstelkenswatbi
jde
allereerste vorming van hetdarmkanaalplaats
gri
jpt,hetwelk aanvankeli
jknietandersisdan

opent in het aanvankeli
jk blinde eiudevan
den voordarm. Evenzoo komt aan het oorspronkelijk blinde eindevandeneinddarm een
opening tot stand, die hetzij rechtstreeks
naar buiten, (als bi
j de meeste beenige visschen),of in een mede doorinstulping ge-

slechts een beperkt'aandeelaan deze plooivorming,die voornameli
jk vanhetepithelium
en de daartegen gelegen bindweefsellaag
uitgaat; o0k is het verband tusschen den
spierrok en hetslijmvliesin den eersten tjd
steeds los en wordteerstlater,wanneerèe

randen van onderen en tevens van voren en allerlei vormen van overlangs,dwarse,spivan achteren tot elkander naderen,zoodatde raalvormige plooien,in- en uitstulpingen,die

ping 0ok de mond ontstaan, eerst als een
nauwe overdwarse spleet, die vervolgens
dieper wordt, zoodat een m ond- en keelholte gevormd w ordt, die zich vervolgens

een plooi in het darmklierblad en in het dit
darmklierblad begrenzend gedeelte van de
darmvezelplaat. Alleen neemt later de uit
laatstgenoemde ontwikkelde spierrok nog

vormde cloaca voert. ln den eersten toe- plooivorming geëindigd is,inniger.

stand is het darmkanaal Li
j alle gewervel-

Visscken. De meeste visschen zijn vleesch-

de dieren kort, vergeleken met de lengte etend en in overeenstemming daarm ede is
van het vruchtlichaam, ook kom en er geen hun darmkanaal over het algemeen kort,wei-

verwijdingcn aan voor, waarin krop,maag, nig gewonden en eenvoudig van maaksel.De
b.linde darm te herkennen zi
jn; bij eenige slokdarm is in het algemeen kort en wijd,
visschen bli
jft het op dien trap staan; in en zet zich nietzeldenzonderuitwendigzichtverreweg de m eeste gevallen daarentegen bare insnoering in de maag voort. De m eest
verlengt het zich later in snellere mate dan '
gewone gedaante van de maag is die van een

het overige lichaam groeit,waarvanhetontstaan van windingen of kronkelingen het
gevolg is; tegelijkerti
jd vormen zich dan
plaatseli
jke verwi
jdingen;slechtszeldenvolgt

meerofminder wijden of vorlengdenzak,die
a/h achtereinde vernauwt,en daar zich met
een merkelijk nauwer,a/d rechterzi
jde ge-

opzicht, waardoor het darmkanaalfn lengte
afneemt,alsbi
jvoorbeeld bi
j de visschen;de
larven der visschen hebben een betrekkelijk
veel langer darmkanaal dan de hieruit ontstaande volvormde dieren.W atde verschillende genoemde afdeelingen van hetembryonale spiisverteringskanaalbetreft,zoo wordt
de vooràarm totslokdarm en maag,demid-

âldaar bevinden zich bijvelebeenigevisschen
deopeningenàevportier-aankqngsels(appendices
pyloricaelt zi
jnde blinde,buisvormige uitstulpingen van het darmkanaalinwendig,m eteen
voortzetting van het sli
jmvliesbekleed.Deze
organen hebben de beteekenis van klieren en
vervangen de bij de visschen ontbrekende
speekselklieren; vroeger beschouwde men

in de lengte-as des lichaams is gelegen,zich

op de periode van snelleren groeivan het legen, pylorusgedeelte voorwaarts ombuigt,
darmkanaal weder een teruggang in dit dat zich in den twaalfvingerigen darm opent.

dendarm tot het overig darmkanaal,metuit- ze a1s vertegenwoordigers van de alvleeschzondering van den epdeldarm , die uit den klier; het is echter gebleken, dat deze,

einddarm van hetembryo ontstaat.De slokdarm is aanvankelijk zeer kort en bli
jftdit
voorgoed bijde visschen;de lengtegroeivan
den slokkarm lïoudtin hetalgemeengeli
jken

hoewel klein en rudimentair, gelijkti
jdig
met bedoelde aanhangsels bi
j verscheidene
visschen voorkomt. De pylorus-aanhangsels
ontbreken echter Ook bijverscheidenevisch-

darm, o0k bij zulke dieren die later een
saamgestelde maag verkri
jgen.De afzonderlijkeafdeelingenwaaruit'nsaamgesteldemaag
bestaat, vormen zich vervolgens door uitstulping en insnoering van gedeeltenderoorspronkelijke of primitieve maag. Op een
dergqli
jke wi
jze ontstaat bij de vogels de
krop,bijde vogels endezoogdierendeblinde
darmen, en bij de visschen de pylorus-aan-

chii;overigenskan hun aantalnog zeerverschillen; zoo heeft de smelt er slechts 1,de
tarbot 2,de baars 3;daarentegen komen bi
j
vele zalmachtigen, haringachtigen,m eervalachtigen en kabeljauwachtigenzeervelevoor,
totmeer dan honlerd toe. Bi
jvele meervalachtigen vereenigen zich eenigen der blinde
buisjestot een enkele wi
jderebuiszoodgende
de samengestelde klieren naderende.Bl
Jden

tred met die van den hals en van de Lorst- familiën,nl.de Labroidei,de Esocini,de Ankas. De maag is in den beginne een kleine guilloidei, de Cyprinoidei,de Cyprinodontes,
uitzetting nabl het achtereindevan denvoor- de Siluroidei, de Pectognathi,deLophobran-
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steur worden deze organen vertegenwoordigd
door een enkel groot, niervormig lichaam ,
met een dikke spierlaag, inwendig in verscheidene holten verdeeld. diebehalveOnderling door die openingen ook metdedarm holte

Darmkanaal.
'

'

gelijk bijdezen,maar iseen spleet,dieover-

langs is geplaatst, iets wat deze orde van
dieren slechts met de hoogste vormen onder
de kruipende dieren,n1.met de krokodillen,
gemeen heeft.Het darmkanaal der Vbrnchen
in gemeenschap staan.Bi
j vele visschen ver- is in den volwassen staat kort; de lengte
wi
jdt de endeldarm,die steeds kortis,zicl) bedraagt weinig m eer dan het dubbele van
nabi
j zi
jn uiteinde; bàjde haaien en roggen het reeds zeer korte lichaam : de maag is

heelthijdaar terplaatse zelfs een blindzak- korter dan bij de salamanders,maar wi
jder
achtige uitstulping (bttrsa Ak//t
oîtfz).Een ty- en bijna overdwars geplaatst; het uiteinde
pische bijzonderheid in hetmaakselder vis- van den darm mondt in een cloaca, evenals
schen ,eme
ui
tzo
entclo
ac
andering der Plagiostom en,
welke
bezitten,is dat de aars en
de opening van de urineuitscheiding en van de
producten der voorttelingsorganen gescheiden

de uitloozingsbuizen der pis- en voorttelingsorganen en de zg.pisblaas,die echter even-

grooteren afstand achter deze; met de voorwaartsche verplaatsing der buikvinnen verplaatst zich ook de aars m eer voorwaarts;
zulk een voorwaartsche plaatsing kan echter
ook voorkom en waar buikvinnen geheel ontbreken;zoo kan de aars zelfs onder de keel

zeer krachtig;een prooi,eenmaalin hetdarmkanaal geraakt, w ordt daarin allengs voortbewogen en alle voor vertering vatbare bestanddeelen wordendaaruitopgenomen;alleen
het kalkachtig gedeelte der beenderen, de
haren, veren en nagels, worden onverteerd

liggen,geli
jk hetgevalisbi
j de familiënder
Gymnotini en Heteropygii. W aar een zwemblaasaanwezig is,opent dezezichgewoonlijk
in den slokdarm ,zeldzamer in de maag.
Kru%
àendedieren.Aan degeringerebehoefte
aan voedsel en de langzamer spi
jsvertering

door de aars uitgeworpen en dikwiils hebben deze verschillende deelen nog èuideli
jk
hunne betrekkelijke plaatsing in de uitgeworpen stofen ïehouden.ln den nuchteren

min als bi
j andere kruipende dieren metde
pisleiding in eenig verband staat. Het darmzi
jn;in zooverre heeftderhalvehierhetzelfde kanaalder Slangen is betrekkelijk kort,daar
plaatsalsbi
jdezoogdieren,dochmetditbelang- het zelden het lichaazn iù lengte evenaart;
ri
jk verschil,dat bijdezoogdierendeaarsope- de lange,cylindervormige maag rnaaktdaarning achter,bi
j devisschenvöördepis-enge- van nog een grootdeeluit;eigenli
jk isdeze
slachtsopening is gelegen. Overigens is de maag sl
eciltseen zich door meerdere wi
jdte
door de aarsopening ingenomen plaats zeer onderscheidende buisvormigevoortzetting van
verschillend;bijvisschen,dievanbuikvinnen den slokdarm ;harewanden kunnen zich sterk
voorzien zi
jn,bevindtzi
j zich op korteren of uitzetten; de spi
jsvertering der slangen is

waardoor deze klasse van dieren zich kenm erkt,beantwoordtdekortheid van hun darmkanaal, dat zelden de dubbele lengte des
lichaam s heeftl wat trouwens ook in OV0reenstemming is m etden aard van hunvoedsel,

toestand vertoont de maag der slangen vele

plooien,die wanneerzijmeteenprooigevuld
istijdeli
jk verdwijnen; aan haar achtereinde
zet de maag zich voortineenlangerofkorter,
bi
j sommige soorten min ofmeeromgebogen,
nauw,buisvormig pylorusgedeelte;de dunne
darm maakttalrijke korte kronkelingen,die

datbi
jde meesten uitlevende dierenbestaat; door mesenteriumplooien tezamen gehouden
slechts de schildpadden,wier lichaam kortis
in verhouding tot de breedte,en waaronder
bovendien vele plantenetende soorten voorkomen, hebben een darmkanaal dat 9 maal
langer is dan het lichaam.In hetdarmkanaal
der kruipende dieren treden overigens ver-

worden; op de grens van dunnen en dikken

darm bevindtzich bi
j eenige soorten,als bi
j
Python en de m eeste der groep,welke het
naast verwant is m et de slangvormige hage-

dissen (families Typhlopina,Uropeltina,Oalamarina, Tortricina), een korte blinde darm.

schillen op die in overeenstemming zijn met Het darmkanaalderHagedissen beziteen meer

het geheele wezen dezer klasse,die een vereeniging is van vormen, die een in allerlei
trappen engraden optredend verbandtusschen
de visschen en de hoogere afdeelingen der
gewervelde dieren daarstellen.Delagere vormen onder de kruipende dieren,m et name
die welke
de na
deal
r Sal
ama
eende
dao
rr
mka
da
t nders Vormen,
hebben
nagenoeg m et

overlangs geplaatste maag; eenige soorten,
als het kameleon en het geslacht Agama,
hebben op de grens van dunnen en dikken

darm een korten blindenzak;bi
jhetgeslacht
Lacerta steekt de dunne darm een klein eind
bikke
d
nnenwa
n da
arm
ts;indede ruim ere holte van den
maag.en het darm kanaal
in het algemeen van de krokodillen,levert

datder visschen overeenkomt;bijhetgeslacht
Proteus is het maaggedeelte van het darmkanaalslechts weinig wi
jderdanhetoverige;
hetzelfde geldt van het geslacht Amphiuma;
iets duideli
jkeris de maag van het geslacht
Siren, en van Menbranchus,Cryptobranchus
en andere salamandervormen;de eigenli
jke

merkeli
jke verschillen op;de maag is bàina
bolvormig en de inmondingsplaats van den
slokdarm (eardia) ligt nabijhare opening in
den darm (osti'
um pyloricum); zi
j stelt alzoo
een blinden zak daar;hare wanden zijn dik,
inzonderheid de spierrok; aan hare rug- en
buikzijde bevinden zich peesvlakten,vanwaar
salamanders,evenals de watersalamanders of de spierbundels uitstralen; dit m aaksel komt
tritons, hebben, evenals vele visschen, een zeer datvan de spi
ermaag der vogelsnabi
j;
lange, zich ver achterwaarts uitstrekkende
maag,die zich aan haarpylorusgedeeltevoorwaartsombuigt;onderdeklassegenootenkomt
hun darmkanaalhet meest dat der vorschen

Ook voor het begin van den twaalfvingerigen
darm bevindt zich nog een rondachtige ver-

wi
jding, iets dat mede bi
j sommige vogels
voorkomt; ter plaatse van den overgang der
nabi
j1 doch de cloaca-opening isnietrond, dunne in de dikke darmen is eenralrulacolà
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echter geen blinde darm aanwezig.DeSckild- elkander vervangende deelen ;hierop echter
uitzonderingen; de meeste
padden hebben onder de kruipende dieren het bestaan talri
#i
#ke

langste darmkanaal, doordat dit 9 m aal het van de zangvogels die een krop missen heblichaam in lengte overtreft; de maag is be- ben een kleine kliermaag;de dagroofvogels
trekkeli
jk kort, echter wijd en bi
jna over- daarentegen,die wel een krop bezitten,hebdwars geplaatst.
ben daarenboven een groote klierm aag; als
Vogels. Het darmkanaal der vogels staat uiterstenzi
jntenoemendeijsvogels,dieslechts
in het algem een op een hoogere trap dan dat een kort ringvormig gedeelte onder aan den
der visschen en kruipende dieren;het is ge- slokdarm hebben,dat de zetelis der openinheel in overeenstemming met hunne levens- gen van klieren en dus ats een rudimentvan
wijzealsluchtbewoners;hunnespi
jsverterings- een kliermaag m oet worden beschouwd,en
organen veroorloven een sterke voeding tot de afrikaansche struisvogels, wierkliermaag
herstelvan dedoordesnelle stpfwisseling ver- vier- of vi
jfmalen, en de stormvogels, b1
J
loren gaandebestanddeelen,maarnementevens welke deze tot zesmalen grooter is dan de
doorde betrekkeli
jke kortheid vanhetdarm- spiermaag.Is de kliermaag klein ofm atig van

grootte,dan zàjn de klieren over hetgeheele
sli
jmvliesverdeeld;heeft zijechter een aanmerkelijken omvang,als b/h struisvogels,dan
zijn de klieren slechts aan eenige gedeelten
vele soorten een zakvormige uitzetting aan aanwezi
g,terwi
jlzi
jeldersontbreken.Detweede onderzijde van denslokdarm aangetrofen; de ofeigenli
jke maag dervogels,despiermaag
bi
j de duiven is zijwegens zi
jdelingsche ver- (rentriculus) aldus geheeten omdathetgrootdeeling zelfs dubbel;in deze zakvormigeuit- ste gedeelte van den wand uit een spierzetting, krop (ingluries) geheeten,ondergaat laag bestaat, heeft in het algemeen des te
kanaal, datslechts drie,hoogstens vi
jfmaal
de lengte van het lichaam heeft, een geringere ruimte in dan bijdemeestezoogdieren.In deze klasse van lieren wordtbi
jzeer

het voedsel, in aanraking komende m et het dikkere wanden en een des te kleinere
holte naarm ate de soort zich meeruitgluitend
met hardeplantendeelen voedt;haregedaante
is rnin of meer bolvormig; de hoofdmassa

vochtdatdoorhierdetalri
jkekleineklierenvan
het sl
i
jmvlies wordt afgescheiden,reedseen
voorafgaande verweeking en vertering;deze
krop wordt in den regelaangetroYen bi
jal

zulke vogels)die zich methardeplantenzaden
Of vruchten voeden, en onder de zoophage
soorten bi
j die welke hare prooi verscheuren
alvorens deze door te sl
ikken;zi
jis meest
geplaatst aan de rechterzi
jde van den hals;
door sommige vogels, als b v. de duiven,
wordt het in den krop afgescheiden sap ook

der spieren straalt,op gelijke wijze alsbijde

maag der krokodillen,van twee pezige mid-

delpunten uit,waarbi
jnog andere,zwakkere
spierbundels komen,die loodrechtop derichting dereerste werken;bijde roofvogels is
die spierzak veeldunner;ftet sli
jmvliesheeft
biihen een weeke binnenvlakte,terwijldeze
daarentegen bij de zich met harde zaden
gebezigd a1s voedsel voordejongen,enis voedende soorien bekleed ismeteen harde,
dan eenigermate met de melk derzoogdieren structuurlooze chitinachtige buitenzelfstante vergelijken; een krop ontbreekt bi
j alle digheid;biidenstruisvogelisdezebekleeding
steltloopers, bi
j de meeste zwemvogelsuit- saamgestelb uitdunne cylindervormigestaafs, die dicht aaneengesloten loodrecht op
gezonderd de eendachtigen,en bijdemeeste #i
#e
zangvogels, behalve bij de kegelsnaveligen; den maagw and staan; ook dem aag derpapewaar een krop ontbreekt komen daarvoor gaai
en heeft een dergeli
jk bekleedseltmaar
echter niet zelden andere ruimtenin deplaats daari
n staan de staafges ofplaatjes ln een
om ti
jdelijk een zekere hoeveelheid voedsel schuinsche richting,waardoor deoppervlakte
te bergen;zoo hebben de zwaluwen b.v.een ruw is.Eenige reigerachtigevogel
s,bi
jwelke
ruime keelholte, waarin de gedurende de een geringere afscheiding tusschen slokdarm,
vlucht gevangen insecten een plaats vinden; kl
iermaag en spiermaag bestaat,diedanbi
jna
vele der zich m et visch voedendevogelsheb- slechts een enkelen zak vormen,en eveneens
ben een buitengewoon wi
jden en vooruit- de pelikaan en de pinguins onder de zwemzetting vatbaren slokdarm ;de pelikaanheeft vogels,bezitten tusschen de spiermaag en den
een zak t
usschen detakken van zi
jn onder- dl
znnen darm nog eenafzonderli
jkeuitzetting,
kaak,enz.De maag der vogelsis alti
jddub- die a1s een soort van derde m aag kan worbel; de slokdarm opent zich in een '
pppr- of den beschouwd en aan het dergeliike deel
kliermaag (prorevttriculus) en deze opentzich bi
okodillen en depylorusbuisèerslan@i
# de kr
in de spiermaag.Voore1k derbeidehoofdver- gen beantwoordt. W at het laatste gedeelte
richtingen der maag, te weten afscheiding van het darmkanaal der vogels,de darmen,
van het maagsap ter spi
jsvertering en de betreft,is dat gedeelte,hetwelk metdedunne
verkleining en voortbeweging der sjijs, is darmen der zoogdieren overeenstem t,verrebi
j de vogels derhalve een afzonderllke af- da
wer
gme
he
ae
nn
gst; eigenl
ntalle
i
jk worden de dikke
deeling voorhanden;de betrekkeliikegrootte
door den endeldarm vertegender beide afdeelingen is verschillend;vele wo
di
deor
me
egd
ste; op de grens van beiden zijn bij
vogels die een krop bezitten hebben een
vogelstwee blinddarmen geplaatst;
betrekkeli
jke kleine kliermaag, a1s b.
v. de eenige weinige vogels,als de eend, de houthoenderachtigen; anderen daarentegen, die snip, de w-aterral, de agami, bebben drie
een krop mlssen, b.v. de struisvogels,vele blinddàrmen, van welke dan de eerste zich
steltloopers en zwem vogels,bezitten eenruime eenigszins meer voorwaartsinhetdarmkanaal

kliermaag, die ook totti
jdeli
jk verbli
jf van opent; slechts zelden ontbreken zi
j,als bij
h6t voedsel kan dienen;in die gevallen ver- eenige papegaaien;hun betrekkelàjke lengte
toonen zich dus de krop en de kliermaag als k&n pverigens zeeyyerschillen,zel
fs bi
j na-
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verwante vogelsoorten;zoo b-v.zi
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zwakke insnoering il
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lelgte van het darmkanaal, die van 3 maal

iswaartenemen bîjveleandereknaagdiersoorten;deze
'nsnoering'
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jk dleperbi
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klieren toteen scllgfrondon.denslokdarntvereenigd.

en het maakselder m aag. Tusschen de genoem de uitersten in de betreielil
.ke lengte
van het darm kanaal komen allerlei andere
verhoudingen voor; in het algemeen geldt
wel als regel, dat een plantenetend dier te

depekari'
senz;bp laatstgenoemdenisinzonderheid llet
slulavlies van het pylorusgedeeltedezetelvan groote
klieren. sooz .(v verdere insneering kan zich de zoogdlermaagin een noggroo- reulvau afdeehngensplitsen.Bddepekari'svormen zl
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a
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gnogdrieblindzakken.Dezesamengesteldheit
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meest aan Op de lengte maar op de uitgebreidheid der inw endige oppervlakte van het
s
t-mvlies dat den darm bekleedt.De maag
dl
er zoogdieren vertoont zich in demeestgevallen als een enkelvoudige zak, die m eer
of m inder rondachtig of verlengd en zelfs
darmvormi
g tbi
j de kangoeroe's) zi
jn kan;
in andere gevallen kom en aan demaag blinde
aanhangsels voor; in nog andere is de maag
door een insnoering in twee, drie ofvier
afdeelingen gescheiden, die alsdan ook e1k
een bi
l'zondere vel-richting hebben;soms is
zulk een saamgesteldem aag kenmerkendvoor
een geheele orde van zoogdieren;zoo voor
de herkauwcrs en de walvischachtigen:doch
onder de overigens een enkelvoudige m aag
bezittende apen onderscheidt zich het geslacht Semnopithecus,datder slankapen,door
een samengestelde m aag ;hetzelfde geldtvan
den hamster onder de knaagdieren,van de
l
.nen enz. v erscjjjlleu doen
Pekari,sonderdezwi
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zichte van de al of niet aanwezigheid van
1 of 2 blinddarmen;doorgaans is de blinde

lleiddepens,ln ontvangtoe.
I
)e lulaardsen dcgeslacllten Choloepusen Bradypus
llezitten eeu ukede uitvie..afdeelingen bestaand maag-

zich bijde zoogdieren ook nog voor ten op-

darm het grootst bijde plantetende dieren,
i
nzonderheid bi
j devruchtetend
ebuide
ldieren
.
en knaagdieren .
(
.
j

,

indeplaatstreedt,nemendeoverigen'agen,inzonder-

bi
J welke hi
J soms e maag

toestel,welkedatderllerkauwendedierennadert.Een
z
eerafwlkendenvorm valnlaagll
ezittendekangoeroes.
oeze geltkt geheel op een darm,bepaaldeltjk doorde

in wi
jdte overtreft;niettemin kan hijbi
@
i
#ver-

dooronstaandeultzettingen(diverticula,llaustra),opden

)

wante vormen geheel ontbreken, waarvan
onder deknaagdieren develdmuizen een voor-

beeld opleveren; bi
j sommige tandeloozen
komen twee blinddarm en voor.

Als de eenvoudigste maagvorm kanmenbijdezoogscllouwen; door llaarcylindrisclle of kegelvormigegeda
ante,door de ombulging valïhet pylorus-elndetot
een korte en nauwe buls,alsnlede door de overlangsche
dieren de maag van de zeehonden en de walrussen 1)e-

(
uaraanvoorkonlendegedeelteli
jkeinsnoeringenendaar-

karteldarm van velezoogdt
eren Delengtevandezeluisv
or
ge
ma
ind
sla
aneme
keolwe
jkl,aean
i
nz
i
j
a
tar
damnoaolk
ve
rsmi
che
ide
neagwi
ng
nr
zo
l'
aan
rl
sa
lok
kd
s

aan haarpylorusgedeeltebevlnden mchnogeenpaar

korte llindzakjes. Zonderlinglshetdatmen eene dergelljke darmvorlllige maag, mede van insnoeringen als
eenDeka
rteldarnlvoorzien,aantreftllij(1eslankapen.
darmen der zoogdieren onderscheiden zich van d1e
tleroverigegewerveldedieren doordelletrekkeljkveel
grootere lengte en wjdte (ler dikkedarmen,derhalve

ligglng,herinnertde maag der genoenlde dieren aan dle

van dat gedeelte van lletdarmkanaal,waarln de af-of
uitscheiding de opslorping overtreft In d1t opzicllt

vanvelevlsscllen.Zakvormlg,Illeteen duideltkegkoote
en klelne bocltt(curvatura nlalor et Ilzlnor)daarentegen
lsdemaagderversclleurendedieren;eensterkereblindzakachtigeuitzettlng,zoodatdenlondvan den slokdarm
meer het mldden van de nlaag nadert,wordtwaargenomen aan denlaag van veleapen,miereneters,vledermulzen enz; grooter nog wordtdielllindezak 1)iJhet

onderschelden zlch nog de uitslultend vleeschetende
allesetend ztn.Blj de eersteverschillendedlkkedarlnen ultwendigweinigvandedunne,terwijlzilllijlaatstgenoemden nlet alleen wtjder dan dezezjn,maareen
meer of minder grootgedeeltedaarvan plaatselijkeinsnoeringen en uitstulpingen lteeft '
In heteerstegeval

zooals bij den ohfanten denrhlnoceros,dealgemeene

den darm (coecum)aanhetbeginvandenkarteldarm dala

paaxd, tlen olifant en den rllinoceros;in aldeze gevallen is echter uitwendig geen verdeeling door insnoerlng
zichtllaar,al kan ook het sltmvhes doordevorming
van m1n ofmeer diepe,naar binnen springentleploolen,

soorten van die welke zich metplanten voeden ofdie

herkent men ecllter hetpunt van overgangvandedunne
darmen in de (likke aan llet ook aldaar geplaatste
krlngvornlige klepvlies, valvula coli.Een anderpunt
van verschilis de al ofniet aanweziglleid van een blln-
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v&n d&nëoorgaanseveneens(looreenklepgescheiden.Ook aangetrofen. 0p de s
pijsvertering hebben
grootte en omvang van tlen blinden darm leveren nog de dunne darmen in zoov
er een grooten inve
e
l
v
e
r
s
c
l
l
i
l
o
p,
t
e
r
wi
j
l
hs
j
b
ov
e
nd
i
e
n
da
n
e
e
ns
e
e
n
vo
us hierin niet alleen de inwerking der
dig buisvormig, dan wcder,evenals de karteldarm,van vloed,al

plaatseli
jkcuitstulpingeltvonrzien,ensomszakvormiguit- gal, van het buikspeeksel en het darmsap,
gezetis.ln het algemeen klimt tle omvangvanden blinden darm,naazgelahg het voedselmeer uitsluitend aan

maar g0k voornamelijk de opslorping van

metplantendeelen voedende luiaards ontbreekt dit deel.
Somskomtaan den blinden darm nog een kleinerblind-

eenen geringen invloed uit, omdat hier de

darmyjevoor,ll
etz.
g.wormvormig verlengsel(processus
vermlfornlis), n1. bi
j den mensch,de het meestden
mensch nabt'komende(anthropomorphe)apen,denwombaten bilenkeleknaagtheren(geslachtLagomys).Behalve
deze blinde darm komen er bil het geslacht Hyrax
vandeorde derdikhuidigen,enbl (lentweevlnrerigen
mi
ereneter,n0g tweekleinerevoor?in denabjhmd van
den endeldarm, hetgeen aan tle bllnddarmen dervogels

middel van het maagsap, in geringe mate
plaats heeft. Daarentegen vormen zich,door
de ontbinding van voedings- en galstofen,in
de dikke darm en kwalz
lkriekende gassen,

hetplantenrjk isontleend.H$
iontbreektgeheelof,zoo het sppsvocht,plaats heeft.
l
l
s
j
a
a
n
we
z
i
g
i
s
,
i
s
h
i
j
k
l
e
i
n
,
b
i
jalleCarnivoren,insectiDe dikke darmen,uit den blinden,kartel-en
voren,cetacceeen,vleernzuizen,mierenetersenschubdieren. endeldarm bestaande, en geene, evenals de
Daarentepenisdeblindedarmgrootbijalleherkauwende dunne,darmvlokken bezittende, hebben eene
dieren,(hkhuidigen en knaagdieren. Het geslacllt Myoxus echter maakt in laatstgenoenlde zoogdierorëe een met die van het l
ichaam overeenkom enda
opmerkeldke uitzondering. Ook btj dezichuitsluitend lengte en oefenen op despi
jsverteringslechts

herinnert.

oplossing van vaste sto:en in spi
jsbrl
j,door

waaraan bet onbruikbare overblijfsel der
spi
jsbrij(dedrekstof)zijnonaangenamengeur

e danken heeft. Aan den blinden darm, die
of spi
jsbuis. t
door eene soort van klep van den dunnen
darm (kronkeldarm)is afgesloten, hangt een
hol,dun,wormvormig aanhangsel (wormgewijsverlengsell)hetwelk nietzelden de aanbeide in het strottenhoofd en de lachtpijp leiding tot den dood wordt,omdat vreem de
kom en kan, om welke reden b.v.het bloed lichamen (pi
tten,korrels, steentjes)in zijne
M en8clt. Keelgat en Dlokdarm

Achter neus- en mondholte en strottenhoofd,
bevindtzich het keelgat,een vliezigezak, zoo
opgehangen, dat men daardoor even zoowel
van de eene opening in d.e andere,als van
uit de longen door mond en neusnaarbuiten
kan stroomen. Aan beide kanten van het
keelgat bevindt zich, eenigszins boven het
zacht gehemelte, eene opening,welke tot de
gehoortrompet en de trommelholte leidt,zoo-

holte worden gedreven, hetgeen licbt eene
doorboring van het verlengsel,en daardoor

holte ook zeer licht het gehoorwerktuig kan
w orden aangedaan. Het middelste gedeelte
#
van het keelgat,waarin men door de m ondholte kan zien,heet de raak,en,de opening
achter in de mondholte, onder de huig en
tusschen de amandelen,welke uit de mondholte in de raak voert,noemt men keelengte.
Het onderste gedeelte van het keelgat zet
zich in eene vliezige buis, de slokdarm of

gedeelte bestaat. Het laatste zet zich met
eene S-vormige bocbtinden endeldarm voort,
wiens uitgang meteenering-ofsluitspierom-

eene doodeli
jke buikvliesontsteking,ten gede dunne darmen heen, zoodat hi
j in een

volge heeft. De karteldavm kromt zich om

dat bi
j ziekten van hetkeelgaten deneus- rechts opklimm end,dwars enlinksneerdalend

gevenisen aarslanll
x%lheet.Deaderenvan den

endeldarm voeren den naam van h'
aemorrltoi-

daalraten. Zie voorts ook Maag?Spjsvertering,Lever,Alvleeschklier,en Spi
lsverterings-

Organen.
Organisclle ziektenvalllletdarntkanaalbi
jdenmenscll:
Hetdarmkanaatlsdoorzijn samensteluitdrieverschilDpl
b bltis,voort. Deze buis is stevig gesloten
lende weefsellagen (zielloven),voorveleziekelijkeaatl(om die reden valtbj hetstaanophethoofd
d
oeltingen vatllaar Zwereuderdarmen,alsbijv.catarniets uit de maag naar beneden,en kan men
rhale,tuberculeuse,typlleuse,kankeraclltige en dysente-

ook in deze bouding etenendrinken)enloopt
achter de luchtpi
jp en het hartdoordeborstnaarde buikholte,waar zi
j indenmaagmond
eindigt. Vernauwingen van den slokdarm
(door lidteekens,verbranding.inbi
jting door
sterkwater,vitriool, enz.of door een kankergezwel)brengen beletselen inhetneerslikken
te weeg,vooralvan vaste spijzen,enkunnen
slechts door de sonde ontdekt,doch zelden
genezen worden
M aag,zie aldaar.
Dunne darmen.Deze,welke uitden twaalfvingerigen,nuchterenen kronkeldarm bestaan,

en zich doorhun slijmvliesmetveleplooien,
klieren en vlokken (ongeveer vier millioen),
teropslorping v/hspijssap,vandeoverigedarmenonderscheiden,zi
jnnagenoeg4maallanger
danhetgeheelelichaamidetlraalfringerèedarm,
waarin zich degalen hetalvleeschsap uitstorten,is slechts 6-10 c-m.lang en stevig vastge-

hecht a/d achtersten buikwand,terwz
lldezeer
lange nuekteren en kronkeldarm,vastgehecht
aan het darmscheil der dunne darmen (een
groote plooivanhetbuikvlies)en daarom ook
we1darmsclteil8darm genoemd,zeerbewegeli
jk
is en daarom ook dikwi
jlsin breuken wordt

rlsche, kunnen verllloedingen,doorboringeu en vornling

vaqfistels,ofbiJllaregenezing,vernauwlngentengevolge

llebben. Evenzoo kan zich een vernauwlng van het
darmkanaal van lluiten vormen,(loor hetinkmnlpenvan

het buikvlies of(looreen laagexsudantbijperitonltis,
of er kan ook èen vernauwing ontstaan door saamtrekking ()fverharding der spierlaag.Boven een vernauwing

neemt men gewoonlïk ultzetting en llypertrophievan
den spierrok waar.Eengedeelteldkeuitzetting vertoont
tle darm 1)iJ(levormingvan een darmaanllangsel(diverticulum);erkomenbellalvcdewaredivertlcula,eeneaange-

lloren uitzetting van den darm in den vorm van een
blinden zak aan hetonderstegedeelte derdunnedarnàen,
ookvalschevoorwaarbljalleen'tsllmvliesnaarbuitenuitgezet is.Ontwikkelen zich zulke valsclte diverticula in
d.
e dikke darmen, dan lloopen zich de (lrekstoFen in
hunne holten op en vormen steenaclltige concrenlenten.
Vreemde lichanlen ln llet darmkanaal kunnen
door huu omvang,voorzoover zîjhetkanaalnietverstoppen, of door hun spltsen vornl,alsbjv spelden,
allerleistoornissen veroorzaken;somsdoorboren zi
jden
darmwand en veroorzaken een istel,ofzîjbltjven op
een nauwe plaats, b.v. &an het klapvliesvan de maag

ofhetcoecum,vhstzitten,zoot
htuitsni
jdlng noodlg kal'
worden.De voortbeweying van den darm-lnhoud kan
behalve door vernauwlng en verstopplng door vreemde
licllamen,door de drukking van eengezwelop dendarm
doorinwenëigeverdruiingderdarmen, doorinwendigebe,
-

klemming,ook(
looruitwenëijebeklemmingdoorëenbuikwand ofeenbreuk,ofeindelvkdoorinkokeringvan'teene
darmgedeelte in 'tandere,belemmerd worden;ookheeft
lnen gevallen waargenomen,waa,rdevoortbewegingalleen
tloor zwakte of atonie van tlen darm verhinderd werd.
Al deze gevallen leveren door de moel
lljk te stellelt
dlagnose hun eigenaardi
gemoeiltjklleden op,terwljlop
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grond van de onzekerheid der diagnose-slechtsin enkele
gevallen een operatie kan wordenolldernomen.Dedarnllnltokerlng kan met afstootpllg en vergroeilng van llet
afgestooten stuk gelukkig eilldlgen;een zekerediagnose
i
sechterslechts1)( sterk uitgedrukterevallenmogelijk,
wanneer het ingekokerde gedeelte,tot ln denendeldarnl

standige verrichtingen met eigen organen
opklimmen.Devoordespi
isverteringdienende

organen,waarbi
jindereeksderongewervelde

dieren alle denkbare trappen van dilerentiisdoorgedrongen;reedsallerlei metllodenztjnbeproefd eering worden aangetroYen,dragen den algeom lletlngewand we
Nderln zijn plaatsterugtebrengen, m eenen b
iisve
rn
terwaa
fngsr
or
gane
n;
aa
m vandespLe
ele
do
or de
echt
ermetweinig gevolr
daartoe ne
hooren
Darmwonden,verwondlngen van den darm,gestoken
js verkleind of vermaald w ordt
ofgesneden,sluitenzicll,alszilklein zijn,onmlddellijk vaste spi
door een saamtrekking derdarmspieren;lierbà
jwordt (kauwtoestel
len) en een spi
jsverteringsholte
l
letslijmvliesvan dendarm in dewondeenigszinsnaar
aatste kan hetzij een
buiten omgeslagen. Grootere darmwonden worden wel of darmkanaal; dit l
kleiner,doch kunnen zicll niet geheel sluiten;de over-

eenvoudige of niet vertakte holte ln de

langsche wondengapen gewoonl'
ljk sterk indebreedte,
(le dwarse vertoonen in den regeleenbelangrijkenaar
b
ul
t
e
n
ke
e
r
l
ng
va
n
he
t
s
l
i
j
n
l
v
l
i
e
s
,hetgeen waarscllijnlijk
door de saamtrekkingderoverlangschespiervezelenwordt
veroorzaakt.Is dedarm 1)ijde vez-wonding gevuld,dan
treedt de nabij de wond gelegen inlloud naarll
uiten.

mond buitenwaarts opent, of het kan een
eigen wand bezitten en daardoor tot een zak
of buis w orden, die door een lichaams- of

Wanneer een darmwond zicll door spiersanlentrekking
voorloopig heeft gesloten zontler dat er uitstorttng van
den darnlinhoudplaatsllad,danvornltzicheenbltivende
slulting der darmwond,door aanllecllting en vergroeilng
metde omllggende deelen Een geringehoeveellleiddoor

lichaamszelfstandigheid zijn,die zich meteen

ingewandsholte (caritasperirisceralis)gescheiden isvan den lichaamswand (perisoma),ofschoon daarm ede nog in samenhang door

vliezige plooien,die een voortzettingzijnvan

gemeene vlies,hetbuikvlies(peritoneum)
een darnlwond ultgetreden vocht wordtmeestalopye- hetal
slorl
!t;een grooterelloeveellleldwordtspoedig,indlen dat den l
ichaamswand aan de binnenzi
jde
de làlder nlettevoren sterft,door ontstekingaclltigevergroellng begrensd en in eenzicllvormenden zakbesloten.

bekleedt; deze vliezige plooien worden m et

Ultgetreden drekstoFen kunnen zlcllonmiddellijk door
hetverder beloop derwond een weg naar lluitenbanell,
ofzil worden eveneensdooreenzak omgeven enontlasten zich eerstlater,op dewilzevaneenabces,naar
buiten ofin den darnl.Wanneer de wonde in dendarnl
in gemeenscllap lllijft metdeuitwendigelichaanlswond
en lletslîlmvliesmetdehuid vergroeit,olltstaatereen
on
natuurlijkeaars.Vele darmwonden worden doodeljk
doordat door de verwonding van hetbuikvlies en door

terium)bestempeld;bovendenspi
jsverteringszak of -buis is slechtseen enkeleopening,die
dan zooweltotopneming der spi
jsa1stothet
u
i
t
we
r
p
e
n
v
a
n
d
e
0
n
:
e
r
t
e
e
r
d
e
o
verbli
jfselen
daarvan dient; de opening is dan m ond en
aars be
doc
dt
deinde,ee
rsthenwor
naa
m ge
gen
woo
oenl
mh
iik
; slechts

uitstorting van den darminhoud een hevige peritonitls
wordt teweeggebracllt.

den algerneenen naam vandarmscheil(mesen-

m et

bi
*
i de
#

hoogste vormen is steeds een afzonderlijke
1I. olvgyiw>zRvxlzol PIEREN. Om tot den aarsopening aanwezig, hoewelhet aanwezig
eigenli
jken zetel der voeding te geraken zijn van een aarsopening niet een bewijsis

moeten in het algem een* de voedingsstofen
ko
een
rteWe
r g aieggen, die ln den regel des te
is naarmate het dier op een lageren
trap van bewerktuiging staat. W ezens,die!
gell
gk de amoeben,niet anders dan zich vri
g

van een algemeen hoogere bewerktuiging,
daar zelfs b!) overigens na-verwante vorm en

een aars aanwezig kan zijn ofgemistkan
worden,terwiilzijkan voorkomen bi
j in elk

ander opzicht lager staande dieren. Door-

bewegende protoplasma-klompjeszi
jn,voeden gaans ziin aan den wand vanhetdarmkanaal
zich op de meest reclltstreekschewi
jze.deels driehooldlagenteonderscheiden:hetbuitenste
door het osmotisch opgenomen water met de
daarin opgeloste zelfstandigheden, waartoe
ook de zuurstof behoort,deels doordedaarin
m echanisch binnendringende half-vloeibareof

omhullingsvlies,hetspiervliesenhetinwendige
bekleedingsvliesofepithelium ;deeerstedezer
lagen dient eenvoudig tot steun,het tweede
tot voortbeweging van den inhot
zd der buis,
de derde eensdeelstotafscheiding van devoor
z
e
l
f
sv
a
s
t
el
i
c
h
a
a
ml
je
s
,
wa
a
r
v
a
n
s
l
e
c
h
t
s
e
e
n
gedeelte ot werkelnk voedselstrekt,verteerd de vertering noodige vochten,anderdeels tot

wordt, terwiil het overbli
jvende wederom
wordtuitgesïooten.Hetgeen Au bijdeamoebenvormen rechtstreeks en onmildellijk geschiedt,kan bijandere,op een ietshoogeren
trap staande Lieren ook langseen korteren
of langeren omweg plaats gri
jpen; reeds
eenig verschil maakt het voorhanden zi
jn

opslorping van de door de spi
jsvertering uit
hetvoedselgevormde chyl.Meestalzijn ook
gemakkelijk drie hoofdafdeelingen te onderscheiden :slokdarm, maag en darm ;de eerste
is dan hettoegangskanaalvoor de spi
js,die
daardoor in detweede,de maag,geraakt,waar
zi
j in spi
jsbrei(cAyp?zf:)veranderd wordt,dit
Van vliezige w anden, die alleen vochten en is: waarin de voor voeding geschikte stofopgel
os
sen,
daarin doo
n de spijsbevat zi
jn,in een voor
rla
tetne;gas
alsda
n maar geen vaste fen, die i
is alleen het naar opslorping geschs
stofen
kien toestand worden yebinnen en naarbuiten treden langsosmotischen bracht; dit geschiedt door de vermenglng

weg mogelijk,geli
jk bijde planten algemeen van het fljn verdeelde voedselmethet door
voorkomt, en ook Li
j sommige dieren, als hetepithefium der maag afgescheiden maagQregarinen, Cestoden, Acanthocepbalen, de
eenige is,langs welken voedselin hun inwendige kan geraken;zoodra echterhetdierzich
nog m eer boven dien laagsten trap verheft,
wordt de weg,dien het voedsel heeft af te

sap ;de hierdoor in de spl
gsbrei gevormde,
voor de opslorping geschiktevloeistofdraagt

leggen, langer en begint ook een splitsing

dezer drie hoofdafdeelingen nog kleinere afaeelingen te onderscheiden ; het vooreinde
van den slokdarm heeft niet zelden een aanzwelling,welke zich door den dikkeren gespierden wand,soms ook door het verm ogen
om zich uit en in te stulpen,in andere ge-

der voedingsverschi
jnselen zelve optetreden,
die met bi@Fizondere namen wordenaangeduid:
spi
jsvertering,ademhaling,bloedsomloop,uitscheiding,welke verschi
jnselen gaandewegin
het rijk der ongewervelde dieren totzelf-

den naam van chyl (chylus);deze opslor-

ping zelve heeft dan plaats in de derde af-

deeling,den darm. Dikwijls zi
jn ervoor e1k
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vallen weder door dat het de zetel van een
ademhalingstoestel is, van het daarachtcr
gelegen gedeelte van den slokdarm onderscheidt; dit aangezwollen vooreinde draagt
dan de naam van slokdarmhoofd of ook wel
dien van keel(pltarynœ)'aan den slokdarm
zelven kan voorts een uitzetting ofeen blinde

deelte,komen kanalen,die zich straalsgewi
js

uitstulpingvoorkomen,diemenkrop(inglunies)

SterdierenofStekelhuidigenlEcltinodermatttl;

door de lichaamszelfstandigheid uitstrekken;
deze kanalen worden tezam en aangeduid met
den naam coelenterisch toestel of gastro-

vasculairstelsel(zie aldaar).Opveelhoogeren
trap wat betreft de voordevoeding dienende
organen staan de

noemt.W at de maag aangaat,kan ook deze bi
j deze is alti
jd een zelfstandig spi
jsvertenog uit twee ofm eer afdeelingen bestaan die ringskanaal,alleen door vliezige darlnscheilmen alsvoormaag (proventriculus),chylmaag plooien aan debinnenvlaktevan den lichaam s(rentriculus ckyliferus) enz.onderschèidt.Van wand bevestigd, aanwezig, hoewel de voor
den darm wordt het laatste gedeelte, dat de voeding dienende organen bi
j deverschilm eer uitsluitend voor den uitvoer der over- lende groepen,waarin dezeafdeelingvandiebli
jfselsdientenmetdeaarseindigt,metden ren zich splitst, nog vele en groote verschilnaam van endeldarm (rectum)aangeduid;dik- len Opleveren. Reeds ten aanàien van de

wiilsis ditgedeelte zakvormiguitgezet;niet kauw-en gri
jporganen,hetalofnietaanwezel
den monden ook inhetdarmkanaalkortere zig zijn en den aard van deze,bestaan er
oflangere blind toeloopende buizen ofblind- verscfillen,in overeenstemmingmetdenaard
darmen (coeca).Mratde aarsbetreft,zoo kan van het voedsel en het overig maaksel,
deze hetzi
jrechtstreeks buitenwaarts openen bepaaldeli
jk vanhetskelettgrooterzijndeverof wel in een holte waarin ook andereorga- schil
len noginhetmaakselv/hspjsverteringsnen monden; zulk een gemeenjchappeli
jke toestelzelf;allenhebben een slokdarm,diezicll
holte heet dan cloaca,evenals bi
J de gewervelde dieren.
Prpfpzp?/
l. De voedi
ngswijze en daarm ede
de betreffende organen levert in de verschil-

voortzet in een ruime holte,doch de gedaante
van dezen slokdarm is zeer uiteenloopend.
De Holothuriën en de Echinoïden stemlnen
onderling daarin 0V0r0en, dat het geheele
lende groepenvanditdiertypetamelijkgroote darmkanaal, behoudens enkele afwijkingen,
verschlllen Op; de Gregarinen, een op alle een cylindrische buis is,die steeds m et een
punten gesloten hulselbezittende,voedenzich aars eindigt; die aars opent zich bi
j alle
alleen langs osmotischen weg, evenals de ware Holothl
lriën en bi
j deregelmatigeEchiplanten; bj hen isderhalve de voeding een noïden aan de tegenover den mond liggende

geheelpassief verschijnselen wordenuitslui- lichaamspool;echter bijvele Echinoïden (fatend stoYen in vloeibarentoestand,te midden mi
liën Clypeajtridae,Spatangidae)neemtmen
waarvan de dieren leven,opgenomen.0piets een toenaderlng van de aars- t0t de m ondhoogeren trap staan de Rltizopoden;m et hun opening waar,en bt
ideRhopalodinen-soorten
pseudopodiënkunnendezeeenprooiaangri
jpen bevindtzich deaarsvlaknaastdemondogening.
endeze'
lnhunlichaamsmassadoendringen,waar Slechts zel
den,nl.b/t'synaptiden,dieeenzeer
deverteerbarestoFenallengsverdwijnen,terwi
jl verlengd,wormvormig lichaam hebben,loopt
de onverteerbare op eenig anderpuntvan het het darmkanaal recht door van den mond
lichaam weder worden uitgestooten.Een hoo- naar de aars;bi
j alle overige sterdieren legt
gerediierentieeringtreedtopbijdeeigenli
jke het zich in windingen, waarvan de ligging

Infu8oriën, die ongeveer allen een mondopening hebben;deze isgewoonli
jk aan een der
lichaamszijden,dichtb1
J hetvooreinde,soms
(geslachtenluacrymaria,Coleps,Enchelys,Prorodon)aan een der lichaamseindengeplaatst;

zich wijzigt naar debetrekkelijke plaatsing
van de mond- en aarsopeningen,enbovendien

afhankeli
jk is van den onderlingen afstand
dezer beide openingen,welke afstand op zi
jn
beurt weder bepaald wordt door de geheele
de mond geeft toegang tot een langer of lichaamsgedaante van hetdier. Btide over
korter kanaal, dat voor sterke uitzetting vat- het algem een cylindrisclze H olotkuriën,die,in

Laaris en hetwelk men gewoonliikslokdarm
eigenli
jk darmkanaal en
daarmede een ware slokdarrn ook bi
j de
lnfusoriënontbreek-t;biisommigevormen dezer
roep bezit deze slokdarm reeds overlangs
logpende plooien; bijChilodon,Prorodon en
noelnt, hoeweleen

vergelp
-king met dehalfbol-ofschi
jfvormige
Echinoïden,een lanz gerekt lichaam hebben,
maakt, uitgezonderd biide genoemde SynaPtiden, hetdarmkanaaftwee lisvormige ombuiginzen,terwi
jlzi
jnasongeveerinhetzelfde

vak blpft a1s deasvanden slokdarm.EenigsbiJ Enchelyodon enz.is de binnenvlakte van zinsandersisditbi
ideEcldnoïden,wierlichaam
##
den slokdarm geheel of ten deele gechiti- tOtop zekere hoogte is te vergel
i
jkenbi
jdat
niseerd,waardoor een eigendommeli
jk kauw- van een holothurie,van de aarspool naar de

toestel wordtgevormd.Bi
j de Sponsen is de mondpoolsaamgedrukteningeli
jkemateinde
opneming van voedselgeheelpassief.Bijalle breedteuitgezet;hetgevolg hiervanis,dathet
Protozoën geraaktde spi
jssteedsminofmeer op den slokdarm volgend gedeelte van bet
rechtstreeks in het protoplasma en verteert darmkanaalzich terzi
jdeombuigt,endebeide
daar.
hoofdwindingen van àetdarmkanaal,deeene

Neteldieren of Coelenteraten;biialle dieren van links naar rechts,de andere van rechts
dezer afdeeling bestaat een spig
:
'
sverterings- naar li
nks gaande zich, bi
j de regelmatige
holte (die echter niet onderscheiden isvan Echinoïden, dicht op of zelfs om elkander

de lichaamsholte),waartoe een opening,die heen leggen,elk daarbi
j nog vi
jfin elkander
mond en aars tevens is,toegang geeft;uitde springendebochtenmakende,waarvan debolle
llden naardeinterambulacraalvelden gekeerd
spijsverteringsholte, gewoonli
jk maag ge- znoemd, of uit een daarvan afgesnoerd ge- zi
jn.Bi
j de Spatangiden,wiermond-enaars121

111.
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opening bei
de excentrisch en dichter bijelkander geplaatst zi*i
let darmkanaal
gn,maakt l
dezelfdetweehoofdwindingen,maardetweede
beschri
jft slechtsdenhalven omtrek der schaal
en buigt zich dan Om naar de aarsopening ;
de uit- en inspringende bochten ontbreken

hoewel hi
j maag en darm beide vertegen,
woordigt, slechts eenige straalsgewi
js gePlaatste korte uitpuilingen;bi
j de Asteriën,
bi
j welke de lichaamsholte zich ook ,
in dç

gelegen slijm- of kliervlies wordtgevormd
door een bindweefseltaag en een epithelium
welkscellenmeestalbruinachtig gekleurdzijn
enookeendergelijkgekleurdvochtafscheiden;

sommige soorten die deze missen;zi
jont-

armen voortzet, strekken zich in elken arm
twee van den m aagzak uitgaande;soms met
hier. De wi
jze waarop dit darmkanaalin de een gemeenschappelijken stam daaruit ontlichaamsholte op zijn plaats gehouden wordt springende buizen uit,die aan derugzijdeder
door de narmscheilplaten, die samenhangen armen door een darmscheilvliesbevestlgdzi
jn
met den lichaamswand, ondergaat ook ver- en op hun weg terweerszi
jdetakjesafgeven,
schillende veranderingen, welke met den welke na zich nogmaals vertakt tehebbenin
lichaamsvorm en metde doorhetdarmkana
al bli
ndezakjeseindigen.DieAsteriën,welkeeen
ingenomen plaats in overeenstelnming Z!@1@n. aarsen derhalveook eenkortenendeldarm hebHoewel het sPijsverteringskanaal der Ho- ben,bezittennogeentweedestelvandergeli
jke,
lothuriën en Echinoïden, in het algemeen een hoewelkleinere vertakte blinddarmen,welke
cylindrische buis is,waaraan de maag geen achter (boven) de eerste uitden endel
darm
of geene zeer m erkbare aanzwelling vormt, ontspringen,doch zich niet in dearmen,m aar
nloet toch het op den slokdarm volgende ge- in de tusschenstral
ige gedeelten der schi
jf
deelte als een maag worden onderscheiden ; uitstrekken ; zulk een tweede stel van interbi
j de Holothuriën heeftditdeel een werke- r>diale blinddarmen is echter niet aan de
li
jk dikkeren wand,waaraan despierlaaghet geli
jktijdige aanwezigheid Van 00n aars gegrootste aandeel heeft; het daartegen aan bonden, m aar wordt ook aangetrof
fen bi
j

dit heeft ten onrechte aanleiding gegeven
oln dit darm-epithelium met een levertever-

geli
jken;de afscheidende en opslorpendeoppervlakte van hetdarmsli
jmvlieswordtnog
bi
j eenigen vergrootdoorplaatselijke uitzettingen van het darm kanaal, waardoorhetvan
de algemeene cylindrische gedaante afwijkt;
ditis hetgevalbi
j de Synaptiden en ookbi
j
eenige Echinoïden, vooralb'
lide Clypeastriden; bij de Echinoïden bevindtzich bovendien gewoonli
jk een korte blindzak (direrticulum) op hetpunt waar de slokdarm in de

springen dan uit een als het ware van den
maagzak afgesnoerd gedeelte;zooweldephysiologische als de morphologische beteekenis
dezer aanhangsels is n0g niet ten volle bekend; sommigen hebben hen vergeleken met
de radiale kanalen van het gastro-vasculairstelsel der Neteldieren; anderen hebben er
00n aan den l
ever der hoogere dieren beantwoordend orgaan in gezien. Het eenige
wat m en intusschen met zekerheid meent
te mogen aannemen is,dat door deze blindu
darlnen niet enkeldeopslorpendeoppervlakte
der spi
jsverteringsholte vergroot wordt,m aar
dat ook da
npi
vo
ci
hn
tgwordtafgescheiden,
dearis
jesevner
ter
hetwelk
bevordert; of dit
vocht echter eenige overeenkomst heeft met

maag overgaat; deze ontbreekt altijd bi
j de gal,pfwelmetspeeksel,alvleeschvocht,maag-

Holothuriën. Nog in een ander opzicht verschillen de tot deze beideklassenbehoorende
dieren. Het darmkanaal der Echinoïden vernauwt zich nabi
jzijn uiteinde,terwàjldaarentegen dat der Holothuriën zich terzelfder

of darmsap, is geheelonbekend;ln werke-

ljkheid schijntaan elke vergelijkingvandeze

a
anhangsels met deelen die l
)j dieren uit
andere afdeelingen voorkom en,weinig waarde

plaatsezakvormig verwijdtindengeesteener te mogen worden gehecht;welzi
jn ziimorcloaca. Bij de Spatangen komt een tamelijk Phologisch tevergelijkenmetdezg.waterlong
dikwandige,een gedeelte der darmwindingen van andere sterdieren,deHolothuriën,hoewel
vormende buis voor,die zich op twee plaat- ZJ
i* in plaatsing en verrichting daarvan ten
sen in het spi
jsverteringskanaalopent,name- eenenm ale verschillen.- De cntwikkelings-

li
jk op de grens van de maag en den darm,
en nabi
j de plaats waar de eerste hoofdwinding van den darm in de tweede overgaat;
de eigenlijke verrichting van ditdeelis niet
bekend; Vilne Edwards heefthet voor een
hart gehouden.Veelgrooterdan deverschillen
in het darm kanaaltusschen deHolothuriën en

geschiedenis leert, dat, ti
jdens de vorming
van het lichaam eener asterie,een gedeelte
van het oorspronkelijk darmkanaalder larve
daarin wordt opgenomen,endatdan ditdarmkanaal,welverre van eenzaktezijn,integendeel zich tot een buis verlengt, die een
spiraalwinding beschri
jft; er is derhalve een
ttjdstip,waarop eenjeugdigeasterie,tenopzichte ten minste van het spi
jsverterings-

Echinoidenzi
jndietusschendezeklassenendie
derStelleriden;zoowelbàjdeAsteriënalsbi
jde
Ophiuren opent zich de steeds korte slok- kanaal, veel minder van een soort uit de
darm in een wijden,dunwandigen zak,diein klasse der Echinoiden verschilt,dan later,
de lichaamshofte aan darmscheilvliezen en wanneer de ontwikkeling voltooid is; nog
vezelen is opgehangen enuitgespannen wordt meer echter gel
ijkt die ti
jdeli
jke vorm van
gehouden, en in vele gevallen achterwaarts hetspi
jsverteringskanaalder asteriënopdien
geheel gesloten is,zoodat eenaarsontbreekt; der Cri
noiden, geli
jk men dien kentbi
j het
de onverteerde stofen worden doorde m ond geslacht Comatula. Een mond, die al naar
geheeten opening, door welke de spijsbin- de soort,hetzt)in hetmidden'derbuikvlakte
nentreedt, buiten het lichaam gevoerd;het of excentriscb geplaatst is,geeft toegang töt
eenvoudigste is het maaksel van hetgeheele een korten slokdarm, die zich opent in een

toestelbijde Ophiuren;biidezenvertoontde eigenlàjk darmkanaal, dat, evenals bi
j vele
spi
jsverteringszak,gewoonii
jkmaaggenoemd. Echinoiden,met een blindzak aan het begin,

Ih rm kanaal.
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parm kanaal.

zich vervolgens spiraalsgewijswindt en zich vervolgens wederom naar voren, om zich,
met een nauweren endeldarm aan de excen- met enkele uitzonderingen,met een aars op
trisch Op eenigen afstand van den mond ge- grooteren ofkorteren afstand van den mond

plaatste aars opent. In zooverre bestaat er buitenwaarts teopenen:Altijdzi
#
i
#
n driehoofddus een onmiskenbare overeenkom sttusschen afdeelingen te onderscheiden: voordurm of
het geslacht Comatula en de Echinoiden, slokdarm,middeldarm en einddarm ,. steeds is
vooral met de Spatangen,en kan men ook een gedeelte van den m iddeldarm tot een

aannemen,dat daarin een bli
jvende toestand maag uitgezet;behalve deze'nimmer ontbrevertegenwoordigd is,die voorbi
jgaandevoor- kende verwi
jding kunnen daaraan nog andere

k
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lisgewijs om en ligt bovendien niet,zooals ' overigens bestaantenaanzldnvandegedaante
bi
j de Echinoiden, vri
j in de lichaamsholte,! en het beloop van dit darmkanaal bij de
alleen bevestigd'door een d'
arm scheil,m aar : onderscheidene, klassen en ordèn nog vele

ik nog vervatin een soortingewandszak en , verschillen.

windtzich spiraalsgewijs rondom een in het
midden geplaatste gpil.w elke bestaatuiteen
sponsachtig weefsel, hetwelk door aen net
van kalkvezelen gesteund wordt; deze spil
dringt alshetwaredoorden darmwand,alseen
totaandenendeldarmdoorloopendespiraalplooi
naar binnen,zoodat hetdarmkanaalongeveer
het ,maaksel heeft van de cochlea van het
gehoororgaan van een zoogdier,m etdedaarin
desge
i
jks '
naar binnen springende lamina
,l

oes:yozoen,wierweekdiernatuurhetmeestis1
)e-

streden,slultenzich inzonderlteid doorletmaakselvan
lket spi
jsverteringskanaal lli
jdeoverl
geweekdierenaalï
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unvv
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rwt
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ch
n
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ual
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dpoze
l
ka
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str
icheli
tnot
nal,
il het elnde der'licllaamsllolteuit,buigtzich daar
t
ot een li
s onï,welke door een streng (funiculis),die
eeu soort darmscheil is, aan den lichaamswand llevestiga is, el
. set ziclk vervolgens weder voort tot
aan deaars,diezich diclltachterdenkieuwrankenkrans
a
an
nJ
dl
e
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te;udeslnoe
dna
nndeetexnknble
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s. Een dergeli
jke inrichting treftmen
bien anderesterdierenaan;een eenigszins

laatste nu vormteen llindzak,dietevenslletn'eest
a
chterwaartjsg
elegengedeelte
vanhetspi
jsverteringskanaal is; bi
sommige stelIt
atûpoden gaatdaaraau nog

verwante vorm is te vinden bi
J de wormen,

eigenlrkemaaggescheidenis;bi
jecnigectenûstomen(ge-

bi
j h'et geslachtLumbricus,waar hetdarmk
ijk'e naarbinnenspringende,
danaaleen dergel

slachten Farrella,Bowerbahkia,Hislopia)wordt deze
V
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of het namelijk, geli
jk men vermoed heeft,

samentrekkingdemaagwandentotelkanderdoennade-

@

.

och hier overlangs loopende plooi vertoont.
Of het sponsachtig lichaam,hetwelk als spil
dient, ook nog een andere verrichting heeft,

ook een afscheidend orgaan,een soort lever
isj is n0g niet uitgemaakt.
'
W eekdieren. Het maaksel der weekdierelk

l
evertin z
iin geheelbi
j de totdezeafdeeling
van hetri
J
'k' der dierengerangschiktevormen

ey,l voormaag vooraf, dle door een insnoering van (1e

geplaatsteharde, ruitvormigeknobbeltjes,dievermoedeli
lk uit eene chitine-zelfstandi
glïeid bestaan; in den
'
llk
aau
agwa
nddaarterplaatselevihden ziclldantweetegen
e
der over geplaatste spiermassa's die door hunne

ren;deslokdarm en een gedeeltedermaag zi
ln ipwen(
la
lg
met trilcillen llezet,doch deze ontbreken inden
a
rm; soms vertoont lket acllterste zedeelte der maag
eenbruinekleuring,wavruitwaarschi
l
rnljkeen voorde

s
pds
vertering di
ef
tent
lvochtwordtui
tgescheidenle
;elt
le
da''
l
''Ldien'eteenkleineinsnoeringuitlletrugrei
te

zoovele verschillen op, dat het niet anders
dan te verwachten is, dat deze ziéh ook
openbareninhetm aakseldervoedingsorganen
l
.
ntussehenzijn ereenige punten,waarein
na
lle
of verreweg de. m eeste weekdieren t'
op
zicbte der spi
gsverteringsorganen overee'Gn.
gtemmen: alle weekdieren hebben een vri-l
i
de
icha
holte opgehangen spi
jsvertern
ings
kal
naa
l,ams
dat door het in delichaamsholte
bevatte voe
dingsvocht om spoeld wordt; het

van e,, maagllllndzak outspringk zweltmeestalvoorwa
arts tot een letswî
jdereafdeeli
e zich ver,ng aan,di
deropwedervernauwt BtdeTuuicatenontsltringtllet
'
spjsverterlngskanaal steeds aan let achtyrezndeçder
kîeuwholte,ofeigenli
jk hètvoorste deelvaù hetdarmkanaalisbi
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ademllalingszak; lliJ de meestesalpen ligthettoteen

:en lisvorm ige ombuiging naar voren,tenVevolge waarvan de aars tot den m ond

nadert; een lever ontbreekt bij de hoogere
vormen' nimmeren bereiktdikwi
ls een aanlj
m
ec
rke
li
gke
omvang; speekselkll
eren kom en
sle
hts
biJ.n de
genen voor,w elke een kop en
een daarin gelegen pharynx bezitten. Bi
j de
koplooze weekdieren ligt de mond in 'het
algemeen verborgen; bt- allen,die een kop
hebben (Cephalopoden,Gastropodenl).ligt de
mond aan de oppe
rvlakte deslichaams',echter
nietaltijdduidelt**'kinhetoogvallend;organen,
welke voor hetgri
jpen enverkleinen vanhet
voedsel dienen, komen wel bi
jvele,echter
niet bijalle weekdieren voor. Hetspt*svert
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binnenspringende plooien, waardoor de maag soms nog
in afdeelingen verdeeld wordt;ook (le darm van sommigenvertoonenzulkeplooien.DeB rac11iopoden stemmen nog in zooverre met de Bryozoen en Tunicaten

overeen,datdespjsverteringsorganengelegenzsjnachter
de adenlhalingsorganen,hler4ekieuwarmen,zoodatal
het voedseleerst de holte,waardeademllalinggeschiedt,
moet doorgaan; de mond- of ingangsoyening tot den
slokdarm echterligtvrijtusschendebeldekieuwarmen;
vandaar sti
jgt de slokdaz'
m naar de rugztde van het
dier en verwijdt zich hier toteen maag;de daaruit
ontsyringende darm is 1)iJ hetmeerendeeldersoorten
(fanlllien Terellratulidae en Thecididae)kort en eindlgt
llllnd in (le ingewandsllolte;anderen (famlllederLingu-

lldae)daarentegenbezltten een merkellklangerendarm,
die nietalleen ziclkllerllaaldelijkwlndt,maarzicllook
meteen aarsaar
tderecllterzi
jdevanlletdler,tusschen
lleîde mantellobben,opent Ilet darmkanulderBrachiopoden wordt op stevigewjzein de ingewandsholteop
zijnplaatsgellouden doorvliezigebanden.waardoorhet

Darm kanaal.
den darm monden,ietswatzelfshetgevallsbijmeerdere longslaksoorten,waar slechtseen enkele zoodanige
verwldingbestaat,welkederllalve,alsaan ditkenmerk
waardewordtgehecht,a1seenverwijdgedeeltevan den
slokdarm,a1seen kroy,zou moetenwordenbeschouwd,
terwi
jl dan deeigenlvkemaag zich door geengrootere
wjdte van het overig darmkanaal zou onderscheiden.
Meestalheeftde maag der Gasteropoden en Pteropoden
een eenvoudige spoelvormigeofverlenyd eivormlgegedaante;ztjisdaneen eenvoudigeverwpding,waarin de
slokdarm van voren in-en de darm van achteren uitmondt;echterkomentalrjkeafwjkingenvandezenvorm
v
oor,terwt
jl ook dikwtls een aan den bl
indzak der
Lamellibranchien herinnerend llcltaam aandemaagvoork
omt,waarin somseendergeltkli
chaam alsdebovenbedoelde kristalsteel aahwezlg is;in noganderegevallen
(geslachten Lymnaea,Tetllys:lplysia,Pleurobrancllus),
is de maag uitdrie totvier lnelkandermondenderuimten samengesteld, in het voorste gedeelte van tle maag

vliezigebanden zlnderllalvedeelenvaneendarmschell.
Hetspi
jsverteringskanaalderLam elli1
)ranc11ien1)es
taatalti
jd4tlteenkortenslokdarm,eennlaageneengewon
dendarm,waarvanziclllletlaatstegedeelte,integenstelling
met hetgeen bj lletmeerendeelderovcrlgeweekdleren

van vele Pteropoden,bepaaldeljk van diewierllarde
monddeelen weinig ontwikkeldzàjn(geslachtenPleuropus,
llyalea,Tiedenlannia,enz)worden 3tot5ovcrlanrsclle
plooien waargenomen, diebedektzi
jn meteen chltinebekleedsel,hekleedmetplaatjesofknobbeltjes,zoodatdit
deelder maag als eenkauwmaagmagwordenbeschouwd
Dergeli
jkechitinevormingen komen ooklli
jenkeleOpisthollrancllien voor,terwîjldanhettril-epithelium ontl
lreekt;dikwjlsvornlt1)ijdezediergroep hetsljmvlies
in den slokdarm en maag naar llinnen springende

h
artezakje (loorboort,onlvervolgensoverdeacllterste
sluitspier,waar deze voorllanden is,zich inlletalscloaca-

y
looien,terwtjlook despierrok tamelilk dlkis;t
ledarm
ls meestaleen ronde buis;docllook menigmaalkomen
daaraan nog verwijdingen voor,vooralnall
ijzi
jn einde
waar ll
tj tot een ent
leldarntwordt;zi
jnbetrekkeli
jke

(1e ingewandsholte llegrenzellde lluikvlies met den buitenwand van het darmkanaalwordt in verllandgellracllt
en waarvan die lluitenwand zelf de voortzetting is;die

het geval 1s,zlcllnletvflorwaarts,naar den mond,onlbuigt,nlaar zicllacllterwaarts rlcllt en,dlchtonder den
slotrand der schelp verloopend,meestalhet llart en het
llolte dienend.egedeelte der nlantelllolte te openen Dit

darllkanaalwordtop ztjlzweg nietofweinigdooreigenl
ijkedarmscheilvliezen gesteund,maarmeerdoordeorganen zelve,waarin een groot deelals bedolven ligt nl.
in den lever,de voorttelingsklieren,en 1)$j dlegenen
welke een voet llezitten,ook in lletbovenste deel van
deze.Bsj (lezeklasseislletdarnlkanaaloverigensdunwandig, en inMrendig voorzien van een tril-epltllelium ;
in de maag,die meestalklein en ei-ofpeervormig is,
openen zich de galvaten,die soms,als 1)p- het geslacltt

Anomia, zeer wil'dzijn;op hetpuntwaardedarm ult
demaag ontspringtisll
j demeesteLallellillrancllien,en
llepaaldeltk bi
j(
le groep der Dimyaria,een llindzak,
d
i
e
t
o
t
d
e
e
i
g
e
n
d
o
mme
l
t
jkheden vanltetspjsverteringskanaalin deze klasse van dieren behoort;dezeblindzak
isbuis-ofkegelvormig,gewoonlijkachterwaartsomgellogen,en bereiktdl
kwi
jlseen aanmerkelt
'kelengte;door
een bewegeli
jk klepvlies kan zijn openingin demaag
gesloten worden; in dien blindzak dringt geen spils,
nlaar nleestal komt er een zg kristalsteel in voor,een
doorscllijnend licltaam van kraakbeenigevastlleld,eneen
prbduct der afsclleltling aan de llinnenvlakte van llet
blindzak-epitllelium geacllt,docllwaarvan delleteekenis
en de verricllting onllekelld zsj11;lletkonttbovendlen
zeer onregelnlatig al of niet voor,zoodat lletals niet
van groote lleteekelkis vooreelligelevensverriclltingnloet

worden llcscllouwd.De(lal-lllis1)îjdezedierklasselletzil
overal van geltke wàjdte,oflliJvertoontllieren daar
plaatseltke uitzettingen; ztjn lengte en daarnlede llet
getal der windtngen,alsnlede de lletreklxeltjkeligging
van deze,verscllillen zeer;nleestal liggcn deze,lleen en
weergaande,ongeveerinlletzelfdevlak:maar1)iJeenigen
(geslaclltCardlunl)beschrijftdeltlerllttltengewoonlange
darnl een groot getal van windlngen,die in een spiraal
gelegenzijrt;deaarsopentzlcllalttjdaan dentopeener
papil,die 1)$
jsommigen,vooral1)i
jhetgeslaclltPinna,
e
ene tamelijke lengte bereikt.Een dergeljk sptsverteringskanaalmetslechts een enkele alsmaagtebesclltluwcn verwljding komt ook voor 1)iJ zeerveledereen
kop bezittende weekdieren,metnamelijk l)j denleeste
Gasterop oden,H eteropo(1en en de P teropoden,steedsechtermetditverschildatlletachterstegedeelte van llet darmkanaal,nawederuitdelever,Mrelkesteeds

eenrrootdeelvan den gewondendarm omllult,getreden
te zvn,zich voorwaartswendt,om zich in denallijhei4
derademhalingsurerktuigen,hetzijterzijdevanhetlicllaanl,
of aan den rugt1)ijde Opistltobrancllien),meteen aars
teopenen;1)ijeenige'I'ulmonaten(geslachtenOnchidium,
Vaglnulus), waar de longholte zich aan hetachtereinde
desllchaamsopent,bevindtzich echterook indenallillleid daarvan deaars:en welaan debuikztjtlevanllet
dler.Deze algemeene lnrichtlngvanhetdarmkanaalkomt
ook voorbildeDentiliden en de Hyalelden,1)iJvormen
d
erllalvewierkopqedeelterudlmentairis.Dikwtlsverfoont echterhefsppsverteringskanaalmeerdaneenenkele
v
erwt
jf
ling,enin dezegevallen isveelalmoei
ljktebepalen welke daarvan als het equivalent van demaagder

de

l
ellgte is zeer verscllillend;alseen tamelijkwelfloorgaande regel geldtdatde pllytopllage soorteneenlallger
en nleer gewonden darnlkanaal llebben danzoöpllage
soprten,evenalsdithetgevalisbijdegewerveldedleren;
oppervlakkigzeervan datderoverigeOyisthobrancllien
ve
rschillelld,islletdarmkanaalderAeolldien,btjwelke
de galkanalen op een grootaantal punten inmonden en
zich voordoen als zich vertakkendeuitstulpingeltvanllet
darnlkanaalzelve.HetdarnlkanaalderC ephalopoden
llegintachter llet groote slokdarnllloofd meteennauwen,
langen slokdarm, die den door llet kopkraaklleen gevormden ring doorgaat,een dwars doordelicllaamsholte
gespannen spieraclltig tusschenscllot doorlloort,en inde
da
araclltergelegen maag mondt;llijdeachtarlnigenbevindt zicllvöör dit puntnog een zakvormige uitzetting,

een krop ofvoornlaag, die biJ de tienarmigen steeds
sclllntteontbreken.Demaagzelfiseenrondeofeironde

zak,met sterke spierwanden;(lc pylorus,lletpuntwaar
de darm uitde maag treedt om zicllweder voorwaarts

te wenden,llgt steedg nallij de cardla(plaatsvanintredlng van den slokdarm); de zich achterwaarts uit-

strekkende nlaag steltalzoo een Tuimen blindzak daar;
aan de m aagkomt nog een lllindzak voor,diezich inllet
begin van den darm opent; in den llodem van dezen
blindzak, die watvorm en groottelletreftnog groote
versclllllen oplevert,openen zlclldeuitdeleverkolllende
galvaten,waaruitblilktdatdezezak nietistevergellken metdeninplaatsing ernledeovereenkolplendenlllindzak der Lamelllllranchien en vatlsontmlge Prosollrancllien;het is te lleschouwen als een1)tk
'omenddeel.
dienende eensdellsa1sreservoir voor de gal,anderdeels
vernloedelilk voor lletafscllelden vanlletvoordeverterlng noodlge maagsap,daar de ldlangzelvegeenklleren

vertoont Dedarntgaat1)j deCepllalopodenlletztjbsjna
recllt door(geslaclltLoligo)of,na eene (geslaclltSepia,
Octopus)oftwee(gcslaclltNautilus)windingen tellellllen
gemaakt, naardezi
cllindelniddelli
jndernlantelholte
openendeaars;inwendigvertoont111
joverlangsclteplooien;
zp-11llillllenvlakte,evenalsdellinnenvlaktev dengenoemdenlllndzak,ismettril-epitll
ellunllekleed.Deaars:1)
$j
d.
eaclltarmigeneen eenvoudigeopenillg,is1)( detlenarnvlgen onlzet nlet kleine lollles,die tezamen ecnsoort
kleptoestelvornlen.

'
Fbr-:p..0okindezeafdeelingv/h dierenrtik
waarin zoovele verschillende diervormen zi
jn

saamgevat,en waarin uitersten vaneenvoudigheid en van saamgesteldheid van maaksel
voorkomen als in geen andere afdeeling,is
het niet anders dan te verwachten dat ook
deorganendervoedi
ngaanmerkeli
jkeverschillen aanbieden.lnderdaad,terwi
jlvelewormen

biieen gesloten bloedvaatstelsel en eigene

ahemhalingsorganeneen volkomen ontwikkeld
spi
jsverteringskanaalmetmondenaarsbezitten,
lln eranderedie alleen een mond en geen aars
galvaten,diezich bj dezealtijdin demaagopenen,bt z'
pi
jsverteringssommlgf
aGaqff
arqpodenin een nietverwjd gedeeltevan hebben,en nog anderedieeene
Lamellibranchien moet worden beschouwd, omdat de

A rm kanaal.
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id
ët
nd
van 0
e0
en
holte,bloedvatrnelladeznilalingsorganengeheel eenigt il1 zichedei
n
kwi
dj
al
rs
m,
deenfunc
wotr
k

missen,waarbi
ldusookeenmondontbreekt.Bij maag en Van
j
dezelaatstentcestoden,Acanthocephalenlgri
jpt welmaagdarm genoemd;hetismeestalhetzi

devoedinguitsluitendplaatsdooropneming van eenvoudig buisvormig of vertakt;tusschen
voedendestosen in opgelosten toestand doorde deze beide hoofdvormen komen nog andere
weekehuidoppervlakte,derhalvelangsosmoti- voor, vzaarbi
j de darmbuis op regelmatige
schenweg;de huidvervultbijdezedieren de- afstanden geplaatste blindzakvormige Luitzetzelfdefunctiea1sde darmwand bijanderedie- tingen of ook wel ondiepere insnoeringen
ren.Zonderlingernog dan hetgeheelontbreken heeft;niet zelden ontbreekteen aars,enwaar
van een darmkanaalis de rudimentaire toe- deze voorkomt,opentze zi
ch gewoonli
jkaan
jl de mond zich aan de
stand daarvan bi
j de zich hetnaast aan de dë rugzijde, terwi
Nematoden sluitende geslachtenM ermig?Gor- buikzi
jde bevindt;zeer dikwi
jls onderscheidt
dius en Sphaerularia, omdatvelenderhlertoe zich de slokdarm dooreenbi
jzondermaaksel,
behoorende soorten indengesl
achtsri
jpentoe- nl.door dikkere, spierachtige wanden, door

stand vrij levende dieren zi
jn;het laatstge- de aanwezigheid van chitinetandjes ofplaten,
noemd geslacht heeft mond noch aars, en en bi
jvelen o0k door de geschiktheid om
alleeneenzich doorhetlichaampjeuitstrek- naar buiten in- en uitgestulpt teworden,en
kende dubbele cellenstreng neemt de plaats als een slurp uit de m ondopening te tredën.
in waar zich elders een darmkanaal bevindt;
De eenvoudlgstevorm van sptjsverterilgskanaalkomt
voorbijdeTurbe11arien,hlerbestaatltetmeestaluit
een ongeveer geli
jk maaksel hebben de
een blindzakvormig holte zonder eigen wanden,behalve
Gordiussoorten,doch de cellenstreng vertoont
dellokdarm ;demondneemtzeerverschillendeplaatsen

zich,bepaaldelijk bi
j drachtigewi
jfjes,alleen
in hetachtergedeelte van hetdier;bi
jMer-

in, een aars ontbreekt in den regeli'het gehecl duidt

Z0S1apilleneneen

den regel hebben de soorten dezer groep,evenalsde
P 1anarien geheetenafdeelingderTurbellarien,een vert
aktdarmkanaal;bi
j(
lelaatsten kan depharynxmeer
tot een slurp naar buiten worden gestulpt. Aan het

mis bevindt zich aan het vooreinde een door
chitine-ring
m0n , die toegang geeft t0t
doch deze eindigt in een blind toeloopende

eensl
Oo
mkbe
ar
vm
en,

buis; iets daar achter begintheteigenlijke
darmkanaal,met een blind vooreinde,terwi
jl
het 0ok achterwaarts blind eindigt;deraadselachtige omstandigheid datbi
j dieren een
orgajn wordt aangetrofen dat nietin staat
is zi
gn functie te vervullen, een darm kanaal
waarin geen spi
js kan doordringen, heeft
tot zeer uiteenloopende opvattingen aanleiding gegeven en is ten slotte door deonder-

zoekingen van Grenacher (1868) opgelost;
gebleken is dat zoolang deze dieren een
parasitisch leven leiden in de lichaamsholte

van verschillende insecten, zi
j aan het
vooreinde v/hlichaam eenkleinemondopening

hebben,die in een buisvormig darmkanaal
voert, dat zich door het grootste gedeelte
van het lichaam van het dier uitstrekt en
zich niet rechtstreeks buitenwaarts met een
aars opent,maar in een kanaal, waarin ook
de uitlozingskanalen der voorttelingsklieren
m onden)derhalvein een cloaca;later,wanneer

zi
jvrijlevende wezenszijn geworden en de
bevruchting plaats gehad heeft,sluit zich de
m ondopening en atrophieert ook het darmkanaal,waarvan ten slotte nog slechts het

achterste gedeelte a1s een cellenstreng,bi
jna
zonder holte, overbli
jft - een dier gevallen
dus van teruggaande ontwikkeling, die ook
bi
j andere afdeelingen in hetdierenri
jk menigvuldig voorkomen.De genoemde gevallen
uitgezonderd hebben de wormen,het groote

meerendeeldus,een spijsverteringskanaal;in

de gedaante en het maaksel daarvan echter
wordt een grooter verscheidenheid aangetroffen dan in eenige andere afdeeling van het

dierenri
jk.Als eennegatieveeigendemmeli
jkheid zou kunnen worden aangemerkt dat bij
de wormen slechts zelden duidelijke afdeelingen van hetdarmkanaal,diealsm aag,dunne
en dikkedarm enkunnenworden onderscheiden,
voorkomen; een als slokdarm herkenbare

afdeeling is echter bi
jna altijd aanwezig;het
eigenlijke daarop volgend darmkanaal ver-

op een toenadering t0t vele lnfusorieu.Een dergelijk
zeereenvohdlgmaakselkomtvoorbj sommige'1'rematoden (geslachtenAspitlogaster,Gasterostomum),dochin

maakselvalzltetspijsverteringstoestelderTurbellarienen
Trematodensluitzlchdatder 1$1oedzuigw orm enaan;
lliereindigttledarm steedsmeteen aarsaanderugzjde
van betachterste lichaanlseinde,boven ofzeldzamer in
hetmidden van een aldaar zich bevindende zuignap;de

steeds nabij of aan het vooreinde des lichaams geplaatstemond ishetzj omgeven van een dergeli
jkezulgnap,ofde zuignap ontbreekt,en dan kan doordemondopening een slurp naarbuiten treden; slechtszelden is

het darmkanaal eenrechtdoorloopende,tameli
jk wi
jde
buis;meestalkomen daaraan blindzakken voor Bijde
N em ertinel
1,1)i
Jwelkereedseenel
reningewandsholte
be
staat,ligt de mond aan debuikzljdeen voertnaar
een darm, welke recht door tot aan de zich aan het
achtereinde van hetlichaam openendeaarsloopt;meestal

isdedarm overzi
jngeheelelengtevoorzienvanondiepe
uitzettingen;eigenli
jkegri
jpwerktuigenaanhetveoreinde
van het darmkanaal,zulgnap,kaken en slurp,ontbreken
a
l
l
e
n
,
e
e
n
s
c
h
j
n
s
l
u
r
p
i
s
a
a
n
wezl
g.De Nem atoden,uitgezonderd de genoemde geslachten Mermis,Gordiusen
Sphaerularia,bezltten een darmkanaal,datzich aan het
vooreinde des llchaams met een mond en op eenigenafstand van lketachtereinde m eteen aars opent; ltet kanaallooptrechtdooren scheidtzlchaltijdintweehoofddeelen:slokdarm en darm ; de laatste bestaat voor een
groot getleelte ult den maag- olchyldarm,die ln een
korten endeldarm eindlgt, de slokdarm treedt op a1s
zulgtoestel en vertoollt zlch a1s een buis met dlkke,
splerachtige wanden en een nauwe holte,d1emeestdriehoeklg in doorsnede is,en met eenlge darmscheildraden
aan den llchaamswanë is bevestigd;aan hetaclltereinde

komt bijna altld een soortkrop voor; achterwaartsis
hijsteedsdooreeninsnoeringvan den darmgescheiden,
wlenswand geheelu1t een cellenlaag bestaat; de korte
endeldarm, waarln zich de maagdarm opent,islnwen-

digmetchltinellekleed;daarnaastliggengewoonljk tle
kl
leren,dieterzijdevantleaarsuitmonden.BtjdeC11aetop11oren begint hetdarmkanaal steedsmeteendicht
bj hetvooreinde,aan debuikzi
jdegelegenmond,terwtl
het met een zichaan de rugzl
jdevan hetlaatsteSegn
ment openende aars elndigt;meestal strekt het zich a1g
een rechtdoorloopende buls,zonder windingen,van hei
eene naarlletandereeindeuit;bi
j(
legeslachtenAphrodite,Euphrosyne,Pectinaria enz.legt het zich echterin
enkelekronkelingen;hetvoorstegedeelte,inzijngeheel
a1s slokdarm te beschouwen, kan no4meerofmindei
saamgesteldztn,gewoonlijksplitshtjzlchinafdeelingenj
waaraan verschillende scltrilversbjzonderenamen hebben gegeven;datgedeeltedatzich doorzàjndikkespierachtige wanden onderscheidten vooralbj hetgeslacht
Lumbricus tot krachtige ontwikkeling komt,wordt gewoonljk metdennaam spiermaagaangedmd;deeigenlàjkemaag1s,alsbàjvele anderewormen,metdenëarnk
s
aamgesmolten tot een mugdarm,diegewoonltk rejelmatig atwisselende insnoeringen en uitzettingen in '4g
achter elkandergelegen segmenten vertoont,die echter
zelden totlllindzakken worden,bellalve1)( hetgeslacllt

parmke lll.

--

1926 --

-

' -

Aphrodite,waar dit in hotl
gematehetgeval1s,lljkbaar om .(1e afscheidende en ppslorpende werkiny van
tlen(larm te vergrooten;op geheelhiervanafwilkendë
wilze geschiedt deze vergrooting der werkzameoppervlaktel)iJhetgeslachtLumbricus;hierstrektziclbdoor
de geheele lellgte van den darnteenvanzkjn rugztdp
olltspringende plooi uit,die nagenoeg rolrond is en op
verscheidenepunten lliJlla den tegenoverliggendenwand
llereikt;Willls noemde dit deelintestinum ln intestinq,
Morren gafhet den naam van typhlosolis;het ls te l)escllouwen als een dier menigvuldlge plooivormingen'die
zeer zelden in het darntkanaal van ongewervelde,echter zeerntenigvuldig in datder eewexvelde dieren voorkonlen. Algemeen heeft de wand van lletdarnlkanaal
der Cllaetoplloren een lluitenste laag van overlangsclle
en eelllllnnenste van dwarse ofkringspieren,Q1eecllter

nogin zeerongeltkemateIn verschillendegevallenontwikkeld zt
jn;tusschen den spierrok en lletepitllelium
llevindt zich een vaatlaag;llet epitllellunl isdlkwijls
plaatseltjk van trilcllien voorzien.HetsptisverteringstoestelderG ep113reeen wtjktlnveleopzlclttenvandat
van alleoverigewormenafen verschiltookbïjdeondersclteidene soorten dezer ordenogzeer;ztillellllen eeiz
s
lurp, een voorwaartsclle voortzettlnr van den hqidspierzak en in geenen deele te vergelpkeltntetden t0t
llet darntkanaal behoorenden slurp der Cllaetopltoren;
dit kanaalis in deze Orde sleclïtsl0saan denlichaanlswand bevestigd door eenige darmscllelldraden,nu eens

(geslacht Priapulus)is het zeer kort, daar lletrecht
doorloopt en op eenigen afstand van llet llcllaantseinde
zich aan derugzi
jdemeteenaarsopent;dltllweer,en
veelvuldiger, is llet lang en spiraalsgewts gewonden,
tein
rwtilhetaan hetachterstelicllaamselnd.enïeteenaars
e digt (geslacllten Echiurus,Sternaspis,Boltellia,'7
.P
llalassema),ofwel zich nallijlletaclttereindeomllulgten
dan eveneens in spiraalsgewjze windingen zich weer
naarvoren llegeeft(geslaclltenSlpunculus,Phascolosoma),
naar een aars, de ziclldan op korten afstand van llet
licllaanlsvoorelnde opent; in ditgevalontkl-onkelen de

voorsteen aclltersteafdeeling elkander,terwtjlïn deas
of spil de9 gezamenltke kronkellnpetteen splerisgelegen; in het algemeen lleeft llet darmkanaal een rolrondegedaante,zonder'plaatselijke éez-wtdingen;llijltet
geslacht Bonellla konïen ecltter aan lletnliddengeddelte,
den maagdarm,een aantaluitstulpingen voor,geltjkaan
denkarteldarm (lerzoogdierenworden aangetrofen;deinen uitwendige oppervlakte van het darmkanaalls nlet
een tril-epitheliuutgekleed.

Gelede dieren. Trots het getalsoorten,onder
dezen al emeenen naam saamgevat,vertoonen
de Qel e dieren in hun gehe'
ele m aaksel,

ook in de voedingsorganen,een opmerkeli
jke

eenvoudigheid;m et zeldzame uitzonderingen
hebben allen een zich van het voozeinde tot
aan het achtereinde uitstrekkend darm kanaal,
dat met een mond begint en met eeu aars

zich buitenwaarts opent;de aan ofnabi
jhet
vooreinde des lichaams, gewoonli
jk aan de
buikzijde,geplaatste mondopening wordtomgeven door deelen welke tot opneming van

d
e spi
js dienen en totde ledematen moet
rn
worden gerekend; nu eens strekt het spl
gsverteringjkanaal zelf zich ,recht door het
lichaam uit, van den m ond tot aan de zich
meestal aan het laatste segm ent openende
aars, dah weder iaakt het een grooter of

klesnergetalwindingen;hier en daarwordt
het door de omgelegen lichaamsdeelen min
of meer gestennd,boyendienis'hetdoordunne
bindweefselstrengen hier en daar aan den
lichaamswand bevestigd; overigens ligt het

vhj',en wordt omspoeld door hetbloed dat
de lichaAmsholte vult;een aandeuitwendige
lichaamssegm enten beantwoordende verdee-

lin: door insnoeringen in achter elkander
volgende &fdeelingen, geli
jk bij de borstel-

worm en in allerlei grootten voorkomt,ontbreekt ten eenenmale; we1is waar laten.zich
steeds drie afdeelingen:slokdarm,m aag- of

middeldlrm,enendeldarm,onderscheiden,doch
ùiet altld zijn deze afdeelingen doorbi
jzond
'ere plaatseli
jke verwi
jdingcn ofvernauwin-

Bamm kanaal.
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gen herkenbaar;,
evenmin komtaan deLinnenylakie van hetdArmkanaaleentril-epitiïèlium
voor dat. bi
j borstelwormen en weekdieren
zeer ilgem een is;daarentegen is steeds een
grooter of kleiner gedeelte dierbinnenvlakte.

inzonderheid nabi
j hetvoor-en achtereinde,
met een chitinelaag bekleed, welke bi
j de
vervelling mede wordt afgeworpen .en dus
bli
jkbaar met de lichaamsbekleedsels saamhangt

BiJdeScltaald1erenligtdenlondopenlnggewoqnltk
op eenigen afstandvan lletvoorelndeaalldellulkztde,
maar de jlokdarm waartoe zijtoegang geeftbulgtzlcll
meestal naar boven en naarvoren om ;ter plaatsewaar
de slokdarm in den nlaagdarnlovergaat,vçrwijdtzlcll
hetacllterste gedeeltevauden slokdarm toteendlkwljls
zeer rulnle krop,die gewoonljk maag of kauwtllaag
wordtgeheeten,ontdat daarin nietslechtseelllleglnltende
v
erterlllgmaarook een vermaling dersptjslptllala
tsgrtipt,
w aar deze krop ofkauwnlaag voorkomt,pul
etaclltert

ofpylorus-elnde min Ot'meer tepelvormlg ln lletdahrtlp

volgend,rechtdoorloopend gedeeltevanlletdarntkanaAl,
datbijde lloogereschaaldleren geenerleiverwijdlllgvem
topnt die als een eigenlilkenzaagzou kunnellwordelt
besclïouwd,maar meer lu zàjn geileel,totoylletpull
t
waar de endeldarm lleglnt,zoowelvoorde spvsverterlltg
als voor, (
le opslorplng dient, derllalve maag en darlll
lleide is;aan d1tgedeelte konlen doorgaaus eeltofllteel'
zich daarin opellende blindzakken 'en llllnddarnten voor,

d1evermoedeljk een voordespjsverterlng'dleuelld sap
afsclleit
lenyen welker maakselnogzeerverschillendls
1()
iJdeonderscheidenediervormendezergroep;deendeflarlkl ismeest kort en iets uauwer dan ltet voorgaantle
.d
eel van den darln;1)lj eenlge parasitlscll1)( audere
schaaldiçren levende soorten (de Rlllzoceplïalrlt) llestaat

alleen in den eersten toestand een darnlkanaal,datlater

verdwijntenhoogstenssleclttseen spool'ltalaat;ookl)(

de mannetles van .vele Roiatorien wordt e'en darlukanaalgemist,docllbijhenscllljnthetvan(lenaanvapgatte
ontllreken Hetdarmkanaal der Sp in ac11t1gen kollkt
in sommige opzichten nletdat der schaaldierenovereen,
verscllllter ecllter in andere van;zoo ontllreekt illltet
a
lgemeçn eenkquwnwag,bellalvebi
jdeTardigraden;bij
de schorpioenen evenwel komt aan heteinde van den

llauwenslokdarm een verwtding voor,dieals eenkrop
ofvoormaag kan worden aallgejluid;ook dellijllarecltt
opklimmende slekdarm dqrsplnnenmqndt,nazicltacllterwaarts recllthoekig te llebllen omgebogen,in een dergeltjke verwijdlng,dtehiera1seen zuigtoestelwerktelk
daartoe aan de blnnemvlakte van den liclïaanlswand
daarboven ingeplante spleren llezit;een ander punt,vAn

verschil met de schaaldieren isdat1)tjdespinachtigeli
duldelijker een btjzondereatdeeling a1bcllylmaagwaa'rneembaar is;alleen.bàjdescllorpioenen igdttgededte
slecllts in gerlnge mate verwtd;zn denregelechter,
bepaaldelilkbljdewarespinnen,vertoontzlcltëelnllet
voorlicllaant llevatte maag als een wildezak,waarvan
llhnllthrmelk ultstralen,gewoonltk vijfparell,die zich
een eindweegs in de pooten en voelers ultstrekken,ter-.
wijl erziclkboïendlen bijeenigen nog anderebenedenen bovenwaartsche bllndzakjesaan llevinden;deop de
maug volgende afdeeling,de elgenltkedarm,vcrvlllllt
ln lengte,overeenkomstlr delengte van lpetdier (lang
lli
jdescllorpl
oenenen Llnguatullnen,ulterstkortl)
tjdc
Pycnogonlden);bijtleechte spinnenmaaktdedarm een
kleinellinnenwaartscllebqcht,en ookbijsonlnllgeAcarinea vertoonthijeen,wlnding,overigensllgt11i)-gewoon11Jk gestrekt;achter-waartsverwjdtzlch (ledarm nllnof
meer en is door een insnoering gescltelden van den endeldarm,dle lletzij,geltk lliJdescllorpioenen,lang eù
overzt
jn gelteelelengteverwld,of,yeltkbi
jdesplqnen
kortis,maarzicltt0teen lletrekkelvkwijde/zakuitiet,
alvorens ziclt met de aars llultenwanrfs te openen;dit
gedeezte,weldlkken darnl genoemd,openren zlchkanalell,

die tle uitloozlngsbulzen vanultscllqltlings-orgvlen zijnln de klasse der Insecten levert lketmaakselvanltet
darmkanaal grooterverschlllenop,in overeenstemmink
met de hier beataande grooteremerschillen lndevoeding;
a1seentamelljk doorgaand verscllilmetdespinachtlren
en schaaldieren valtaan tegeven dat,terwijldewerkzameoppervlaktevanhetdarmkanaal1)ljdesohaaldieren
en vooral 1)iJdespinachtigen vergrootwordtdooruitstulpingen(blindzakkenofbllnddarmen),bijdeinsecten
deze vergrooting meer geschiedt (loordat llet voor de
vertering e'n opslorping dienend gedeelte zich verlengt

en dientengevolge zlch tn wlndlngen legt,terwtl de
lllindzak-,of bllnddarmvormingen,lloewelooklliervolstrektnietgelteelontllrekende,nimmer zulkeenomvang
berrlken als1)j (
lespnachtigen en schaaldierèn;lntusgclïen ,komen 0ok 1)p d: lnaecten vele gevallen vöor
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w
aamn hetdarmkanaalreclttdoorloûpt,bv1)t
jdemyriApoden,waar de slokdarm in een zeerlangen,rolronden,

z'ecltten maagdarm geleidt,die door een insnoering nog
ln twee afdeellngen ls gesclleiden,waarvan de voorste

alschylmaagkan worden llescltouwd,terwtldelangere
aclltersteafdeclingin een korten,dlkwtilsietsverwil'-denl
endeldaz-m ultloopt;alleenbijdeGloulerlden,wierlichaanl
llett-ekkelljk veel korter 1s,maakt 4e maagdarlu een
zicllnaarvorenen (lattwedernaaracltterenonllluigcnde
lis.Metlketalgelneenentaakselvan lletdarmkanaalder
geene ntetamorpllose ondergaande nlyrlapoden stemt dat
van de larven van vele lnsecteltovereen,derhalvein
dielevensperlodegedurendewelkelletlichaanlvoortgaat
metgroeien,totdatltetz(n wasdoltzlteefterlangd ende
spilsverteringsorganen verdernogalleen dlenellonkhet
voor stofmsselingnoodigcvoedselteleveren cn zoode
levensverriclltillgen te onderhouden, zonder dat llet
llcllaam meerln omvangofgewlcllttoeneentt;tocltneenlt'
hetdarmkanaaldervolwassen insectell,nadeInetamorphose,nog gewoonli
lkinlengtetne,waardoorltetziclt
ln windlngen legt,doch die verlenglnglletreftvoornamelijk datgedeeltelletwelk alseindtlarntls.tebeschouwell;
llet punt waar deze beglnt is te herkennen aan de 1nplanting derMalphigiscllevaten (debuizen dlea1suitloozingskanalen voordeurinedienen).ln sommigegevallen wordt echter ltetspt
jsverteringskanaalecrstna
d
e gedaanteverwisseling tot een doorloopendebuis,die
nlet eene mondopenlng beging en meteen aarsopening
eindigt.BiJdelarven vanll'
ljen,wespen,iclineumonsenz,
lleeft de betrekkeljk wijdemiddel-ofmaagdarm geen
gemeenschap metden korten elldeldarm,waarinevenwel
deMalphigiscllevaten monden,ltetzelfdegeldtvan den
mlerenleeuw,bijwelken deendeldarntlneenspintoestel
is veranderd; bovendien ontbreekt ook in hetlaatste
gevalen evenzool)iJdelarvenvanhetvcrwantegeslacht
Hemerolliusenvan somlnigewaterkevers(Dytiscus)een
mondopening;maardebeldegrooteonderkakenhebben
elkaan despitseen opening,diedoorecn kortkanaaltle
ln den slokdarm voert Tot deopmerkelilkheden van.
lletdarmkanaalderlarvenbeltoortnog dathetelndgedeelte'ervan bildlederLillelluliden toteelzsoortpomptoestellsgeworden,waardool
'wateringezogenen ultgedrqven wordt,evenals1)ljenkelesclïaaldieren ltetgeval
ls; docll,daar in dlt gedeelte van den darm van de
Libelluladen-larven zlch van talrijketraclleeénvoorziene
ploolenuitstrekken,treedthierdelleteekenisdezerverrichtlng als darmademhalingdutdeltjk aanden dag.In
het maaksel van hetdarlllkanaal der volkonlen insecten
treden vele wijzlgingen op,zelfs blj soorten derzelfde
orde,dleinvoedselenlevenswljzeverschlllen;deslokdarm tsbijeenlgen,1)v.b1JveleNetvleugellgen(geslacllten Libellula,Sialis, Epltemera,Plïryganea)en ook bij
enkele Schildvleugellgen (famllie Cllrysomelinae), een
eenvoudlge buls,dleoveralvan geljkewtdtels;doclï
1)t
jlletnteerendeelderinsecten bevindtzichdaaraaneen
verwljdgedeelte,datin lïetalgemeenalskrop(lngluvles)
kan worden bescltouwd,maarnaargelangvan zpn
- verrichting ook zuigmaag,voormaagofkauwmaaggenoemd
wordt; daaraankan lnen nogtwee ltoofdvormen ondersclleiden,in eenigegevallen nl lsdekropeenalztjdlge,
in antlere een eenzM'dlgeverwljdingvanden slokdarm;
ln heteerstegevalkunnen dewanden ltetzteenvoudlg
wqek en vliezlgztn,alsbigdewantseu,bàjenel1wespen,
ofwelaanhun blnnenvlaktebevinden zicltclïltllteplaatjes of tandles of stijve llaartjesln overlangschertjen,
waarntecle dan ook welgrootere dlktevan den splerrok
gepaardgaat;zoowordtdeyroptoteenlauwlnaag.gelijk
llijdesprlltkhauen,kreltelsenandel('ltt'llltbIe'1Igc'l'grI1.
alsmede lliJ vele Scltildvleugehgen (geslacllten Carabus,

barm kanaal.
uitstulping van den slokdarm is; de tweede is geken-

merkt donr deaanweziglteid van een korteren oflangeren holleltsteelwaarmede de zuigblaaszich inltetvoorelnde van tlen slokdarnl opent; deze vorm is aan de

Tweevleugelen eigen;bt deze llgtterplaatsewaarde
steel in den slokdarm overgaateen spieraclttlg plaatje,
lletzg zuigpbatje Deop den slokdarm volgendeafdeellng van hetspjsverterlngskanaal,demaag-ofmiddeldarnl,1)iJdelnsecten gewoonlijka1schylmaagaangeduid,
ls ntees.tal van dJen slokdarm of diens verwijdlng,de
voor- ot kauwmaag, dooreen soort van kleptoestelgeschelden, llestaande lletzij uiteen enkelekringvormige
plool of,gelàjk l)(jdesprlnkltanen en krekels,uitvler
otzes harde, naar elkander toegekeerdetepeltles,die
uiteen wilken wanneerdespijsll1de cllylmaagovergaat,
maarllaarteruglteerbeletten.Dezecllylmaag isdikwijls
een eenvoudlge cyllndrische buls,somszweltze plaatseltik aan;hare lletrekkelijke lengteen wijdtelslrlltet
algemeen lletgrootst1)tjdelarven enneemtafbijdevolkornen tnsecten,tenztjdeze voortgaan zi
ch nletharde
plantenzelfstandlglkeden te voeden, in welk geval de
cliylnlaag zlcllook ln eenofmeerwindingen legt;hoewel ecltter in het algemeen de regelgeldt,dat de zich
nlet vloeibare ofnlethetvlcesch en bloed van andere
dleren voedende iltsecten de kortsteen nauwstecltylnlaag ltelben,ls dit volstrekt geen doorgaanderegel.
O
vemgensbewi
jsthetmaakseldercllylmaagdatzt
jvooral
ltet orgaan iswaarin zoowel de verlering als de opslorpinggeschiedt;deinwendlgeepitheliumlaagiszeerweek
en bestaat uitrondaclltigecellen,zonderchitinebeklecdlng;ook isde cllylmaag in zeer vele gevallen de zetel
van daarin mondendebllndzakjesofklieren,dienueens,
als1)iJveleke-lers,degeheelebuitenvlaktealseenvlokkig llekleedsel overdekken,dan weer bepaalde plaatsen
innemen en dan grooterz'
àjn; vooralisdatlaatstehet
geval l)1J vele Recht- en Netvleugeligen,waar zulke
blindzakes kruisgewts,ten getale van vler (geslacht
Corydalis),zes (gesl.Semblis),acht (gesl.Perla,Blatta,
Mantis) oftwaalf (gesl.Gryllus)rondom lkA -begin der
cltylnïaagz(n geplaatst;bljhetgeslachtG-zyllotalpakomen slechtstweezulkeblindzakesvoor,maardezeziln
merkelij
k wi
jderdan bi
jandereverwantevormen,alsde
veldkrekels; bij desprinkhanen vertoontzich demaag
eenvoudig ter weerszijde zakvormig uitgestulpt, doch
zonder dat deze uitstulpingen scherp van demaaggesclteiden z(n;lltjkbaarbestaan erdusallerleitusschentrappen,van eenvoudige plaatselljke verwijdingen van
den maagwand aftotaan d1e gevallen toe,waarin deze
zeertalrkl
'te,maardan ook veeldunnereblinddarmples
draagt,die,ofschoon nog steeds a1s uitstulpingen van
den maagwand te beschouwen,toch tenauw zijn dan
daterdespijsin zou kunnen doordringen,maarveeleer
hetkaraktervan klieren hebben,waardoor hetvoor de
spilsverteringnoodlgemaagsapwordtafgesclteiden.Waar
de maag uitwendlggeheelglad is,(
l.1.noch duideljke
blinddarmpjes noch een vlokklg bekleedsel vertoont,
gelijk hetgevalisbt veleplantetendekevers,(geslachten Buprestis,Melolontha,Oryctesenz.),daargeschiedt
de maagafscheiding vermoedeljk door de ln dedikte
van den maagwand,even alsin demaagderhoogere
dleren,verborgen llggendelebkllertges. Dezehebben gewoonlijk degedaantevan rondeblaasjes,meteenenaar
deholtedermaaggekeerdeopenlngeneenprotoplasmabekleedsel aau de binnenvlakte,dat niet duidelijk in
cellen gesclteiden ls Dergelijkeblinddarmpjes, a1s biJ
verscheldene volkomen insecten voorkomen,worden ook

aangetrogen bi
j d: larven van verscheldene lnsecten,

wantlen heeft en alleen de achterste tandplaten draagt,,

dle dezein denvolkomentoestand nltssen.Zoo komen
drle kransen van blinddarnlpges&anlletvoor-,aanhet
acltterelnde en aan het mlddengedeelte der maag vande
larven van sommlge kevers (geslachtenOryctes,Melolontha,Cetonia),entweeparenlangebhnddarlnen aan ltet
voorste gedeelte van de lllaag der larven van sommlge
vllegen (geslachtSarcophaga)voor. Deop(lecltylmaag
volgeude darm isnietaltjdsclterp van tlezegescheiden.

ding 'krop, de tweede voor- of ook we1 kauwmaag
In ,llet algemeen 'hebben slechts die insecten een kauwmaag, welke harde, korte, t,ot btjten gescllikte monddeelen bezitten cn zicltltetzij met hardeplantaqrdige
zelfstandigheden voeden, of gellk bij vele rootkevers
hctgevalis,meteenlevendeprooi;durentegenllebben
z
ulke insecten die gecn harde of'alleen totopneming
van week en vloeibaar voedsel geschlkte monddeelen
bezitten, een eenvoudige vliezlge voormaag. Bij zeer
velezuigendeinsecten komthetbovengenoemdetweefle
geval voor,datn.l. de krop,dledan altijd eenvoudig
vliezig is,nieteen alzi
jdigemaarJen eenztdlgeverwi
lding van den slokdarm ls,welkemen dan gewoonlijk
zuigmaag of zuigblaas noemt.Ook daarvan ztjntu-ee
hoofdvormen te oldersclteiden; deeersjewordtvooral
bij de Schubvleugeligen aangetroFen;llier bestaat de
zuigmaaguiteen eenvoudigenpeervoraligenzak;dieeen

dellMk
' in de twéedevoort,zlclldaarbtjsleclltsallengs
vernallwende, tot ()p het punt waar de Malplgltlsche
vaten intreden e1t dat gedeelte van den darlttbegint,
lletwelk voornameltk,zoo nletuitsluitend,voorde excretie schijnttedlenen en derllalvealsendeldarm moet
lleschouwd worden Zeer dikwtlsbevindtzicltdezeinmo
ndingderMalpjghische,vaten onmiddelljkachterllet
achter- ofpylorus-elnde der maag Eelldunne damn,in
denzin dien mendaaraan1)iJauderedieren hecllt,komt
(lus slechts llij uitzondering 1)4j de insecten voor;het
gedeeltedatmçn chylmaagnqelutdlentzoowelvoorde
verteri
ng als voor de opslorpingvanhetvoedsel;het
meest nogwordteen dunne(larm indeordeder I'lalfvleugelen aangetroFen,bljde krekelsofcicaden bereikt
tleze zqlfs eenhuitengewonelengte,zoodathljversclleidenewlndlngen niaakt;bovendien vertoonthierdedarm
t
le opmerkel'
tkheid, dat hj,na zich eeni
gemalen ge

Clclndela,Dytiscus,Bostucltus),Netvleugehgen(geslacllten
Pallorpa, Tllerlkles) en Vliesvleugellgen (gesl Forntlca,
Cynips)Somsevenwel,nl.bàjtlekrekelsen eenlgekevers (geslaclït Carabus) lteeft de slokdarnktwee achter

elkatldergelegenverwijdingen,waarvandevoorstevliezige

men lloemt dan gewool
tli
jk alleen de eerste verwij-

Integendeel,in velegevallen zetzlch de eersteonmid.
-
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wolldeit te l1el)1)en, ziclt wederont naar vorelt keerten
door een plooivan het voorstegedeelte van.den maagwand wordt opgenomen, oln daaruit vervolgensweder
tDt
el)
vo
oTschsjn te komen,zoodathetden schijnheeft,zegt
-ère,dat de darln op twee plaatsen uitdemaagkomt.
Het voorste gedeelte van den darm is ln het algemeen

acute darmcatarrh dqen ontstaan; dikwijls

dart de naanz van rectum aan het korte daarult ontspmngellde llauwer aarselllde wordtgegeven Hetvoorste,
dulklte lmlsvornïtge gedeelte verschlltseerin lengte; i1k
h
etalgenleen isletI
)( delarvenzeerkort;ook l
)jvele
volkolnen lnsecten,vooralu1t de orden der Recht-,Net-

catarrh eenopzwellingvandesltmhuid,vooral
aan de klierachtige deelen, vergezeld van een
ri
jkeli
jke afscheiding van een sterk waterig
otsli
jmerig,voornameli
jk afgestootenepithe-

sluit zi
j zich ook bi
J een reeds bestaande
maagcatarrh aan ;op sommi
ge ti
jden,b.v.in
de warme zomermaanden, treedt de darm-

een dunnecyllntlrlsclleIlms,tllezlch meestalnabjllaar catarrh zelfs we1 epidemisch op, zonder dat
ultelndezakvormigverwtjdt,dltverwjdegedeeltewordt zich hiervan een bepaalde oorzaak laat aangewoonltk meerllepaaldeltkmetden naam rectumaan- geven.De darmsli
jmhuid vertoontbi
jdeacute
geduid,ecllter ook we1 dlkken darnkgeheeten,terwljl

en Vllesvleugellgen,verkrtgt de darm sleclttseenge- lium cellen bevattende vloeistof; de snelle

rlnge lengte,daarentegen komen eveneensgevallenvoor, vorm ing en afstooting dezerepitheli
umcellen
wa
arln de darm eene aaltmerkeljke lengtebereiktelt
gewollden ls. Aan den llinnenwand van het achterste behoortt
othetwezen derongesteldheid;bi
j

verwl
jdegedeeltebevlnden zlch lleestalop dwarse rjen
geplaatstetepeltjes,diesomsvoorallli
jSchild-enSchubvleugellgen,zeer talri
jk ztn.In ofachterditverwt
jd.
e
gedeelteopenen zich deaarsklleren,ltetzija1seenvoudige
Illlndzakjes of llllnddarmples ofvan een saamgesteld
maaksel,en ten getale van een twee of vler.

Darm naad. (Enterorrhapkie).Deoperatieve
vereeniging vau darmwonden doormiddelvan

de naad; hierbij is het niet voldoende de
wondranden op de wi
jze a1s ditaan de 0pperhuid geschiedt eenvoudig door naaien aan
een te hechten,wi
jlzijte dun zi
jn om weerstandbiedpnde oppervlakte te bieden, m aar
steeds moeten de baitenste sereuse vlakten,
welke een sterke neiging om te vergroeien

zware catarrhen ontstaan lichteli
jke darmgezwellen;bijdechronischedarmcatarrhplegen
de opzwelling van de slijmhuid minderen de
sli
jmafscheiding spaarzamer te zjn; deze
laatste is dan echter taaier.
De verschi
jnselen van de darmcatarrh zi
jn
verschillend naar gelang van den zetel der
aiectie.Bi
j de zeldzaam voorkomendecatarrh
van den twaalfvingerigendarm volgtgewoonlijk op gebrek aan eetlust en gestoorden
stoelgang een bi
jzondere vorm vangeelzucht,
catarrhale geelzucht geheeten , veroorzaakt
doordat de opzwelling van de darmsli
jmhuid
de daarin gelegen monding van hetgalkanaal

bezitten,z0o innig mogeli
jk met elkander verstopt en de galzich derhalve niet in den
worden vereenigd;van de velemethodenzi
jn darm kan uitstorten.Bijcatarrh vandelniddie van Lembert enJobertdegebruikeli
jkste. den- en onderste deelen van den darm daarDarm net,zie Darmkanaal.

Ilarllllletbreuk. (Enteroep%
àlocele). Breuk
waarbijeen deelvan den darm in het darmvlies is uitgezakt.
I:arm ollteteking. (Enteritis). Ontsteking
van de sli
jmhuid van den darm, van zi
jn
klieren enz. De D. treedt hoofdzakel
i
j
k
o
p
als catarrhale D.

entegen treden minderofmeersnelopvolgende
waterigeontlastingen op,m etofzonderkoorts,

en onderkoliekachtigepi
jnen;bi
jkinderenen

verzwakte gestellen kan hiervan een algem eene verm agering en uitputting het gevolg

zi
jn. Gaat deze toestand in de chronische

darmcatarrh over, zoo wisselt buikloop m et
of darmcatarrh en a1s langdurige stoelverstopping af,vergezeld van
diphtheritische D.De darmcatarrh wordt ge- allerlei stoornissen in de spijsvertering en
woonli
jk veroorzaakt door stoornissen in de sterkevermagering;bloedarmoede en een aanspi
jsvertering, vergiftiging (b. v. door ge- houdende hypochondrische gemoedsgesteldbruik van bedorven vleesch,visch,kreeften heid zi
jn hiervan menigmaalhetgevolg.
De behandeling der darmcatarrh heeftallerenz., waarbij vuilnis-alkaloiden en ptomeine
werkzaam zi
jn),verder doorruim gebruikvan eerstvoor deregelingvan hetdiëf)tte zorgen:
alcoholische dranken,door zekereziekten van sli
jmige dranken(haver-,ri
jst-ofgerstewater),
de lever, door gezwellen in de buikholte, sagosoepen,enz.;iskou-vatten deoorzaakder
door vreem de licham en , door ingewands- catarrh,zoo zi
jn bed-rust,warmedranken(afwormen,doorkou-vatten indeonderbuikstreek treksels van pepermunt, kamillen enz.) en
eui
b
nzs. Slechts zelden wordt de geheele darm- warme omslagen om hetonderl
ijfhet diendoor zoodanige catarrh aangetast,dik- stigst; is de catarrh toe te schri
jven aan
wijls strektzijzich uitsluitend ofhoofdzake- achtergebleven harde drekstofen, dan moet
li
jk hetzi
j over de dunne ofde dikkedarmen de behandeling m et het aanwenden van een
zelden alleen over den twaalfvingerigen darm afvoermiddel, liefst ricinusolie, aanvangen.

uit. De acute catarrhen (Enteritisct
zftxrr/ltzlïd, Bi
j zuigelingen, wier darmcatarrhen vooral
Catarrhu8 intestinalis) behooren tot de m eest in de zom erm aandenin degrootesteden,voorvoorkomende aandoeningen en worden meest
door plotselinge prikkelingen die een ontsteking teweeg brengen veroorzaakt? met name
door het gebruik van bedorven,glstende,zich
ontbindende of onverteerbare voedingsmiddelen en dranken, door het gebruik vaa

nameli
jk doorbedorven en vervalschtemelk,
ontstaan en het hoogste percentage in de
kindersterfteleveren,kan hetvroegti
jdig inroepen van geaeeskundige hulp niet te dringend worden aanbevolen, daar dikwi
jls een
buitengewoon snel verval van krachten in-

scherpe, de darmsli
jmhuid prikkelende mid- treedt Voert de dieetetische behandeling niet
delen, ontlastingdri
jvende middelen,bi
jtende tot het doel,zoo moeten zg. adstringeerende
metaaloxyden,door ophooping van verharde middelen, bismut, helsche steen, alul
''n,looidrekstofen,dooringewandsworm en,somsook zuur enz., alsmede opium-preparaten aangedoor gestold bloed in den poortaderbi
jhart-, wend worden.

leveroflongziekten;ookkou-vattenv/honder- Een bi
jzonder gevaarli
jke vorm van darmlijfoflangdurigekoudheiddervoetenenheftige catarrh is de ontsteking van den blinddarm
gemoedsbewegingen (schrik, angst) kunnen en het wormvormig aanhangsel, die meest

Darm eap.
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veroorzaakt wordt door ophooping van verharde en niet afgevoerde drekstoien,ingeslikte vreemde lichamen , a1s vruchtpitten,
stukken been,vischgraatenz.;zie Darmkanaal,

Barm stadt.

met het bronzcn standbeeld van groothertog
Ludwig 1, door Schwanthaler gemodelleerd,
de Paradeplatz met het Oorlogsmonument

1870/71, het in het n.o. daaraan grenzend
Hoftheaterplein met standbeelden van landbijMensch.
Darm sap, een door de sli
gmhuid van het graafPhilipp den Grootmoedige enzijnzoon,
darmkanaal,in hetbi
jzonderdoor deLieber- Georg I den Vrome, stichters der kessenkûhnsche en de Brunnersche klieren gele- Darmstadtsche linie, de Bahnhofsplatz m et
verde afsclleiding ;het D.doet zich voor a1s f'
raaie fontein en buste van den teD.geboren
een kleurloozevloeistotreageertalkalisch,en sclleikundige Liebig;op den hoek van Liebigwordtverondersteld bi
jveledierenfermenten, en Landwehrstrasseeen fonteinmonllmentvoor
vooral suikervormende, te bevatten ; het is den afgevaardigde August Metz Kerken in

niet bewezen of hetD.bi
j de spi
jsvertering
een belangri
jketaakvervult;hetwordtslechts
in zeer geringe hqeveelheid afkescheiden.
Barlllstsheede-hs
*tel. ziekeli
jke verbinding
tusschen scheede en darm ; bijdoorbreking
van materie van bekken-abcessen na peri-en
parametritis wordt een verbinding daargesteld
tusschen dunnen darm en scheede;de darm-

nabijheid van de Marktde prot.stadskerk

m et gothisch koor en een bezienswaardig renaissancepraalgrafvan oeorge 1;op deW ilhelminenplatz de in 1827 door Moller in den
sti
jl van het Pantheon te Rome gebouwde
r
h.aze
ke
me
tlVan binnen 28
d-katgl
nrk,
koe
pe
en zui
ml
ee
tn die
en
schragen,
00n
schoone m arm ersarcophaag van groothertogin
Mathilda,het werk van W idnmann;verderde
gothische stadskapel,de vroeggothischeMartinskirche,dein 1894voltooidelohanneskirche,

inhoud neemt dan ten deeleofgeheelzi
jnweg
door de scheede;heeling is slechtsdooroperatie mogelijk
Darmseheil.(Mesenterium) Groote plooiv. en een nieuwe r.-k.kerk,1899.W ereldli
jke
hetbuikvlies,welke bi
jden mensch aan den qebouwen:hethertogeli
jk residentieslot,ten
achterwand van debuikholtevan den tweeden tl
jdedergravenvanlfatzenelnbogen(15deeeuw)
lendenwervel af,den geheelen darm m et ZJ
i-n aangevangen, onder landgraaf George 1 omvaten,zenuwen enz.omsluit eninzi
jnligging gebouwd,in 1671 van eenklokkespelvoorzien
bevestigt;in engeren zin is D.debekleeding en eerst in 1833 geheel voltooid; het bevat

van (
len dunnendarm,terwi
jldatdervolgende ten eerste de hertogeli
jke bibliotheek,best.
afdeelingen m esocolon en mesorectum heeten. uit 400,000 boekdeelen, 3300 manuscripten,
Zie Darm kanaal en lngewanden.
zeldzame verzamelingen van landkaarten en

Ilarlnsnede,(Enterotomie) operatieve ope- oude drukwerken enz.;ten tweede ri
jke ver-

niag van den darm voor het aanleggen van zamelingen van oudheden, delfstofen, coneen kunstmatige aarstotverwi
jdering van ik chyliën en petrefacten ; verder een schildeden darm gedrongen vreem de lichamen,ter ri
jengaleri
j, waaronder het beroemde doek
verwi
jdering van door kanker aangedane of van Holbein den Jongere:M adonna met de
van doode deelen van den darm, enz.
heilige l'
amilie; benoorden het slot bevindt

Barmstadt.1)Kreitsvandehessischeprov. zich het hoftheater, na den brand van 1871
Starkenburg,298 km 6 112,
000inw.,2 steden, nieuw opgebouwd en in 1879 voltooid; aan

20 landgemeenten.2)Hoofdstad van hetgroothertogdom Hessen en der prov.Starkenburg,
residentie van den groothertog, ligt op ongeveer

de M arkt het raadkuis,een bouwwerk in re-

naissancesti
jl,in 1568 voltooid;opdeW ilhelminenplatz het nieuwe palei8 deshertogs,verder verschillendeanderepaleizen,bankenvoor

geli
jken afstand tusschen handel enindustrie,benevensdeZuid-duitsehe
Mainz, Frankfurt a/M., Bank,indeRheinstrassehetstadhuis,een ruim

W wpsx v.
DARMS'
rADT.

Hanau en Aschafenburg,
onder 49O 52' N.B.en 80
39'O.L.v. Gr.,146m.bovenzeeniveau,rondom door
schoone parken en naaldboomwouden omgeven;gemiddelde tem p eratuur
in de lente + 9.6,in den
zomer + 18.
4,in deherfst

9.8 en in den winter +

stationsgebouw, een grootsch postkantoormet
daartegenover deKunsthalle,een in 1892 op de
plaats van het afgebroken tuighuisbegonnen
nieuw museum, een nieuw ,evenzoo in 1892
begonnen groot polytechnicum enz. De stad
wordt bestuurd door een opperburgemeester
en een burgelneester,twee wethouders en 'n
gemeenteraad van 42 leden;destad heefteen

vri
jwillige brandweer van 250man,eengoede

waterleiding, gas- en electrische verlichting,
1.50 C. Darmstadt telt, met inbegrip van de telegraaf, telefoon, enz. D. is de zetelder

in 1888 bi
jhetstadsgebiedingeli
jfdegemeente
Bessungen,72,400 inw.De stad bestaatuitde
oude stad (Altstadt)in hetoosten,metnauwe
en bochtige straten, en de regelmatig aangelegde nieuwe stad (Neustadt),ten westen
daarvan;in denjongsten tijd zi
jnin hetn.o.
(Blumenthalviertel)eninhets.o.nieuwestadswijken met fraaie,omtuinde woonhuizen en
villa's ontstaan. De hoofdgtraten van D.zi
jn
de Rhein-,Prom enaden- en Hûgelstrasse, en
deW ilhelminen-,Heinrich-,Amla-,Saalbau-en
Neckarstrasse; onder de vele pleinen mogen
genoem d het schooneachthoekigeLouisaplein

groothertogelijke hofhouding,der ministeriën

en van alle andere regeeringslichamen,benevens van het provinciaal bestuur van den
kreits Darm stadt, van het hooggerechtshof
van het groothertogdom Hessen, van een
kamer van koophandel, der postdirectie van
het hertogdom ; het heeft ook een garnizoen

(infanterie, kavalerie); .Pruisen en orootBrittannië hebben te D.gez= tschappen.Aan
instellingen van onderwi
jsheeft D.eentechnische hoogeschool, ontstaan uit de vroegere
ambachtsschool,met een 50-talhoogleeraren
en docenten en omstr.300 studeerenden,die

Darm stadt.
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Darm vernauw ln..

opleiding ontvangen in de hoogere bouwDarmeteen, dreksteen (Enterolith),harde,
kunst,tot ingenieur,werktuigkundige,schei- steenachti
ge klompjes van verschillende gekundige,electricien,enz.; verder een groot- daante en grootte, welke zich soms in den
hertogli
jk (in 1627 doorlandgraafoeorg 11 dikken darm, in den einddarm en vooral in
gesticht)en een nieuw gymnacium,en einde- het wormachtig verlengsel door verkalking
li
jk allerlei instellingen van middelbaar en van drekstoFen al of niet rondom een kern

lager onderwijs, een ambachtsschool, een
schoolvoorkunstni
jverheid,eenhandelsschool,
enz. Een z.g.groote persbezitD.niet,slechts
onbeduidendenieuws-enadvertentieblaadjes.
D.vormt hetvierde ri
jksdag-kiesdistrictvan

(vruchtenpit, vischgraat, beensplinter enz.)

vormen, en door hun gedurige drukking
allerlei ongemakken en zelfs gezwellen en
doorboring van den darmwand en daardoor

doodelijke buikvliesontstekingen kunnen ver-

het groothertogdom Hessen; afgevaardigde is oorzaken. Hun ontstaan wordt door overthans (1902) sinds 1893 Balthasar Cramer, wegende voeding met plantaardige stoffen en
sociaal-demokraat.Hoofdmiddelenvan bestaan door cbronische darmcatarrh begunstigd.Bi
j

zi
jn industrie (i
jzergieteri
jen,ketelsmederi
jen,
fabrieken van machinerieën, van chemicaliën,
van speelkaarten,rijtuigen,meubelen,cartonnages, chocolade- en suikerwerken,sigaren,
speelgoed,galanteriën,tapijten,lucifers,verder zeepziederi
jen, boek- en landkaartdrukkerijen,enz.),handel(manufacturen,wijn,olie,
leer, koloniale waren en producten derindustrie); het geldverkeer staan een Eliaalder
Rijksbank (500 millioen mark omzetperjaar),
eenbank voorhandelenindustrie,meestöarm-

den mensch komen dergeli
jke concrementen

slechts zelden en dan nog van geringegrootte
voor; veel m enigvuldiger en van aanmerke-

lijken omvang dikwijls worden zi
j in het
darmkanaalvan plantenetende dieren aangetrofen,voora)bi
j de herkauwers,echterook
bi
jpaarden,meestmeerdere tegelijkensoms
tot een gezamenli
jkgewichtvanverscheidene
ponden. Deze darmsteenenbestaanvoor900/a
uit phosphorzure ammoniak-magnesiatverder

uitphosphorzure en koolzure kalk,zjnrond
vlakte, zi
jn grijswitvan kleur en vertoonen
een schilferachligen Louw,die een laagsgewijs ontstaan aanduiden; a1s kern bevatten
zi
jmeesteenig methet voeder in hetdarmkanaal geraakt vreemd lichaam . Valsche
darmsteenen noemtmendeevenzoobi
jallérlei

stâdter Bank genoemd,een Bank van Zuid- of gefacetteerd, hebben een gladde opper-

Duitschland,eenvolksbank(20millioenomzet)

en meerdere private bank-instellingen ten
dienste. W at het verkeer betreft heeft D.
vier stations en ligt aan de li
jnen Mainz-

Aschafenbllrg,D.-W iebelsbach-Heubych (28
km.)en D.-Goddelau- Erfelden (16 km.
),der
Hessische Ludwigsbaan en voorts aandelijn dieren voorkomende concrementen, die uit
Frankfurt a.M .
- Heidelberg;verderheefthet aaneengekleefde plantvezels, haren, zandjke bestaanenmeez door
tramverbinding metGriesheim (7km ),Arhe'
il- klompjesen dergeli
gen (4 km.)en Eberstadt (6 km.
).De omge- een laag phosphorzure kalk zi
jn omgeven;
ving levert vele schoone punten Op,als b.v. deze brengen lichtel
ijk verstoppingskoliek
de Ludwigshoogte,242 meter hoog,op 4 km . teweeg. Zie ook Bezoarsteenen.
van D.,en bi
j Eberstadt aan denberg
wegde Darmstellose, darmvernauwing.
ruïnen van den burcht FrankensteH
ln, m et
graftomben uit de 16de en 17de eeuw in de
kapel.
D.w ordt het eerst in oorkonden der llde
eeuw vermeld; de oorsprong van den naam
is onzeker; volgens sommigen heeft de stad

Darm terinp.(Plttltisis enterica,EnterophtkiWd, Pktldsis ,
9.Tabes ïzlf6dfïzlt
zîï/. Algemeene

'

benaming voor alle zoodanige chronische

aandoenlngen van den darm en derbi
jbehoorende darm scheilklieren,welke door aanhoudende,moeili
jk te stillen diarrhee algemeene

h
aarnaam van hetbeekje deDarm,dathaar uittering veroorzaken. Hiertoe behooren in
doorloopt;het allereerst echterwordtde stad de eerste,plaats de tuberculeuse gezwellen
als Darmundstadt vermeld,welke naam door vandendunnendarm (
darmtuberculosel,welke
ve
r
bu
lnd
en wordt beschouwd a1s stad van Dar- zich hetmeest bi
jllet verloopderchronische
te beteekenen. D W aS echter in de
14deeeuw nog een Jorpz in bezit der graven
van Katzenelnbogen, dle in 1330 voor dit
dorp stads- en vestingrechten verkregen.
Na het uitsterven van de mannel
ijke llnie
der Katzenelnbogers (1479)kwam D.doorde
met landgraaf Heinrich I11 gehuwde Katzenelnboger erfdochter aan Hessen. ln den
Schmalkaldischen oorlog werd D. door het

longtuberculose voordoen; verder de tuberculeusegezwellenderdarmscheilklieren,welke

als onderli
jfskliertering (Paedatrophia, Tabes
mesaraica) het meestbi
jondoelmatiggevoede
kinderen voorkomt;voortsdeamyloid-ontaarding der darmvlokken,de syphllitische ver-

zweringen aan de darmsli
jmhllid,enz. Het
meestin het oog vallend verschi
jnselder D.
igeen chronische,gewoonli
jkallebehandeling

keizerlijk legeringenomen;hetoudeslotliet
m en daarop in de lucht springen. Na den
dood van Philips den Grootmoedige (1567)
vielD.bi
j de deeling van hetlandaandiens
jongsten zoon,George,die het tot zi
jn resi-

trotseerende en steedstoen'emendealgemeene
verm agering, vergezeld van bloedarmoede,

linie werd; onder hem en onder de landgraven Ludwig V,Ludwig V1 en ErnstLudwig
breidde de stad zich gedurig uit en onderde
regeering va: de groothertogen Llzdwig 1,
Ludwig 11l en Ludwig 1V, ontstond het
nieuwe D.

deling dient allereerst.voor eenlichtverteerbaar,echter voedzaam diëet te zorgen en op

meestalook vanaanhoudendekoorts;dikwijls
treden ook sni
jdende of borende pi
jnen op.
Bi
j vergevorderde gevallen heeftD.zoogoed
dentie maakte en stichter der Darmst:dtsche als al
tl
gd een doodeli
jken aioop. 1% behandoelmatige wi
jze de diarrhee te bestrijden;
overigens valt zijmet de algemeenetherapie
der tuberculose samen.
Darmvernauwingof.
Darmstenose(Strictura

Darm vlekken.
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s. Sfesp.
W: intestinalis) Een ziektoetestand indelucht;hetli
jk vanD.endatvan zijnstalwaarbi
j de tdoorgang van de darmbuis 'en knechtwerden des anderen daagsindentuin

daarmede de voortbeweging van den darm- gevonden. Zie oqk Bothwell en M aria Stuart.

inhoud in meer of minder mate opgeheven
De titel van lord Darnley ging bi
j erfenis
is;D.komtdeelsaangeboren voortatresie), over op dejongeretak Lennox,die in 1672
doch wordt ook door gezwellen,diededarm- met Charles Stuart uitstierf.- In 1722 werd
wanden van buitenaf samendrukken, door John Bligh tot viscount en in 1725 tot earl

darmkanker,doordraaiîngvaneendeelvanden
darm om zijn as,door darminkokering,door
darmbreuken enz.veroorzaakt.De verschijnselen der D.in'
lichtengraadzi
jnhardnekkige
stoelverstopping enkolieken,enindenhoogen
g
aad(algeheeleafsluitingvanhetdarmkanaal)
'r
nevige pi
jnen, drekbraking en snel verval
van krachten. W at de behandeling aangaat
is tegen de hevige pijnen en het braken

vanDarnley verheven;laatsteli
jk warenhoofd
dezer familie John StuartBligh,earlvan D.,
geb. 16 April 1827, overl.1900,opgevolgd
door 1vo F.W Bligh,earlvanDarnley,baron
Clifton, geb. 1859 (erfgenaam lord Clifton,
geb.1886).
Daroea. Diktrictshoofdpl.in despaansche
prov. Saragossa, schilderachtig gelegen in
hetgoedbebouwde dalvan Jiloca,heeftoude

opium het beste middel; verder zoekt men ringmuren met144 torens en twee gpthische
door'sterke clysteren en inblazing van lucht poorten en telt 4000 inw.; tenz.derstad ligt

in den darm ophetaangedanedeelvanden dePicdelaAlmenara (1438 meterhoog)en

darm te welr
ken;in sommige gevallen is het het meer Gallocanta. Overwinning van Alde nieuwe geneeskunde gelukt langs opera- fonso 1 over de Mooren in 1121.

tieven weg de den darm afsluitende oorzaak
Darondeau. (Henri Benolt François)
op tehesen(doordebuiksnedeoflaparotomie) Fransch muzikus, geb.te Straatsburg,1779,
of.we1'
doorhetaanleggenvaneenkunstmatige overl. te Pari
js,1865,opéras-comiques,balaàrs het bedreigde leven te Lehouden ;is de lets en pantomimes,muziek voor melodramas.
D.niet direct dooroperatiete overwinnen, Darondeau,(BenoîtHenri)gezegdBenoni,
zo0 wordt som s getracht den ,darminhoud ingenieur-hydrograaf, geb. 8 April 1805 te
een weg te banen doorlangsoperatievenweg Pari
js, overl.aldaar 1 Maart 1869,verlietin
een 'open verbinding tusschen de boven en 1829 de polytechnische school,nam van 1828
onder de vernaawiny gelegen darmgedeelten t0t1835deelaandehyprographischeOpnamen
daarte.
stellentzg.dàrm-ofentero-anastomose); der fransche kusten,maakte van 1835- 37
bedoeldegedeeltenzi
jnmeestaluitgezet(darm- een hydrographische ennatuurkundigestudieui
t
z
e
t
t
i
ng)
e
n
,
t
e
n
de
ele verlamd.
reisom de wereld,en leidde voortsd,voor'
Darm vlokken. Zie Darmkanaal.
nanmnte kustopnamen aan de Middelz. zee
Darnaud.(Jacques,baron)Franschgeneraal, a1s in 1840 biiSicil
,
ië,in 1841bj Sardinië,
gdb. te Bricy (dept.Loriet)1768,overl.te in 1851 en 1853-57 aan deital.kusten;in
Parijs,1830,tradalsgewoonsoldaatindienst, , 1865 werd hijchefvan het korpsingenieurson4erscheidde zich bi
j Neerwinden (1795), hydrographen der fransche marine enlidvan
streed in ltalië, volbracht bi
j Novieen be- het Bureau des longitudes; hi
j schreefeen
langrijk Fapenfeit tegen de Oostenrijkers, groot aantal belangrjke werken,waaronder
verloor bp den slag aan de Castegna hetlin- ,N otes dzfr le8 f'
v zf:rgzfïd;N otes d'
lfr le8 erreur8
kerbeen en werd doorNapoléon totgouverneur de cppî
s d'
tte8 J'
l
fz attraetilm8 Ipcll:w # bord
.pc,

van Genua,in 1811 tot gouverneurdeslnva- 1de8 l#fïvl:zdf: de lpï.
setdefer; Cour8derlgulides benoemd.
:lation des cpzzàptzd,
.Mémoires relatifs # l'ltydroDarnaut. (Hugo) Duitsch schilder, geb. qgraphie ettz'
?
zmagnahme terrentre;Dedcrï
ylfïos
.

28 Nov.,
1850 te Dessau,werd teW eenen tot '! des c/f:.s de CAïAI:,'Instructions dlfr les mers de
landschapschilder o.
pgeleid; m eest berg- en l'Inde; enz.
boschgeziohten en muurstukken.
t Darow a.Plaatsin Bohem en,districtPilsen,

Darnétal. Hooldplaats van hetkanton D. 1kanton Rokitzan, aan een zi
jbeek van de
(21'gem.,20.860 inw.)van hetfranschedept. ,Beraun,behoorttot de gemeente Kreuz,telt
Seine-lnférieure,4 km.vanRouaan,6740inw . 200 inw.,en heeftin de omgeving uitgestrekte
Iharney. Hoofdplaats van het kanton D. 1kolenvelden,i
jzerindustrie en eengrootezwa(20 gem.,8920 inw.)van hetfr.dept.vosges, 1
,velfabriek.
,
31 km .van M irecourt, 1430 inw.
Darrang. District,A ssam, Engelsch-lndië,
,
Darnley.(Henry Stuart,lord) Gemaalvan '4318 (()engelsche mijlen groot,310,000 inw.;
M ari: 'Stùart en vader van Jacobus l van :hoofdpl.Tezpu m et 4000 inw.

Groot-Britânnië, geb.,
1546,zoon van graaf Darre,mannetjesbi
j,zieBi
j.
Lennox 'tlid van een zi
jlinie der Stuarts, D'Arrest.(HeinrichLudwig)Duitschsterrengehuwd metMargaretha Douglas);D.huwde ,kundige, geb.13 Aug.1822 te Berli
jn,werd
29 Juli1565 metMaria Stuart,verloorechter ,in 1857 hoogleeraarte Kopenhagen,waarhi
j
spoedig door zi
jnruwheidenkarakterloosheid '1858- 61 den bouw van de nieuwe sterrenhaar achting; nadat hi
j Maria's secretaris, wachtleidde:hi
j overleed hier 14 Juni1875;
Rizzio,in haar bijzi
jn had laten vermoorden. hi
j schreef:Ueber dq8System &r kleinen #/t
4werd de breuk,trots de geboorte van priés neten zvpïyc/l:zlMars'
lfzlt
sJ'
upiter(Leipzig1851).
Jacobus,steedsdieper;toen hi
j kortna deze 'Re8u,
ltate ff'
lf8 Beobaehtungen der Nebelpecke'
Ifzlts
daad door de pokken werdaangetast,scheen Sternkaufe (1856),Siderum zlehv/p,
sprvvlobuerde'
verhouding'eeni
gunstigewendingtenemen; ,z'
cfbbpz,
s Havnienses (Kopenh.1867),en eenige
d'
ekoninginlietindenabi
jheidvanEdinburgeen 1werken in de deensche taal.

k
ein landlluisvoorhem inrichten;ditlandhuis
llarro.Kleine rivier in de spaansche prov.
.l
sprong in .
den ,nacht van 8 ,op 9 Febr.1567 Granada, ontspringt 13 km .ten n.o.van de

Darror
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anada in de
steandvGr
d
oet
vandenAlhaSmb
ierra-hJsaurv
ae
nl
a,,
bor
esyoooe
plt
do

Dara.

St.Saviours Charcll;de stratenzi
jnnauw,de
huizen voor een deel ouderwetsch en met

Granada en m ondt weinig veBdere
in de Genzl; houtsni
jwerk versierd:een brug verbindtde
zi
j levert oranada drinkwater;in haar bed- stadm etKingsbridge;de havenisvoorschepen
ding wordt eenig goud gevonden.
van 500 ton toegankeli
jk en wordt dooreen
Darror. Rivier in Somaliland, ontspringf kustbatteri
j verdedigd; zi
j wordtdoor vele
aan de zlzidhelling der Sangelibergen,en valt kleine schepen aangedaan,en van hier varen
na een loop van het westen naar het oosten ook de stoombooten der Oastle-li
jn op Zuidvan 400 km.in d:n lndischen oceaan.
Afrika uit; hoofdmiddelen van bestaan zi
jn
DarRullga.Negerri
jkinSoedan,zieRunga scheepsbouw en vischvangst,handelin haring
Darsz.Boschri
jk schiereiland in den kreits en stokvisch.D.,hetDertem outhevan Chaucer,
Franzburg van het pruis. regeeringsdistrict was in de middeleeuwen van m eer beteekeStralsund,77 km 2. groot;hetbevatde dorpen nis dan thans; het werd onder Richard 1
Born (1500 inw ), en W ieck (1200 inw.),en en onder Hendrik V1doorde Franscheningehet zeebadplaatsje Prerow (1500 inw.);de nomen: in 1190 zeilden van hier de kruisvan een vuurtoren voorziene noordpunt heet vaarders onder Richard Leeuwenhart uit;in
Darszer Ort.
1372 landden hierdeFranschen en Castilianen,
Dartford.Marktstad in hetengelschegraaf- in 1470 W arwick en Clarence ;in 1646 w erd
schap Kent, 24 km.o.z.0.van Londen,links het stormendqrhand door Fairfox ingenomen.
aan de rivier Darent,3 km.van haarmonding 2)Stad in Halifax county van Nieuw-schotis de Theems, in de North-Downs,bestaat l
and, Canada, 6300 inw. 3) Stad in Bristol
uit één zich in een nauw dal van de Darent county van den noord-amerik. staat M assauitstrekkel'de lange straatmetzijstraten.telt chusetts,3500 inw.
12000 inw.,heeftvelekerken,eengrootkrankDartois.(François Victor Armand d'Artois

deBourneville,gezegd)Fransçhtooneelschrijver,geb.te Beaurains,1788,overl.te Pari
js,
1867,was een dervruchtbaarsteen geestigste
vaudevillisten zi
jns tijds, schreef, voor het
klooster; D. is de geboorteplaats van W at meerendeelondermelewerking vanzà
inbroe-

zinnigengesticht,grootei
jzergieteri
jen,fabriek
van locomotieven, olie-, koren-, kruit- en
papiermolens,en indenabi
jheidoverblijfselen
van een in 1355 gesticht Augustijner zuster-

Tyler;in 1590 begon een Duitscher,J.Spiel- ders,Louis Armand Théodore D.,geb. 1786,
man,hier de eerstepapierfabriek inEngeland. en overl. 1847, en Charles Achille D.,geb.
Darthé.(Augustin Alexandre)Fransch re- 1791,overl.1868,en van Théaulon,Brazier,
volutionair, geb. te Saint-pol(dept.Pas-de- Dumersan çnz.,meer dan 200 stukken,waarCalais),1769,was bijhetuitbreken derrevo- van velen groot succes behaalden ;vermeld

lutie te Pari
js studentin de rechten,nam deel mogen: les Femmes dp/tftzf: (1809);1@ Partie
aan al de handelingen der revolutie,ook aan carrl: (1811);l
ePerruquieretle Coifeur(1824);
de inneming van de Bastille,werd in 1793 Monsiel
u'Pique-assiette(1824);Parisetfzpzltfre:
openbaar aanklager,nam deel aan de samen- (1827): l
e Ckâteau de vlp?l (
mele (1827);la
zwering van Babeuf,werd ter dood veroor- t/rï
d:ff: mariêe (t829):le f'
zfrl deCkampaubert
deeld,trachttevruchtelooszelfmoord te plegen (1835);le Fl
agrant délit(1841); la GtzA'
&v,
:c
lff
en werd 8 prairialjaar V (25 Mei 1797) ge- de Wyl#ps: (1845); Un f,ltlpl:,sfïgzf: pour fp'
guillotineerd.
faire (1846);Reculerpour Azlïdzf:rsauter(1854);
Dartllloor.Moerassig landschap in hetenpartois.(Jules François Armand d'Artois
gelsche graafschap Devon, 500 km2.groot, de Bourneville, gezegd). Fransch dichter en
bezat voorheen dichte bosschen,thansslechts tooneelschri
jver,kleinzoon van F.V.A.Darheidevelden en veengronden, waa
ve
rui
rhe
t Fe
zic
n;
h toi
s,geb.te Pari
js,1845,werd bibliothecaris
der bibliotheek te Pari
js, schreefgedichten,
geïsoleerde granietheuvels (tors)
hoogste punten zijn de Yes Tor (625 m.),en romans,envooraltooneelstukken(meestonder
de High W ilhays (621 m.). Hetis bezuiden medewerking van anderen),waarvan devoorde Trent de hoogst gelegen landstreek van naamste zijn:le Capitaine s@t
xi//: (1867):le
Engeland; de bodem is onvruchtbaar doch Petit A
zlt
zrgzfï,
g (1877); la Ftxzfdd: belle-ml'
re
bevat lood,ijzer,tin,koper,kaolinengraniet, (1877);le.
MW de8czffr:,
s(1878);leApvrgdpï:
kalk en geaderd marmer; in de omgeving de Lill
e (1883); l'Afaire Clémeneeau (1890);
van Yes Tor ontspringen bijna alle rivieren la Fcz.
zp,
ïlr: (1890);'
ttneIdylle tragique(1896);
van het graafschap.Het centrum van bevol- les Antibel(1899).
king isPrinceTown,benoemd naarGeorge1V,
Dartoll. Groot dorp in W est Riding Van
toenmaals regent; in 1806 werd hiertijdens het engelsche graafschap York,70* inw.
Daru.(Pierre Antoine Noël Bruno,graaf)
den oorlog m et Napoléon een gevangenisgebouwd, bestemd tot herberging derkrijgs- Fransch staatsman en schrijver, geb.12 Jan
gevangenen; na den oorlog werd deze ge- 1767 te Montpel
lier,tradjong inden kri
jgs.
vangenis ingericht tot naphtafabriek,in 1855 dienst, was in 1789 oorlogscom missaris,sloot
ich bij de revolutie aan,werd in 1793 als
kreeg zijhaar tegenwoordigebestemminga1s z
strafkolonie (convict prison);de arbeid inde verdachte gevangen gezet en eerstnaRobesveengronden geschiedt door veroordeelden. pierre'
s va1 in 1794 weer op vri
je voeten
j afdeelingschefbi
j
Dartmouth. 1)Stad,tot 1861 parlements- gesteld; in 1797 werd hi
borough, in het zuiden van het engelsche het ministerie van oorlog,kreeg in 1799 een
graafschap Devon,schilderachtig gelegenaan aanstel
ling bi
j hetRi
jnleger,enschaardezich
de helling van een heuvel, rechts aan de na 18 bramaire aan de zi
jde van Napeléon:
monding van de Dart in het Kanaal, ruim die hem in 1800 tot secretaris-generaal biJ
6000 inw.,drie kerken,w aaronderdeschoone, het ministerie van oorlog benoemde; in 1802
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werd hi
j1idvanhetTribunaat;van1805- 1809 en vond daarmee grootenbi
jval;zàjnpoëzieis
W aS hi
l
gn opeenhooping van allejintendant-generaalderfranschearmeè zeer welluidend,z-

in hetveroverde oostenri
jksche enpruisische
gebied;in 1811 bestuurde hijdeapprovisionnementen noodig voorderussischecampagne;
door Lodewiik XV111koelontvangenvoegde
hi
j zich na 1en terugkeer van Elba weer bij
Napoléon, en vieltoen btj de Bourbonsgeheelen al in ongenade;in 1819 kreeg hij
echter zitting in de Chambre des pairs. A1s
schri
jver werd hii vooral bekend door zi
jn
Histoire de la r/pz
fàlkzfc de Venise(1811).
Daru,tNapole
'on,graaf)Franschstaatsman,
zoon des vorigen,geb.lt Juni1807tePari
js,
erfde van zi
jn vader de waardigheid van
.

pair,nam in 1832- 48 een levendig aandeel
aan de parlementaire debatten in deChambre
des pairs,werd in 1848doorhetdepartel
nent
in de constitueerende en in 1849 in de w et-

gevende kamer gekozen;bi
j den staatsgreep
van 2 Dec.1851 belegde hi
j als vice-presi-

goriën echter vermoeit en zijn natuurschilderingenlatellonbewogen.W egenszijnnatuurwetenschappeli
jk stelsel,dathiiin Zoonomia,
pr tke lt
zzf
p,
sof prgcwïc life(179i)ontwikkelde,
stond hi
j eenigen ttid in hoog aanzien;onder
zY
ijn overige werken zi
jn te noemen:Phytolo# , prtltepltilosopltyp/'tvrïcl
f/fz
l
frcandguardening (18004, en het eerst na zijn dood verschenen Tketemple pé nqture,pr theprkfs of
,
spcïpft
y (1803);zl
gnPoetical'/lpA.
/f
r.
gverschenen
in 1807 in 3 dln.Naar hem noemdeRutlgeeen
plantengeslacht Darwina.

Barwin, (Francis) zoon van Charles Darwin,geb.16 Aug.1848 te Down (Kent),studeerde te Cambridge, en werd hier in 1888
hoogleeraar in de plantkunde;hàjwasmedewerkeraan hetwerk zi
jns vaders:Thepotrer
pé movement ïàl plants,en schreefeen groot
aantal natuurkundige verhandelingen.
Darwin. (oeorge Howard) broeder van
den vorige, geb.1845 te Down (Kent),stu-

dent een buitengewone vergadering derafgevaardigden, en deed het voorstel Napole
'on
af te zetten :deswege in hechtenis genomen deerdeteCambridgeindewiekunde,teLonden
werd hijeenigen ti
jdteVincennesgevangen in de rechten,en hield zich metallerleinatuurgehouden; op vri
je voeten gesteld trok hi
j kundige en sterrenkundige onderzoekingen
zich v.ooreenti
jduithetopenbareleventerug, bezig, en werd in 1883 hoogleeraar in de
aanvaardde in 1869 een hem door hetdepar- sterrenkunde en experimentale natuurwetentement Manche aangeboden kandidatuur als schap te Cambri
dge;hijschreef,behalveyele
afgevaardigde, en w erd tegenoverden regee- bi
j
d
r
a
g
e
n
v
o
o
r
h
ettl
'jdschriftNature:(Nnsan,ringskandidaat gekozen ;toen daarop in het gz
fïzlppzfymarriaqes (Huwelàjkentusschenbloedbegin van 1870 de keizer,om hetvermoeden verwanten,18f5),on tke rcpîpf
c histol'
y PJthe
te wekken dat de invoering van een consti- eartlt(1878)enz.
tutioneele regeering hem ernst was, Ollivier
Darwin.(CharlesRobert)Engelschnatuuropdroeg een kabinet te formeeren, wist vorscher,kleinzoon van ErasmusDarwin,geb.
deze Daru tebewegen zich m etdeportefeuille 12 Febr.1809 te Shrewsbury,studeerde aan

van buitenl.zaken tebelasten;de moeielijk- de hoogeschoolte Edinburg indemedici
jnen,
hqden veroorzaakt door het Vatikaansche daarop te Cambridge in denatuurwetenschapconcilie en zi
jn oppositie tegen hetplebisciet pen,en behaalde in 1831 zi
jn eersten acadenoopten hem echter na zeer korten ti
jd ontslag te nemen ;in 1871doorhetdepartement
M anche in de nationale vergadering gekozen

voegde hi
j zich bi
j de rechter-centruinzi
jde;
in 1876 werd hijvoor hetzelfde departement
lid van den senaat,en slootzich hl
ner bàjde
rechterzijfle aan;in 1879 werd hi
jnietherkozcn en trok zich daarop uit het openbare
leven terug;lli
j overl.19 Febr.1890.
Daruvlïr. Gem.in het komitaat Poschega,
Kroatië,6000 inw ,reedstentijdederRomeinen een drukbezochte badplaats;7 therm en,
42- 46O C.;ook m odderbaden.
Darvel. Dorp in het schotsche graafschap
Ayr,2000 inw.

Darw,bàjnatuurwetenschappeli
jkenalnen:

Oharles Robert Darwin.
Darwen of Over-Darwen.Fabrieksstad in
het engelsche graafschap Lancasterg 8 km .
z. van Blackburn,35.000 inw.,katoenspinne-

rijen,papierfabrieken,i
jzerwerken,steenkoolmi
l
-nen.
barwin. (Erasmus) Engelsch natuurvorscher en didactisch diéhter,geb.12 Dec.1731
te Elton biiNewark inNottingham,studeerde
te Cambrilge en Edinburg,en vestigda zich
te Lich:eld alsarts;hijoverl.18April1802
te Derby; als dichter trad hijheteerstin
1789 op met Lores of tkeplants,waarop in
t791, The hpft-ïc garden volgde; hàj zocht
hierin wetenschap en dichtkunsttevereenigen

CIIARLES ROBSRT DAuwlN.

mischen graad; in de herfst van hetzelfde

@
i
>
'
aarvergezelde hi
j de expeditie van kapitein
Fitzroy; hii scheepte zich 27 Dec. 1831.te
Devonport 1n,bezochtBrazilië,meerderepunteq yqB de westkust van Zuid-Amerika, ver-
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schillendeeilandenvandenGrootenoceaan,en ontstaan der soorten van planten en dieren

landde2 Oct.1836wederin Engeland;stoffeli
jke welgesteldheid veroorloofde hem zich'
geheelaan zijn navorschingen te wi
jden;hi
j
huwde in 1834metzijnnichtmissW edgwood,
betrok in 1842 hetlandgoedDownbijBeckenham in het graafschap Kent en leefde hier
t0t zi
jn dood, 19 April 1882; hi
j werd in
W estminster-abdi
j bi
jgezet. De wetenschappqlijke resultaten van zi
jn reis publiceerde

verklaart door Darwin's ontwikkelingsleer. De ontwikkelingstheorie is ouder dan
Darwin;voorhem hebben Lamarck,Geofroy
Saint-Hilaire en vele anderen reedsondernomen 'tontstaan der soorten te verklaren;
hun onvolledige arbeid echter bleef z0o

goed als onopgemerkt. ln het werk On fAè
origin p/'Speciesbymeansp/'NaturalS:l:cfïpzl,
pr tltePreserration pé Faroured Jbc:,
s in tke
hl
J in het onder medewerking van Owen en Sttntgglepr Life (Over het ontstaandersoorandere geleerden geschreven werk :Zoology ten door m iddel van de natuurkeus, of het

of the'
ppytw: of H.S.M .Beagle (5 dln.,Londen 1840-43),in het door hem alleen bewerkte Journalp/'researckesïzlfp tltenational
hhtory and geplpg;
y of tke '
pcrïpv,
s countries
risited ùï/H.S.M..
& .#/ (1829,nieuweuitgave 1860),en in zi
jn Voyagepr a zltzfzfrtl/ïdf
round the'
l
//pr/ts(1845). Deeerstevruchtzijner onderzoekingen was: .1. monograplt p/'
yedunculated and yc,
sq
sï/eCirr%
jledia (2dln.,Lond.
1851-53), dat op kosten derRoyalSociety
gedrukt werd, en waarop een geli
jksoortig
werk: 0n /'
pdyïlBalanidae (1854) volgde. ln
1859 verscheenhetberoemd geworden werk:
0n the prïgïs of q
syl
:cïc,
sb'
q Azletxzl.
s of natural
selection:hierin spreekthijalszi
jnovertuiging
uit, dat alle dieren en planten van eenige
weinigevormen afstammen,en datdeverscheidenheid der vormen is ontstaan door een invloed,dienbi
jdenatuurkeus(naturalselection)
noemt;dezedenkbeelden, die het,door vroeger: schri
jvers hier en daar aangevoerde

behoqd der bevoorrechte r>ssen in den stri
jd
om het bestaan) ontwikkelt Darcin de
volgende theorie: De organische wezens
openbaren een neiging om.zich onbeperkt te
vermenigvuldigen;daarechterderuimtebeperktis,isookdehoeveelheiddervoedingsmiddelenbeperkt,enishetderhalveonmogeli
jkdat
hetgetalderlevendewezenszichin eenomgevingdiegunstigelevensvoorwaarden bied
.tonr
beperkt vermenigvuldige;velen moeten,ten
ondergaanom alleron.
dergang te voorkomen;
vandaardenoodzakelijkheid vaneeneeuwigen
strijd,dq
en stri
jd,deworsteling om hetbestaan
(struggleforlifel;delevendewezenshebbeneen
nimmereindigçndenstrijdtevoeren,hetzi
jtegen
de andere wezens,hetzi
j tegendeongûnstige
levensvoorwaarden hunner om geving ;velen
gaan indenstri
jdtenonder;enkelenbehouden
de overhand; blijkbaar waren deze overblijvenden inhetbezitderbesteverdedigingsmiddelen,ofhetmeestgeschiktvoordeomringende
,

omtrent den oorsprong der soorten onder levensvoorwaqrden;dezebevoorrechtetoerus-

schepe en in elkander grijpende formules tingmetbeteremiddelenofgrooterweerstands-

weergaven, verwekten dadellk over de ge- vermogen is te beschouwen als een natuurheele beschaafde wereld een heftigepolemiek; keus,een uitverkiezing of bevoorrechting der
D. ging intusschen rusteloos voort nieuwe natuurvanenkelenboven anderen ;dehoogere

bouwstofen voor zijn theorie te verzamelen;
zi
jn: On fA6 rario'
ttn eontrirances by YAïCA
Britislt tzzl: foreign prc/lï4,
sarefertilized,etc.
(Lond.1862)handelt over debevruchtingder
orchideeën door insecten en overdegunstige
resultaten derknzising,enmuntuit,evbnalsal
zi
jnanderewerkenzdoorhelderheidengrondige
behandblingvanhetollderwerpiinTh:-/r:ylen/:
and Atzbïf:of &/ïAp,hïAlg plants gafhi
jderesultaten van belangri
jkeonderzoekingenàmtrent
debewegingenderslingerplanten;belangri
jke
latere Werken zi
jn verder: TltewtzrzWfïpzlof
animals t:zltfplants'
zs(@er domestication)(1868),
l
Th.
e descentof man and .
sc/ecfïps in ''eît
xfïpzlto
seœ (1871), The dzylrdyk
Wps ofthe:vlp/ïpzl,
gin
men and tlsïvltz/: (1872), InsectiroroIœ wît
- f,
s
(18754,TkeJlpyz,crofmorementinplant8(1880);
zijn laatste werk:The prmcfïpzlPJregetable
mould fArpzfg/ltke ffcfïpzlprworms(1881)toont
den invloed aan welke de aardwormen op de

eigenschappen,die de overblijvenden o'
verde
ongunstige invloeden dedeùzegevieren,zullen
zich door de overerving.op denakqmelingvn
voortplanten en bijdeze vastgelegd,worden;
bij den doorgaanèen stri
jd om hetbestaan
zullbn altijd demeestbevoorrechtenbehouden
bli
jven; steeds wisselende omstandigùeden
oefenen daarbi
j invloed uit op de organen;
deze ondergaan gedurig op die wisselende
omstandigheden berllstende wijzigingen,die;
qerst onmerkbaar gering, zlch vermenigvuldigen en nieuwe verscheidenheden van
individuen en in den loop des,ti
jdsnieuwe
soorten het aanzijn schenken; de organen,
die bi
j den strijd om hetbestaan hetbruikb'
aarstzijn,ontwikkelenzich,die,welkeweinig
of geen dienstbewi
jzen,zullen daarentegen
geleideli
jk verkwakkeneneindigenmetgeheel
te verdwi
jnen (als de oogen bijvele in den
grond levendedieren);sommige organenook

Darwin'sinvloed opdenatuurvorschingiszoo
grootgeweest,datmen hem den Copernicus
en den Newton der organische wereld heeft
genoemdJbinnen weinfgetientallenvanjaren
bracht h!i een algeheelen ommekeer in de
denkbeelden,methoden en doeleinden der natuurvorschers teweeg. Zie Darwinisme. ln

richting ontwikkelen (vleugels,handen),hoewelze in hunoorspronkeli
jkentoestand overeenstemden.
Doorzijnverdereonderzoeiingenenstudiën
kwam Darwin vervolgens tot het korteli
jk
a1s volgt saamgevatte stelsel: Daar in de
vroegste ti
jdperken van hetleven op aarde

vruchtbaarheid van den bodem uitoefenen. zullen zich naar het gebruik in verschillende

Aug.1897werd te Shrewsbury doordeShrop- slechts eenile weinige en zeer eenvoudige
shire Horticultural Society een standbeeld vormen, wellicht slechts een enkele vorm,
voor hem onthuld.
van planten en dieren hebben bestaan,is de

Darwinisme.Philosophisch stelseldathet ontwikkeling van het leven in zi
jn tegen-'

Darw inia.

-- 1935 --

Dae.

woordige veelvuldige vormentevergeli
jken
meteen wi
jdvertakten boom ;deOorspronke.
lijke levensvorm, het oerwezen, vormt den
stam ;daaruitzijnonder den invloed vanden
stri
jd om hetbestaanendenatuurkeusdevele
vormen ontsproten,die lnen thansa1s typen,

welanderezoölogenmeerderesoortenaannemen
IMeleslabradoria SAB.,Melesamakuma TEMM.);

ontloken takken, twijgen en bladpren; aan
een dereindtakken verschijntdemensch,ontsproten uit een dier, dat verwant was aan de
anthropomorphe apen.
Uitde polemiek overhet D.,is reeds een
omvangrijke literatuur ontstaan,waartoealle
geciviliseerde volken bijdragen hebben gegeleverd. Darwin zelf beantwoordt in een
viertalhoofdstukken alle,tusschen1859ende
laatqte tijdens zijnleven verschenen drukvan
zijn hoofhwerk,tegen ztjn stelselingebrachte

snoet,kleine oogen en ooren,stevige graafnagels aan de voorpooten, sterk behaarden
staart,en onder dien staart een klierzak,die
eea kwali
jkriekend vocht bevaf; de pels is
lang- en stijfharig,aan den rug gri
jswitmet
zwartgemengd,aan dezi
jdenroodachtig,aan
de voeten en de onderzi
jde bruinzwart; de
kop is meest wit met twee strepen ; het
wijfjeismeestkleineren lichtervan kleur:
in hetgetalzerkiezen,5/5,stemmendedassen
metde marters,i/d gedaantedaarvan,vooral

,

klassen,orden,familiën,geslachten en soorten
onderscheidt; de stamboom strekt zich (loor
alle geologische formatiën van beneden naar
boven uit,m et hier afgestorven,daar nieuw

Das.(Meles) Zoogdiergeslachtvandegroep
den Landroofdieren,Fera,en van de fam. d.
Marterachtigen.
Mzf,
sf:îïzltzimeestalwordtslechts
een enkele soort,M elesfcaw ,aangenom en,hoe-

dedasis 75 cM .lang,met een 18 cM.langen
staart,ongeveer 30 cM .hoog,en tot 20 kilogram zwaar,vangedrongen lichaam sbouw met
dikken hals,langen kop,sterk toegespitsten

tegenw erpingen,steedszich kenlnerkendedoor van denzeergrootengeknobbelden maaltand in

een zeldzaam eerli
jke zelfkritiek,steeds ook
metwaardigheid en opverzoenendewijzeden
soms bitteren spot,degrovepersoonli
jkbeden
en de nerveuse heftigheid van vele zijnerbestrijders tegepoet tredende;van de wetenschappeli
jke bezwaren, ten deele doorhem
voorshands beantwoord,zi
jn devoornaamste:

de bovenkaak, met de stinkdieren overeen,
metwie zijook den klierzakonderdenstaart.
gemeen hebben. De das komtin Europa tot
den 60sten breedtegraad voor,in Midden-en
Noord-Azië tot aan de rivier Lena;hetdier
legt aan eenzame plaatsen, aan de zonnige
zi
jde van begroeide heuvelen en ook wel

veroorloven hen als overgangsvormen aante
nemen; de enorme graad van wi
jziging in
levenswi
jzeenmaaksel,deweinigewaarschi
jnlijkheid datde natuurkeuseenerzi
jds orgauen
s-an zooweinig belang a1sb.v.destaartvan de
giraie,enanderzi
jdsorganenvan zoo wonder-

waarvan gewoonli
jk slechtstwee als in- en
uitgang,deoverigealsvluchtgangen enluchtbuizen dienen;in dithol,gewoonlijk 1à1:/2
meter onder de aardoppervlakte gelegen,en
zeer sober van bouw, houdt het dier zich
overdag op,en brengt hetgrootendeelssla-

voortgebracht;deonwaarschi
jnli
jkheidvanhet
qntstaandoordenatuurkeusvanzulkewonderbareinstinctenalsb.v hetinstinctderbijen;de
onvruchtbaarheid van gekruistesoorten en de
vruchtbaarheid van gekruiste varieteiten;de
onmogeli
jkheid om de opvolgendeschakelsin
den keten der levende wezens,de opvolging
deruitden oervorm ontsprotenvormen,aante
wi
jzen;hetnevenselkaarbestaanvanhoogere
en lagere diervormen. Totdeheftigstetegen-

das eenzelfdenestmet den vos,waaromtrent
n0g allerleijagersfabelen in omloop zi
jn.De
das is een weinig gezellig, schuw nachtdier;zi
jn voedselbestaatuitinsecten,eieren,
jonge vogels,reptielen,honig, vruchten en
wortelen,zoodathiialsomnivoorkanworden
aangemerkt; hi
j sfeept slechts weinig naar
zi
jn nest! overdag verschi
@
#
int hi
j dikwi
jls
aan den ultgang van hethol,vooralop zonnige warme dagen; de winterslaap dien hti

Agassiz (Essay on classipcation,Londen18594,
die tegenover de darwinistischeafstammingsleer de onveranderli
jkheid der diervormen
stelt: elke soort is afzonderli
jk geschapen,
echter niet a1s volwassen dier,maar als ei.
Bischof vraagt,hoe hetkomtdatdemensch,

pooten doorbrengt, eindigt tegen Februari,
en wordtbovendiennogdikwi
jlsonderbroken;
de paarti
jdvaltin0qt.;alsdanlevendedassen
meestpaarsgewijsbjeen;in Febr.werpthet
wi
jfje 3 tot b bllndejongen,welke totin de
herf'
stin hetnestbli
jveneninhettweedejaar
volwassenzi
jn.DedasLereikteenleeftijdvan10
totlzjaren;zijnvleeschiseetbaar,datèerjonge
dieren wordtzelfs alszeersmakeli
jkgeroemd
en geldtin Zwitserland en Frankri
jk alseen
delicatesse, hetbevatechternietzelden trichinen; de huid dient,wi
jlhijondoordringbaar is voor vocht,voor weitasschen,overtrekken van kosers en ransels,zadeldekken
enz-;demeestedassehuidenkomenuitDuitschland,Hongarije,Denemarken,Ruslanden Tartari
je; van le haren worden penseelen vervaardigd;het vet (dassevet)en bloed(dassebloed) was voorheen in de geneeskunde in

het bepaalde, standvastig kenmerkende der aan kale hoogten cnz.,zich een onderaardsch
soorten en de zeldzaamheid van vormen die hol aan m et vier tot acht zeerlangegangen,

volle saamgesteldbeid a1s b.v.het oog,heeft pende den winter door; soms bewoont de

standers van Darwin behoorde onderanderen ineengerold m et den kop tusschen de voor-

hoewelallevroegereorganismenonvolkomener
waren dan hi
j,in den strijd om hetbestaan
nietalleen overgebleven is.W atdemeening
der natuurgeleerden van den tegenwoordigen
ti
jd betreft,staan de ontleed-,plant-endierkundigen meestallen op Darwin'szi
jde,terwi
jldegeologenmindereensgezindzi
jn;onder
deze laatste heltLyell(Princ%àlesof g:p/pgy,
12ëedruk1876)hetmeestt0tdedarwinistische
leer over.
parwinia RvoGE. Plantengeslacht van de
familie der Myrtaceeën,met vijfaustralische
soorten, allen struikgewassen,,waarvan de
meesten in serres a1s sierplanten worden

gebruik;het vet is geelwit,riekta1sganzen-

gekweekt.

vet,en iszeervloeibaar.Dedassejachtge-
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schiedt door opwachting vZn hetbijdierzi
jn overhrt geheelmetvoor een vrouw envoor
nest,dooropjaging metafgerichtehonden,en haar ti
ld ongewone vri
jmoedigheid;zàjoverl.
door het dasgraven :het uitlaten van meer- 11 Sept.1872 te Pari
j
s
;haar bekendstewerdere honden in een dassehol,dat men ver- ken zi
jn: Le./:?
,
4dela reine (1839).Madame
volgens uitgraaft.0ud gevangen dassen zi
jn de 14 Sablière (1840), La .
rtlrgzfïy: deFt/rtfi
n het minst niet voor telnming vatbaar; bère (t842),Les /
9tz1.
:masquês(1842),Lec/lr
zfctz'
lf
*
Jonge dieren daarentegen kunnen zeer tam Piyon (1843),Les c/
zt
sf:cv.
r en d/kkzf: (l844),
'
en aanhankeli
jk worden.
Madqme la f>
rïzlcey'
:ede Conti(1846),La belle
184
6,t
radh,
in (
de
norg Frederik) geb. 9 Dec. twz ye14z #'pr (1860),Le8galanteriesdelt
Das
bae
Ge
f-cpzfr
geesteli
jken stand,werd in defapvï:X V (1861),Lenain #'
?
:diable(1862).
1871 kapelaan te Trier,zag zich in 1875 het Le8 dernières ff/lpAfrd de M adame Dv Barry

geven van bi
jzonder onderwds en daarophet (1864), Les '
spzf
z4er,
s de la .
llk6olc: (1865),La
uitoefenen van ziin geesteliike bediening ont- Bohêmets'
!4X vlle'
sïlc/:(1867),Commentfpvlzegd,richttein18t5hetpaufinus-Blattop,redi- bent/:8femmes(1867)2Le8arenturesd'unejeune
geerde allerleianderebladen,w erd bestuurslid #lcr','& (t870); hare lnterssante anecdotische
van allerlei r.-kath. vereenigingen, onderne- herinneringen zagen in 1897 het licht,onder
u de8 tlvfr:y.
mingen (als van de Veeverzekeringsbank te den titelM émoire.
Dassel.Stad in den kreitsEinbeckvanhet
Trier enz.), begon ook in genoemde stad
een boekdrukkeri
j en werd in 1898 in het pruis. regeeringsdistrict Hildesheim,13 km .
distr.landkreitsAken-BurtscheidtindenRi
jks- w.van Einbeck,1500 inw .
dag gekozen,waarin hijtotde centrumparti
j Dashond. Zie hond.
behoort;hiischreef,behalve verkiezingsbro- Daseen. Klein rotseiland aan de westzi
jde
chures: Wbcker ïz?z Triersclten Lande, fvlpc- der Kaapkolonie, tusschen de Tafel- en de
ritötim '
rrp//
c,
sc/lv/vp:d:l enz.

.

Saldanhabaai.ten w.van den DassenW rg.
Dasellitz,czechisch Dasic.Stadin Bohemen,
Daesen. (Michiel) Nederl. geneeslleer en
district Pardubitz,aan de Lautschna,linker- schri
jver, geb.21.April1809 te Zwolle,was
zi
jrivier van deElbe,enaandespoorlàjnW ee- geneesh.te Qroningen,HoogeveenenZwolle,
nen- Brfinn- praag- Bodenbach, 2200 inw.; en overl. in laatstgenoemde plaats,10 Oct.

suikerfabrieken.b'
lerbrouwerijen.
Dasehkow,(KatharinaRomanowna,vorstin)
geboren gravinW oronzon,russischschri
jfster,
geb. 28 Maart 1743, overl. 16 Jan. 1810;
haar hoofdwerk ziin de na haar dood uitgegeven Mlmoirs (18t0).

1852; hij schreef:Handboek roor de leer '
pt
xs
dei'
rtfc/zVs dergeneesmiddelen(t846),DeNederlanders '
,Al de Jfp/zfklzs (1848),Orer dedoel*

Juli 1812.

meli
jk grootvolume innemend lichaam,b v.

matiglteid ran het restigen ran rolk8plantingen

in '
l/
gtfrpzl:geulesten (1849)0nZ.

Dasylneter,dichtheidm eter,een door Otto
Dasellkow ka. Dorp in het district Oud- ouericke omstreeks 1650 uitgevonden endoor
Bychow van het russisch gouvernem ent M0- Foucby in 1.780 verbeterd instrument tot het
hilew,31 km.n.w.vanOud-Bychow,600inwr! meten van dedichtheid derlucht;deD.bestaat
overwinning van deRussen onderRajewskll uit een kleinen hefboom,aan het eene einde
over de Franschen onder Davoust, op 10 bezwaard met een weinig zwaar doch een ta-

paseijt,(George)eigenltjkW ebbe.Engelsch
schri
jver en kenner dernoerscheletterkunde,
geb. 1820 op St.Vincent,studeerde te Londen en te Oxford in de rechten,wijdde zicll
echterhoofdzakeli
jkaandeletteren,ài
jschreef
Tran8lation pé tke prose o1- younger Edda''
(t842),,Tlteophil'
usEutychianIts.érf?zzltlte prïgiklt
z/ Greek,ïp,Icelandic,Apz/
a-Gcrzpt'
/zlandotlter
îtdzl
//vt'
fg:,
:'' (1845).tql'
he Xpr.
st
lzppzli1%fcp/ffzà#''
(1858, in ,Oœford .
A'
yt
s/
;f,
f
/y''); van Asltjörnsen
vertaalde hiJ ttpopular tales Jk-pvlthe#p/.
::.
u-'itk txzl l'ntroductory essay on the prïgïo'lan,ll

tfï//kyïp?zofwpwlf/tfr tales''(1859)),
:Tales/'
A-ppî
tkeF/:/t
f/'(1873):2,Theyfpr.
yPJG1
,
'
8l>'
,tltep'
lffltxv/''
(1866)4t,l'
lte Fïk?zl
z
g: of theBaltic,atalePJthe
Nortltin thelotltcdzlfvry(1875);verderschreef
hàjromans:MAnnqls of t
zzlerentf'
uln'
J:''(3dln.,
5edruk 1870),,Tltree fp one,pr somewtx.
g.
stvc.
s
p'
lffoftltelifeofAmio'
a,LadySlreet-apple''(1872),
en:Half a life (1874).D.overl.11Juni1896.
Dash, (Gravi
n) pseudoniem van Gabrielle
Anne de Cisternes de Coutiras,markiezin de
Saint-Mars, fransch romanschrijfster, geb.
2 Aug.1804tePoitiers,huwdejongmeteen
offcier die later generaalwerd,verloor haar
ceheele vermogen, en begon toen romans

te schri
jven;langen iijd gafzi
j perjaar vtjf
of zes groote werken in het licht;zijbehandelt m et voorliefde galante avonturen,
liefdc-intrigues en de zeden der aristocratie,

een holle glazen kogel, en aan het antsere

einde met een klein gewichtje van goud,
platinaofeendergelijkemetaalsoort/datmetden
hollen glazen kogefevenwicht'maakt;plaatst
men dezen hefboom ondereen glazen stolp,en
verduntmen daarindoormiddelvan een luchtpomp delucbtzoodaaltdeglaskogelsenwelverder naar gelang men voortgaat de lucht te verdun, .'..
< zv
nen ;laat men daarop meer
'
;
' ->.'
lMCht in de stolp treden zoo
II
,l
'

'

11
,
1
, zalde kogel weer ràjzen,

lI
ang
.k
en 00k weer naar gel
l
Ij de lucht in de stolp dikker
verdicht wordt, laat men
1
$ :'1.l'
het toestel blootstaan aan
l
,
1
,
I, de vràje lucht,zoo zalelke
M .,
'
'w, verdikking of verdunning
door den schuinen stand
'
z ,
van den hefboom worden
aangegeven,nl. verdunning
t'
.
doordat de glaskogel daalt,
en omgekeerd. Het instru;
ment berust op de wet
fk.
van Archimedes; de beide
.
,
1r
9l
evenwicht m akende licha.11
men nemen een verschilDASKMBTER. lend volume in; het gewicht van de door den glaskogel verplaatste lucht Lq grooter eq 4er-

D asyproeta.
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Dattenberg.

halve verliesthi
j meer van zi
jn gewichtdan Engelsch-lndië, 183.000 inw,,hoofdplaats D.
het gewichtje;bi
j elke verandering van de ofDatiejah,28.600 inw.
diclltheid der omringende lucht zal de hefDatiei,dativus,zie Naamval.
booln dus van stand veranderen.
Datil' (Henri) Fransch letterkundige,geb.'
Dasyproeta. Zie Gordeldier.
te Saint-Hilaire-du-Harcouët (dept.Manche),
Dasyurina ofDasyuridae,zie Sarcophaga 1830, was langen ti
jd notaris, wiidde zich
Dasyllrus, geslacht van roof-buideldieren, later geheel aan de l
etteren en scàreefvele
zie Sarcophaga.
novellen en romans,a1s:lePilori(1887),les
pata,lat.meervoud van datum.
Cpzlfc,
s du '
rt
rrcï//p,z (1888),le Jftvïtwcd'ineliDatalllee. Landvoogd van Carië onder zl
t
t
/
ï
p
o
z
(
1
8
8
9
)
, la Cararansérail(1890),Fatale
Artaxerxes 11, viel in Ongenade, nam de wt
x,
syfpzl(t89t),l'Enfant(4lt
401t8pszl/(1895)?Yronne
vlucht en werd door den satraap Mithridates Tasquin (1898),l
e
Ra
c
k
a
t
(1899)enz.
die veinsde gemeene zaak met hem tewillen
Datisea L. Plantengeslachtv/dfamilieder
tiscaceeën,met enkele in het oosten en in
maken, verraderli
jk olngebracht, omstreeks Da
362 v.Chr.
zjjZl
@0
@.inlteem sche soorten,overbli
jvendeheesDataria,datarie,een omstreeks het begin
der 13e eelzw ingesteld ambt aan het Pallseli
jk h0f ter behandeling der loopende genadezaken, dispensati
ën en dergeli
jke;het is
een lichaam bestaande uit een prodatarius,
00n datari
us en meerdere subdatariën; het
leidt het voorbereidend Onderzoek derzaken,
de paus stelt de beslissing vast; na de pau-

ters met afwisselende bladen en tot lange
'
pluimachtigetrossen vereenigdekleine,grocnachtig gekleurde bloemen;deOpKretaenz.in
het wild groeiende D.eannabina,gelehennep,
wordt veelvuldig als sierplant gekweekt en

ook alsverfplantgebruikt;zi
j bevat n1.het
z.g. datiscine (zie aldaar),datmetalkaliën
en alkalische aardsoorten diepgele oplossin-

seli
jke beslissing verkri
jgen de dekreten van gen geeft.
dat lichaal
n hun dag ofdatum (vandaar de
Datiseaeeeën. Plantenfamilie van de orde
naam dàtariën)en zi
jn van datoogenblikvan der Passiiorinen m et slechts eenige wei-

kracht.
nige soortenz deels heelters,deels boomen;
Datellet. Dorp in hetengelschegraafschap debloemenztnregel
matigentweehuizig,'zeldBuckingham, aan de Theems, tegenover zamer tweeslachtig; de bloemkroon is klein
W indsor,lleerlijk gelegen in een vruchtbare of ontbreekt; het getal der meeldraden is
streek, bekend door de tuchtiging van Fal- verschill
endbijdegeslachten;eenesoortkomt
staff in Shakespeare's ,,luustige vrouwen van voor in Mexico en Californië,en de overige
W indsor''.
in de landen der Middell.zee en Oost-lndu
lé.
D atllan. Een der opstandelingen tegen
Datiseine, C21H2z01a.de bladerig kristalAlozes in de woesti
liseerende glycosid-bitterstof der wortels van
jn.
Dathenes.(Petrus)ofPierred'
Datisca. cannabina, die in Oost-lndië tot het
At
hè
ne
,
ge
b.
aanvang 16âe eeuw te Yperen, bracht zi
jn geelverven van zi
jde Nzordt gebruikt;door
ugd door in het klooster der Karlnelieten verdund zoutzuur wordt het in druivensuiker
#i
#e
te Poperingen,werdhiermetdehervormings- en datiscetine C35H1:06ontbonden;ditlaatste
ideeën bekend, verliet daarop het klooster, levertbi
j smelting metkaliumhydroxyd salivestigde zich eerstteLonden alsboekdrukker, cylzuur.
Dativus1 zie Naamval.
voorts te Frankfurtals qredikant,hield zich
ook eenigen tijd in Beleren op en begon Dato-w lseel,een wissel welks betaling op

daarop in Vlaanderen te prediken,waar hi
j
door zijn ruwe, krachtige welsprekendheid
velen voor de hervorming won;door landvoogdes Margaretha verbannen,ginghi
jweer
naar Duitschland, verscheen echter in 1672
weer in de Nederlanden en hervatte zi
jn
prediking,doorzi
jnruwheid,onverdraagzaamheid en rusteloozen i
jver veelbijdragendetot
de algemeene verbittering dier dagen; hij
overl.in Febr.1690 to Elbing; als schrijver
is hij, behalve door eenige op de gebeurtenissen zi
jns ti
jd betrekking hebbende geschriften,bekend door zi
jn gebrekkige over-

een aangegeven ti
jd is bepaald.
Datolitlt.Een monoklinischedelfstof,saamgesteld uit kleurlooze ofFroenachtigenz.ge-

kleurde kristallen van zullvormigen bouw of
tot grofkorrelige aggregaten opeengehoopt;

hardheid = 5;soortgeli
jk gewicht 2.9 tot3;

in scheikundigen zin is D. een tweederdesilicaat:H2Ca2Si2(B2)01
e,met37.5pct.kiezelzuur, 21.9 boorzuur, 35 kalk, 5.6 w ater,

welk laatste eerst bijsterke gloeihitte ontwi
jkt en daarom a1s scheikundig gebonden

moet worden beschouwd; oplosbaar in stikstofzuur, ontbindbaar door zoutzuur onder
zetting in het nederduitsch van de psalmen, afscheiding van kiezelgelatine, waardoor het
naar de fransche overzetting van Marot en de zeolithen nadert;voor desoldeerbuiqlicht

Beza;trotshun gedeelteli
jkeonverstaanbaarheid en ruwheid van vorm,bleven zi
jn overzettingen langen ti
jd inNederland,ingebruik.
Dati.(CarloRoberto)ltal.taalgeleerdeen
schri
jver,geb.2 Oct.1619 teFlorence,overl.
aldaar tt Jan. 1675,arbeidde met Capproni
en Redi aan de derde uitgave van hetwoordenboek van Crusca ; en schreef: Vite de'
pi
tt
ori ant
hei
d?
ich%(Levens van schildersderoud-

nl.Zeuxis,Parrhadius,Apelles en Pro-

togenes,Florence,1667)enz.

Datia. lnlandsche staat in Bundelkhand,
122

smeltbaar; het wordtgevonden bijAndreasberg in den Harz, bi
j Freiburg in Br.
,bij

Arendal in Noorwegen, in den tunnel van
Bergen-Hill in den n--amerik. staat NieuwJersey enz.
D atsellitz.1)District van Moravië,8162/3
km2. groot, 51.000 inw .:meest czechen, 184
gemeenfen; is verdeeld in de kantons D.
en Teltsch. 2) D., czechisch Dacice, stad,
hoofdpl.van het geli
jkn district,aan dem oravische Thaya,3000 inw.
Dattenberg. Dorp in den kreits Neuwied
111.

Datum .
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Dauberm eellil.

van het pruisisch regeeringsdistrict Koblenz, en in zi
rorlesllllgeit ?
@&p?-die .
/E
à3-p/t:
ï?/?)à:
???,
.
*i
Fn I

1000 inw-,wi
jnbouw,loodertsgroeven en bazalt,datbi
j groote hoeveelhedennaarNederlanll,wordt uitgevoerd.
Datllln, lat.: gegeven, werd oudti
jds aan
het slot van alleoorkondengeschreven,geli
jk
men thans nog zetgegereltenz.
;thans heel'
t
D. de beteekenis van aanwi
jzing van dag,
maand en jaar.
patllra L, Doornappel. Plantenqeslacht
'

A

l

p.9

I

?

<.

1

h! $%'.f
Nw.'

1 / * W<,
t'
zz
4
'
+A l
# ' # $$1
.!
I
& *
è
l
A

-#
I

e'

%

van de famllie der
Solanaceeën,m et12
soorten, kruiden of
struiken,inheemsch
in de gematigde en
warme st1*ek e n,
planten m et g esteelde bladen en
alleenstaande bloem en; de vrucht is
een grooteveelzadige doosvrucht;alle

z?
//'Dogl
èlatik (verschenen te Berlàin,1839)in
de duistere Hegeliaanschedialectiek een soort
philosophische restauratie van hetkerkelijk
dogma.
Ilaub.)bijnatuurwetenschappeli
jke nalnen:
Daubenton.

Dauba.1)Districtin Bohemen,4301/2km.2
.

groot, 26,400 inw.,68 gemeenten, omvat de

kantons,D.en W egstrtdtl.2)D.,czechisch
Dubâ stad, hoofdplaats van hetgeli
jknamig
district,2000 inw.
Dauban. (Charles Aimô) Fransch letterkundige, geb. te Paràjs, 1820, overl. 1876,
hoogleeraar in yeschiedenis, voorts conservator der keizerlljke bibliotheek,schrcef:La
i-tr/
?l//
?//
.
kàft?etles (7r/4/01.
s(t85t),Etudeq
slfz-Xlhte
//f
)/(
.
'
/,14 etyp/ltemps (1864),LesprisoitsdePai.is
's
f
l/f.
s la .
/?&,p/?//'
,
?
7
f
??l(t870)enz.
Dauban. (Jules Joseph)Fransch scllilder,
geb. 31 Mei 1822 te Pari
js, werd in 1849
.

-

directeur van het museum en de Ecole des

soortenzi
jnvergiftig Leaux-arts te Angers:hoofdwerken :Récep-

doordat hun deelen,
vooral echter de
%
bladen en zaden,een
N
sterk vergiftig , in
DArpltw STRAMONIUM ' kleurlooze prisma's
a.vrucht) b.zaad. kristalliseerend alkaloïd,daturinegeheeten,bevatten,dat
blijkensnieuwsteonderzoekingenm etatropine
identisch is. Een der vergiftigste en tevens
voor de geneeskunde belangri
jk
-ste soortenis
de ook in Nederland voorkomende soort D.
stramonium, de doorn- of dolappel(stengel
N
%
/$%

-

tion d'un étranger chez les trappistes;Trappistes se donnanf le baiser de paix avant la
communiornendp
; lant
Ma
ou
rttdu
ribunal
trappi
re
st
vo
e;
lut
Mionna
me Ro
ire
land se

(t873).
Daubenton. (Louis Jean Marie) Fransch

natuurvorscher, geb
29 M ei 1716 te Montbard , overl. 31 Dec
1799 als hoogleeraar
aan den Jardin des
.

e' %%
*

#

-

k JX zA Nt
.' a u
.e

w
'

p

Plantes te Parts, is #.-* . r . !
vooralalsmedewerker

J

gesteeld,eirond,ongelijkbochtig getand,vet- aan Buionzs mNatuur- . x,z/' - z
glanzig,bloem en alleenstaand, gaffel-en eind- l
i
jke historieJ'
''b
kendde,
P. e ) J
oe
standig; bloemkroon groot, wit van kleur, w aarvoor hi
.a.
zaden niervormig,zwart,éenjarigeplant,van over de ontleedkunde (
1/1: tot 1 meter hoog, bloeitijd Juli,Aug.; der zoogdierenhande- Tz'/. ,. - ->-:Nr4
veelvuldig op mesthoopen,kerkhoven,braak- lendegedeeltenschreef 2.
?', e;z- e z/
,1
liggend bouwland); de bij vergiftiging met die wegens hun nauw- jf,,
V ,
den doornappeloptredendeverschi
jnselen,die keurigheid ten deele 'J','
II
dikwi
jls metden doodeindigen,komengeheel nOghedenklassiekzi.in;.
--

overeen met die van belladonnavergiftiging; overigenshield hi#i
ch Louls DAuB1sx'l
'oN.
# zi
de bladen (Folia Strgmonii) zi
jn ofllcineel, bezig met acclim ativroeger ook de zaden(SeminaStramonii);a1s satie entheoretischeteeltproeven metpaarden,
tegengifbi
jdoornappelvergiftiging kunnen ne- merinosschapen enz. In 1864 deed de Sovensbraak-en afvoermiddelen(liefstRicinus- ciété d'acclimatisation in den Jardin d'accli-

olie),vette oliënrmelk,azijn,citroen-enwijn- matisation te Pari
js een standbeeld voorhem

zuur dienen.EenlgeexotischeD.-soortenmun- onthullen,het werk van Godin.
ten uit door prachtige bloemen, vooral D
Dallbelltollia.plantengeslachtvandefamilie
arborea en D.d'
lztzfl:plczlv:.
der Legumenosen met drie of vier in ZuidDaturille.Alkaloïd,zie Daturaen Atropine. Amerika inheemsche soorten.

Daub..(Kar1) Duitsch theoloog (prot.)van

de speculatieve richting,geb.20 M aart.1765
te Cassel, werd in 1794 hoogleeraar in de
philosophle aan de hooge landsschool te
Hanau, in 1795 aan de hoogeschool te

Heidelberg,waarhij22 Nov.1836stierf;zijn
Lekl.bltcltderKatechetik (Heidelberg 1801)berustgeheelopIfant'swijsbegeerte;dewerken
Tlteologl
gmena (1806)) en Einleitltn.
q'
J0l (las
Sf?z
4fNz
?
,
fvldet.Ckristl.flqf
/-ff/ïirf/?f,
s (letkt #
S'/tz/lfdpwnkt der Religion (1810), staan onder den

invloed van Schelling'sidentiteits-philosophie;
ten slotte ondernam D.in het werk Die f/pgtnatisclte Tkeelo@
qi
Feo/c/zF
kcr Zeitpf/cz-dieSelbstylfc/lf @?
1 der Hrissenscltaftdes Gyfkg?
pt/p?,
s (t833)
'

Dallbelly. (Charles Giles Bridle)Engelsch

schei- en plantkundige, geb. te Stratton in
Gloucestershire,lt Febr. 1795.overl.13 Dec.
1867,werd in 1822 te Oxford hoogleeraar in

de scheikunde, in 1834 in de botanië, hij
schreef: .
z1 (lescl.
ùltit
)n p/-actire and cf
rfïzlc/
l'
t
lll.attt
les (1826), Ilttl.
ot
luctiolt fp tlte .
z1tolttic
l'lteot'
y (1831),luectloes p/èclilllate (1862)enz.
Dauberlllesnil.(François Antoine)Franscll
politikus, geb te Salles (dept.Tarn),1748,
overl. te Perpignan, 1802, kreeg ti
jdens de
revolutie zitting in de conventie,voegdezich
bi
j de Girondijnen,nam in 1793 ontslag,hernam zijn zetefin 1795,werd 1idvandenraad
der vijthonderd,belloorde totde opposanten

Dallbié.
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tegen den staatsgreep van 18 brumaire en

Dalltlls.

Dallbigny, (Kar1Pierre) zqon en leerling
den vorige, geb.tç Parls,1846, overl.
1886 zond in 1863 alszi
jn eerste werk naar
hetlalontweelandschappenin:1'I1edeVaux
sur l'Oise en een Sentier, en voorts een ge-

moest daarop Pari
js verlaten:hijwasonder
hetDirectoire een derijveraarsvan den theophilantropischen eeredienst,Over welke secte
hi
j een werk schreef:Le cîf//cdes(ft/prt
xf6yr.
s
defl//f(fragment,1796).
I
b.
laubi
te Ba
é.i(
ns
JulieVictoire)Fransch schrijfster,
ge
(dept.Vosges),1824,overl.1874
te Fontenoy-le-château? 1874,was de eerste
vrouw in Frankri
jk die den graad van bacchelaureus en van licencié ès lettresverkreeg?
zij wi
jdde zich voorts aan hetonderwàjs;zi
g
s:''
#4:m:0,
?/w?-J?3?
,
.ïré
schreef:Du prpgrèsdans/':/?.
(1862),La femme7?t4?
/l)rt,al3Xlxesiècle(1866),
L'étnaltei
patitlitde 1a,écwzpc (1872).

V an

Daubigny.(Jean LouisMarieVillaind'Aubigny of)Franschrevolutionair,geb.teSaintJust, overl. a1s gedeporteerde op Cayenne,
1801, was procureur te Pari
js, werd in
1789 lid der Commune,speelde een belangrtjke ro1 b!i de gebeurtenissellvan 10 Aug

admlraal bevorderd. Hi
j overl.5 Dec.1897.
Daubrée.(QabrielAuguste)Fransch geoloog en mineraloog, geb. te M etz, 25 Juni
1814,overl.teParijs,28Mei1896,werdin1839

.

heele reekslandschappen,bi
jnaallenontleend
aan Normandië of aan het bosch van Fontainebleau.

Daublebsky, (Maximiliaan) vri
jheer van

Sterneck zu Ehrenstein, oostenr.zee-offcier,
geb.14 Febr.1829 te Klagenfurt,trad in 1847
in de oostenr. marine, werd in 1872 vice-

admiraal,ondernam inhetzelfdejaarmetgraaf
W ilczek een tochtnaar Nova Xembla om de

oostenr. noordpoolreizigers W eyprecht en
Il'lllbigllé,fransch staatsman,zieAubignê. Payer hulp te brengen;i
n 1888 werd hiitot

docent te Straatsburg,volgde in 1861Cordier
op aan de Academie des Sciences,werd in
en had o0k zitting in het buitengewoon tri- 187
2 directeur van de Ecole nationale des
*
bunaalvan 27 Aug.;Robespierre verdedigde ml
nes*nadat hijreeds in 1861 den leerstoel
llem tegen een aanklacht van diefstal;secre- VOOr geologie aan het Alusée d'histoire nataris aan het ministerie van oorlog in 1793, turelle had gekregen, dien hi
j tot 1891 bewerd hij na 9 thermidor gevangen geqet; hield; in laatstgenoemd jaar kreeg hijzàjn
later werd hi
j als medeplichtig aan den aan- emeritaat; onder zi
jn ruim 300 grootere en
slag der helsche machine zonder bewi
js tot kleinere werken zi
jn de voornaamste:Desdeportatie veroordeeld.
z'
9cr#?/@p/1glologiql
!eetpl/
'
oîlrl./pq
g#?
z
f:d'
tt#J.pq'

llaubigny. (Charles François) Fransch meltt #'
?
.
f Bas-Rltin (1852),obserrationsy'
lf'
r le

landschapschilder en graveur, geb. 15 Febr. 'zlfTft/z/?zpr./?/l'
J.
sz)
'
l: (1858))Reehercltespzyl
/rïp/oîftx/tw
s roclte'
?: #l
2 tz//.
'
r pltênomènes
1817 te Partjs,kreeg het eerste onderricht 8141. le striage #p.
van zi
jn vader (Edme D., landschapschilder, erl-atiques (1858); Substqltces zp?'
z
ll/rt
z/p.
s(1866),
geb. omstr. 1793,
Etl4des .s*f
/ol//lt
#/t/lf6,
: de #6%/p.g?'
,
c eœplrimentqle
overl. omstr.1842)
(1879),les Jfl/f/prïftw et 1@ Cpzlyfïfzf/ïpzld'u.g/p/?:
en van P.Delaroche,
(1886), les Ahzfz soute3-raines tzzf.r époqttes anontwierp aanvankeciennes (1887),les Eauœ .
spff/:rrtzïzlp,s # l'époque
Nq
.
actttelle (t887),la Gf/
zl/rtï/ïpzldes zzl'
Jzllrtxzfz méli
jkhistorischeland/
.
schappen in den acatalliques(1890).
i
.
--xxvlb.-3J
jx
j
(
.
9
9
Illtuclls Plantengeslacht van defamilieder
demischensttjl,vond
%j
:.%
,t
:
#
/
.*
s
yz
-r
U,/
#.
/.
echter spoedig een
k
Umbellifeeren, met een 20-tal soorten,ééne . > hx, .
kXy
> '.
2.
1 x
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I
het Salon,1838,was
een Vue de NotreIAl
tL14s FltAxçtlls
Dame;van 1843-48 CI.
DAIJB1(;sv.
zond hijaclltgroote
landscllapstukkenin
gezichten op Choisy-le-Roi, Fontainebleau,
M orvan enz.;met zàjn overigewerken:Soleil
couché (1849),1eslles vierges deBezons,1es
Bonds de la rivière d'Olzllins (1851),Vllesde
lavalléed'optevoz;Entréed'unvillage(1852),
Ecluse (
lans la vallée d'Optevoz,M are aux
bords de la mer;Motllin à Dordrecht(1872),
Lever de lune,Vue de Dieppe enz.verwierf
hij zich een eerste plaatsontler de f'
ransche
landschapschildersdernatllralistischerichting;
in hun geheelvormen zi
jn werken een zeldzame eenheid en oorspronkeltjkheid, steeds
bli
jftlltidelicaaten bezield,bekoorendedoor
zàjn treffende vertolking van diepgevoelde
natuur-indrukken. Ook zijn eallx-fortes zi
jn
Zeer
Pa
ri
js.
gezocht.Hi
j ovelleed 19 Febr.1878 te

ti
el den Groote a1s groenteen voe@i
Fd van Kar
dingsplantgekweekteD.ctvpfc,,de gelewortel,
roode wortel,peen,ook vogelnest en kroon-

tjeskruid gebeeten,een tweejarige plantmet
sti
jfbehaarden stengel, dubbel tot 3-voudig
gevinde bladen,vinspletigeblaadjesmetlangwerpig-lancetvormige slippen, drie- of vindeelige omwindselbladen, witten bloemkroon,
die in het w ild op grazige plaatsen en ook
langs wegen voorkomt,enoverigensop ruime
schaal wordt gekweekt,in Nederland,overig
Eurepa, Noord-Azië en Noord-Amerika,uit-

sluitend om den wortel, die,oorspronkeli
jk

droog en houtig,door de kultuur vleezig en
zoet is geworden,en geel en roodvoorkomt;

de plant gedijt op elken goed toebereiden,
sterk bemesten grond,heeft gaarne veelzon,
en komt het best tot ontwikkeling op kalk-

en zandmergel, terwiil bi
j gebrek aan kalk
het suikergehalte daait;zijgroeitzeerlang-

zaam en wordt licht door onkruid verstikt;
voor het uitzaaien bestrooit men het zaad
met vochtig zand, laat hetontkiemen en zaait
het dan uit in ri
jen die zich 20 tot 45 C.M .
van elkander bevinden,in 2 tot 3 c.M.,diepe
gaten, onderling op8- 18 C.M .afstand,waarna
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m en de Zaden met Vette aarde bedekt; de

le8 WolfrlpA?
.
,
g et ltf R1l.
88iel?égltft4glf 14 Wtr
z
pp/zffil
4l%

inzameling geschiedt hetbestbi
jdroogweer;
de zaaiwortelen worden zorgvuldig in den
kelder 'overwinterd; vivj'anden van de 'œplant
zijn de vliegsoortPsila rp:tzt,,de wormsqort
Elater '
s:g6fïd, de rups van de vlindersoort
Mamestra persieal-iae, de bladluissoort Apkis
papereris; beide eersten vallen den wortel
aan, de derde vreethet kruiz af,de vierde
zuigt den stengel uit. De a1s groente gebruikte wortelen bevatten gemiddeld 88.
84
0/f) water, 1.07 stikstofzelfstandigheid, 0.
21
vet,1.58suiker,6.59 stikstofvri
je extractstoffen,0.98 vezelstof en0.73 asch.Degelekleurstof die zi
j bevatten heetkarotine;uithet
sap bereidt men een stroopsoort; gerooste
wortelen dienen wela1s kofEesurrogaat. Het
overbrengen van een wildeplantin den kul-

française(1888),les .
Ebckz'
l,
9etla dccpp/tp eoalition,Cpôfolfz (1890);cenzijnermeestinteressante werken is Mon frèreetAzloï,souvenirs
d!enfanceetdejeunvse (t882).
Daudet.(Alphonse)Franschromanschri
jver,
geb 13 Mei1810 te Nîmes,overl.te Parijs,
16 Dec 1897, studeerde aan het college te
Alais begaf zich in 1857 naar Parijs,debuteerde hier als schrijvermetde dichtbundel
Les t
zzpzpzfrpld,
gp,
s (18544, werd secretaris van
den hertog van Morny,kreeg door deze bctrekking middelen om studiereizennaarltalië
en het oosten te doen, schreef een tiental
jaren voorti
jdschriftenenbladen,enbehaalde,
na lang vruchteloos pogen in allerleiricll
ting,
ziin eerste succe: met de novelle L.e petit
ciose,Aïdfpfz'
:d'un enfant(t868);van zi
jnove-

Daud.,bijnatuurwetenschappelijke namen:
FrançoisMarie Daudin.
Daudebardia. Geslacht van longslakken,
benoemd naar den franschen conchioloog J.
B. L.d'Audebard de Férussac,zie Férussac.
DaudévanPradas,oud-provençaalschdichter der 13deeeuw,geb.te Pradesinhetdept.
Aveyron,isdeschrijvervaneen20-ta1lyrische
gedichten en vantweeleerdichten:lesQuatl'e
rertllscardinales (opgedragen Estève de Chalençon,bisschop van Puy,van 1220tot1231),
en les pï,
s:t
zvz dec/zt.
s,
se.
Daudet. (Ernest) Fransch romanschrijver.
geb.te Nîmes,31 Mei1837,werd in 18t4bi
j

de fransche schrtivers van den nieuwstentijd
doen innemen,zi
jn de voornaamste:Tartarin
de T'
tp-t
z.
scps (t872), Conten t
f'
l
f lundi (1873),
FromontJ'
ez
l
fs: et.
J?ï:/:raên,
é(t874),Jack(t876),
le Xclp: (1877),lesWpï.
sen pzï/(1879),Numa
Roumestalb (188t), l'Eranglliste (1883),Saplto
(1884),Tartarin dzfrlesAl
pes(1885),l'Immortel
(1888), Port-Tarascon (verschenen 1898),la
Petitef'tfrpïd.
g:(t895),Soutiendefamille(1890),
Sourenirs d'un Ap?
AlfAl:de lettres (1888),Trente
alts de #t4rï,
:/
'.
z
1.trarers ma rieet-,
:.
9oe%trl-es
(1888);onder zijntooneelwerkenisl'Al.lésienne
(1872),hoewelnietwatmennoemteenhandig
in elkaargezettooneelstuk,inveleopzichten

tuurvorm geluks binnen weinige geslachten. rige werken,die hem een eersteplaatsonder

het aan het bewindkomen der reactie hoofd- een meesterwerk.D.behoorttotderealistische

redacteurvan het zlourna!offlciel'',in 1876
redacteurvan ml'Estafette'',in1887vanmpetit
Moniteur''; in aldeze bladen verdedigdc hi
j
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school;ook zi
jn vertellingen en verhalenzijn
voor het meerendeel stukken werkelijkheld,
waargenomen en gevoeld door een dichter;
h
i
jniszb
narlke
imp
estsrieofntist;watdeconstructie
va
ijo
nve
we
nr
be
, ontbreekt het velen
aan samenhang en geleideliikheid. waardoor

zijechtertegrooterkatuurli
j-kheid'erlangen.
pa
u
d
e
t
.
t
lu
l
i
a
Al
l
a
r
d
me
vr-)'
W eduwevan
den vorige, geb.te Pari
js,1847,schreefaan-

vankeli
jk in tijdschriften,waslaterdikwi
jls

me
dewe
er
hnade
arswe
ech
ge
o
ots
,etnlg
aht
fo,val
er
gens
ver
rk
ss
ct
hi
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rt
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Impressions de natItreetd,art(1879,een verz
da
ic
me
htj
li
ensgeh
ner
le
in
tt
nee
rrkin
ug
ne
dn
ige
uit
krb
ita
ieakrenje
),uEn
gd,
fag
ne
ce
(
l,wte f'tt
a-ïyïcssc(188y3,schetsjesuithe
t
i
n
t
i
e
me
levenl,Fragpteltt ddf'
?'
l lirreinédit(z1884,gewaarwordingen en opmerkingen?in denvorm
yau qqu jjagj)g:kj.
jj1l.
yjjjrjojjujtju;gyaugqjygtyjjpyjyqsyzoquvsu
AlphonseD.,geb.tePart.s,16#ov.1867,stud0erdeeenigentijdindemedicijnen,begonzich
echter vroeg geheelaan deletterentewàjden;
toegerust met een levendige verbeeldinrs.

kracht,aan een satirieken geest een neiglng
de conservatief-liberalebeginselen ;alsrom an- tot bitterheid parende,overhetgeheelminder

cier deed lli
j een 30ta1 werken het licht
zien,als;La #rJ?$'/.
:des Gol.
des,Fleurtpwlc/dtf
,
Martke,ztf/lrt
x,àval.sis:u
5.
f?ff
.
&/?)?:Robernier(1.879)
enz;zijn historiscbe werken hebben meest
allen betrekking op hettijdperkderemigratie
tijdens de revolutie en op datderrestaurafie;
de voornaamste zijn:la7%-)'
pko-blanche(18784,
H istoire des cpsypïo-lfïps.
s royalistes tf/
?
,
f Mid1
*
sous la J?6r
wp/zfffps (1881),Histoiredela.
//twftz'
?
,
frtzfïps (t882), Histoil-ede J'Alïprt
zfk
b'i(1886),
.

romancier dan kritikus,schreefhijeen reeks
van werken die van een zeer bi
jzondertalent
doen bli
jken:Gel-me et.
ppzf.
sdïlr:(1841,wetenschappeli
jke en philosophische causeriën),
Hael.
es (1892, roman over de erfeli
jkheid),
l'Astre ozpïr (1893, handelende over de volmaakte zelfzuchtvan hetgenie),lesJ.
fbrffcp/e:
(1893,een scherpe satire op demedischeweterschap),les ft
vt'
.
sen zzlt
o-c/l:(t895)?lesKamtcltatl
ca (1895) satire op de hedendaagsche

D audin.
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zeden), la Flamme etltombre(1897),Suzanne
(1897),AlpholtseptfzfAf(1898),Slbast'ézlGounès
(1899),benevens artikelen inFigaro,Nouvelle
Revue, enz. ln 1891 huwde h'
ljmetJeanne
I-llzgo, kleindochter van Victor Hugo,w elk
lluweli
jk in1895doorechtscheidingontbonden

Daum er.

daarna a1s generaal deelaan de OXPedities tegen de nog niet onderworpen stammen,en kreeg in 1850 als chef derafdeeling
nam

Algeri
jnsche zaken zitting in hetministerie
van oorlog ; in 1853 divisie-generaal, kort
daarop afgevaardigde,in 1857 senator,kreeg

werd.

hi
j ten slotte het Levelover de militaire diBaudin.(FrançoisMarie)Fransch natura- visie van Bordeaux. Hi
j schreefeen aantal
list,geb.1774 te Pari
js,overl.1801,schreef: Aerken overAlgerië,als Moeurseteoutumes
Traité llémentaire et cpz?zp/p/d'ornithologie(Par. d .zl./.gpo
-l (1857),L(b'
pï: arabe etla:pcïlflmu1799-1800,2 dln.weinig exactenonvoltooid), 'szfn/?lzl: (1869) enz;zi
jn hoofdwerk,belangllistp'
/
r: naturelle de8 reptiles (1802-04,8dln.
, ri
jk voor de paardenfokkerij en voordefranaltnhangsel OP BuFon's Natuurl
tjke historie), scheremonte-aangelegenheden,is:Lescheveau.r
.

Ilistoire zlt
/f?/r:J/: de8 rainettes,#:.
'
: grenouilles

tfr
?
,
f Sahara etlesmoeurs48
,
9désert(1858,7de
:/ des crapauds (1802), Histoire91tï&/0'
://éde8 druk 1874),met'
een intéressantcommentaar
t
/vfftp-zfplt
fp.
: ort
àares (1802);de meeste derin van dehandvan Abd-el-Kadertotaanhangsels.
zi
jn werken voorkomende illustraties werden Daullter (Georg Friedrich)Duitschdichter
door zi
jn echtgenoote geteekend.
en philosophisch schri
jver,geb.5 Maart1800
.

te Neurenberg,overl.13 Dec.1875 te W tirzburg,studeerde van 1817 afteErlangen ente
Leipzig eerst theologie, later philosophie,
werd hoogleeraar aan hetgymnasium teNeurenberg, moest in 1830 wegens ziekel
ijkheid
deze betrekkingnederlegge
loon
pba
,ehanbea1
tosonde zich
privaatz.o.van Benares,aan de Son,rechterzi
jrivier in zijn daaropvolgende
van den Qanges;10.000 inw. opiumbouw.
geleerde en polemist eenhoog begaafde,doch
Daulatabad,eng.Dowlatabad,indisch Deo- excentrieke en zeer veranderl
ijke natuur;na
giri, stad in den britsch-indischen vasalstaat een verwoeden stri
jd tegen hetchristendom
Haiderabad. onder 190 57' N.B. en 750 18' en all
en eeredienstin hetalgemeen,ging hi
j
O.L. van 0r., 16 km z.w.van Aurangabad, in 1859 tot het ultram ontane katholiclsm e
vooral bekend om haar vesting,van oudshet ov er) en w as weldra daarvan een deri
jveriglloofdbolwerk der heerscllers van Dekan; ste verdedigers. Van zi
jn talri
jke geschriften
voorheen bloeiende hoofdstad van eenhindoe- behooren Die Urgeschichte des Ma scltengeistes

Dalldleb.czechisch DoudleLy.Dorp in het
rechtsgebied Adler-lfosteletzvanhetbolleemsche district Reichenau,2000 inw.) suikerdndustrie.
Daudnagar. Stad in de divisie Patna der
provincie Bihar, Bengalen, Engelsch-lndië,

ri
jk, werd de stad in 1338 door Moehamed (1827), Andeutungen einesSystemsspekulatikm.
sppAï:(1831)totzi
Toeghlak-shah, en in 1595 door Ahmad-xi- J>hï/p,
jn zuiver w'
ljsgeerige,
sam -shah veroverd;later door de Mongolen en een reeks brochures enz,in het lichtgeveroverd kwam zij in de 18deeeuw in het geven onder pseudoniem Amad.Ottokar,be.

bezit van den Nisam van Haiderabad,en is
thans een vervallen plaats.
D.is ook de vroegere naam der provincie
Aurangabad.
Daule.Stad in deregubliek Ecuador,prov
Quayaquil, 7000 inw.; haven aan de Daule-

rivier,zi
jriviervan de Guayaquil;uitvoervan

vruchten.
Daulis of Daulia. Oudti
jds stad in het
grieksche landschap Phocis,niet ver van de
beotische grens,volgens deoverlevering door

Thraciersgesticht;noghedenzijnaanzienlijke
overblijfselen vandeouderinglnurenentorens
dezer strategischbelangri
jkestadvoorhanden.
nl.bijhetfraaigelegen dorp Davlia.
paullé. (Jean) fransch graveur, geb. te
Abbeville. 1709, overl. te Parijs,1763,een
der bekwaamste plaatsni
jderszlnstijds,arbeidde naar Correggio,Rubens,'
toucher,Mignard(laComtessede Feuquières,eenzijner
beste gravures), Rigaud (August111 van
Polen),Teniers,Metsu enz.
Daumas.(MelchiorJosephEugène),Fransch
generaal,schri
jveren hippoloog,geb.4Sept.
1803, overleed 6 Mei1871 op zi
jn landgoed
Camblanus bijBordeaux,tradin'1822 alsvrijwilliger in hienst, klom langzaam Op,nam
sinds 1835 deelaan denAlgeri
jnschenoorlog,
werd in 1837 censulbijAbd-el-lfaderteMas-

.

nevens Pkilosopltie, J/p/ï,gïpzl 'und A ltertum
(1833), Ziige zv einer neuen f'/lïfpdp.p/lï: der

Religion /
lfstf lleligionsgeschickte (1835), Der
Fdz
?
,
fo-- '
ttnd Jfp/pc/dtfï:syfder Hebröer(1842)en
DieGekeimnissedesc/lrï,
sf/ïc/l:zlAltertums(1847)
tot zijn anti-theologische periode;in laatst
genoemd werk zochthiiaan tetoonendatde
Joden oudti
jds,en de Uhristenen indeeerste
ti
jden menschen hebben geoferd;in Religion
des Neuen Weltalters bouwt hij een nieuw
godsdienststelsel van liefde en vrede op, dat
hijin de plaats van hetchristendom wenscht
te zien treden;uit zi
jn derdeperiode,dievan
zi
jn geloofsi
jver,zi
jn afkomstig: MeineKonrt,r.
sïpzl(Mi
Jn bekeering,Mainz 1859),Ausder
Mansarde (1862), Das Ckristelltltm vfzl: Sein
Ul-lteber (1864),Christina Mirabilis'
l
fzltfJoseplt
r0n Copertino als Trpr/t
ïzf//r einer yl6'
?
,
fézlKiinftigen Menschengqttung (t864),Aphorismen ûber
Fp# Itnd Unsterblichkeit(1865),DasGdï.
sforéïc/l
in G/tïzfltw, '
Vbrstellung, W ahrlteit '
lfzltï Nbtlrendigkeit (tegen Frohschammer,Straussen
anderen?1874). A1s dichter werd hijvooral
bekend door Bettina (1837), een metrische
omschrijving van enkele plaatsen uity,Brief.
wechsel Goethes mit einem Kind'', verder
door het onder den schuilnaam EusebiusEmmeran in het licht gegeven dichtwerk Glorie

der heiligen Jkzw/klzfMaria(1841),enbovenal

cara,kreeg daarna van generaalBugeaudhet door de dichtbundels HaFs (1848),Mahomet
bestuur over het door de Franschen bezette (1851)
,vrucht van zi
jn studiën alsorientalist.
deel van Algerië, vergezelde in 1847 den OmtrentKasper Hauser,die ten zi
jnen huize

krijgsgevangen Abd-el-lfader naar Frankri
jk, verbli
jfhield,publiceerde hijMitteilungenûber

paum esnll.
.
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Kaspar Hauser, (1832), Entltilllungen '
Jil):r
Kasper Hauser (1859), Kaspar fft
zzf,
s:z.
) sein
H':::AI,Deine Uzlyc/lzfltf(1873).
Daumesnil.(Yrieix Pierre)Fransch generaal, geb.te Périgueux,1776,overl.te Vincennes,trad jong zn dienst,maakteBonapartes veldtochten in ltalië en Egypte mede,
verloor bi
j W agram een been,werd kommandeur van hetlegioen van eer engouverneur van Vincennes,welke stad hijIn 1814
tegen de geallieerden verdedigde,waarbijhij
op de vordering tot overgave ten antwoort
l
gaf:Je rendraiVincennesquand on merendra

al krtigsroem in de oorlogen tegen Pruisen;
in 1754 tot veldmaarschalk verheven kreeg

hi
jin 1757hetopperbevelindenzevehjarigen
oorlog, behaalde overwinningen bi
j Kollin,
Breslau:Hochkirch en M ax,en droeg echter
door ztn te groote voorzichtigheid veelt0t
Laudon'snederlaag bi
jLeignitz bii.werd bij
Torgau zwaar gewond en door zieten verslagen,kreeg na zi
jn herstelin 1761opnieuw
het opperbevel, opereerde in Saksen tegen
prins Heinrich van Praisen,later in Silezië
tegen koning Fredrik,vgnd echtergeen gelegenheid meer belangrlke wapenlbiten te
volbrengen,en werd nog vöt'
lr den vredetot

ma jambe (lk zalVincennesovergeven a1s
men mi
j mi
jn been teruggeeft);laterwees presipent van den hofkrijgsraad benoemd;
joverl.5 Febr.1766 teW eenen.
hij een poging van Blïicher,om hem met3 hi
millioen francs om te koopen genoemde stad
Daulli:.Oudti
jdseen dalvanhetital.landover te geven, van de hand ;te Vincennes schap Apulië,nl.hetland tusschen deAufdus
en te Périgueux werden standbeelden voor (
thansofanto),deFrento(Fortore),deAdriahem oppericht.
tische zee en de Apennijnen,ofhetgrootste
paulllet. (Pierre Jerôme Honoré)Fransch deel de tegenwoordige prov.Capitanata,en
architect, geb. te Pari
js, 1826,behaalde in een deel Van Bari.
1855 den prix de Rome, bouwde en restauDallnou.(Pierre Claude François)Fransch
reerde vele kasteelen, kerken,openbare ge- geleerde,publicist en staatsman,geb.18 Aug.
bouwen,en werd in 18851id van deAcademie 1761.te Boulogne-sur-Mer, overl. te Pari
js,
der beaux-arts,als opvolger van Ballu.

20 Juni 1840,trad in 1771 in de congregatie

paulllier.(Honorê)Franschkarikaturisten der Oratoriaden,zonder echter veel roeping
schilder, pseudoniem Rogelin,geb.26 Febr. tot den geesteli
jken stand aan den dag te
1808 te M arseille, overl.te Valmondois,10 leggen,studeerde in detheologie,philosophie
Febr. 1879, was medewerker van Cllarivari en l
etterkunde,slootzichbijderevolutieaan,
en Caricature;zijn karikaturen hebbenmeest en werd in 1792 als afgevaardigde van het
komische tooneelen en voorvallen van den departement Pas-de-oalais 1id der nationale
dag, Openbare personen en de keerzi
jde van conventie,inwelklichaam hi
jtotdegematigde
groote gebeurtenissen en mode-dwaasheden fractie behoorde; hi
j stemde tegen hetter
tot onderwerp;hi
jbezateen bi
jzondertalent dood brengen van Lodewi
jk XVI,waardoor
om de komische zi
jden van hetgewoneleven hij zich evenals door zi
jn verdediging der
en hetbelacheli
jke in menschen en zaken te Girondi
jnen vele vijanden maakte,wathem
doen uitkomen; vele zi
jner verzamelingen weldra in de gevangenis bracht; door den
karikatuurportretten en schetsen, a1s Bons galvan Robespierre op 9 thermidor (27Juli
l/p'
?
,
frg:pp
'
,
d, les f'Kf
ylpq
:, Rêprésentatttsz'
ty/'
tl,
%p,f& 1794)van den dood gered,en uitzijngevan(100ledenderConstituanteenderLeglslative), genschap verlost, herkreeg hi
j zi
jn zetelin
les Bals de la c/z
l/r zi
jn meesterstukken van de conventie; hij begon alsnu een groote
politieke satire.
werkzaamheid te ontwikkelen, en ontwierp
Ilaull. 1) Kreits van hetpruisisch regee- o.a. de grondwetvan hetjaar111;vervolringsdistrict Trier,6t0 km2.groot,29.000 lnw. genslid van den RaadderVi
jfhonderdwaar2)D.,dorp,hoofdplaatsvan dengeli
jknamigen van hij op 6 brumairejaar 11I de eerstezitkreits,aan de Lieser, 1t00 inw.
t
inrg Rome
presid
rbe
de,rwe
rdli
he
de
iee
nsc
epub
ekm hetorganisehoe
erenopgedragen;
Daun of Dhaun. ('
W irich Philipp Lorenz
von) Oostenr. veldmaarschalk, geb. 19 oct. wel volgens eigen verklaring verslonden door
1669, onderscheidde zich in den spaanschen hartstochtvoor de vri
jheid,aanvaarddehi
jna
successie-oorlog, onderwierp in No
170
v.
7 het 18 brumaire van Bonaparte de opdrachtmede
koninkri
jk Napels waarvan hij in
1707 te werken aan het ontwerpen van de grondtot onderkoning benoemd werd, verdreef wetvan hetjaarVl1l,zich tevl.
eden stellende
Villars uit ltalië, werd in 1719 kom mandant met voorzichti
gli
jk en bedekt de aandachtte
van W eenen,in 1728 stadhouder deroosten- vestigen op het machtsmisbruik van den
riiksche Nederlanden,in 1733stadhoudervan eersten consul;t0t lid van het tribunaat beV
ilaan,dat hi
j n0g hetzelfde jaardoorde noemd. werd hi
j van dit lichaam in 1802,
Franschen gedwongen werd te ontruimen,en wegens zi
jn stri
jd tegen hetherstelvan den
overl.30 Juli 1741 te W eenen.
eenhoofdige regeeringsvorm ,door Bonaparte
Daun. (Leopold Joseph Maria,graafvon) ui
tgesloten; hii werd daarop bibliothecaris
Oostenr.veldmaarschalk,zoonvanden vorige, van het Panthlon,in 1804 directeurvan het
geb. 24 Sept. 1705 te W eenen,werd voor archief van het wetgevend lichaam, in 1807
den geestell
gken stand opgeleid,kreeg,toen Van hetri
jks-archief,een betrekking die hij
hi
j hiervoor geen neiging bleek te bezitten, bi
j de restauratie verloor en eerstna deJulivan zi
jn vader onderrichtin de krijgsweten- revolutie van 1830 herkreeg,waarop hi
j zi
jn
schap, trad in 1718 a1s offlcier in oostenr. professoraat in de geschiedenis a/h Collège

kri
jgsdienst, vocht nog hetzelfde jaar onder de France,dathijsinds1819bekleeddenederEugenius tegen de Turken,later op Sicilië, l
egde;van 1818 tot 1834 was hi
j 1id van de
aan den Rijn en in Italië,van 1737- 39 als kamer van afgevaardigden, waarin hi
j tot
generaal tegen de Turken, enbehaaldevoor- de vri
jzlnnige oppositie behoorde,zonderzich

Daum us.

-- 1943 --

echter veel met de politiek in te laten;in
1834 trok hi
j zich geheeluithet openbare
leven terug. M inder man van de daad dan
denker, over het geheel gematigd, ecbter
barsch en onvriendeli
jk van aard,betoonde
hij zich zi
jn geheele leven een onvermoeid

Dauphlné.

op ziin zuster Anna overging; deze huwpp
lryetzumbert de laTour,stamvaderderderde
reeks dauphins van Viennois;Humbert
erl.
. ov

in 1307, de regeering overlatende kan zijn
zoon, Jean l1, die in 1318 door zi
jp zoon
Guigue VlIwerd opgevolgd ;laatstgenoemde,
werker. Van zi
jn geschrilten, waarmee hi
j in 1333 kinderloos gestorven zi
jnde,had zi
jn
meestal kraclltig in den gang van zaken in- broeder, Hulnbert 11, tot opvolger; deze
greep,zi
.
in te noemen:Essaiy'
lfz'l'instl'
ltetit
llt stond in 1349 zi
jn gebied aan Frankrijk af;
p'
ttblhtte (1.793),Essai:lfrlacpzl:fï/àf/ïps(t793), sinds voerde de tl'oonopvolger den titel van
/?#,p')?.
'
: diretwfa.s .
:'?/z-l'ol-l-gilte (le Dauphin.
Analyse des t?p/
.
l'ïzpp
?z
r?
z
?l:r/
: (.1802) A'
ssff?
- /??kfolq?/t?8113. l(t
baêt
pltins klt/ol Frankl.qk. Dauphins van
./
ypzfïvsyf/z//cé temporelle des.//ff
Frankrlk warenCllarlesV,Charlesvl,Charles
.
/k
f'
e
s (1.
810.).
I)1hIl1l1Ils. ln de ital. sago oudtijds een (1e France (overl 1387) en zi
jn broeders,

koning van Apulië?naar wien dit,ofeendeel Charles (overl. 1400), Louis (overl. 1415):
ervan, ook de naam Daunië droeg;hi
jzou Jean (overl.1416)en Charles Vl1;LouisX1,
uit lllyrië zich hier hebben gevestigd enlater vervolgens zi
jn als kind overleden zoonJoa-

Diomedes opgenomen en deze zi
jn dochter cllim.
, Charles Vl1l en twee zijner zoons,
tot vrouF gegeven hebben.
beiden Charles geheeten;Louis X11 besteeg
Daupllin. (Fransch woord voor dol
fljn). den troon zonder dauphin qeweestte zi
jn;
Voorheen titel van .den oudsten zoon des ll
i
j had twee zoons,beiden Jong gestorven,
konings van Frankri
jk,Qorspronkelijke titel die den titel D.voerden;detitelwerd daarop
van de suzeraine heeren der fr.provincie geschonken aan François (
overl.1535),zoon
Dauplliné; met Dauplliné viel in 1349 de va'
n François 1; Henri 11 en François 11
naam aan die prinsen vanhetkoninkli
jkhuis, voerden beiden voor huntroonsbesti
jgingden
welke deze provincie a1s apanage verkregen; titel dauphin,Henri IV niet; onder deregeelater, toen Dauphiné zi
jn bijzondere staats- ring van laatstgenoemde w as Louis X1l1
rechten verloren had) werd D.een gewone
rangtitel der fransche kroonprinsen ;in 1830
werd de titel opgeheven; de hertog van
Angoulême, oudste zoon van KarelX ,was
de laatste D. De D.volgdeonderhetfransche

dauphin; achtereenvolgenskomen alsnuLouis

XIV,Louis,gezegd,,legranddauphinu(overl.
17tt), Lollis, hertog van Bourgogne (overl.
1712),Louis,hertog van Bretagne,zoon van

den vorige (overl.1712);Louis XV,broeder
koningschap in rang onmiddellijk op den van den vorige;Louis,zoon van Louis XV
koning;ten ti
jde van Lodewi
jk X1V werdde (overl.1765);LouisXV1;LouisJoseph,zoon
D.gewoonlijk Monseigneur genoemd,zonder van Louis XVl (overl 1789):Louis Charles,
andere kwaliflcatie; de vrouw van den D. hertog vanNormandië,bekend alsLouisXVl1;
w erd dauphine geheeten.
eneindeli
jk LouisAntoine,zoonvanCharlesX.
D.,oorspronkeli
jk een voornaam (Dalfnus), Valsche dauphinsworden geheeten degenen,
werd later een titel,evenalsgraafenm arkies; die getracht hebben door te gaan voorzoons
de heerschers van Viennois voerden dezen van Louis XVI, als Jean M arie Hervagault,
titel van Guigue IV tot Hum bertAll,die van zoon van een kleermaker en geb.teSaint-luo
A

Auvergne van QuillaumeV11(11à2)af.

(dept. Mauche), overl.1812 in hethospitaal

Daupkins ran Fpzlo
lpïd. De eerste derheer- van Bicêtre,waarin Napoléon hem had doen
schers van Viennois,die den titelD.voerde, opsluiten;M athurinBruneau)eenschoenmaker,
was Guigue lV, huwde met Margaretha, geb. te Vézins, 1784;.Henri Louis Hector
dochter van Etienne,graaf van Bourgogne; Hébert, zich noem ende baron van Richemont
hi
j voerd'
è oorlog met den graafvan Savoie, en hertog van N ormandië,geb.bijRouaan,
en stierfin 1142 te La Bussière,aan de ge- overl.omstreeks 1855, een dergenen,die het
volgen van zi
jn wonden,opgedaan onder de meest de aandacllt op zichwistente vestigen;

muren van Montmélian.Ziin zoon,GuigueV,
volgde hem op, onder voogdi
jschap zi
jner
moeder,Margaretha;hijbrachtdendoorzi
jn
vader aangevangen savooischen oorlog tot
een einde, en stierfjong in 1162, op het
kasteelVizille;hi
j was gehuwd metBea
'trix,
de Montferrat en liet slechts een eenige
dochter na;deze, evenzoo Béatrix geheeten,
huwde tweemalen,laatsteli
jk metHugues111,
hertog van Bourgogne,dienzi
jAndrêschonk,
welke de stamvader van een tweede reeks
van dauphins Van
Vieénnois werd.Huguesl11
Andr
stierl' in 1192.
huwde m et Béatrix,
dochter van den graaf van Forcalquier,welk

Karl W ilhelm Naundorf, van een joodsche

familie uit Pruisisch Polen, overl.te Delft,
1845, wiens nakomelingen nog heden tot de
fransche kroonpretendenten behooren ; en

Ligny de Luxembourg, waarschi
jnlijk een
aangenomen naam,overl.in 1867 inRusland
Dallpllill.(Albert) Fransch politikus,geb,
26 Aug. 1827 te Amiens, studeerde in de
rechten, was tijdens den fransch-duitschen
oorlog burgemeester van zi
jn geboorteplaats,
werd later lid van den algemeenen raad van
het dept.Somme,werd door dit,dept.tweemalen tot senateur gekozen en voegdq zich

als zoodanig bi
j de linker-centrumfractie;
lluweli
jk later ontbonden werd; hijwerd bij 11 Dec.1886kreeghi
jinhetministerie-Goblet
zi
jn dood opgevolgddoorzijnzoon,GuigueV1. de portefeuille van fnanciën; toen d: afdeeDeze huwde met Béatrix,dochter van Petrus li
ngscommissie en later ook de kamer bi
j
Van Savoie,en voerde heteersthetdauphin- monde van Rouvier zi
jn bezuiniginf
genontoeembleem in zi
jn wapen;bijwerd opgevolgd reikend verklaarde,nam hi
j 17 Mei1887met
door zi
jn zoon Jean 1,die,nog geen20jaren hetgeheele ministerie zijn ontslag.
oud, in 1283 stierf, waarop het daupllinaat
Dauphiné.(Le) Oudti
jdseenderprovinciën
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Dauriae.

van Frankrijk,van oudsher znowelin oppervlaktq als rijkdom van den bodem,natuurschoon en energie der bewoners een der
voornaamste des koninkrtjks, omvatte de
tegenw oordigedepartel
nentenlsèreenHautesAlpes,een groot deelvanDrômeeneenklein
deel van Vaucluse;de naam D.bleefin het
spraakgebruik gehandhaafd;D.grensdetenn.

,heerscher,nadrukkeli
jk bepaald,dathetland
zijn zelfstandigheideneigenrechtenolïvcrkol'
t
zou behouden enniettenvollebi
jhetl'
l'ansclle
gebied zou wordeningeli
jfd;in weerwildezer
Lepaling beschikte de fransche kroon naar
willekeur over ditzi
jn suzerein gebied,trok
allengs alle bjzondere rechten in en stond
reeds in 1355 Faucigny en bi
j den vredevan

door clrie zi
jrivieren v/dRhône:lsère,Drôme
en Durance,dool'
loopen,enisinlletgebiedder
Rhône (in hetn.en w.)vlak(Bas-Dauphiné),
in hetw.bergachtig doordeCottischeAlpen
(Haut-Dauphiné); de gletschelri
jke Pelvoux
(4103 meter)is,afgezien van de bergen van
Savoie, de hoogste berg van Frankràjk;D.

ti
jd een bolwerk van hetprotestantisme,had
D.herhaaldeli
jk,vooralna deherroepingvall
het edictvan Nantes,veelte li
jden. Op het
einde der 18de eeuw was D. de eigenltjke
bakerlnatvan de beginselen dergrooterevolutie, die hier nog eerder dan te Pari
jsuitbrak; nog in 1780.vaardigde D. Mounier,

km2. Geen enkel deel van Frankri
jk iszoo
ri
jk aan merkwaardigheden dernatuur;voorheen spryk men van de zeven wonderen van
D.;.ditzljnde 2007m,hooge Montinaccessible (de onbeklimbare berg)ofMontAiguille
(Naaldberg) ten w. van Mens,de grotkan
La Balme aan de Rhône,de Tour sans venin (toren zonder vergif) en de holen van
Sassenage bij Grenoble,de Fontaine ardente
(brandende bron),ten z.w.van Vif,de Fontaine vineuse (vergiftige bron),welkswater
naar wi
jn smaakt! en de Pre
' quitremble
(bevende weide)biJQap;behalvebeideeerstgenoemde, zi
jn deze rwonderenu echter van
geen beteekenjs; merkwaardiger is het land
om zi
jn natuurschoon,zi
jnwatervallen,woeste
rotspazti
jen en Lekoorlijke landschappen,als
in overig Frankri
jk alleen Savoieen enkele
deelen der Pyrineeën hebben aan te wi
jzen.
De hoofdproducten des lands zi
jn koren,
wi
jn,olie,hennep,moerbeziën en zi
jde. En-

gadering af.
Daupllin d'Auverglle,prgvençaalsdichter,
12deen 13deeeuw,identisch metRobert1,een
derDauphinsv.Auvergne(1169- 1234),dieeen
bslangrtjke politièke rol speelde en wiens
gebied in 1196 onder suzereiniteitvan den
koning van Frankri
jk kwam ;bescherlner der
dichters schreef hi
j zelf een tientallyrische
dichtstukken, waarvan enkelen belangwekkend zi
jn om de vele toespellingen op historische feiten.
Dauplliné d'Auverqne. Oadheids klein
vorstendom in Frankrlgk,Auvergne, in het
gebied van Allier en den benedenloop der
Alagnon,had tot hoofdplaats eerst Vodable,
later lssoire.
Daurië,zieTransbaikalië.
Dallprat. (LouisFrançois)Franschhoornvirtuoos, en componist,geb.24 Mei1781 te
Parijs, overl.16 Juli1868,opgeleid aan het
conservatorium in zi
jn geboorteplaats,leer-

(de drie eerste thans nog).
Na hetvervalderromeinscheheerschappàj,
f'
ijdens welke het door de Allobrogen,Briganti
jnen, Voconcen enz. bewoond werd,
vormde hetland hetzuidelijkst deelvanhet
Bourgondische ri
jk; hiermede werd hetbi
j
het Frankische ri
jk ingelijfd,maaktedeeluit
van hetnieuwe Bourgondische ri
jk (Arelate),
waarmee het in 1032 door erfenis aan de
duitsche keizers kwam en zoo tot op het
midden der 14de eeuw in verbinding met
Duitschland bleef; de voornaamste steden
hadden hunne bisschoppen tot heeren, en
deze behielden t0t op de groote revolutie
den vorstentitel; de machtigsten onder de
wereldlijke heeren, die uithetgeslacht van
Albon, voerden den titel van graaf, later
van Guigue ofGuy of,dien vandauphin,van
daar Dauphiné, zooveel als dauphinaat);na
allerleiwisselvalligheden,beurtelingsinvloedsfeer van Duitschland en van Frankri
jk,verkocht ten slotte Humbert 11 in 1349hetland
aan koning Philippe van Frankri
jk voor een
jaarrentevan120.
000goudguldens;'sindsbleef
D. een apanage der franschakroonprillsen,
die van nu ook dea titeldauphin(ziealdaar)
begonnen te voeren;hierbi
j werd echter op
verlangen des duitschen keizers,als opper-

-05 nog een theoretischen cursus van het
conservatorium, onder Catelen Gossec,was
van 1806-08 eerste hoornistv/hstadstheater
te Bordeaux en volgdevoortsKennenDavernoy op aan de Parijsche opera; in 1811
werd lli
jdaarenboven lid derkeizerli
jke kape1en kalnermuzikus van Napoléon 1,later
ook van Lodewi
jk XVl11,enLouis-philippe;
in 1816 was hi
j ook hoogleeraarin lloornmuziek aan het conservatorillm geworden.
D.waseen dereerste hoornmusicizijnstijds,
zija compositiën voor ditinstrumentzi
jn bewerkt met een zorg en een zuiverheid van
sti
jl, a1s in de muzieksoortzeldzaam wordt
aangetroien. Behalve een M étltode de cpr
verschenen van hem vi
jf concertosmet01*
kest, solos, duos, trios, kwartos, sextos
(alles voorhoorn), Thémes variés,melodiën,
kamer-emsembles,enz,terwi
jlmeerderesymphoniën, een harm onieleer,een Tltéorie analitiquede la Aazfdït
/v,
:enz.inmanuscriptbleven.
Dauriae. (LionelAlexandre) Fransch philosoof,geb.teBrest,1847,werdin1878doctor
ès lettres,in 1880 hoogleeraar in de letteren
te Montpellier; hi
j behoorttotde neo-kriticistische school; hoofdwerken:De Heraclito
Epltesio (1879), Des zlpfïpzl,
s de matière etde
force t
fcfzl: les sciences de la sttflfr: (1878))les

aan Piem ont,ten n.o. aan Savoie,ten z aan Utrecht in 1713 Ook het overig beoosten de
Provence,ten z.w.aancomté-venaissin,wordt Alpen gelegen deel aan Savoie af. Langen

beslaat een oppervlakte van omstreeks20000 Barnave en Chabroud naar de nationale ver-

brun en Vienne waren voorheen zetels van
aartsbisdommen,Grenoble,Gap,Valence,Die
en Saint-paulTrois-châteaux van bisdommen

ling van Kenn,werd eerst 1id van hetmilitair muziekkorps der nationale garde,later
van de consulaire garde,doorliep van 1801
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DautzenberK.

Deu.
r mlwales (1884), Sens cpzzlp/vs etrtzï,
spzl
prathue (1887), Croyance etrlalitl(1889),le
&tW/ï.
sAp,
c ,de Reid (1889), la f'
.
syc/lp/pgï:dan.
%
l'pw4-fffranlais(1897/.
Dltllsell.tlfonstantin)Duitschbeeldhouwer,

# #'
0e
n bedri
jf: Sou.
n les c/zt
p-vlïf/:,
:,die in 1862

baar kunstenaar, vervaardigde hi
j een groot
aantalmythologisch-dichterli
jkebeelden(Bacchanto, Erato, Herkules met de centauren),
ltolos-groepcn (Ouderdom en Jeugd,Siegfried
met den draak) en portretllusten,benevens
een Egyptisclte,degodinlsishuldigend(1891)
en een Egyptische koningsdochter(1892).
Dausque of Dausquey, (Claude) ook wel
Dausquius. Frallsch geesteli
jke en geleerde,

zeggende wierp hijzich daaropindepolitiek,

.

geb.30 Nov 1841 te W aldsee, Zwaben, was
eerst metselaar,kwam vervolgensop deAkademie der bildenden Kûnste te Mfinchen,vestigde zich in 1869 te Rome;een zeervrucht-

geb.te Saint-omer,1566,overl.te Tournay,
1644,schreef:Antiquizlprkzf: Latiipr//lpgrc-

yltia (1s32),Tek.t'a etrfk'
èftz8el,
tTelvaeynzcflfantes (t833).
Daussoigne-iléllul.(Joseph)Franschcomponist,neefqn pleegzodn van Méhul,geb.te
oivet,24 Juni1790 (dept.Ardennes),overl.
10 Maart1875 teLuik (Belgie),wasaanhet
conservatorium te Paràjs leerling van Catel
en Méhul,verkreeg in 1807 den tweed:n en
in 1809 den eerstenpri
jsvanRome,beproefde
ztjn geluk a1s opera-componist,zag verschillende werken afgewezen, en behaalde zàjn
eerste succes met Abpasie etf'lrïc/ld,operain
één bedràjf, in 1820 te Pari
js in de Opéra
opgevoerd;het volgend jaarzaghi
jzichdoor
dittooneelbelastmethetschrijven vanrecitatieven voor een werk van zijn oom :y:stratonie''; in 1822 voltooide hijeen nagelaten
werk van Méhul:y,valentine de Milan'',0ggevoerd in de Opéra-comique en waarbijde
kritiek zich vruchteloos uitputte om te onderscheiden wat van hem en wat van M éhulafkomstig WaS. ln zi
J'n verwachtikgen echter
t
rgdr
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,ksee
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ée
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neube
je
fl
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g4)
ee
n operain
,hettooneel

den rug toe, om zich aan hetonderwijs te
wi
jden; in 1827 aanvaardde hij de directie
van het conservatorium te Luik,waarvanhi
j
een school van den eersten rang maakte ;in
1828 componeerde hij een cantate voor vol
orkest, in 1834 een symphonie met koren,
getiteld: Une?-0'
u,
1
'
.néede la J/lllp/zffïpp,.
Daussy.(Plerre)>!ransch geleerde,geb.te
Pari
js,1792,overl.1860,washoofdingenieurhydograaf,directeurvan hetdepôtderkaarten
en plannen van het ministerie van marine,
lid der Academie des sciences en van het
Bureau des Longitudes, enz.) ontwierp Zeekayrten,en stelde Tables des .ppyïfïps.sglogra-

I?AI
'
îuestspdylrhîczl?twz lielu (/zfglobe(1847)saam.
Dautputra.Zie Bahawalpur.
Dautresllle.(Auguste Lucien)Franschmuzikus en politikus,geb.teElbeuf,21M ei1826,
overl.te Pari
js,18 Febr)1892,kwam in1846
op een polytechnischeschool,en vergezelde in
1848 EmmanuelArago,kommissaris van het
voorloopig bewind, naar Lyon, in de hoedanigheid van secretaris; zich vervolgensaan

de kunst wijdende,gafhij eersteen sonate

in het Théâtre-luyrique werd opgevoerd;een
nieuw tooneelwerk,Cardillac,datop hetzelfde
tooneel zou worden opgevoerd,gaf tusschen
D.en Oavalho,directeurvangenoemdtheater,
aanleiding tot geschillen,die uitdagingen en
duels en allerleigewelddadentengevolgehadden, tot D. ten slotte voor zes maanden in
de gevangenis geraakte; de kunsf vaarwel
werd in 1871conseillergénéralvan hetkanton
Elbeuf,zag zich in 1876 door hettweedekiesdistrict van Rouaan tot afgevaardigde gekozen en werd in 1885 in hetkabinet-Brisson
minister Van handel; hi
j nam 28 Dec.van

hetzelfdejaarontslag,enaanvaarddein1887,
in het kabinet-Rouvier, andermaal de portefeuille van handel,die hi
j ookinhetkabinetTirard behield tot 3 April1888; in 1% 9 werd
hi
jweder in de Kamer gekozen.
pautzenberg. (Jan Michiel) Zuidnederl.
schri
jverendichter,geb.6Dec.1808teHeerlen
tluimburg),uit arme ouders,genoot in zijn
geboorteplaatslageronderwi
js,kreegvanden
dorpsgeestelijke les in hetlati
jn,moestechter
weggns de bekrompen middelen zijnerouders

naar een eenige verdienste opleverende betrekking omzien, werd secretaris van graaf

van Belderbusch,ging m!tdeze in 1826naar

Pari
js,keerdenahetéverll
gdenvangenoemden
graaf naar zi
jn geboorteplaats terug, werd
klerk bijeen notaris,daaropachtereenvolgens
hulponderwi
jzer te Heerlen,Maastricht,Mons,
Dbàrnik. vervolgens leeraar in de fransche
taalaap 'sRi
jks lagere schoolteQent(1830),
werd te
f
l
'dens de kortdaarop aanvangende omwentellng van hier@ verdreven,was de eerstvolyende negen @l#aren huisonderwi
jzer der
famllie Dum onceau te Vilvoorde,vond hier

gelegenheid en middelenolnzijnstudiënvoort
te zetten,huwde in 1838 met MelanieLouise
Felicité Maillart,kwam in betrekking bijde
Société glnérale,een te Brusselkantoorhoudende steenkool- en ijzermi
jnonderneming,en
bleef tot zi
jn dood, 4 Febr. 1869,bi
j deze
maatschappij in dienst,van 1850 afmet het
toezicht op hare mi
jnen en hoogovensbelast.
D.was een deronvermoeidste stri
jdersvoor
de vlaamsche taal en het weder invoeren
van de oude vlaamsche taalvormen,voor de
toekomst dier taal slechts van een innige
aansluiting aan Dlzitschland en hetweren van
alle andere elementenheilverwachtende.Als

dichter werd hijvooralbekend doorzijn Gedichten (1850),waarin ook proeven vanoverzettingen van Horatiaansche oden in de oor-

spronkeli
jke versmaatvoorkomen,terwijlzi
j
overigens een streven vertoonen om in audere
talen gebnzkkeli
jke versmaten in de nederl.
letterkunde in te burgeren,waarbi
j hi
jvele
eigenaardigemoeili
jkhedenglansri
jkoverwon;
de sinds 1850 door hem vervaardigde gedichten werden door zijn schoonzoon,Frans
de Cort,bi
jeenverzamelà en onderden titel:
Verspreideennagelatengedichten (2dedruk1875)
in het licht gegeven,Van zi
jn prozawerken
zi
jn de voornaamste: Beknopte f'
rpdptsl der
Nederlandsclte tael(Antw.,185t),Vblksleesboek
(onder medewerking van Van Duyse)Gent

voor piano in het licht,voorts eenige zangstukken,en vervolgens een opéra-comique in 1856;dit?evenalshetvorig werk,een bekroond

D auvergne.
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prijsscllrift), boetot
ll.1fzky.
21:tGent1859),vertalingen uit het l'
ransch (De &ï/ki'
tzs/c,van
Augitr) en duitsch,enz.; hi
j bracllt ook de
Ol1de,î.
e dietsche vaderland''(1857)
yjHetgroot

David.

aardoppervlakte in aanraking komen kan,en
de temperatuur de lucht dus niet beneden

het dauwpuntkan dalen. Bijzonder sterk is
de dauwvorming in de tropen, waar delucht

vanXoletdeBrauwerevan Steelandyin het zeer veelwaterdampbevaten doorde warmte-

hoogduitsch over; in 1857 richtte hiJ het te uitstraling een zeer sterke afkoeling onderGentverschàinendepedazogischonderwi
jzers- gaat. De theorie van de dauw is het eerst
door den engelschen natuurkundige W ells
ti
jdschrift,:De Toekomst''op.
Il
pldllvd.l-glle. (Antôine;Fransch componist, aan het licht gebracht. De m et den drosogeb.teOlermont-Ferrand,1713, overl.teLyon, meter of dauwmeter, een voor het meten
1797, voltooide in 1752 zi
ju eerste werk:les van de sterkte van den dauw bestemd ZPPZx'
lp/pdfz
r.
: de Tempé, een opera-ballet in vier raat,verkregrn resultaten ontberen totheden
bedri
jven, in de Opera te Pari
js opgevoerd, (1e noodzakelljke nauwkeurigheid. W anneer
verder een muziekwerk,getiteld lesT'
rpf/zf:z
l
fAv, de lichamen,op welke de dauw zich neerzet,
een eerste proeve van wàt later zpièces à
. tot beneden 0G zài
n afgekoeld,zoo ontstaan
ariettes'' werden geheeten, en was korten goen droppels, maar tsnaalden, die de ri
jp
ti
jd kamermuzikus des konings en twee- ofri
jm vormen.
m alen * directeuz der opéra, waar nog van
Dauzatz. (Adrien) Fransch schilder.geb.
hem werden opgevoerd:Ett
leetfzt
zzhïsï:(1758), te Bordeaux, 1804, overl. 1868, bereisde
les Fêtes #'Aè/fery?: (1758), Cavtelîte (1760), Zuid-Europa en de oostersche landen, en
Hereule '
nlpyfrtzo/f (1761), Polyxùne (1763),la vervaardigde een grootaantalschilderwerken,
J'
vsï/ïézlzl:(1768),le.
!N'?
,
'
;
r (lela z't//dfy-(1771),* als: les M osquèes d'El-Azhar, Saint-sauveur
speciaal voor de voorstellingen ten hove de Bruges,Chœur de lacathédrale de Sainte-

j schreef: Quinze./pzfz':
schreef hij nog de zangspelen Pers/e(1770) Cécile d'Albi,enz.;hi
en Callirltoê(1773); voorts motetten,sonaten tf/fSinai, door Dumas mede-onderteekend.
VOOr viool, tri
o's V0Or twee violen en bas,
DavellantofD'
Avenant.(W illiam)Engelsch
symphoniën enz.
dram aturg,geb.Febr.1606 te Oxford,overl.
Dauverné. (François Qeorges Auguste) April 1668 te Londen; zi
jn eerste drama's:
Fransch muzikus, geb. en overl. te Pari
js, a1.lboviIte,Tlte crvc/ brother en TlteJ'zf:fItalian,
1800-1874, gafbehalve een M êtltode de frppl- verschenen in 1629;i
n 1656 gafhijdeeerste
petteeen verzameling van Siœ dp/p:(trompet) opera op het engelsche tooneel: Tlte /.ï,'.:/
m et begeleiding van orkest,CentM llodies t?'
l/ dayes entertainment at Rutland ffpzfd:, b.q
fanfares en fprzzl:d'ltudes,'
lrïzlgf-gz
lftffz.
:mllodies declamations and 'zlzfdïc; behalve talri
jke toogracieuses, duo's, fantasiën enz.in het licht; neelstukken schreefh'
ljnog een langademig,
hij werd in 1833 belastmet hetgeven van onvoltooid heldendicht: Gondibert (1650)en
een cursus op de trom pet'aan het conserva- de opera: Tltesiegeof Rkt
ldes(1656).
Davellport. Hoofdplaats van Scott county
toire te Parijs.
.

Dauw of Daw. Zebrasoort,zie Zebra.
Van den n.
-amerl
*k. staatlowa,80 km.van
Ilauw . W aterige neerslag uit den damp- Chicago rechts aan de Mississippi, ontstond
kring, ontstaande door de afkoeling,die de Sinds14a6,tel
t(1900)36.000 inw.,ismethet
aarde eù de zich in devri
jeluchtbevindende tegenovergelegen Rock-lsland in Illinoisdoor
lichamen na het ondergaan der zon door een brug verbonden;D.dri
jfteenbelangri
jken
uitstraling ondergaan. Die temperatuur, bi
j handel,vooralingraan envee,en heeftfabriewelke de lucht met waterdamp is verzadigd, lten van allerlei aard,benevens een college.
zoodat de minste afkoeling terstond neerslag
Dllvelltl-y ofDaintree Stad in hetengelsche
van waterdamp tengevolge heeft, noemtm en graafschap Northampton,tusschen Northamphet dauwpuvtt. Zoodra de temperatuur der, ton en Coventry,aan de bronnen van Avon
onmiddelll
gk op de aarde rustende luchtlagen en Stene,4000 inw-;fabrieken'van schroeven,
beneden het dauwpunt is gedaald,latendeze zi
jden kousen enz.; 2 km. van D. op den
luchtlagen een gedeelte van hun waterdamp Danes-llill of Borough-Hill de grootste oudlos,die zich op de afgek-oeldelichamenneer- romeinsche legerplaats van Engeland.

zettenin den vorm vankleinewaterkogeltjes
of dallè
lwll.
oppels. Eene voor de dauwvorming
toereikende afkoeling der ondersteluchtlagen
treedt telkenmale in, zoodra na zonsondergang, en vooral gedurende den nacht en in
den vroegen morgen, een kraclltige warm teuitstraling der aardoppervlakte kan plaats

Ilavesiés de Ponlès.(Lucien)>'ranschzee-

officier, later sous-préfet, geb. 1806,overl
1859, schreef een groot aantal,m eest allen

eerst na zi
jn dood in het licht gegeven
werken, a1s onder meer; Etèldes d?
/l-l'Orieltt
,
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);Etltdes
?/i-l'ltistoiè'e (le /3
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/0.
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:(tlteienetz//o#o-yàt,(1865);
.

'd/p.: et delaJ-è-tï/lcp
vinden;eerste voorwaarden hiepvoorzijneen l'Itlldes .s?/?-l'h?--:fo?-)-t?des &tz?
heldere hem el en rustige lucht; overigens et :?/;- l'êpoque cpkzl/t??/v?pkw ?r?'à: (1866); h'
tè
tdes
worden lichamen met een gering uitstralings- t
/r/?
,
$/?
k?
/fwpelltlattt'
?d)àlb
oyaget
,y?Ita/'
?
:(187t);enz.
.

vermogen in veel'mindere mate bedauwd,

(gepoln
-st metaal), a1s lichamen,die sneller
llun warmte afgeven, afkoelen (planten,
steenen);alles wat de nachteli
jke uitstraling

David. 1) Hoofdpl.van het dept.Chiriqui
in den columbiaanschen staat Panama,onder
80 23'N.B.,lt km.bovendem onding van de
rivier David in den Grooten oceaan, telt
9000 inw., die over de 16 km.z.gelegen

belemm ert of vermindert,b v.een betrokken
lucht,vermindertook dedauwvorming;dauw- haven Boca Chica ri
jst, koffle,sassaparillaj
vorming wordt opk bemoeili
jkt wanneer de huiden en andere artikelen uitvoeren 2)
lucht in sterke bpweging is,wi
jldan steeds Hoofdplaats van Butler county van den n.opnieuw warme lucht met de afgekoelde amerik.staat Nebraska.2100 inw.
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1947 --

David. Tweede (of derde) koning der
lsraelieten, zoon van lsaï, ri
jk eigenaar te
Bethlehem in het gebied van den stam Juda,
heedde als knaap de kudden zi
jns vaders,

D avid.

loren gegaan werk Quaterni ofQttaternuli,in
1.209 door de parijsche synode totdenbrandstapel veroordeeld,worden enbele uittreksels

bij Albertus Magnus en Thomysvan Aquino
werd volgens hetbi
jbelsch verhaalop Gods gevonden;hi
j ontwikkeltdaarin,hoewelperbevel door Samuel tot opvolger van zden soonlijk aan de orthodoxie vasthoudende,een
verworpen Saul gezalfd,onderscheidde zich soort pantheïstisch stelsel, dat denkbeelden
vervolgens in deoorlogentegendeFilistijnen, bevatdie later door Servetus en Spinozana-

kwam aan het hof en werd schoonzoon van der werden uitgewerkt.
koning Saul. D.'s toenem ende populariteit
David,(armeensch: Davith)de Philosoof,
wekte omstreeks dien ti
jd de afgunsten na- ookAnhaghth,deOnovel-wonnene,bi
jg-enaamd.

i
jver van Saul; gedwongen zich voor den Armeensch schri
jver der 5e eeuw ;zijn werkoning te verbergen,zwierfhi
j eenigen tijd ken werden in 1833 te Venetië'door de M e-

door de onbewoonde deelen van hetJoodsche chitaristen uitgegeven, en bestaan deels uit
land, ging voorts over de grenzen en werd zelfstandige w erken : Lolrede op het heilige
bij Sauls dood door den stam Judatotkoning kruis, philosophische de:nities, enz-, deels
uitgeroepen, omstreeks 1055 v. Chr.; toen uit vertalingen van Porphyriusen Aristoteles.
zeven jaren later Sauls zoon,Isbozeth,die David, negus van Abyssinië,Overl. 1401,
te Hebron regeerde, gestorven was,w erd D. voerde oorlogen met de emirs Hakk-Eddin
0ok door de overige stammen erkend ;Jeru- en Sand-Eddin,en li
jfdehetgebiedvandezen

zalem totzi
jn residentiemakende,voerdehi
j laatstebi
jdatvan hetri
jkAbyssiniBin.

daarop nog een reeks succesvolle oorlogen
David, negus van Abyssinu
lé, geb. 1500,
met de naburige volken,en overl.omstreeks overl. omstreeks 1540, besteeg in 1507 den

.

1014 v.Chr.,na een regeeringvan 40jaren;
hi
j werd opgevolgd door zi
jn yoon Salomo.
D. is na M ozes de grootste en meest origineele verschijning in het oude lsrael, een
bekwaam legeraanvoerderendoorkneedstaatsman; het ti
jdperk zijner regeering is tot

troonmetzi
jqgrootmoederHelenatotregentes;

laatstgenoemd. e riep de hulp derPortugeezen
tegen de muzelmannen in,die,na Egypte te
hebben veroverd,ook Abyssinië bedreigden;
in 1520 verscheen Roderigo de Lima aan het
Abyssinische hof Om Over de voorwaarden
op heden den Joden het ideaal van het te onderhandelen; de portugeesche hulpfroenationale koningschap.
pen kwamen echter te laat opdagen ;David
David. Naam van eenaantalkoningenvan moest zich dobr de vl
uchtredden;hi
jwerd
Georgië,van de dynastie der Bagratiden:
opgevolgd door zijn zoon Clodius.
Darid I(950-980),regeerdeinvereeniging David,Komnenos Of Comnenus,keizervan
Trebizonde,uit het geslacht der Groot-lfommet zi
jn neef,Bagrad IlI;

Darid 11 (109.
9- 1125),voerdeoorlogenmet nenen, zoon van Alexis 1Vybemachttgde in
de Seldsjoekiden en 4eArabierenenbehaalde 1458 na den dood zijns broeders,Johangroote overwinningen;
nes1V,den troon van genoemd land,diezi
jn
Darid 111, gemaal van Thamar, dochter nog mi
nderjarigen neef Alexis V toekwam ;
van George 1V, heette vöor zi
jn huwelijk hij verloor zijn ri
jk eehter aan sultan
Soslan, regeerde onder den naam David fI1 Mohamed 11, en werd metzi
jn geheele hofvan 1193- 1209;
houding naar Konstantinopel gevoerd; hi
j
Darid fJr en Davidv.zoonsvan George1V, kreeg een landgoed bijAdrianopel,werdwelregeerden van 1243- 1272, als vasallen der dra verdacht samenzweringen te smeden,en
Mongolen.
in 1465 m et zàjn gemalin en zeven ofacht
David. Xaam van twee koningen van zoons terdoodgebracht;
.zi
jnjongstezoonzou
Schotland :
ontkomen zijn en de stamvaderzl
jngeworden

Darid 1, geb. 1084, overl.1153,zoon van van de Stephanopulos van .M an1'en Corsica.
Malcolm 111,besteeg den troon in 1124,nadat
David.(Gerard)Zuid-Nederl.schilder,geb.
hi
j reeds van 1107 afin hetzuidendeslands omstreeks 1450 te oudewater,vestigde zich
geregeerd had, trad op als verdediger der in 1484 te Brugge En overleed.hier 13 Aug.
rechten van Mathilda,dochter van Hendrik 1, 15234 hi
j is de laatste schilder der schgolwerd echter door haar tegenstander, koning Van E/ck; zi
jn werken zijn eerst slnls
Stephan van Engeland, op 22 Aug.1138 in 1866 door James W eale bekend geworden;

den y,standaardslagtt bi
j Cutton Moor ver- van zijn altàérsthkkeà, die vbbral om hun
slagen;onderzijnregeeringkwam hetfeodale heerlijke landschappen belangri
jk zijn,zijnde
stelselin Schotland tot volle ontwikkeling; voornaamste:De Doop vanChristus(museum
David 11 Bruce,zoon van Robert1,volgde te Brugge),De kruisiging van Christus(Berdeze in 1329 in den ouderdom van 4 jaren liner M useumh.
op , vluchtte na de nederlaag bi
j Halidon- Dllvid,(Jo1is) eigenlijk Joriszoon,leic
ler
Hill(19Juli1333)naar Frankri
jk,keerdena der W ederdoopers,geb.te Brugge inBelgië,
Baliols vlucht in 1341 terlzg,deed een inval 1501,was eerst glasschilder,en vestigde zich
in Engeland,geraakte in den slag b!iNevils in 1.
524 te Delft,slootzich bijdehervorming
Cross op 17 oct.1346 krijgsgevangen,werd uan,werdom zi
jnonverdraagzaamheidspoedig
eerst in 1357 daaruit bevri
jd, en overleed verbannen, stichtte in 1536 een eigen secte,
22 Febr.1371
werd overalverjaagd,en stierf25 Aug.1556
bavid van Dinant.Theoloog en scholastiek te Bazel, onder den naam Johannes van
wi
jsgeer der 12deeeuw,afkomstigvanDinant Brugge; later werd zi
jn ware naam bekend,
aan de Maas; hi
j schijnt geen openbaar waaropzi
jnstofeli
jkoverschotenzi
jngeschrifonderwi
js te hebben gegeven; van zi
jn ver- ten werden verbrand; zi
jn aanhangers,de

Davld.
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. David.

Davidisten of Joristen,bleven in Nederland, familie kon van het gouvernem ent derBourtrots alle vervolging,tot op het midden der bons geen vergunni
ng krijgen D.op fransch
16de eeuw bestaan.
grondgebied te begraven; hijwerd bi
jgezet
Ilavid,(Christiaan) een derstichtersvan in de Sainte-oudule te Brussel.Uithettijtide Herrnhuttersche broederge
m eente,geb.31 vak der revol
.
utie dagteekenen zi
jn Derniers
Dec.1690 te Senftleben in Moravië, wastim - m oments de MichelLepelletier,M arat assasmerman vanberoep,stichttein 1722 meteenige siné dans sa baignoire,Bonaparte graussant
landverhuizers uit Moravië aan den Hutberg le Saint-Bernhard (portretbeeld van Napode kolonie der M oravische broeders; later léon, te paard); als eerste schilder des

deed hi
j zendingsreizen naar Groenland,de
Nederlanden, Ltlland en Pennsylvanië; hi
j
overl. 3 Febr.1751 te Herrnhut;hij dichtte
vele geesteli
jke liederen voor het Lroedergezangboek.
David. (Ferdinand) Duitsch vioolvirtuoos,

keizers waren zi
jn hoofdwerken:leCnuronzaal; te Brusselschilderde hijnog l'Amour
nem ent,la Distribution, beiden voordetroon-
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les Grâces,ApellepeignantCampaspe(onv0l1eb.'19 Jan.1810 teHamLurg,leerling van tooid). W einigen oefenden een zoo grooten
bpohl te Oassel,beyon in 1825 metzijn ta- invloed op de fransche schilderschool uit als
lentvolle zuster Loulse (latermevr.Dulcker, D.; hi
j opende een zeergewenschte reactie
geb. 29 M aart 1811,overl.12 April1850 te tegen den kunstsm aak der 18de eeuw ;van
Londen,, een kunstreis,en bekleedde daarna de tot het naturalisme overhellende rokoko

allerlei betrekkingen biJhet onderwijs enz.;
hi
j overl.19 Juli1873;als compbnistheeft
hi
j vele concerten,varianten,capricen,études,
salon- en karakterstukken geleverd.
David.(JacquesLouis)Franschschilderen
stichter der nieuwere'franscheschilderschool,
geb. 31. Aug. 1748 te Pari
js)overl.29 Dec.
1825 te Brussel; hij betrad als knaap het
atelier van Boucher,een zi
jnerbloedverwanten, werd door deze onder leiding van Vien
gesteld, en behaalde bi
jzijn vi
jfde mededinging, in 1775, den eersten pri
js van Rome,

.

uitgaande, zocht'hi
j een nieuFen kunstvorm
te scheppen;zi
jn talentheefttweekanten,
een doctrinairen,vertegenwoordigd door'y:les
Sabinesu, en een realistischen,levenden,vertegenwoordigd door de ,,M arat,,,de ,
:luepel-

letz
Yertd, enz. Zijn geschiedbeelden, hogwel
van correcte teekening,vertoonen eenzekere
strakheid in de kleuren en een theatrale op-

vatting;zi
jnschilderstukkenmuntenoverigens
uit door planmatig doordachte rangschikking
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s
.,JacquesLoui
schilderdedaaropBélisaire,Andromaquepleu- David, geb.1820, overl. 1886,schilder,leerrant la mortde Hector (t783),Sermentdes ling van Cogniet en Picot,gafin 1880 een
Horaces (Salon, 1785), l
a Mört de Socrate belangri
jk werk overzi
jn grootvader in het
s Darid,dpf
4tz(t787), les Amours de Pâris et d'Hélène licht, getiteld : le Peintre ipzlfï,
Li
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nirs ettfpc?
xzzl:zlf:inêdits,en Delécluzp,vriend
en leerling des kunstenaars, een werk getiteld :Loui.
g Darid: 8on Jc/s: et son temps.
;/'
e

#'.zv4.z
y.
ëgA
rz/g
.
.v
z/4,.
,z
q.
v#x
z'
z.
zv-y,.e'.r,c.<,p
g/
y'
s.>
,
ze
j,;
.=
zêZkp
*'#
** - *
..# *e)Z
#

.

:

z'Wy
zz,é,

<

- o>#
eAX
rit
. +.';e
= :-(- zxmw
* .R
J
.e
,
.
'i'
, '
.
W.
'.
Fh @
<
.
t
..r v*.
x.

'.
,z&,#
*
'
?*y
'
'z
z/'bit
bb''
,,#z
$',.iw4.-Tj
5 p

W

-#
œ

z'>

$4*
a .
;r6v.*v
z
# .XL-'
' okP
*u
z
y
r
z
.z
q
#1 a%

# .< *
h
/

/,.

J a/'
pe

/;,.z
#,
,g

#

g

ç
C-%
-rM
J'
v2*

:

I
f

Jwcouss Lorls DAVID.
corps de ses :ls
lutie yierd
voor den
Lodewi
jk XV1;werd lid

doh
ob
i-l
vi
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di
njd
verigcoa
navnehna
ti
neg:
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j
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David.(Pierre Jean)Franschbeeldhouwer,
naar zijn geboortepl.meestalDavid d'Angers
geheeten,geb.teAngers,12M aart1789,overl.
te Pari
js, 5 Jan.1856;hijkwam in 1808 te
Pari
js,op het atelier van Roland enbehaalde
in t811 den pri
js van Rome, op: la Mort
d'Epaminondas;hierdoor in staatgesteldzi
jn
studiën te Rome voortte zetten,ging hijna
deze te hebben voltooid naar Pari
jsterug,
en vervaardigde allereerst een standbeeld van
Condé (courd'honneurte Versailles),daarop
het Bonchamp-monument te Saint-Fleury,het
gedenkteeken voor generaal Foy op PèreLachaise en een Jeune grecque au tombeau

de Marco Botzaris (voor Athene);de stand-

beelden van koning lléné te Aix en van Fénélon te Oambrai dagteekenen van 1822 en

1823;na 1830 volgden zi
jn werken elkander
steeds snellerop en in 18 jaren voltooidehi
j

40 standbeelden,75 basreliels, 120 busten,en
38 statuetten, benevens 550 m edaillons m et
beeldenaars Van de m eest bekende PerSO0n-

li
jkheden zi
jns ti
jds (thans in hetLouvre).
van het comité van openbaar onderwi
js en A1s deelnemer aan derevolutievan 1848 werd
van het conlité van algemeene zekerheidg hi
j na den staatsgreep van 2 Dec.1851 verwerd na den valvan Robespierre gevangen bannen:hi
j hield zich daarop eenigen ti
jd in
genomen,echter spoedig weer in vrl
gheidge- Qriekenland op,enkeerde kortvoorzi
jndood
steld en opnieuw in de conventie toegelatem naar Frankri
jk terug; 24 Oct.1880 werd te
Napoléon, keizer geworden, benoemde hem Angers een standbeeld voor hem opgericht,
tot zi
jn premier peintre; bi
j derestauratie het werk van Noël.D.is een der hoofdververbannen vestigde hi
j zich te Brussel;znn tegenwoordigers van de romantische richting

Dqvid.
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in de fransche plastiek;hijis tegelijkerti
jd
een scheppend genie,psycholoog en moralist;
zijn fantasie is ongemeen vruchtbaarenluchtig van karakter;in technische vaardigheid
wordthi
j door weinigen overtroien.
David.(Maxime)Franschminiatuurschilder,
geb. te Châlons-sur-sfarne, 1798, overl. te
Parijs,1870;hijwas eenigen ti
jd zeer in de
mode en kreeg veelnavolgers;hi
jschilderde

Davids.

beroem d man m aakte; in 1846 werd in le

Opéra te Pari
js zi
jnoratoriointweeparti
jen:
heel; zi
jn nieuwe ode-symphonie:Cltristophe
Cp/pvl:(1847),hadweergrootsucces;zijnEden,
2
1mysterie''intweeparti
jen,eensoortoratorium,
ln 1848 in de Opêra te Pari
js opgevoerd,
werd koelontvangen;la.I;pr&deBre'
s'
%l(1851)
M oïse qîf Sinak opgevoerd,doch mislukte ge-

behaalde w eder e0n volkomen succes; op
drie portretten van Abd-el-lfader,een portret laatstgenoemd volgden nog detooneelwerken:
van Napoléon, een van generaal Bosquet H erculanum (1859),Lal
la-Rouklt(1862)en le

Sapltir(t865).D.,ecn bi
juitstek fjngevoelig
David. (Jean Baptiste) Vlaamsch taalge- muzikus, van een droomerig-contemplatief
leerde, geb. 25 Jan. 1801 te Lier,werd op talent,bezat slechts in geringe mate devoor
zl-larigen leefti
jd leeraaraan hetseminarie het tooneel-succes noodige hoedanigheden ;
te M echelen,in 1834 hoogleeraarin geschie- zi
jn scheppingen zi
jn bevallig, diepzinnig,
denis en de vlaam sche taal aan de nieuw- zeldzaam oorspronkel
ijk,volteedere endichopgerichte r.-kath. hoogeschool te Leuven, terl
ijkeinspiratiën.
David.(JérômeFrédéricPaul,baron)Bonaen overl. hier 24 Mrt.1866;hi
jgaf eenige
der Ge
we
lr
eke
erde
n nvan Bilderdà
ik o.a. de ,,ziekte partist,geb.30 Juni 1823 te Rom e,overl.28
''in het licht(metkommentaar, Jan. 1882,kleinzoon van den schilder Louis
Leuven 1843),verderde Ri
jmbi
jbelvan Maer- David, trad jong in den kri
jgsdienst,nam in
lant(metvoorrede,varianten,ennoten,Brus- 1857 a1s kapttein ontslag,werd totafgevaarsel, 1858),de werken van den mystikusJan digde gekozen,en kreeg inhetkabinet-palikao
van Ruysbroeck (Gent1858-64),en schreef de portefeuille van openbare werken;bi
jden
van ultramontaansch standpunteen onvoltooid valvan hetkeizerri
jk afgetreden,werdhi
jin
gebleven Vaderlandscke Aï,
sfprï: (dl. 1- 1t, 1876 door het district Bazas weder t0t afgeLeuven,1842- 64).benevens een Geschiedenis vaardigde gekozea
ran deyfcft
fen IteerlnkheidMeeltelen(1854);ook
David.(Ernest)Fransch muzikograaf,geb.
is zi
jn vertaling van Thomas a Kempis',,Na- 1825, overl. 1886,schreef:la #'lf,sfçv:ckez les
volging''te noemen.
J'
M/J.
: (1873),Mendelssokn-Bartkoldy etRobert
David. (Félicien) Fransch componist,geb. Sckumann (1886),Hhtoire de lazlpfïpzlmlaicale
te Cadenet, 13 April 1810, overl. 29 Aug.
origines(zi
jnhoofdwerk,ondermede1876 te Pari
js;jong wees,werd h!jdooreen werking van Mathis Luss#,1882).
oudere zuster grootgebracht,kwam op 8-.jaDavid. (Samuel) Fransch componist,geb.
rigen leefti
jd a1s koorknaap aan de kerk en overl. te Pari
js,1836-1895,behaalde in
Saint-sauveur te Aix, genoot tegelijkerti
jd 1858 den grand prix de Rome.componeerde
onderwi
js aan het Jezuiten-college aldaar, talràjke tooneelwerken, Waarvan le f'ctzzfde
werd in 1829 kapelm eester aan genuem de l'ours(ogerette,1858),Mademoi
selleSylria(1868)
(1856)OnZ.

kerk, en ging in 1830 en la Fee &,
s Bruyères met eenig succeswernaar Parl
gs, om aan den opgevoerd.
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te Parts sloothàizich dochter van een predikant,was eerst Onderweldra bij de Saint- wi
jzeres,bestuurde van 1841-48 de mrisjesSimonistenaanen ging, ambachtschool te Sprockhövelbi
j Halllngen,
toen dezebroederschap wi
jddezich vervolgensgeheelaandeletteren,

van regeeringswege en overl. 3 April 1876 te Dortmund ; a1s
h
h
t schri
jfster iszi
j hetmeestbekend door haar
v , e genooteù, allen ge- Prakt
isches Kbchbuclt(1845,3lste druk 18911,

l

.

vidis.(Henriette)Duitschschrijfster,geb.
'
dtConservatoirezijnstu- 1 Da
iën vgort te zetten; Mrt. 1800 te W engern in W estfalen,als

? i$
/
1
(
r
,)

Wjf
as opgeeven,me

k

heelvan middelenont- waarop andere huishoudeli
jke werken, ook

,

' -/t/ I
'

(z7/
g;,z6 nop
blooel
t,;nhe
aatrge
Ko
nstanti- voor kinderen Lpuppenmutter enz.h,volgden,
zelschap a1sDer fflfc/z:p,-und Blumengarten (15dedruk

k
z
werd van hzer weldra
FELICIEN Dwvlo. naar Smyrna gebracht,
en van hier,
Van allerVanW
lei aa
aar
rd m en, onder
ontberingen
naar Egypte,
de pest ontvluchtend, door de

1886), Die fft
wy/ktz'
àf (13de druk 1886), Der
A:r'
lf/der Jkzlgfz'c'
lf(11dedruk 1886)enz.
Davids.(Th.W .Rhys)Eagelsch indianist,
geb.12 Mei1843teW hiteHallbijColchester,
studeerde te Breslau in het sanskriet,werd

woestiin naar Syrl
'ë
'ging ;D.keerde in 1835 irï 1883 hoogleeraar in Pali en buddhistische
naar Prankri
jk terug,leefde teruggetrokken literatuùraan deUniversity CollegeteLonden.
en geheel voor de kunst, en werd in 1869 Hi
jschreef:Ancientcpïs,
:andmea8ure8p/-Ceyll
m
bibliethecaris van het Pari
jsche conserva- (Lond. 1877).B'
uddhhm,a '
:/ccfc/lPJ tlte life
torium.Na een aantaloosterschevolkszangen, and fct
zc/lïzwd PJ Gautama,tlte Azldtf#/àtx (1877,
kamermuziekstukken, romancen en twee or- 2de druk 1887), Buddhht birth yfprï:,
s,being
kest-symphoniën, die .allen onopgemerkt ble- tales PJ tlteanterior birth,
sPJGautama.
SZIIUAII
ven,in het licht te hebbengegeven,behaalde (1880), Buddhht Sz
ffft
x: (0xf.188t),Lectures
hij in 1844 zi
jn eerste succesmet lefllyprf on the origin and grpzcf/lPJ religion txsill'u(I$e woestiji), Uen ode-symphonie, die in strated byIndianhzftstf/lïyvl(Lond.1881),Vinaya
Frankrijk en over geheel Europa grooten fv f.
s (met Oldenberg,Oxford 1881- 85),The
bijvalvond,en den maker eensklaps toteen questions p/' King Milindq (t890);in 1881

D avidson.
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D avis.

richtte hi
j de PâliText Society op,die zich Pltilosoph,y of y.
pïrifzdtxîintercourse(1851), The
ten doelsteltbuddhistischewerken totgemeen- pp-p.
spplfage 4
/44 I
btiberlife(1854),ThePenetralia
goed,te maken.
(t856),Themagicyftf//'(1857,zijn autobiograDavidson. 1) County ofdistrictvan den phie), The Atp'&ï?w:?' of Acff/f/l(1862),Appenoord-amerik staat Noord-carolina, in het tites ttplts llassiolts (1863),Tke f/
Jpr/tf'
: true
n.
w .,22.
000inw ,hoofdpl.Lexington.2)County 0t,
t/ct?
,?lt
??-(1863),Mol.
ltinglectures(1865),Talep/in het n.van Tennessee,110.000 inw.,hoofdpl. aphysician (1869),Arabul
a(1867),.
z
1.stellarkey
Nashville.
fp tlte dzf-w:r/tzA?
,
tf(1867),Tlteplfol/ffïzl(1870),
Davidson. (Samuel)Engelsch theoloog en I'lte Tcpz
w/c.
- diseases pr tkebrain and serrc:
exegeet, geb.te Ballymena in lerland,1807, (1
.
87I), bijna allen min ofmeer herhalingen
overl. 1 April 1898 ;van presbyteriaan con- van zi
jn eerstewerk,echternietin heldergregationalist geworden, kreeg hij in 1842 zienden toestand geschreven.
den leerstoel der bijbelsche letteriunde aall Bavis.(JeFerson) Amerik.staatsman,geb.
CongregationalistOollege te Manchester;htj in den staat Kentucky,3 Juni 1808,zoonvan
was ook lid van het 0ld TestamentRevision een planter, bezocht de militaire academie
Committee; zi
@
i
'n hoofdwerken zi
F
@
in Sltl'
i.
ed te W estpoint,diende eerstbi
j de infanterie,
Il-el-lneîteîttics (1843) Ibetttise0/?
,.
f??
/?/?
cf
'
/l(5-/
/J- kreeg later een infarieuren rang bàjden staf,
c?-.s
??/(1852))Ilttl.odltctioîtt()the 0ld Tts/f'
f?/lt
?/lf onderscheidde zich in de indianen-oorlogen
(1862), .
,
401I'
ntl.
odltetioil/f
.
?the .
yt
r/c I'
estltilèeitt tegen Black-llawk, 1831.- 33,en vestigde zich
(1868), The ()
't
'/lp?l PJ the Bible (1877),The in 1835 in den staat M ississippi a1s katoenp/c&-,
?
Wcof tltefzt
'
fv
:/F//iltgs(1883);hàileverde planter;in 1845 werd hi
jingenoemdenstaat
ook een engelsche bewerking vn,
n Greseler's naar het Congres derVereenigdeStaten afgeKerkgeschiedenis,en van Fiirst'sHebreeuwsch vaardigd; in 1846 nam h!
ja1soverste van
lexicon.
het lste Mississippi-regiment deel aan de
Ilavidsoll.(Thomas)Engelsch schriiver en campagne in Mexico!van 1847- 51.was bj
P
h
ilosoot geb.1841,arbeiddeinSckotland 1id van den senaat,bàJdepresidentverkiezing
en de &ereenigde Staten in het hooger onin 1852 steundehi
jmet
alle kracht de kandiderwàis, bereisde Griekenland, en schreef:
e <
Tlte p/lï/pdpw/lïctï/ system PJ Ant
datuur van Pierce.en
A
onio Wp.
s????
r
/??
7
/ ,
4:
werd door dezein Mrt.
Serbati(1883)enz.
I
'j, ,
/
>=f
z
#
.

.

'

.,

.

Davidsonia.Plantengeslachtvandefamilie
der Saxifrageeën, inheem sch in Australië,
boom en met alterne bladen en tot verschil-

lende bloeiwàjzenvereenigdebloemen;D.wz'lfriens wordt in serres gekweekt.
Davie. County of district in het n.w.van
dennoord-amerik.staatNoord-carolina,12.000
inw-,hoofdpl.Mocksville
Daviess. Naam van een drietalcountiesof
districten der Vereenigde Staten:1)in het
z.w.van Indiana,27.
000 inw.,hoofdpl.W ash-

ington, 2)in hetn-w.van Kentucky,34.
000
inw., hoofdpl. Owensboro, 3) het n.w van
Missouri,21000 inw.,hoofdpl.Gallatin.

1853 tot minister van
oorlog benoemd; a1s
zoodanige ontwikkelde
hi
i een uzr
e werk##
..
2 oot
.
zaamheid; hil
liet de
militaire reglementen
herzien, vorm de vier
nieuwe regim enten,
voerdb de kameelen in
a1s lastdieren voor de
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woestijnenvanhetwes-

ten,en zond meerdere
expcditics uit tot 0nderzoeknaardenbesten

Davillid'r. (Jean Charles, baron) Fransch weg voor den Pacihc-spoorweg;nazi
jnaftreding liethi
j zich weder in densenaatkiezenz
en werd een der iiverigste leden der parti
l
die scheiding tusscéen de noordeli
jke enzuideltjk staten verlangde;hijnam deelaanhet
congres van Montgomery (zie Vereenigde
Staten)en werd totpresidentderzg Geconslarseille, et
f/
?liztr
/ d'
lttfvc #'.
z1u,
lssissippi,
c.(18634;le Ct'
- federeerde Staten (Zuid-carolina,M'
Appp.f et les xz
loptzfelfg-.
s de son f:)??/?
.
s(1870);'
une Florida,Alabama,Louisiana en Georgië)geVente #'t
zc/rïc: sous .
f,p?
z
f?
'
: X VI; Jftztft
,zzlpkk6//: kozen; hi
jnam a1s zoodanig ook de leiding
Laguerre, de /'OpJrt
z,
-les f'
prcé/txïpz
tw de S)?
a-:: der buitenlandsche aangelegenheden envaarde Jfn'edl4,At'
frzy (1870):Fortuny,.
:f
4rie,dtlzl digde een verbod tot uitvoer van katoen uit,
.
oeîtè,l'e:sa ctn-r:dppAl
t/t'
fklc:(1874);H?'
:/t
.
)f?tIdeI'pr- om daardoor Engeland en Frankràjk tedwingen de zich van deunielosgemaakthebbende
fl
tvret-tetw.
/?J,
gglp/: (Onvoltooid nagelaten).
Davis.1) County in hetzo.vandennoord- confederatie te erkennen;zl
'in vertrouwenop
amerik. staat lowa, 16.
000 inw., hoofdpl. zi
jn militaire talenten deed hem gedurende
Bloom:eld, 2) County in het n van den den burgeroorlog herhaaldeli
jk inhetmilitair
noord-amerik.staat Utah,7000 inw.,hoofdpl. beleid ingri
j
p
en
;
op
het
e
i
n
de
vangenoemdcn
Farmington.
oorlog echter kreeg Lee '
bi
jna onbeperkte
mac
ht
.
D.
'
s
r
e
ge
e
r
i
n
g
wa
s
de
spotisch ; het
Davis.(Andrew Jackson)Amerik spil
'itist,
reb.11 Aug.1826 te Blooming Grove(New- congres kwam zelden tegen zijn beschikkinYo
k), schreef: Thep:-?r??c?),lles ofglfzf?fo-:,ltel,- gen in verzet, en nam slechts eenlnaal een
* r
:d'
trl
@ne rel
'
elationsf
//lfft'
flt
ol
ke/f
?tttttltkiild(2dln-, doorhem bestredenbesluitaan;zijnmenschen1847 ;30edruk 186t),in gemagnetiseerdentoe- kennis was zeer gering,gi
jn ministerie ten
standaandenpredikantFishboughgedicteerd), eenenmale ongeschikt; de Enanciën waren
en voorts TltegreatFlrfrzzl/sïtz(6dln.1850-60) van den aanvang af in een toestand van de
verzamelaar en kunsthistorJcus,geb.te 2ouaan, 1823, deed vele reizen en bracht een
ri
ike verza.melinz
werken van aller*'
*-' van kunst
lei aard bi
geen;hi
.
chreef:Histoil-edesf'
t,
èpzl*1
# s
cesFlpr.
syltzzlp-pvtzzzr:.sgk/p,s#repetsz
?zl/t
z/lklft
?,
s(1861);
Histoiredes faïencesetpol-eelaines delffkz/.s/lpr.s,
.

.

.

.

.

Davis.
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Davollt.

grootyte verwarring*Nadat de zaak der zui- eener dissenter-grmeente,werd in 1856 door
delijken verloren was,maakte D ziclluitde staatssecretaris Clarendon Ilitgezonden om nav
voeten;10 Mei1865werdhijechteralsvrouw vorschingen te doen op de plaats van het
gekleed,bi
j lrwinsville in Ueorgia gevangen oude Carthago, en overl. 6 Jan. 1882 te Flogenomen; terwi
jl hij op hetfortMonroe in rence; van hem zagen het licht:Tttttis,pr

Virginië gevangen werd gehouden werd zi
jn selectio3ls J?'f??l (tp-plfrpt'
f/ lcept #?
fr/
z
g'
lg @ '
r:.
$Jzaak herhaaldelijk uitgesteld entenslottehet deltce i1t tlta,tz'twéklc.y (Malta184t),.
z1.roiceé'
rpvl
bonlsgerechtshof te W ashington in handen Nprf/laltd >'
f
allf/lAfrica (1844),klveningsinmy
gegeven,dat echter geen rechtsingang tegen t
eltt, t??. lrandel.iltgs .
J4 B(
l,
lafh'
jareed (t854),
hem verleende en hem buiten vervolging Alabic z'
ptztfnw lessons ?t'?
,
'
f/l tlte elements p/stelde; na het afkondigen der algemeene Alubic .gé't
4?3lzzl4f)-(metDavison 1854),Cartltage
amnestie, 25 Dec.1868,vestigde hil zich te t
'
f1td ./?é.?* '
reltlt!
2l.
'
S (1861)t .
Rlt?
,
01:4/ cities 0/,?
r
//1/
.
,
pz
Memphis, waar hi
j hoofd eener verzekering- Nltlèl,t(l3(tlt('
/3?f/CqrtltagiLtt
q/?
,tell-itoi-ies(186.)).
maatschappi
j werd;hij overl.6 Dec.188t)te Ilavits,de ijzeren bouten ofkranentothet
B'
eauvoirin Mississippi.Hi
j schreef een zeer ophi
jschen en uitzetten van booten aanboord
partiidige geschiedenis zi
jner lederatieve van scllepen.
repuLliek, getiteld:I'he #?
'
.
qt
?astd Fallpf the Davos. 1) Hoogdal-landschap in hetdistrictoberlandquartvan hetzwitserschekanton
Cp/?
,
Jé#:?'
tzf'
?
7
'
p Goverlllîlent(188t).
Graubiinden.2)Daves-platz ofSt.Johannaln
Davis.(Straat)Zie John Davis.
Ilavis. (John) Eng. zeevaarder,geb.om- Platz, plaats in het landschap Davos, 4800
streeks1550teSanbridgeLijDartmouth,zeilde inw ,winterverblijfvoorborstli
jders
in 1585mettweekleinebarkenvanDartmouth
Davout,(Louis Nicolas),ook we1verkeeruitom denoordwestelijkedoorvaarttezoeken, delijk Davoustgescllreven.hertog van Auerontèekte20 Julideoostkustvan Groenland, stsidt en vorst v. Eclte<>.%
% kxcw
die hi
j Desolationland noemde,en geraakte mïthl. Fransch Inaar.hi
'
.

.>-

.

vervolgens in de van 180 tOt 2.
95 km.breede
zee-engte tusschen de z.w.kustvan Groenland
en de z.o.kust van Bafflnsland,die later den
naam van straat Davis kreeg;hiivoer deze
straat tot66O40'op en arriveerde24Sept.1585
weder te Dartm outh; hi
jdeed daaropln1586
en 1587 voor hetzelfde doel,het zoeken van
00n n.w. doorvaart? nog twee reizen,drong

schalk,geb 10M ei1770

te Annoux,trad jong
in dienst bi
j de kavalerie,scbaardezich aan
de zàjde der revolutie,

.

u-.r.-..-.
D2
kayhj!:
w.'
-77hjj.

y
*.

.

I

x'

e.

maakte onder Dumou->
fJ/'
e>
riez den veldtocht van
*
'
.
1792- 93 lnede,diende
1
/!
ff
tot Sanderson Hope (72042'N.
B.
)door,vond later onder Pichegru, lilli1/'1'i! !
/ .'
.
de Cumberland-eilanden, enbevond voortsdat en troktijdensdeegyp- tli'ftpI>ko.xx* -.wr- - W -.-..'het vasteland van Amerika zich n,
'h noorden tische cam pagne de .!'$,j.$,.1?.5'/) k -rcp. &.h.. ..l
*n eilanden oploste; 14 Aug.1592 ontdekte aandachtv.Bonaparte; ,.
!
l
ï
,
j
'
/
1
ç
x
.
,
s
.
ll/2
aYy
ç
$!
/o'
x'
r;.
z
llijalsmetrezelvan Cavendlsh deFalklands- hiRi# klom daaropsnelop, î!,
h
*
.
/
4
eilanden,dle eerst Davis-eilanden werden ge- en werd 19 M ei1804,
L. DAvotl'
t'.
heeten; daarna deed hijin hollandschen en den dag der troonsbe-

eng.dienst nog vi
jfreizennaarlndië,enwerd
op zijn laatstereiseindeDec.1605in denabàiheid van Malakka in een gevechtmetjapansche zeeroovers gedood;hi
j vond een octant

sti
jging van Napoléon.
tot maarschalk van Frankri
jk benoemd;hij
voerde bi
jAusterlitz bevel over den rechtervleugel, versloeg 14 oct.1806 bi
@
i
FAuerstâdt

uit,die tot op de uitvinding van den sextant de Pruisen, besllste deslagen van Eckmïihlen
door Hadley in gebruik bleef om op zee de W agram, was in 1811 gouverneur van lïet
hoogte der zon op te nemen; hàjschreef: departement der Elbemonden,voerde in den
Tke vlpr/ts'.
s Itydrographicaltftwcrzlpfïp'z(Lond. russischen veldtocht het lste legerkorps aan,

1595) en Tke seaman's secrets (1595); zi
jn bereikte hierlnede bi
j den terugtocht door
werken werden opnieuw uitgegeven door
Markham onder den titel Tlte z'pyt
zgc.
s and

Saksen en Mecklenburg de sfad Hamburg,en
verdedigde deze stad tot 31 M ei 1814;na
@

zflpz'
ls of Joltn .
/.
).,thenariqqtor (Hakluyt So- Napoléons terugkeervan Elba werd hijm ln.
ciety,dl.LIX,Londen 18à0).
van oorlog:hi
j organiseerde na den slal van
Dltvis. (Jol1n Francis) Eng.diplomaaten Belle-Alliance de verdediging van Parijs

sinoloog, geb. 1795 te Londen,ging in 1816 sloot met Blûcher en W ellington een5Vapenm et Amherst naar Peking, arbeidde sinds stilstand, en trok overeenkomstig de daarin
aan de eng belangen in China,werd in 1843 vervattevoorwaardenzi
instri
jdkraclltenachter
gouverneur van Hongkong, keerde in 1848 de Loire terug;Fouclllverbreiddehierophet
naar Engeland terug, en overl.13 Nov. 1890 gerucht dat hlJzich mettweelnillioen totdeze

te Hollywood Tower bàjBristol;hi
j schreef: handelwi
jze had laten omkoopen;doorLodeCltinese okp??6/.
s, translated Jr
'pvl tlte prï.
gdoltxls wi
jk XVl11 uitzàjn rangontzet,moesthi
jzich
(Lon@den 1822),Hien '
w?
z
fp-sltoo:(?Aï,16.
% moral verre van Parijs houden,kreeg echterin1817
I2l(l,irl///8, l
ritlt . free t/hîf/ rerbal translatiolt Aveder ecn rang in hetfranscheleger,en werd
,2,)i';.e in 1
(1823)? l'lte (?/?'
?
,
/Itsc,a #twcz
rl
z
p/'
?
z
f?zlp/-fltet
,p?
.819 tot gair benoemd;hàjoverleedlluni
(
)f C/llpàt
'
f(t/lfI?
.
/.
Siltltfl
tbitGltt.
g(183(;),k
vkotchosf
?
./. 1823 te Pari
ls. Hi
j was een derbekwaamste
('/?il1,(t (t84t), (.
1h/
,/1/
4
,(lll'i.i,1l'g fhe'?f7tfr tfol# 81-11(.e veldheeren van Napolêon en bezat in hetmitlte ykt>te
ft.t,(1852 en 1857).
litaire een zeldzaam scherpen blik ; dapper
Davie. (
Nathan) Eng afrikareiziger,geb. totvermetelheid,onmenscheli
jk gestreng,be18t2,waslangen ti
jd uitgeverv/h mllebrew- dl'
eef hi
j in ziin loopbaan vele malen grllwChristian M agazine'',werd daarop predikant zame wreedhelen.
-

.
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Davout, (Leopold Claude Etienne Jules
Chprles)hertog van Auerstldt,fransch generaal, geb.9 Aug.1829 te Escolives (Yonne),
kwam in 1847 op de lnilitaire schoolvan
Saint-cyr, nam deel aan den italiaanschen
veldtocllt,onderscheidde zich bi
j Robechetto,
en kreeg in 1864, toen de directe nakomelingschap van maarschalk D. uitgestorven
was,vanNapoléonlIlvdrgunningdenhèrtogstitelte voeren;in den fransch-duitschenoorlog overste bi
jeenregimentlinietroepenwerd
hi
J bi
j Metz kriigsgevangen gemaakt,hielp
na den vrede (
le commune onderdrukken,

Bax.

1824, schreef te Londen vele opera's,a1s:
What a Blunder! (1800), Red #py (1803),
SpaniskDollars(1805),ff(ïr/:g?4ïAl':.
M(w01:f(t805),
tke .
/17?14 Boy (1808),theFrfrpz6r'.
:Wife(1814))
Rob #py Macgregor (1818),Woman's mï//y(b

Riddle(1820).
llltvy,(Elementvan)zleGalvanischelement.
Davyl (Ludovic Joseph GonzalveAmédée
Poupart,gezegd Louis)Franschdramaturg en
romanjchri
jver tpseudoniem Pierre Quiroul);
van ziln tooneelwerken haddenvooralsucces:
la MaêtresseJtkffnzl:(1874),Coq-klitrdy(drama,
1876),lesx'
lôt-rfpplzl/,
s(drama,1878).

kreeg tlaarvoor den rang van général de

Davyum .Volgens Kern een doorhem ont-

brigade (t871),werd in 1877divisie-generaal,
kommandeerl
ie tot 1894 verschillende legerkorpsen,en kreeg inlaatstgenocmdjaar,den
leeftàjdsgrens bereikthebbende,eervolontslag
uitden dienst;in 1895 werd htjgrootkanselier van hetlegioen van eer,alshoetlanig hi
j
in october 1901,bi
jwijz:van protesttegen
de regeering,ontslag nam ; hijis voorzitter
van het Fransche Roode Kruis. Hi
j schreef
een werk, getiteld: Projetderlprgt
olgr
zffpzl
militaire (t871).
Davy. (Humphry) Engelsch natuur- en

dekte metaalsoort van deplatinagroep,welk'
s
bestaan echter nog onzeker is.
Daw,hetzelfdealsDauw,zebrasoort.
Dawant.(AlbertAlphonsePierre)Fransch
schilder, geb. te Pari
js,1852,debuteerde in
1879 meteen inzending voor het Salon,een
historiestuk:Saint ThomasBecket,en'deed
llierop volgen: Henri IV d'Allemagae fait
amende honorable devant le pape Gregoire
V1I (1880), Embarquement d'emi
' grants,Fin'
de Messe (1890),le Captif(1896) enz.
Dawdon.zieSeaham Harbour.

scheikundige,geb.17 Dec. 1778 te Penzance
Dawes. County of district van den noordin Cornwall,werd door amerik. staat Nebraska, t0.000 inw ., hoofd-

zijn moeder bi
j een plaats Chadron.

.

apotheker in de leer
Daw ley of Dawley Magna. Stad in het
gedaan,werd later as- eng.graafschap Shrop,7 km .w.vanShiinal,
,

sistent aan het pneu- 6500 inw.;i
jzermijnen,kalkbranderi
jen

,
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m atiscll instituut van

y.,
'
'
r
t
l
f
F,
.'
-'e
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enwerd in
, î scheikunde aan het
X
Royal lnstitution te
Qv
N
Londen;in 1807ontNX..
de
kte hi
j de alkali'<''-N x
-W
dfflOtalen' en bracht
,

.'

*
.

,
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pawson. 1) county ofdistrictinhetnhoofdpl.Dawsonville 2)County,Montgomery,
27.
000 inw., hoofdpl. Glendive. 3) County,
Nebraska, 11,000 inw.?hoofdpl.Lexington.
4) County, Texas, zoo goed alsonbewoond.
5)Stadje,hoofdpl.vanTerrellcounty,Georgië,

180a hoogleeraar in de van den n.-amerlk.staat Georgië,* 00 inw.,

-'

aarmede een om wen- 2300 inw .

teling in de leer der

Dawson. (Jol1n W illiam) Amerikaansch

scheikundigeelementen geoloog en naturalist, geb. te Pictou in
te weeg;in 1808 toon- Nieuw-schotland, Oct. 1820, overl. 19 Nov.

de hi
#
jde elementaire natuur van het chloor
aan; in 1815 vond hi
j de wereldberoelnde
veiligheidslamp der mi
jnwerkers uit (lamp
van Davy); van 1820-27 washijpresident
der RoyalSociety:sinds1818ziekeli
jkbracht
hàjde winters van 1827 en 28 in ltalië door
en overl.29 Mei1829 te Genève.Zi
jn voornaamste geschriften zijn :Chemicaland p/lï/psopltieal researcltes, chiepy cpzlcprzlïzw nitrous
pzftfand its r:,
v frtJf?r
pzl(t800) en debeideuitmuntende leerboekell: Elements of c/l:p/ïctx/
yl/lï/pdpp/l
ï: (t8t2) enElementsPJagricultural
c/lc/?ll.
sfrp(1813);verderschreefhi
jSalmonia,
pr daysPJ FyFshing,interessantverhaalzi
jner
reizen en natuurwetenschappelijke onderzoekingen, dikwijls herdrukt,en Consolationsin
trarel,t
?r the jtzyfdayspé aphilosopker.droomeri
jgn en overpeinzingen zl
gner ieugd,eerst
na ztndoodinhetlichtgegeven.zi
jnweduwe
stichtte ter zi
jnergedachtenis een scheikundigen pri
js,om de twee jaren doord:hoogeschoolte Genèvetoe te wiizen.
Davy.(John)Engelsch lramaturg,geb.te
Upton-llelion,bijExeter,1763,overl.teLonden
.

.

Daw lisll. Dorp en zeebadplaats in het

Be
ddohei
se,
te clifton, engelsche graafschap Devon,z.vanExeter,
dekki
ednge
r
de
n allerleiont- aan den voetvandenGreatHaldon,4400inw.

1899;in zijn DevonianandCtzrlpzlï/krp/f.
sFlora
of Eastern NpA'
fA Americabeschri
jfthijEozoön
canadense,door hem beschouwd a1s delaagst
bekende vorm van dierlijk leven,en afkomstig uit den Laurentiaanschen kalksteen;in
enkele zi
jner'werken bestri
jdt hi
j Darwin's
theorie omtrent het ontstaan der soorten;
hijgafin hetlicht: Arcltaia (1858),Story p/'
tie Ahk-f/l aytd 3J1: (I872), Dawn PJ Life
(1875), origin PJ tlte W'
rpr/# (1877), F088il
Man (1878),CkangePJLifein Gcp/pgïct
z/Time
(1880),Egypt ffzltf Syria(1885),Geologyand
History (1894),RelicsPJPrimevalLife(1897).
Dawson City.Stad in Alaska,middelkunt
der Klondike-goudvelden,aandesaamvloeling
van de rivierenYukon enKlondike,heeftmet
haar voorstad Klondike City in 1898 10000,
1899 35.000, in 1900 nog slechts 4500 inw.,
ontstond sinds 1896, na de ontdekking der
genoemde goudlanden, werd in 1899 herhaaldelijk door groote branden geteisterd.
pax. 1)Arrondissementvan hetfransche
dept. Landes, 2291.
1/4 km2.q het omvat de
8 kantons Castets,Dax (2tgem.
,26.
250inw.),

Daxlandell.
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Delïk.

M ontfort,Peyrehorade,Pouillon,Saint-Martinp.C.,offc
ieele afkorting van: District of
*
de-seignaux , Saint-vincent-de-ryrosse en Columbia, z1
e Columbia,district
D. C., DC., of Dc.,bi
z'natuurwetenschapSoustons, tezamen met 107 geln.en 107.400

inw.2)Hoofdpl.vanhetarrond.enhetkartton peli
jke namen:AugustinPyrameDeCandelle.

D., 73 km .n.w.van Pau,49 km van M ontd.e.,in de muziek :da capo.
de-M arsan,aan den linkeroevervan deAdour,
p.C. L.,in Engeland afkorting van Dûctor
nver welke een fraaie brug naar devoorstad ot Civil.Law,doctorin hetll
urgerli
jk recht.
Sablar voert, is ten deele door van torens
Desne.Joseph Decaisne.
D. D., in Engeland afkorting van Doctor
voorziene muren omgeven, wordt door een
tot kazerne ingerichtkasteelbeheerscht,heeft of Divinity, doctor in de theologie.
d. d.,afkorting van: de dato,7an den dag
een rechtbank van aanleg,een gemeenteli
jk
college, een kabinet van delfstoFen, reeds der ui
tvaardiglng).

oudtijds bekende mineraalwaterbronnen (in D-dur.(ital.re maggiore,fr.rémajeur,
het midden der stad een warme zwavelbron engelschd majorl,dedur-toonschaalwaaTbtj
(59.5 gr. O),asphaltgroeven, fabrieken van b en c m et een halventoon worden verhoogd.
fljnelikeuren,fayencefabrieken,zeepziederi
jen Dé.(fr.:teerling,dobbelsteen,ook vingerenz.,en is de stapelplais der producten van hoed), oude benaming in België enz.voor

het dept. Landes en van den franschen uit- centiliter,1,
/10 liter.
voerhandelop Spanje;10.200 inw.(dacquois, Dea,lat.,godin.
Deadwood.Hoofdpl.van Lawrencecounty
dacquoises).
Daxlanden. Dorp in denkreitsKarlsruhe, in den noord-amerik.staat Zuid-Dakota,niet
baden,3000inw.,tabaksbouw,paardenfokkerij. ver van de westgrens, aan den voet der
Baxw eiler. Dorp in de gem eente Strom- Black-Hill
s,in een mi
jndistrict;2400 inw.
berg, kreits Kreuznach, regeeringsdistrict
pear Hm itll. County of district van den
Koblenz, Pruisen,3 km.van Stromberg,800 noord-Amerik., staat Texas, slechts een 200tal inw.,hoofdpl.'
L a Plata.
inw.,i
jzermi
jnen en smelteri
jen.

Day. (Henry NoLle) Amerik.geestelijke

Delkk.(Franz)Hongaarsch staatsman,geb.

en pedagoog,geb. 1808, overl.1890,schreef 17Oct.1803teSöjtörinhetkomitaatSzala,
u't
studeerde te Raaï in de rechten,bekleedde
z.fPJ Rltetoricenz.
D ay. Colznty of district van den noord- allerleirechterlijkebeamerik.staat Zuid-Dakota,9200inw.,hoofdpl. dienin g 0n, werd in
W ebster.
1832 door het komi!.
Dayleeford. Stadje op Nieuw-Holland , taat Szala in dekamer
Victoria, Talbot county, 4000 inw.,middel- v an afgevaardigden
/
,
+. z
z'/
gekozen , werd hier
punt van een mijn-en landbouwdistrict.
ï
).6
#
Days ofhumlliation (Verootmoedigings-' weldra de leider der
dagen). De beide boetedagen in Engeland: liberale oppositie, oq
30 Jan., dag der terechtstelling van koning der reform-partàj, die
Karel 1,1649,en 2 Sept.,dag van den grooten vooralvoor afschaf:ng 1
'
brand van Londen,1666.
z
van de vri
jstelling des /
,
, .
Dayton. 1) Hoofdstad vau Montgomery adels van belasting
Il ''
%z, $
z
county in den n.-amerik. staat Ohio,aan de ijverde; de conserva- l
) .
saamvloeiing van de M ad en deQreatM iami, ieve parti
j maakte
257 km. n.o. van Cincinnati,werd in 1796 van ditpuntophetlibegesticht, telt 65.000 inw.; metaalindustrie, rale program gebruik
zeepziederi
jen, loodwitfabrieken. 2) Stad in om den kleinen adel

Fawxz DsAx.

Campbell county, Kentucky? 4400 inw. 3) bi
j de stelnbus voorzich te winnen en wer-

Hoofdplaats van Rhea county, Tennessee, kel
i
jk werd bij de verkiezingen voor den

2800 inw. 4)Hoofdpl.van Columbia county,
W ashington,2000 inw.5)Dorpin Cattaraugus
county,New-York,1900 inw.
Daza. (Hilarion Grosole) Boliviaansch

ri
jksdag in 1843 van de meeste kandidaten

geëischt zich te verbinden tegen het belastbaar stellen van den adel te stemmen ;D.

wees op deze vordering zi
jn kandidatuurvan

staatsman, geb. te Sucre,1840, nam aan de de hand:na de gebeurtenissen in Maart1848
zi
jdederliberalendeelaanalleburgeroorlogen week een der beide afgevaardigden van het
en woelingen in Bolivia,urerd in 1867 door komi
taat Szala van zijn mandaataf en werd

presidentMelgarejo totluitenant-kolonelbenoemd, hielp in 1871 genoemden president
verjagen,en werddoorden dictatorMorales
tot generaal bevorderd en tot minister van
oorlog benoemd in 1875 stelrle hi
j zich aan

daarop door D. vervangen; nauweli
jks te

Preszburg aangekomen werd hem de porte-

feuille van justitie aangeboden (kabinetBatthyanyi); met B,
atthyanyi en Széchényi
arbeidde hi
j steeds voor een oplossing langs
het hoofd van een opstand tegen president vredelievenden.weg van de geschillen met
Frias en w erd 4 M ei 1876 tot voorloopig Oostenri
jk, en toen dit, voornameli
jk door
president gekozen; in 1878 begon hi
j den den invloed van Kossuth,onmogelijk geworzg. salpeter-oorlog met Chili,stelde zich op
eigen goedvinden aan het hoofd der bolivi-

da
n
ed
nerw
inags,vt
arn
adheh
ti
jooasfte(n
3r
1D
c.r1o8nde
48);
iid
ne
lee
ge
ro
.

aansche strjdkrachten, leed nederlaag Op disch-Grâtz,maakte hi
j deeluit vandekomnederlaag, en werd op het einde van het missie die tot het aanknoopen van onderhanjaar verjaagd;hi
jmaakte zich naarhetblzi- delingen dit leger tegemoet ging ;toen deze
tenland uit de voeten.
poging vruchteloos bleek trok D. zich op
Dazen. Paardenvliegen.
zi
jn goederen terug;in 1852vestigdeh1jzich
123

111.
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JR Jan.1860 door een .der districten van de
stad Pest t0t afgevaardigdc gekozen, stelde

hi
j met Andrâssy een schikking van het
oostenrî
jk-hongaarsche vraagstuk foor, dat
echter door de regeering te W eenen onaannemeli
jk werd verklaard, waarop de hongaarsche rtiksdag 22 Aug. 1861 aftrad en

Dèbats.

deballage: het ontpakken,het uitpakkenqgt-

deballeerd z4,91. goederen ten verkoop uitgepakt hebben.

Deballotteeren)fr.,bijstemming afwijzen
(b.v. iemand die als lid eener vereeniking
wordt voorgedragen); deballotàge. afwi
jzing
bi
j stemming (vaniemandwoverwienstoelating
tot 1id van eenig lichaam ofgenootschap door
de leden gestemd wordt).
Debandade,fr.,verspreidevechtwijze;de-

ender leiding van Schmerling een nieuw bandeeren: zich verstrooien ofverspreiden,uit
provisorium beproefdwerd.lnhetzg.Paasch- elkaar gaan ; ook: de veerkracht verliezen,
zondag-artikelinde PestiNaplö (1865)wees slap worden.
D ebankeeren of debanqueeren, fr.,bi
D.den weg aan om tot een oplossing te gejharaken; hi
j verklaarde hierin Hongari
je be- zardspelen:de bank doen springen,den bankreidwillig om.zi
jn historische rechten metde houder alles afwinnen.
belangen van het geheele ràik a1s mogend- Ilebane. (Jean Baptiste Camille)Fransch
heid in overeenstemming te brengen,alzoo romanschri
jverenjournalist,geb.teCauderan,

eente
deelvan zi
d
ji
nte
air
stc
ihe
kel
n aan zijnautonomie
OP oieren;
werd hetuitgangspunt van hetoostenri
jksch-hongaarschecompromis,dat in de eerstvolgende jaren tot
stand kwam (zig Oostenri
jk-Hqngari
je).18
Febr.1867werdblJkeizerli
jkregcrlptAndrâssy
tot Hongaarsch minister-president benoemd,
de hongaarsche grondwetwerhhersteld,en 8

bi
j Bordeaux,183ï,wasmedewerkeraanverschillende groote bladen,en gafbehalvebundels novellen als le8 Drames # toute wtvp:?
gr

(
1869) een grootaantalromansin hetlicht,
als: octare Kel
lner (1866); Mademoiselle lq
'
lorf?
,
f (1872);la .
/Qtl?
,
f de vl
prf(1879);H istoire
de t
h'
,
z-A?fïf prltendus (1881), les Jh4t
fézfr.
sde
Martlta (1885);Une terriblefemme(18W);le8
Juni had de kroning van den koning plaats. Pl
aisirs etle8cd
4rïpdïfl.
sdePtxrï,
s(1889),l'Aigl
xilD.oefende als vertegenw oordigervan een ge- /
tl
ffr (1895);l'Arentwrier Azltx/gz'
l l1
4i(1899)enz.
matigd liberalisme n0g een belangrijken in- Debareadére,Ir..steiger,laad-en losplaats,
vloed uit op de binnenlandsche aangelegen- b.v.aan een spoorwegstation.
heden; hii stierf 29 Jan.1876 te Budapest, Debardeeren,fr.,lossen (wordtvooralgewaar29 éept.1887 een standbeeld,hetwerk zegd van houtuiteen vaartuig lossen);devan Huszâr,voor hem werd onthuld.
bardage: het lossen van een schip, wordt
Deal.Stad en zeebadplaatsaandeoostkust vooralgezegd van een lading hout.
Debarkeeren of debarqueeren,fr.,ontschevan het engelsche graafschay Kent,tusschen
Dover en Ram sgate, 9000 lnw.;D.was een pen,aan wa1zetten,landen,aan land qaan.
Debarrasseeren,fr.,een hinderpaalultden
derCinquePorts(zie aldaar).
Deal.Zeebadplaatsin M onmouth county van weg ruim en,uit de verlegenheid helpen,van
den noord-amerik.staat Nieuw-lersey,ten z. een l
ast ofbelemmering bevrijden;zich ontvan Long Branch.
De A lnieis,zie Amicis.
D ean,eng.,van lat.decanus, een derleden

lasten,van iets ontdoen of ontslaan.

geoloog, geb. 1801, overl. 1858,ontdekker
van fossiele voet-indruksels in het dalvan de
Connecticutrivier.
Dearborn. County of district van den n amerik. staat lndiana, 24,000 inw .?hoofdpl.
Lawrenceburg.
Ilearborns River. Rivier in den noordamerik staat Montana,ontspringt in hetrotsgebergte, mondt uit in de M issouri.
Dearhaln. Plaats in het engelsche graaf-

dachtenwisseling tusschen twee of lneerdere
personen, in openbare vergaderingen enz.;

Debat,Discussie,woordenstri
jd,beraadslaging,bestri
jding inhetalgemeeneenonder
van het bestuur van een college aan de en. leiding van een voorzitter in geregeldevolggelsche universiteiten.
orde der sprekers, alzoo niet in den vrtien
Deane. (James) Amer. natuurkundige en vorm der conversatie, plaatshebbende ge-

ook de beantwoording ofbestri
jding van een

spreker. Parlementair debat: beraadslaging,
gedachtenwisseling derafgevaardigen om trent
een wetsvoorstel;men spreektvan algemeene

debatten Fanneer een wetsvoorstel in zi
jn
geheel, zln strekking en algemeen beginsel,
en van bijzondere debatten wanneer artikel
na artikelbehandeld w ordt.

schap Cumberland,5200inw.,steenkoolmi
jnen, Debat-ponsan.(Eduard Bernard)Fransch
schilder,geb.te Toulouse, 1847,leerling van
hoogovens.
Death Valley (Daldesdoods,Doodendal) de Ecole des arts te Toulouse en van de
W aterarm, woesti
jnachtig, 67 meter onder Ecole des beaux-artstePartsenvanCabanel,
zeeniveau gelegen dal in lnyo county van
den noord-merik. staat Californië, aan de
grens met Nevada, tusschen de TelescopeRange ten westen,en de Funeral-M ounts ten

behaalde in 1873 den tweeden grandprix van
Rome: voornaamste schilderwerken :le Pre-

mierDeuil(1874),la Fille de Jephté (teCarcassonne),la Couronne de Toulouse,plafondoosten,is de oosteli
jke voortzetting derLoft- stuk,1894, en vooral zijn portretten)alsCassagnac,Boulanger 0nZ.
Valley.
pebaeleeren, fr.,de haven ontruimen,de
Débats politiques et littêraires. (Journal
geloste 'schepen uit de haven brengen; deze des) Te Pari
js verschi
jnend blad, opge-

arbeid heet débâclage,degenen die hem ten richt 29 Aug. 1789 door Baudoin, impriuitvoer brengen heeten débâcleurs.
meur van de nationale vergadering , in
peballeerell, fr., ontpakken, uitpakken; 1799 aangekocht door de gebroeders Bertin,

lebauehe.
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voor 20,000 francs, in 1805 door Napoléon
Debet. Schuld, schuldig,datgene w àt een
onder censuur gesteld en 18 Febr.1811 ge- verkooper n0g van een kooper heeft te vor-

confskeerd en door den keizertotzijn lijfs- deren;debetzl
jde:de linkerzijde van een blad
orgaan gem aakt, kwam tiidens de eerste in een koopm ansboek,bestemd voor het norestauratie weer in bezi
t her Bertins,ver- teeren van de debetposten.
dedigde onder Louis-philippedeministerieele
Ilebidour.(E1ieLouisMarcAntoine,gezegd
politiekenti
jdensdeFebruari-revolutiedekan- Antonin) Fransch geschiedschrtjver, geb.te
didatuur van generaal Cavaignac,bestreed op Nontron,1847,bekleeddeallerleibetrekkingen
thoogeronderw-enwerdinl8glinspecteur
gematigde doch afdoende wlgze hetkeizerri
jk bi@i
# he
van Napoléon 111,en is sinds 1870 het blad van het openbaar onderwi
js; voorn.werken:
van de conservatiefliberale elem enten der
republiek.Na den dood van deBertinskwam
het blad onder directie vanLéon Say,schoonZOO11 Van Edouard Bertin,voorts onder die
van Bapst,evenzoo meteene demoiselleBertin
gehuwd ;van 1885 tot Juli 1895 wasPatinot,
schoonzoon van Bapst,directeur; sinds staat
het blad onder directie van De Nalècbe.ln
1895 werd een morgen- en een avond-editie
begonnen,kort daarop werd hetform aatver-

le GJAIJA'CJ Bigarrê,#'l.prl,
: ses vllvlpïz'
c.
ginédit8

(1880); Histoire deDzfG'
teAclin (1880);l'
Imp
6
f
r
t
z
f
r
ï
c
:
T
l
t
é
o
d
o
r
a
(
1
8
8
5
)
;
Et
l
x
d
e
s
c
r
ï
f
kz
f
:
,
s
st
'tr
/t: Rlvoltttion,l'Empire et 1@ plz.
ïp#: eontemport
zïoz: (1886); les C/lrpzlïglfp?fr.
s.
-VilleltardowinJoinville (1888);Histoire#,
l
).
?/op?ltx/lg'
lfcdeI'.
A'
?frope (1890); H'
istoit'e t
/.
srapports de l'
Eglise
etde l'
Etat(1898).
bi
zn
oov
el
als omzet,vertier,afzet
(inDe
de
net
k,lei
haned
el).

.

.

groot en alleen een avond-editie(10centimes
per n0.
)uitgegeven.

Debilitatle,lat-,ontzenuwing,verzwakking.
Debiliteit, zwakte,krachteloosheid.
Deblteeren. koopwaren omzetten,sli
jten;

et-oise),schreef:Mqnueldel'ingeniettrtld.
ppgzf.
s
etcAt
uz
lyq
s/:.
:(1880),TraitéAdlvpct
Wtr
:gênlra'
ttœ
et de8 z
zàtxftrïtxvz de cpo
zyfzvfcfïps(1884-87,met
atlas).
Debay. (Jean Baptiste Joseph) Fransch
beeldhouwer,geb.te Mechelen,16 oct.1779,
ging in 1801 naar Frankri
jk, vervaardigde
vele busten,standbeelden,groepenenz.,m eest
allen in acad.stijl.Hi
j overl.14 Juni1863.
Debay. (Jean Baptiste Joseph) Fransch

De Boni. (Filippo) ltal.schrijver,geb.7
Auz.1816 te Campo bi
j Feltre,overl.7Nov.

Debauehe,fr., buitensporigheid,losbandigheid, uitspatting, ongebondenheid, ontucht; in deboekhoudi
ng:opdedebetzijdenoteeren,
debauelté: losbol, doprbrenger, wellusteling; aanrekenen; in het spraakgebruik ook :gedebaucheeren:een losbandig,ongebonden leven ruchten verspreiden,onware ti
jdingen in omleiden;ook:verleiden,iemand vanzijnplicht loop brengen, leugens of grappen vertellen.
afbrengen, afkeerig maken (b.v.een soldaat Debitant. verkooperin hetklein,neringdoende,
hul
na
.de (zie aldaar)
overhalen om te deserteeren); er gedebau- sli
:
#
i
ter.Debite'
ttr:sce
ende
bl
okakra
Deblokkeeren,
cheerd uitzien: er verloopen, als een debauché uitzien;debauclteur.
.verleider,koppelaar. opheffen,beëindigen.
etri
jkMassina,NoordwestDebauve.(Alphonse Alexis)Fransch inge- Ilebo.Meer in2h
nieur, hoofdingenieur van het departement Afrika,ongeveer 50 km.z.w.van Timboektoe,
vanwaterstaat,geb.teMureaux(dept.Seine- onder 15O 40'N.B.,gevormd door de Niger.
1870 te Florence,gaf behalve vele revolutionaire vlugschriften een aantal politieke en
historische werken in het licht,als:GliA'
t'
c6-

leltiegliAkf:p,
sf(1841),vbcidell'ffsïvltx(1846),
Storia dei Jctf/ïdelle.
//p/zltfg'
z
l: (1847),Dontettico
T'àzlpzït
xo'
lpeAndreadelti
k:ft
volp(drama,Turàin,
1851),La c/lïtwtxromtutq etl'f/tx/?'
,
c,(t863),L''
in:,
?f):JzJp3zcei Cff/tfôz'p-vtbldesi(1864),ltagiovtee

beeldhouwer, oudste zoon des vorigen,geb. t
/twyzlt
x (18644.
3t Aug.1802 te Nantes, overl.7 Jan.1862 te
D ebora. Profetes en richteres van lsrael.

te Pari
js, leerling zi
jns vaders,behaalde in
1829 de pri
jsvan Rome,op:la Mortd'Hyacinthe:hoofdwerken:Jeune esclave(Mâcon),
Jésus-christau milieu desdocteurs (voor de
kerk Sai
nt-sulpice te Pari
js, Cambronne
(Nantes),Anne de Bretagne (museum vanhet
Luxembourg),la Pudeur cédantal'Amour.
Debay.(AugusteHyacinthe)Franschbeeld-

Ilebordetlren, fr. overloopen (van vloeistoffen),overdenrandkomen;ook:denrand,
zoom ofboord wegnelnen;indekrijgskunde:

Dreux (meseum teDreux):voorn.beeldhouw-

De Braballt. (Desiré Lambert) lndisch

een tactische m anoeuvre,ten doel hebbende

eigen frontvoorbi
j ofrondom een der vleugels van het front van den viiand uit te
breiden, teneinde de flank en zelfsde even-

tueele terugtochtslinie van dezetebedreigen.
houwer en schilder, broeder van den vorige, 0 ok: buiten de oevers treden,overstroom en,
geb.2 April 1804 te Nantes,overl.14 Maart zich uitbreiden.
1865 te Pari
js,behaalde in 1823 metEgisthe Ileboucllé,fr.,uitmonding,uitgang van een
reconnaissant le corps de Clytemnestre,inde bergpas,een engte enz.;in den handel:gelede afd.schilderkunst den pri
js van Rome: genheid tot afzet,afzetmarkt.
voorn. schilderwerken: Lucrèce au Forum ,
Debours.fr.,voorschot)uitschot;deboureeeles Enrôlps volontaires en 1792,laBataillede l''el'l,.* geld voorschieten.
werken: mausoleum van M onseigneur AYre offlcier,geb.10 Nov. 1815 te Luik,werd a1s
en van comtesse de Dam as, verder 1esVingt- ki
nd doorzijn vader,of:cierinnederl.dienst,
quatre Vieillards de l'Apocalypse (voor den naar Ned.-lndië gebracht,trad hier in dienst,
koepel der kerk Saint-pierre van Chaillot), onderscheidde zich in 1834a1skadet-sergeant
le Berceau primitif en Eve et ses deux flls. in de Lampongs,doorliepallerleirangen,nam

Debelleeren, lat. debellare, in den stri
jd als majoor deel aan de krijgsbedrlven ter

volkomen overwinnen,ten onderbrengen,be- westkust van Borneo (1854-55),voerde in
1858- 60 als luitenant-kolonel een expeditie
dwingen,overmeesteren.

lebraux.
naar
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Ceram aan) had in 1868 de leiding

peeagynus.

Brazilië in het eerste kwartgedeelte der

1831 naar Pari
@i
's
e
enerexpeditietegenBali,diehi
jtottevreden- 19(le eellNv) en keerde in pi
heid van het gouvernem ent ten uitvoerlegde, terug;l
li
j schreef:'
vbyage ttoresq'tte etAïyfpkreeg in 1872 zi
jn pensioen,en overl.3Aug. z'ïk- au Arf
vï/(1837).
1875 te Buitenzorg.
Débris,I'
r.,overbli
jfselen,overschot,deelen
n een uit elkander genomen,gebroken of
Debraux. (Paul Emile) Fransch lieder- va
dichter (chansonnier), geb. te Ancerville vernield lichaam.
Debrouilleeren, fr
ve
.,rkl
ont
arwa
en.
rren, in orde
(dept. Meuse), 30 Aug.1796,kreeg in 1816
een aanstelling aan de bibliotheek der medi- brengen, ophelderen,
sohe laculteit te Pari
js, begon zich echter Deburdl. (Guillaume François) Fransch
weinig later geheelaan deletterentewi
jden; bibliograaf, geb. 1731 te Pariis, was hier
van zpn liederen zijn hetbekendst:LaCp/pzl- boekhandelaar, en overl. 15 Juli 1782,htj
nes,Le prince A'
l@lAl:,La '
àl
:lfw: du yp/tfaf,M a- gafin hetlichtBibl
iographieinstructire(7dln..
js, 1763-68, supplement, 2 dln., 1769,
z'
:Awp, LeApsfSaint-lean,Fanfan la F'
?
.
f/l::, Pari
T'en '
spzfz
pï:zl,
s-f'
lf? ook vervaardigde hijpot- aanhangsel van Née de la Rochelle,1782),
pourris in Defaugiers trant,als Le cheral de en Catalogue des lirres de M .GirardotdePrlCaligula, Le carab1
'
s, en gedichten als:Lutèce, fond (1757).
een lofdichtop Pari
js,en 11est'
lfzlDieu.Aan Debqeeurt.(PhilibertLouis)Fransch schilde Julirevolutie,die hi
j in zijnwerkLe8Bar- deren graveur,geb.te Parijs,1755,overlte
ricades schildert, nam hij een levendig aan- Belleville,1832 ;genrestukken.gravures à,la
deel.In zi
jn gedichten hekelt en bestrl
gdthàj manière noire (le Menuet de la nlariée,la
de restauratie;overigens bezingthi
jdenwiin, Noce de village,la Fête du grand-papa)enz.
de liefde en hetlandleven;zàjn sti
jlisdlk- Debuire.(Louis)Franschliedèrdichter,bewi
jls gebrekkig en triviaal;hoewelin vele kend onder het pseudoniem Du Buc, geb.te
ozzichten met Bérenger te vergeliiken,mist Lille,1814,overleed 1897, vervaardigde een
h11 diens elegantie.Hi
j overl.12 Aebr.1831 groot aantal liederen in het patois der stad
te Pari
js.Zijn Ckansonscpzpw/lf:.
:werden1837 Lille,ook in gewoonfransch ;devoornaamste
in 3 dln.uitgegeven.
zi
jn:les Lilloises,c/lt
zzl
ypzl: (1857);NoticeAïdfpDebreezin, hongaarsch: Debreczen. Vrij- rique sur &.
: sociétés c/lprtx/:: deLille (1858);
stad in het hongaarsche komitaat Hajdl
zk, les f'tfzlfï'zl.s de pz-prfolcé,satire (1861);Cltanbons
in een zandige, waterarme,echter nieï on- lilloises (1862)4Chanson8 en fran:ais (1862);la
vruchtbarevlaktede(heidevanD ),iszeerruim Spcppt/ A'
.
prpà
f/
pp, comédie, (1865); Nbureau
aangelegd,entelt(in1900)72588,meestmagy- gloèsaire lillois,pour /1*0-:suiteqzfz Cltansons
aarsche inw. De stad is de zetel van het enpatoisdeLille(1867);Bureursdebière(1871);
hongaarsche protestantisme,en wordtdaarom Français,gcrt
fps,
s le drapeau frïcp/pz'
:(1874);
w el het ,,calvinistisch Rome'' geheeten. De Henri I#r et l
e cpzhîf:deC/èqzzl:prt
/,berijmde
re en '
p:r.
ga'
tti
rrl
'
:zfzfïf/pg
breede muren en grachten van hetoudemid- dialoog (1874):Epit
dengedeelte hebben plaats gem aakt voor sttr le prpgr).
s(1876);BoutltdesAvzzlprï.
sf/
kvp,
set
ruime promenaden en parken ;acht poorten y/lïîpdpp/
à/
kîft'
s en rersAzltxct
.
xrpsëzfp.
s(1886);les
verbinden D. met zi
jn voorsteden. D.heeft t?/fr:/zsos.s dt6 N ord: les Lilloises: 1@ Cigarière
meerdere kerken, een schoon stadhuis: een (1887);+'J&,
set'èp?fd,scènesfamilières(1888)etc.
protestantisch college voortheologen enJurisDebllut.(tr.début)Begin,aanvang,eerste
ten (een dermeestbezochte inrichtingen van poging; a1s tooneelterm :het eersteoptreden,
j een nieuw engagehooger onderwijs in Hongari
je,in 1531 ge- hetzijals pasbeginner,bi
sticht, en beschikkende over een bibliotheek menl, of van een reeks gastvoorstellingen;
.

.

w

van 100.000 deelen,verzal
nelingen van allerlei debuteeren:beginnen,aanvangen,voorheteerst
aard,een plantentuin enz.
),een r.-kath.hulp- optreden, een eerste poging doen ;debutant:
gymnasium, een academie van nijverheid, degene die debuteert,pasbeginner,aankomeeen handelsschool enz; de industrle strekt ling,nieuweling,onervarene.
zich uit over de fabrikage van wollenstoffen,
De By.,bi
j plantnamen:H.A.de Bary.

j plantnamen:A.P.de
leer,schoenwerk,kunstsni
jwerk,houtsni
jwerk, Dee..ook De O.,bi
zeep,tabakspàjpen enz.,handelinspek,zeep, Candolle.
vee, honig en producten der industrie. De
stad lla(1 in de oorlogen tusschen de Tllrken

Deea....'
l'
ien ....tienmaal.
Deeaan,lat.decanus,hoofd van tien,V0Oren de Hongaren veelte li
jden,evenalslater, zitter eener academische faculteit, zie ook
nadat de bewoners op een in 1552 hier Deken.
gehouden synode zich voor de hervorm ing
Deeade, afdeeling van tien,tiental;in de
hadden verklaard, in de godsdienstoorlogen. tiidrekening derfranscherepubliek:weekvan
3 Jllli 1849 werd D.door de Russen inge- 1ù dagen;decadi,decadedag,laatstedagepner
n0m 6n ' en 2 tus
Aug.
hieHon
r eega
n rzewa
geschehad
n de
n ar
onde
r decade; deze was de rustdag.
vecht plaats
Deeadentie. Geleidelijk verval,achteruitNagy S'
andor en de Russen.
gang.
Debret. (Jean Baptiste) Fransch historie- Deeadiea,tientallig stelsel.
schilder,geb.18 April1768 te Pari
js,overl. Deeagram ,10 gram ofwichtjes,lood.
28 Juni 1848; in 1815 ging hijmetandere D eeagynus of dekagynisch, tienwi
jvig,
kunstenaarsnaarBrazilië,om teItiodeJaneiro noem t m en een bloem die 10 stampers of
een academie van schoonekunsten opterich- stiilen heeft. Decagyniq is de naam van een
ten,werd hofschilder van Pedro1,schilderde orLe in elk der 13 eerste klassen van het
vele portretten van ten hove vertoevende stelsel van Linnaeus;de tot dieorden behoopersonen,tafereelen uit de gebeurtenissen in rende planten hebben decagynische bloemen.

peealsne.
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Decaislle. tHenri
l Belgisch schilder,geb.
te Brussel, 1799, overl.1852,was te Pari
js
leerling van oirodet en Gros,schilderdeeerst
een groot aantal historie- en genrestukken,
a1s: Milton aveugle dictant le Paradis perdu
à ses flles; Adieux d'Anne de Boleyn t
a sa
'

fllle Elisabeth,enz,en wijdde zich later aan
vlaamsch romantisme;zi
jn hoofdwerk in dit
Fenre is hetgroote doek derBelgesillustres
ln het museum te Brussel.
Deeaisxle. (
Joseph) Fransch plantkundige,
geb.M aart 1809 te Brussel,broeder van den
vorige, wàjdde zich eerst aan den scllilder-

be Candolle.

.2.
i

( L

kenland,en bezocht ook dekustenvanKlein-

Azië en Konstantinopel;hij verzamelde hier

stof :'001*een aantaldoeken, diedoornieuwheid van inhoud en uitvoering zeer de aandacht trokken; van alle werken van dezen

kunstenaarzijn zi
jndierstukken,inwelkemenschelijkezwakhedenopsjn-geestigewi
jzewerden bespot,degezochtste;de beroemste onder

deze zi
jn ,llalte d'animaux savants,Singes
experts(1839),Singepeintre,Singemusicien;
minder gelukkigslaagdenzijnllistoriestukken:

la Défaite des Cimbres enz.
Deeallaat, dekenschap, de waardigheid
kunst,studeerde daarop aan deEcoledemede- van deken.
cine te Parijs, kreeg in 1830'een postaan De Calldolle.(Augustin Pyrame)Fransch
het M usée d'histoire naturelle,werd in 1833 plantkundige, geb. 4 Febr. 1778 te Genève,
hoogleeraar in de landbouwstatistiek aan het bezochthetGymnasium aldaar,studeerde na
Colle
'ge de France,in 1850 hoogleeraar in de 1796 te Pari
js in de plantkunde,hieldin1804

cultures aan hetMuséum ;hijoverl.8 Febr.
1882 te Pari
js;hijschreef:LeJ't
zr#ï/zputitier
y'
?
,
f Muslum (129 afleveringen 1857-78),enz.
Deealeomanie.Een procédé om plaatjes
over te brengen op verschillendezelfstandigheden (porcelein,ivoor,hout,papier)ofvoorwerpen, waaraan zi
j dan blijven kleven.De
hiervoorgebezigdePlaatj
es,weerdruk-ofaftrekzijn meestkleurigeflguren,
plaatjesgeheeten,
die,meestallangschrollaolithographischenweg,
op van een gemakkelijk oplosbare laagvoorzien papier zijn aangebracht;ter preparatie
van hetvoor b.bestemde papier bezigtmen
een mengsel van stijfsel,lijm,gummitragacanthaeen ftjn krijt(decaléeer-ofmetachromatypiepapier);dedrukdprD.(hetaanbrengen
derfguren op hetgeprepareerd papier)wi
jkt
van den gewonen lithographischen druk in
zoover af,datmen de donkerepartijeneerst,
en dehelderelaatstdrukt.Doorhetplaatje
met de zi
jde die het flguur draagtop een
gladde oppervlakte te leggen en het papier
aan de anderezi
jdeeenweinigtebevochtigen,

zijn eerste Lotanische voorlezingen aan het
Oollège de France, gaf hetzelfde jaar het
eerste gedeelte van znn Floreértfzljaïy:inhet

licht (met Lamarck's naam op den titel),

di
r
enegde1e8n06b
-1
ota
2nii
snche
opo
dr
na
dc
eh
rz
toevkaingd
sreeis
reIoeo
erFrankri
jk en ltalië,aanvaardde in 1810 o0k

de hem reeds in 1807 aangeboden professuur
aan de academie te M ontpellier en trok zich

bi
j de restauratie naar Genève terug,waar
hetstedelijkebestuureen bi
jzonderenleerstoel
voor hem instelde,die hijsinds8 Nov.1816
bekleedde;hijoverl 9 Sept.1841teGeneve.
D.heeft zich voordeplantkunde tenhoogste verdiensteli
jk gemaakt;zi
jn hoofdwerken
zi
jnRegniregetabilissystemanatwrale(1818-21)
en Prodromus Dystematis regniregetabilis (d1.
1- 17, 1824- 73, van het 8ste deel af door

zàjn zoon voortgezet),een derbelangri
jkste
plantkundige werken van den nieuwerentijd.
Overigens schreefhi
j:Essaiwfr leswrpprïl/l:
médicales desplantes (1804),Tkéok.
ie11e'
metttaire
de la lpft
xsë'
l
f:(1813),organograpltie'
?ékl/t
z/é
laat het fguur binnen weinige oogenblikken (1827),Plt
ysiology z'
f/
glftï/:(1832);bijzi
jndood
van het papier los om aan de gladde opper- l
iethi
j een herbarium van ruim 70.000 planvlakte teblijvenvastlcleven,waarnaltetpapier tensoorten na, dat aan zi
jn zoon Alphonse
.

ltan worden verwi
jderd. De D. heeft een kwam.
belangri
jke toepassing gekregenvoordedecoNat11urlljk stelselvan De Candol1e .
1)
tlrltwlerp ln zlll,,Tlléorle éléntentalre de la llotanlque'',
ratie v.allerleigoedkoopegalanterie-artikelen,
glas-,porcelein-,metaal- en hoornwerk,voor
het aanbrengen van :rlnanamen enz.op blik,
bussen enz.
Decaleeren, fr.,afnemen in gewicht door
indroging,lekken enz.
Ileraliter of schepel:10 liter(kopofkan).
Deealogtls,gr.,de tien geboden.
Deealqueeren,een weerdruk-maken,de% l-

comanie-plaatjesoverbrengen,reproductievan

een flguur op papier, doek, steen enz., om
het te kunnen nateekenen,graveeren enz.
Deeam eter of roede: 10 mater.
Deeam peeren, een kamp of legerplaats
opbreken;overdrachteli
jk;zich uitdevoeten
maken,de vlucht nemen
Deeam ps. (Alexandre Gabl
iel) Fransch

schilder,geb. te Parijs,3 Mrt.1803,overl.
te Fontainebleau,door een valvan hetpaard
bi
@
i
#een dri
jfjacht,22Aug.1860;hi
jwaseenigen ti
jdleerling vanAbeldePujol,brakechter
weldra met de klassische kunstregelcn en
vormde zich door studiën naar de natuur;
in 1827 vergezel
de hij Garnerey naarGrie-

een elgeltaardig llatuurlljlustelsel,datMrezelïlljkllljdroeg
ttlt lletontstaalten devestlglllgvatllletzg uatuurlljk
stelselvan ralkgsclllkklng der plalltcn;delloofdafdeellngen van ztnstelselllertlsttellop denlltwendlgen,anntollklscllen 1)()uw derplanten,1l1jverdeeldedeplallten
l1l eerstlrlVaatplallten (P lan tae vascu lares) ()f
zoodanlge, wier elelnelltalre organen totden hoogeren
ontwlkkelingstrap der vatcn opkllmmen,enlnCelplallteu
(Plalltae cellulares) zulke, dle slechts ult celweefsel
bestaan en derllalve geen vaten bezlttten De eerste
ltoofdafdeellng Mrerd door ltentweder olïderverdeeld ln
Exogellell ()f plantan wlerlkout van lluiten ln omvazlg

toelleelllt (ecn nlet de Tweclollblgen overeellstemntende
groep, waarlllj (1lt op een zeerduldelllltewijzeplaats
llectt),cltln Elldogellcn,planten dle valtbtnnenzoudcn

aaltgroelen, waartoe D de Eenlollblgen ert de Varcns
r
ekeltde,welkelaatstelllj nletdellnaam vancryptogaItllscllc eltdogeneltolldersclleldde;de leerecltter,dathet
llout nu eens vall lllllten en dan weer van.blnncn iIt
olltvallg toeneemt lslatereenvolkomelldwallnggellleken,
terwpl ook D 's nleenlllg (1at de Varens eellzaadlol)
zoudelt llezlttelt onJu1st was, daar deze planterl geen
zaden nlet een reeds vooratgevornlde klelll,maaralleen

cetaclltlge sporen voortlll-ellgen;dcrhalvekondelldeze
afdecllngen nlct llellouden lllljven,nla'
arItloesten naar
de lleterelnzlchteltvan del:laterelltyjdwordengewijzigd
(ztt anders llelkoenld De Exogenel't()tDlcotylen wordel't
door 1.
) weder gesplltst ll1vler onderlkl:1.T halanli

flore11 (plarlten lllet vrte op dellbloclubodenzluge
plalktekelk-ofllloenlllladen),2.CalTciflo1-en (plan
ten 1)iJwelkedenleeldz-adelzend.evrteoftoteenbloenl
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(lnderltlasse 1l.Cryptogamae
kroon vergroeide bloentllladellop (len kelkrallt
lstaan),
3.Coz'()111floren (plalltenmeteenvergroeldllladlgelt, Orden:
Orflon'
Orden:
186 Marslllaceae 188 Filiceg
onderstandigen llloemkroon), en 4. M on oc11lanly- 184 Nagades
1
85
Oql
l
l
s
e
t
ac
e
a
e
1
8
7
Lyc
o
po
d
i
ne
a
e
deeen (plallten 1)ljwelkeeen bloemdekwordtaallgetrofen) De tweede lloofdafdeellng werd door 1)
11 PLNNTAE cElalauLAaEs s ACO'IIYt.EOON&.i:
gesplltst ln llelllatlerde vaatplallten (Plantae cellulares
Klasse 111.C el1ulares
tollosae) ell bladlooze vaatptaltten (Plantae cellulares
Onderklasse 1 Follaceae

a
pltyllae) De ordel (f
antlllen)valtD zi
jnalsgevotg Ordelt.
eelïer scllerper atbakenlng en ltet intusschen ontdekte

189 Mllsci

getal nleuwe plantvornlen llljna dullllelzootalqk als
van De Jussleu,deneerstenontwerpervalleen natuttrltjk Ordell .
stelsel,voortsonderscheldthetzlch0okdoordatlllJlllet 19l Licllenes
varthetlagel-e totltet lloogere opkllnlt,maarolllgekeerd

Orden
l90 Hepatlcae
Onderklasse 11 Aphyllae
Ordell.
l93 Ftzllgi
l94 Algae

ultgaande van de alsde volkonlendstbewerktulgde gel- 192 Hypoxyla
dellde plaritengroep,tot delaagste plautvormen afdaatt
I)eCalldolle,(Al
De ltootdafdeellngell,klassen,onderklassen en orden van
phonseluouisPierrepyrame)
D z1j11'
zoon van den vori
ge,geb.te Parijs,28 Oct.
1 PLANTAli
,VASCULARES S COTYLEDONEAE.
1806,was eenigen ti
jdhoogleeraarteGenève,
Klasse 1 E x()geneae s D lcotyle(1oneae
en heeft zich vooral door hetvoortzetten van
Ollderklasse I Thalatnltlorae
Orden'
Ordes
Orden
werk Prodrom'
lu etc.zi
jnsvaders,door
l Rallunculaccae l9.'fremalldreae 37 lllppoeastalkeae het
zi
jn Introduetion #l'étudedelahpftrylïg'
àf:(2dln.,
2.Dllleltlaceae 20 Plttosporeae 38 Erythroxyleae
3 Magnollaccae. 21 Frankelllaceae. 39.Malplghlaceae
Pa
r
i
j
s
,
1
83
5
)
e
n
doo
r
z
i
j
n
Gé
o
gl
a
ph
i
e
d?f
yffzolkp/:
4.Annonaceae. 22.Caryopllylleae 40 Acemneae
2dln.,Pari
js,1855)een geachten naam ver5.Menlsperlllttae 23 Llneae
41.Hlppocastaneae (
worven;zi
jne Lois de#:nomenelaturehpflzlk'
lf:
6 Berllerldeae
54 Malvaceae.
42.Rhlzoboleae.
7 Podopllyllaceae. 25 Bolllllaceae. 43 Saplndaceae.
(
1
8
67
)
we
r
de
n
do
or
het
i
n
t
e
r
na
t
i
o
naa
l
bo
t
a
8 Nynlpllaeaceae. 26.Buttllerlaceae. 44 Mellaceae
n
i
s
c
h
c
o
n
g
r
e
s
t
e
Pa
r
i
j
s
i
n
Au
g
.
1
8
6
7
a
l
s
a
l
g
e
9 Papaveraceae. 27.Tlllaceae
45.Allkpelldeae
meen geldig aangenomen.Verder gafhi
jnog
10 Fumarlaceae. 28.Elaeocarpeae. 46.GeralliaUeae.
behalve een Histoire des ,
scï:zlcp.
s et &,
gsarants
11.Cruclferae.
29 Chlenaceae
47.Tropaeoleae
1
2.Cap/arideae. 30.Ternstronklaceae.48.Balsallnlleae.
depuisA?4,
:
rswilele8(1872),zi
jnsvadersMemoires
l3.Flacourtlaneae. 3l.Canlellleae. 49.Oxalldeae
et '
:pzfzh
pzl?
rr.
: (1862) in hetlicht Hi
j overl.4
14 Blxineae
32.Olaclneae.
50.Zygopllylleae.
l5.Clstlneae.
33.Auralttlaceae. 5l.Rutactlae
April 1893 te Genève.
16.Vlolarlvae.
34 Hyperlclneae 52.Slnlarullcae
l)e Candolle, (Casimi
r Pyrame)zoon deg
17.Droseraceae. 35 Guttlferae.
53.Ochnaceae
vorigen, geb. 1836 te Genève,wijdde zich
18 Polygaleaeq
36.Marcgravlaceae. 54 Corlarleae
eveneensaandeplantkunde,bearbeiddeeenige
Onderklasse 11 Calyclflorae.
Orden'
Ordell'
O1't1ell'
plantenfamiliën inhetProdi-omuszi
jnsvaders

55.Celastrineae 77.Alallgieae.
99.Valerlaneae.
5tJ.Rllanlneae
78.Plllladelplteae l00 Dlpsaceae.
57.Brunlareae 79.Myrtaceae
101.Calycereae.

58.Salllydeae
80.Cucurllltaceac 16)2.Colllposltae
59 lloltlalineae. 8l.Passitloreae. l03 Stylldteae.
60.Cllallletiaceae. 8S.Loaseae
101.Lolleliaceae.
6l.Aquilarllleae. 83.Turlleraceae. l05 Calnpallulaceac.
62.Tereblntllaceae.84.Fouquierlaceae. 106.Cypltlaceae.
63.Legulltillosae 85.Portulaceae 107.Goodenovleae.
64.Rosaceae.
86.Paronyclïleae. 108.Roussaeaceae.
65 Calycalltlle.te 87 Crassulaceae 109 Gesnerlaceae
66.Grallateae
88 Flcoideae.
110.Sphellocleaceae.
67 Melllecyleae 89.Cacteae.
111.Colulnelllaceae
68 Com llretaceae, 90 Grossularieae 112.Napolconeae
69.Vochysleae
91 Saxlfragaceae. 113 Vacclnleae.
70 Rltzzophoreae 92.Untllelllferae ll4 Erlcaceae
7l.Onagrarleae. 93.Arallaceae
115.Epacrldeae

72 llatorageae 94.llamantelldeae 116.Pyrolaceae
73.Ceratopltylleae.95.Corneae.
117.Frallctlaceae
74 Lytllrarleae 96.Loranthaceae. 118.Mtpllotropeae
75.Tamarlsclneae. 97.Caprlfollaceae.
76 Melastomaceae.98.ltulllaceae
Orden.

119 Myrsineae
120 Sapoteae

Onderklasse 111. Corolllflorae.
Orden :
Orden '

127 Blgnonlaceae 135 Izalllatae

136 M yoporlnae
129 Polentolllaceae 137 Pyrenaceae
1S2 Olelneae
130 Collvolvulaceae 138 Acalltlzaceae
123 Jasmineae
13l Borraglneae 139 Lentlllularleae
12iStrycllilleae 132 Solaneae
140 Prinmlaceae
l25 Apocylteae 133 Antlrrhlneae 141 Glollularieae
126 Gelltlalleae l34 Rhinalttllaceae
Onderklasse 1V.Mollocltlamydeae.
Or(1el::
(lrtlen'
Ortlen :
142 Plumbagineae 149 Laurineae
156 Euphorlliaceae

12l Ellellaceae

lS8 Sesameae

143 Plalttaglneae l50 Myrlstlcf-ae

157 Mollilttleae

146 Cltenoyodleae 153Santalaceae

160Amentaceae

144 Nyctaglneae 15l Proteaceae
l45 Amarantaceae l52 Thymeleae

147 Begonlaceae 154 Elaeaglleae

158 Urticeae
l59 Piperltae

161 Coniferae

148 Polygoneae 155 Aristoloclkieae
Klasse 11.E n(1ogenae s.M on ()cot)rledoneae
Onderklasse 1 Phanerogalllae.
Orden :
Ordell
Ordell.

162 Cycadeae
l70 Amaryllideae 178 Palmae
163 Hydrocllarldeael7l l'lemerocallideae179 Pandaneae
l64 Ahslnaceae 172 Dloscoreae
180 Typhaceae
165 Orchideae
l73 Smllaceae
18l Aroldeae
166 Drymyrhlzeae 174 Liliaceae
182 Cyperaceae
167 Musaceae
175 Colchicaceae 183 Gramlneae
168 Irideae
176 Junceae
169 Haemadoraceael77 Commelineae

en grootvaders, en schreef over de wetten
van den bladstand: Tltlhi.
ie de l'f
zsç/
que
. : uni

:p,pltyllotazie(1865).
Ilaeandrus ofdecandrisch (gr.,tienmannig)
noemt men een bloem din tien m eeldraden
bezit: in het stelselvan Linnaeusisbeeandria
de naam van de lode klasse, waartoe alle

planten behooren wierbloementienvrije,niet
m et elkander vergroeide meeldradenbezitten.
Deeanie ofdekanij,de goederen en bezittingen waarvan de inkomsten bestemd zi
jn
tot onderhoud van een deken; ook naam van
het kerkelijk gebied van een deken,en van
de woning van een deken.
Deealltage of decantatie,het afgieten van
een vloeistof om deze van het daarin aanw ezige bezinksel te klaren.
D eeanus, deken.
D eeapoda s.Deeacera.Tienarmigen. Groep

(onderorde) van weekdieren, van de klasse
der Koppootigen, Cepkalopoda,en van deorde
der Tweekieuwigen,Dibraneltiata; de hiertoe
behoorende dieren onderscheiden zich '
van de

achtarmigen doordatzi
j,behalvedeachtrondom den mond geplaatste armen,welke 0ok
bi
j deze worden aangetroYen,twee organen
bezitten, die de functie van gri
jparmen vervullen;elk dezer gri
jparmen is ingeplantaan
de buikzi
jde, tusschen het derde en vierde
paar der overige of rastzittende armen,in
een huidzak.M etslechtsenkeleuitzonderingen

(geslacht Veranya) zi
jn deze gri
jparmen merkeli
jk langer dan de andere armen,doch zi
j
kunnen doorgaans meer of minder in genoemden huidzak worden teruggetrokken.

Terwi
jloverigensde acht vastzittendearmen
snee zijn en naar de spits toe allengsdunner
worden, zi
jn de twee grijparmen cylindrisch,
in den regel afgerond driehoekig op dedoor-
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met knodsachtig verdikte uiteinden:m eestal
komen alleen aan dit verdikt gedeelte zuigj de vastzittende armen
nappen voor, die bi
Over de geheele lengte geplaatst staan.De
zuignappen,die steeds aan de naarde mondopening gekeerde'zijde en op één,twee,vier

D eeapoda.

uitsteeksels,kanten en groeven,waardoor de
oppervlakte in afdeelingen verdeeld wordt,
die deels aan de ligging van enkele inwendige organen beantwoorden ;m en onderscheidt negen zulke afdeelingen;ook aan de

buikzi
jde van het kopborststuk zi
jn zulke
streken of afdeelingen te onderscheiden. De
ofzesri
jen zijn geplaatsta
,l
z
i
j
o
n
f
g
n
e
i
wo
e
t
g
o
n
e
l
t
i
j
a
k
n
I
e
e
n
steeld en e1k van een
sprieten (antennae) der D ,hoewelzeerverhoornring voorzien. De mantel breidt zich schi
llendvanlengtebi
jdeverschillendpsoorten
steeds aan weerskanten tot een vin uit,welke dezer afdeeli
ng van dieren,bestaan alti
jd uit

vinnen nog allerlei verschillen opleveren. ln een grondstuk of schaft (funiculus) en een
den regelis aan den m antelrand een volledig l
eu
im),
ndgede
elke
te, de zoogenaamde zweep (Fa,
we
.
qellaatste dikwerf nOg in twee of
sluitingstoestel aanwezig (zie W eekdier Cepkalopoda).Hetlichaam derD.heeftmeestal dr
ie takken verdeeld en uitringvormigeleed*
een min of m eer gerekten vorm ;het wordt J
eS samengesteld is. In het grondstuk der
gesteund door een rugplaat(gladiusl,dieeen voorste sprieten zi
jndegehoorblazengelegen ;
inwendige schelp is,die bijsommigesoorten aan een der zweepvormige aanhangsels beteq deele is verkalkt, maar bi
j de meesten vinden zich teedere draden en haren,waarin
hoornachtig blijft,terwijlgedaanteenmaaksel zenuwen treden en die sommigen voor reuklen. B(J de m eesten komt organen houden.Het achterste paar sprieten
n0g Zoer verschil
slechts één enkelen eileider voor. Alle D. schi
jntvoornameli
jk als tastorgaantedienen;
bezitten het ve
ofrmoge
korten
ren
omafs
ztia
cn
hdzwemm ende aan hun grondstuk bevindt zich,eene schub
OP grûoteren
van dekust van m eerderen ofminderenom vang.Demond
te verwi
jderen. Eenigen houden zieh echter wordt van voren gesloten door eep bovenlip.

meer nabi
j het strand, anderen in de volle
zee 0p.Bi
j hetzwemmen bewegen zijzich
steeds achterwaarts, m et de spits van het
achterli
jf gekeerd in de richting waarin de

Alsbewegelijkemonddeelenonderscheidtmen
vooreerst de drie paren eigenli
jke kaken.De
bovenkaken zijn krachtigyhebbeneenebreede
kauwvlakte en zi
jn,met zeldzame uitzondéringen, elk voorzien van een korten,uit drie
leedjessamengestelden voeler(palpusmandibularis). De beide onderkaken zlln daarentegen meer vliezig,,
in eenigelobjesverdeeld,

beweging geschiedt;de voortbeweging heeft
plaats eensdeels door de roeîende beweging
dervangarmen,anderdeelsdoorhetm etkracht
uitspuiten van het in de mantelholte opgenomenwaterdooreen trechtervormigeopening en dragen nimmer voelers. 966v deze beide
aan de buikzi
jde.Meestalsplitstmen op het onderkaakparen vertoont zich de naarbuiten
voorbeeld van d'Orbîgny de groep der D., uitpuilende rand van den pharynx a1s een
naar gelang de voorste oogkamer gesloten is tweel
obbig plaatje,datmenwrlonderlipheeft
of niet,nog in tw ee afdeelingen :

1.MyopsidaeofBedektoogigen(voorsteoog-

lenoe
nmd
der
,li
ma
pa
dr
erdaI
tns
in
ecwe
tenrkgeell
me
gkheenidhneief
tt
s,me
t
4ie

kamergesloten;familiën:Sepidae,Spirulidae, integendeel door het tw eede onderkakenpaar
wordt vertegenwoordigd:Op deze drie paren
Belemnitidae,Loligidae,Sepiolidae);
2.oigopsidaeofNaaktoogigen(voorsteoog- kaken vol,gen onmiddelligk de drieparenhulpkamer van een ruime opening voorzien;fa- kaken ofkaakpooten (pedesmaœillares). Het
miliën:Ommastrephidae,Onychoteuthidae,hy- eerste paar daarvan geltjktnog zeer op de
sanoteuthidae, Cheiroteuthidae,Loligopsidae, onderkaken; aan de beide volgende onder-

scheidt men echterreedsduideli
gkereenetoecranchibadae).
peeapoda %
.. A'
zf:m zlc/lït
xfl,. Tienpootigen. nadering t0thetmaakselen desamenstelling
Groep (onderorde) van schaaldieren van de der pooten uitafzonderli
jke leden,ofschoon,

orde der Podophtkalmata s.T/lprcctsfrlctx,be- doordesterkeverbreedi
ngvaneenderledentoJt
vattende schaaldieren m eteengrootrugschild een dekstuk,hetlaatstepaarderhulpkakenbi

yover alle segmenten van kop,borstenvoor- eenigen (de kortstaartigen, Brarhyuraj een

achterli
jf),vedervorlnige kieuwenineenholte eigendommelijk voorkomen erlangt; behalve
onderhet rugschild,en vi
jfparenlooppooten' kieuwen dragen de beide achterste paren
Zi
j bevat de krabben? de kreeften,de gar- kaakpooten aan hunne buitenzi
jde nog een
nalen,enz.
zweepvormigaanbangsel(pal
pttspagelliformis).
ln de afdeeling der D.bereikt de schaal- W lpneer men deze drie paren kaakpootep,
diervorm zi
jn hoogstenontwikkelingstrap;het gehgk door sommige zoölogen gedaan wordt,
lichaam bestaat steeds uit twee scherp ge- als beantwoordende aan de drie paren borstscheiden hoofddeelen, nl. een kopborststuk pooten der insecten beschouwt, dan is dat
(cepltalothnrax), dat een onbewegeli
jk geheel deelvan het kopborststuk,datmethetborstvormt, en een achterlichaam (abdomen),dat stuk van deze is te vergeli
jken,bi
j de D.
uit bewegel
i
jk verbonden ringen is saam ge- zeer klein en alleen het buikgedeelte der
steld Aan het kopborststuk komen elfparen bgrstringen,waaraandekaakpootenbevestigd
ledem aten voor; zes paren daarvan nemen zl
gn,komt tot ontwikkeling; het achtersteen
deel aan de begrenzing van de mondspleet, grootste stuk van het kopborststuk behoort

de vi
jf overige paren zi
jn pooten,die voor dan eigenlijk tot het achterste en moet als
plaatsbeweging en tot gri
jpen dienen. Het een voorachterli
jf (praeabdomen) beschouwd
ragschild (carapax) isin hetalgemeen hard worden; de vi
jf paren doorgaans als borsten dik, en bevat niet zelden een aanmerke- pooten aangeduide ledem aten w orden dan tot
lijke hoeveelheid koolzurekalk;dikwijlsver- voorste achterli
jfspooten; deze zi
jn onder de
oonenzichoverzi
jnoppervlakteverschillende ledematen der D. diegene, welke zich het
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sterkst ontwikkelen ;men kan er aan onder- aderen, die zich voor-)achter- en zi
.
jwaarts
scheiden een heup,eentrochanter,beidekort, begeven en zich in:jnetaki
@
#
e
s
s
p
l
i
t
s
e
n
,welke
verder een di
j,een scheen en tweeleden,die zich in de organen verbreiden; uit de aldus
samen den tarsus vormen ; de eindleden der gevormde llaarvaten ontspringen aderen,die
voorste pooten zijn dikwi
jls in seltal.
en,ver- het bloed naaraanmerkeli
jke ruimten aande
anderd; deze verandering komt tot stand grondvlakte der kieuwen voeren;na doorde
door eenvoudige verplaatsing van hetlaatste ki
euwen te zijn gegaan treedthetnu slag-

lid van den tarsus aan debinnenzi
jdevanhet aderlijk geworden bloed doorkieuwaderenin
eerste lid1m et welks verdikten basishetdoor een holte ls1'
,
n.
us pdrïctxzWïtf/ï/,binnen welke
een gewrlcht verbondenisalseenbewegeli
jke het hart besloten is; vandaar gaat het door
.

vinger. De overige borstpooten eindigen
meestalin enkelvoudige klauwen,die echter
in eenige gevallen door afplatting en verbreeding tot zwemplaten worden. Het uit

bewggeli
jke ringensaamgesteldachterlichaam
is b'
lj de kortstaartigen weinig,bijde langstaartigen sterk ontwikkeld;meestalwordthet
met den weinig toepasselijken naam van

drie paren spleetopeningen in het hartterug.
W at het darmkanqalbetreftisderuime lklaag,

ofeigenlijk voormaag,inhaarvoorstegedeelte

enkelvliezig,doch in haar achterste gedeelte
bevindt zich een kauwtoestel,gevormd eensdeels door chitine-platen in den wand der
m aag, anderdeels door drie paren,daarvan
uitgaande en door spieren naar elkaar be-

staart aangeduid. lndien men het bovenbe- wegeli
jke kauFplaten, die nog mettandjes
doelde achterste gedeelte van het kopborst- bezet zi
jn; bi
J hetgeslachtAstacus bestaan
stuk niet m et het borststuk,m aar met het bovendien aan den maagwand 'twee klier-

achterlijfderinsecten vergeli
jkt,zoo kanhet achtige zakjes,waarin kalk-concrementen,de
bewegeli
jk achterlichaam der D. alleen als zag.kreeftsoogen,worden afgescheiden,welke
na-achterli
jf (postabdomen) worden opgevat; afscheidiug gelijken tred houdtmetde vorde daaraan geplaatste ledematenparen, ten ming van hetui
twendig chitine-skelet;bi
jda
getale van hoogstens zes,zi
jn deels zwem- vervelling wordt o0k hetbinnenstem aagvlies
pooten,deels organen tot bevestiging vande vernieuwd en worden tevens dekalk-concreeieren $bijde wlgfjes)ofhulpparings-organen menten weder opgelost. De maag Opentzich
(
hj de mannetjes);deze ledematenkunnen in een darm, waarvan het voorste gedeelte
'
echter ook rudimentair worden en zelfs ge- zooveel als een chyllzs-maag of chylus-darln
heelverdwi
jnen;bi
j de langstaartigen vormt (zie Darmkanaal) is; hierin monden de uithet achterste paar m et het ook tot een plaat lozingskanalen der beideleverlobben,die eene
verbreede laatste achterli
jfssegment eensoort aanmerkeli
jke uitgebreidheid hebben;zi
j zijn
van staartvin. De kieltwen zi
jn aanhangsels achter de kieuwholte ter weerszi
jden vanhet
van de beide achterste kaakpooten en van de kopborststuk gelegen en strekken zich goms
vi
jfparen borstpooten,en bestaan elk uiteen tot in llet na-achterli
jf uit. Omtrent het
middenschaft,vanwelkenterweerszijdedunne zenutrstelselkan hieralleen worden aanr stipt,
en smalle kieuwblaadjesontspringen,op de dat het getal der knoopen,welke de buikmanier van de baarden van een veer: het zenuwstreng Vormen, zeer varieerend is en
rugscllild overwelft de geheele kieuwholte, in het algemeen m et de mindereofm eerdere
die zich aan debuikzi
jde Opent,hetzijdoor lichaam slengte en -breedte overeenstemt.
een lange overlangsche spleet, welke zich De vrouwel
i
jke geslaclttsorganen hebben twee
voortzet over de geheele lengte vanhetkop- openi
n
g
e
n
;
deze bevinden zich bijde langborststuk (bijde langstaartigen),ofdooreen staartigen aan de heupen van het derdepaar
spleetvormige of ronde opening aanheteerste pooten, bi
j vele kortstaartigen tusschen die
pootenpaar en een tweede vöör den m ond heupen en aan deborst;demannel
ijkevoort-

tbijde kortstaartigen);het water treedtvan plantingsorganen openen zic,
h bi
j de meeste
acàteren de kieuwholtebinnenenverlaathaar D.aan de heupen van hetvi
jfdepootenpaar,
weder door de vourste opening;dezekange- zelden aan de borst;bi
jeenigesoorten,meest
opend en gesloten worden door een soort
van klep,welke eenplaatvormigeuitbreiding
is van het aan den voeler beantwoordende
gedeelte van het tweede onderkakenpaar;
door de heen en*weergaandebeweging dezer
klep xzordt de 111- en uitstrooming van het

tot de onderafdeeling der kortstaartigen behoorende , eindigt elke zaadleider in een

uitstulpbare roede; in ditgevalkomt bi
j de
wi
jfjes dier soorten een paringszak (bursa
cpzv/lfrïz, zie Gelede dieren) voor,terOPneming van ditmannelijk orgaan,zoodateen
water onderhouden, terwi
jl voorts andere, ware paring plaatsgri
jpt;overigens doetbi
j
zweepvormigeaanhangsels(palpipagellithrîltis) vele soorten het eerste paar der buikpooten
in verschillend aantal, hetzij alleen aan de dienstals hulpparingsorganen,in welkgeval
kaakpooten (bi
j de kortstaartigen),ofboven- het een op deze functie berekend gewlgzigd
dien aan eenige der borstpooten (bijdelang- maaksel vertoont De inwendige voorttelingsstaartigen), door hunne op- en neergaande organen, zoowel de eierstokken der wi
jfjes
beweging in de kieuwholte zelf het water als de zaadklieren der mannetj
es liggen
over de kieuwen verdeelen. Deorganen van Paarsgewi
js in de holte van heikopborstjls over lzun l
niddengedeelte verden bloedsomloop bereiken bi
j de D. een stuk, dikwi
hoogeren trap van ontwikkeling danin eenige bonden: dikwi
jls strekken ze zich nog een
andere groep van deklasse derschaaldieren; eind in de holte van het na-achterstuk uit:
uit het doorgaans korte,zakvorrnige,min of vöördat de eit
jes naal'buiten zullen treden,
meer vier- of vijfhoekige,zelden (geslacht scheidt zich onder het achterli
jf een ltjmSquilla) buisvormige hart of ruggevat (zie achtig vocht af,dat de eigenschap bezit van
Bloedvaatstelsel) komen verscheidene slag- te stollen als het met hetwaterin aanraking

peeapoda.
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'ornt; dit vocht verzamelt zich in een tegek
li
jkerti
jd'ontstaanden soort zak,die ook de
eitjes opneenlt,w aarna er zich eihulsels omheen vorm en, die met steelt:i
saan de met
.#e
haren bezette buikpooten van hetdierbeves-

vroeger alsafzonderlijkegeslachten,Nauplius,
Zoëa,Megalopaenz.,Leschouwd,benamingen,

verschillendegraden bestaan;dejongen van
de rivierkreefthebben reeds bijde geboorte
lletzelfde getal ringen en ledematen als de
volwassen dieren;aanmerkelijk cchter ishet
verscllil tusschen de larven 0n volkom en
dieren Li
jde kortstaartigen;Vroeger werden
deze larven a1s een afzonderl
ijk geslachtbcschouwd; meestal hebben zijeen rugschild,
dat op het midden aan het voorhoofdeinde,
dikwi
jlsook nog ter weerszi
jden,van sterke
stekels is voorzien; bijde geslachtenMaja
en Eurynomo ontbreken evenweldezestekels;
steeds is hetna-achterlijfbetrekkelijk groot

roedsel der D. Lestaat bijna uitsluitend uit
stofen van dierlàjken oorsprong.en lueestal

gespleten roeipooten;zi
j bezitten reedstwee
samenqestelde, doch ongesteelde oogen,en
bovendlen een enkelvoudi
g oog ; bij de
eerste vervelling komen de vi
jfparen borstledematen en de achterste kaakpootenparen
te voorschi
jn; lpi
j volgende vervellingen
verkri
jgt de larve allengs de gedaante van
hetgeslachtsri
jpe dier.Ook bi
j verscbeidene

de eerste plaats de betrekkeli
jke groottevan
het na-achterli
jfofden z.g.staarttengrond-

f

reeksen een derde groep,die der Anoml
4ra ,
.
zie voorts Brachyura en M acrura.
Decastère,tien kubieke meters.

die later voor de verschillende phases in
den ontwikkelingsgang dezerdieren behouden
bleven (zie Schaaldier); de Nauplius-vorm is
tigd bli
jven; de eieren worden zoo door het de minst-, de M egalopa-vorm de meest-ontmoederdier totaan hetuiikolnen derjongen wikkelde dezer jellgdtoestanden; onder de
meegedragen; slechts van weinige D.echter D.gaat,voor zooverbekend is,all
eenbi
jhet
rnalengeslacht Penaeus aan den Zoëa-toekomeù dejongenin denvolvormdentoestand ga
uit het ei,hoewel er te dezen opzichte nog stanu nog de Nauplius-toestand vooraf. Het

llit doode dieren.Slechts enkele soorten beWOROR zoet water,V013F0W0Y 00 11100Si0X 60

zee,cenigen ook ti
jdelijk het land.Bijhunne
beweging op den bodem loopen zi
j zoowel
achter- en zijwaarts alsvoorwaarts,boewel
van sommigen, als de kreeften (zie Kreeft,
Astacina en Astacus)wordt beweerd,dat zi
j
alleen achteruit loopen. Van dehiertelande
voorkomende soorten is hetbekKnd,dat zij
eenmaal per jaar vervellen. Sommige lj.

kunnen een hoogen ouderdom bereiken,tot
en in eenige ringen verdeeld, doch daaraan meerdan twinti
g jaar.Men schathet aantal
en evenzoo aan het borstgedeelte cntbreken levende soorten van D.op 1400':l/4hiervan
n0g de ledematen;ook hetachterstepaarder Ongeveer komt op Europa. Latreille onderheidde twee hoofdvormen, die der Kort-kaakpooten isnognietaanwezig,terwijlalleen ssc
de beide voorste paren der kaakpooten voor- taartlgen,Bracltyura,en die der L angstaarkomen,doch in den vorm van in tweetakken tigen, M acrura, aan welke rangscllikking in

/
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slag ligt, waarmee in den regelnog andere
kenlnerken, als gedaante van het rugschild,
graad van ontwikkeling der ledematen aan

het na-achterli
jf, plaatsing der geslachtsopening bi
j de wijfjes enz. geli
jken tred
houden ; Milne Edwards echter vormde van
de meest afwi
jkende vormen dezer b'eide
De Castro.(Giovanni)ltal.schri
jver,geb.
wasvan 1861- 66 eenderbelangrijkstemede-

V

1837 te Padua,vestigde zich later te Milaan,

A.N
!,

werkers van,,politecnz
'co'',en washoogleeraar
aan meerderehoogescholen teMilaanen elders;

l
-=
-*

hi
#
ischreef: Ugo Fp.
scp/p (1861),11librodel,
sp/dato (186t),l'
empeste delcvpr: (Mil.1869),Ire
gïpptïsï/ï (1871),La pzpztx/:dell'p.
pt
v.
tzïp (Tur.
1873), Arnoldo #t
4 Bresciq e la rlz
pp/zfzïpzlc
*7
rom q'
'
n(% delXII q
J
'
z
g
:
c
p
î
p
(
Li
vo
r
no
1
8
7
5)
)Fulvio
C
Testi e le cprfï italiane nella pïp'
?,tx metà del
X VII secolo (1875),I pp.
pp/ïdell'f
zzlfïcpOriente
La yfprïtxdella pp6yït'
fpopol
(
1
87
8
)
,
aremilanese
o
e
>
w
çl*'
(1879),MilqlIo e/(fRepltbblicq C1'
8(tVi1$@.
çflft
Sfff
*
lepoesie,le cqrïct
x/zfz.
: ed cf/fr: testimonianzedei
'
&
tempi (1879),Milanos:/1700,g/@f.
:ft
x le.
pp:.
:?
'
:
N
(1888); V'
ecckie'
lffpwï: (1895).2ie omtrentC.
sano:fttorellieriitalianib/yz'
pdct(Tur.1879).
Dscwpossx:1.Zeekreeft-soortv/hgeslacht Pas
Dieatlssag'
e, een bewerklng bestaande in
t

J

> *

'

.

.

*
..

''

Homarus;z-Krabsoort;3.Pantserkreeft-soort
van het geslacht Palinurus; 4. Garnaal-soort
van het geslacht Penaeus; 5,6 en 7,Nauplius-vorm , Metanauplius-vorm en larve van
onder 4 genoemde soort; 8. Larve van de
zeekreeftsoort onder 1 genoemd.

.

het blootstellen van laken aan de werking
van stoom, teneinde den door het, warme
persen ontstane glans weg te nem en.

leeatur.1)Hoofdplaats vanMaconcounty

in den noord-amerik.staat lllinois,ten o.van
Springheld , in een vruchtbare landstreek,
soorten van langstaartigen zi
jn dergelijkege- rechts aan de Sangamon,17.000 inw.;kruisdaanteverwisselingen waargenomen, l).v bi
j punt van spoorwegen,drukke handel,allerlei
de Garnalen, Caridina ; de larven van de D., industrie.2)Hoofdplaats van Morgan county
evenals van andere schaaldieren, werden in den noord-am erik.staa,
t Alabama) 40 km.

peeauville.
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ee
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en
ok
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;me
hettodveeringte
rei
dnehie
nthtet
ekle
an
atv
st
ae
nt
deeenvan machineriën enz.3)Hoofdpl.vanAdams ken valtde kortste dag van hetgeheelejaar
W .Z.W

Wegen,

county in den noord-am erik. staat Indiana en het aanbreken van den winter saam .
z.o van Fort W ayna, aan de M arys-rivier,
D eeem bristen. Naam dergenen die Napo-

3200 inw. 4) Hoofdplaats van W ise county léon (111)bi
j den staatsgreep van 2Dec.1851
in den noord-amerik.staat Texas,1800 inw. steunden.
5)Oounty ofdistrict,in hetz.w.vanGeorgia, Ileeempeda. (lat. 10 voetbevattend).De
20.000 inw.. hoofdpl.Bainbridge.6)County, lo-voets meetroede der romeinsche land-

in het z,o.van lndiana,20000 inw.,hoofdpl. m eters.
Greensburg.7)County inhetz.
z.
w .vanlowa, peeelnvlraat, in de romeinsche historie:
16.000 inw.,hoofdpl.Leon. 8)County in het regeeringslichaam uit 10 personen bestaande.
n.
w .van Kansas,9000 inw.
, hoofdpl.Oberlin.
Deeellnillln, ti
jdsruimte, periode van 10

9)County in het w.van'
l'ennessee,9000inw.,
Deeltuville. (Paul) Fransch industrieelen
politikus,geb.1846tePetit-Bourg(deptSeineet-oise), sinds 1891 lid van den franschen
senaat voor Seine-et-oise.
Deeazes.(Elie,hortog) Franschstaatsman.
Feb. 28 Sept.1780,overl.25 Oct.1860,werd
ln 180618
r07
echt
cons
erei
lle
netva
uode
wl
gk.
va
nrde
hekab
ttribun
aanl
lv/
h de
jt
hoofdpl.Decaturville.

#
jaren,decevtnalie
''
n.romeinschefeesten,ingesteld
door Augustus in het jaar 726 van Rome
toen desenaatzi
#
inwaardigheidvoortienjaren
vernieuwde.
Deeensie. (fr.décence) Uiterli
jk fatsoen,
welgemanierdheid, die m en in acht neemt
met het oog op de plaats waar of de per-

sonen in welks nabi
jheid men zich bevindt.

Deeent, overeenkomstig de eischen der
Seine,in
decensie.
van Holland, in 1811 raad aan het hooggeD eeelltrallsatie.Een richting in depolitiek
rechtshof Pari
js, kreeg op zijn weigering en de wetgeving, die de tegenstelling van
om Napoléon gedurende de honderd dagen centralisati
e (zie aldaar)vormt;in hetalgete dienen van de Bourbons allerlei hooge meen wordt onder dezen term verstaan een
posten,en bei
jverde zich voortsdemonarchie geheel van raaatregelen om het beheer over
van genoemd huis te bevestigen,trachtende, een land,provincie, vereeniging enz.minder
geli
jk hijhetuitdrukte,,,à royaliserlanation aan het hoofdregeeringslichaam overtelaten,
et à nationaliser le royalism e''
..Na deFebruu maar daaraan ook de lagere ovganen en de

ari-revolutie van 1848 trad hi
j in hetprivate niet-ambteli
jke elsmenten (burgers ofleden)
een min of meer zelfstandig aandeeltegeven.
Zijn zoon,Louis Oharles Amanieu,hertog mqestal m et veranderingen in de bevoegdu
Decazes en van Glûcksberg,geb.29M ei1819, heden,bi
j den toestand van centralisatie aan

leven terug.

overl.17 Sept. 1886,bekleedde eerstallerlei de autoriteiten verleend.
diplomatieke betrekkingen te Londen,M adrid
D eeeptie , teleurstelling , ontgoocheling,
en Lissabon, leefde van 1841- 1.871 terug- bedrog.
getrokken, nam toen a1s afgevaardigde van
D eeeptionbaal.Baai om de britsche zuidhet dept. Gironde zitting in de Assemblée kust van Nieuw-Guinea, onderdeel van de
nationale, waar hii zich bi
j de rechter-cen- Papoea-gplf.

tmzm fractie voegle;na den va1van Thiers Deeeption-eiland. 1) Een der Nieuwewerd hijdoor de Broglie eerstbenoemd tot Hebriden. 2) Eiland van den Nieuw-shetdgrv.
oep,
Gr.,
onder 62O 55' Z.Br. en 60O 35'
ambassadeurte Londen (Nov.1873),latertot WlanL.
minister vanbuitenl.zaken,welkeportefeuille

rond van vorm,in de zuidpoolzee; oevers steil.bezetm etkleinegletschers-;
het eiland zelf bestaat uit massa's lava,die
daarop in het private leven terug.
met eeuwige sl
leeuw bedekt zi
jn,en bevat
D eeazeville. Hoofdplaats van het kanton meer dan 150 dampende, door i
jsheuvelen
D.(7 gem.,15.
450 inw.)in hetfransehedept. omgeven warme bronnen;in hetm idden de
Aveyron, 39 km. van Villefranche, 12.000 slechts door een nauwe ingang metdd zeein
gemeenschap staande haven Forster.
inw.;ijzer-industrie,steenkolenmi
jnen.
Deeernaat,in bestuur en rechtpleging het
Deeean. Dekkan of Dekan, landschap in
Engelsch-lndië;zonder bepaalde grenzen;zie een ambtenaar toegewezen arbeidsveld.
oost-lndië.
Beeerneeren, gerechtelijk toewi
jzen,een
Deeedeeren,heengaan, zich verwi
jderen) vonnis vellen.

hi
b
j bij de formatie van hetkabJjne
t-Rocheouët in Nov. 1877 verloor; hi
trek zich

overli
jden.

Déeés,fr.,overlijden.

Deeeleeren, aan het licht brengen, ontDe Cesare. (Carl0) ltal. staathuishouddekken, doen kennen.
kundige en politikus, geboren 1824 te Spibeeem ber of W intermaand. De twaalfde nazzola, sbzdeerde te Napels in de rechen l
m 1849- 53 aan de nationale beweaa
tste maand Van het jaar,was bi
j de tqn, na
Romeinen,die hun jaarm et de m aand gl
deel, geraakte deswege in de gevano
ude
ng
M aart aanvingen,de tiende,vandaardenaam , ZInIS, bekleedde sinds 1860 allerlei admld'
le tiende maand beteekent(van lat.deeem, plstratieve betrekkingen, en was ook hertien); vöör Julius Cesar had D.28 dagen, haaldeli
jk lid van het parlement, later van
evenals Januari enAugustus;e1k dezerm aan- den senaat;hi
j schreef: 11 zzlpzltfo elrlle e ïAlden werden door hen met twee dagen ver- d- triale nel X'
f.
X-seeolo(t857),Della yci:szt
x
lengd. ln D.,2t of 22,begintdewinter;ge- yfqfïdfïct
x ete.(1857),S,
tt1Azlcfptso statistico (Padurende de eerste tweederden dezer m aand lermo 1857),Dellaprotezioneedelliberorambio
staat de zon in het teeken van den Schutter, (1858),11'
M/zlfltzctlf/gererïtqtiro,le 8ocietâ cp--

Deehaineeren.
...
-.

(7 )
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mereiali e gli istituti diereditonel'-pgzlpd'Italia

uitaggregaten van tros- of wratvormigeele-

(1867- 69),Manualeylpwzf/tfz'
:dit
?cpzlpvlïtxpubblica(1862),Le:txzlc/l:diemissilme(Rome1875),
Delpoteref:?lzwprt'
f/t
/delPapa (2dedrllk 1861),
11 lzzur
zp,p Itttitario ïfffnWp,
p (2dedruk 1861),
L'alleanza frlzàcp-ïft//ïtxzàtx e lal?pn'
,
/'
fcfxdiNay'p/tlp'ltlII1 (1862),La G:rz
z/t
zzèïtxmodern,
a (zde
druk Rome 1874),La '
pïftf,i fppzy?ïe le p.
p:r:
di Antonio Scft
x/tp'
tx (1879) enz.;ook gafhij

menten, aan welke aggregaten vermoedelijk

een rhombische pyramide ten grondslag ligt:
dichtheid3.5, spec. gewicht 5.82;scheikundig
is '
t het vanadinzure lood PbV206; hetheeft
een roode of roodachtig-gele kleur, en komt

voor in den bonten zandsteen, bi
j Niederschlettenbach in Beieren,a1skorstenop kwarts
bijKappelin Karintie enz.
eenige lyrische gedichten en een roman in
Deei...tiende deel;decimeter:1/1:meter
het licht.
of 10 centimeter; deciliter: 1/1: liter of
Deehaineeren, van fr. déchaîner,van ke- maat
jede
ener
z.en,beslissen,uitspraak doen,uittensbevrijden,ontketenen,uitvaren,razen. sluDeei
itsel geven; gedecideerd :vastberaden,ook:
Deehambre. (Amédée) Fransch geneesig,bepaald.
kundige,geb.te Lens,1812,overl.te Parijs, steDlle
eidua.Buitenste eivlies vanhetembryo.
1885, redigeerde meerdere geneeskundige
tijdschriften, en besteedde een groot deel Deeigram,1/1()van een gram.
zi
jns levensaan hetsaamstellen van de Dic- Deeiliter ofmaatje, /w liter.
fïpszltpr
z': encyelopldique t
p.
: sciences zpl#d
zct
'
x/c.
s
D eeim a of Decima pars,tiendedeel; deciwaarbijhi
j de eerstefranschegeneeskundigen mabel:tiendplichtig.
Deeim aal stelsel, hetzelfde als M etriek
tot medewerkers had.
Deehamps.(Adolphe)'Belgisch staatsman, stelsel(zie aldaar).

Deeim ale breuken, Tiendeelige breuken.
Deeim e. ln de muziek :een interval van
en de theolqgie, werd een der leiders der tien diatonische toontrappen of de tiende
r.-kath. partp in België,en was een der be- toon opwaarts van een aangegeven toon,dus
kwaamste tegenstanders derliberalen;in 1834 de m et een octaaf verhoogde terts van den
tOt litl van de tweede kam er gekozen,nam grondtoon.

leb
re
.n,17stuJdee
unirde180t7otte18Me
lnei
nOphi
osltos
-vop
lahi
ane30 l
i
de

Deeime. ln Frankrijk offcieele,echter in
hi
jeen levendigaandeelaanallediscussies;in t
spraakgebruik weinig gebezigde naam
1843 werd hijminister van openbarewerken, he
in 1845 van bpitenl.zaken;hi
j overl.19Juli van tiendedeel van een franc of 10 centim es.
jds bijde Romeineneen
1875 op zijn landgoed bijManage. Hij was Deeimeeren.Oudti
redacteur,medewerkeren oprichtervan m eer- strafoefening,toegepast op hetleger,waarbi
j
dere politieke bladen, en schreef: le Seet
lnd op elke tien man éen, door het lot aan te
Empire,f
,
/ïtr/pgv::politiqltes(1859h, l'Empireet Wijzen,terdood werdgebracht:hetD.werd
f'vlz
w/f
jf:rz'
:(1860),J'
ttlescè'
:
.tv (1à65),l'Empire ook weloy krijgsgevangenen toegepast,doch
nzonderheld op hetleger,bi
jmmteri
j,neder./
l/glparl'empereur(1865),laFranceetl'Alle- i
'
vlfwzlp,Situatz
'
pzlde /t4Belgique (1865),la &pp,
- lagen enz.; deze maatregel zou het eerst
rention de Gastein (1865),l,
Ee0le dans sesrap- door den consulAppiusClaudiusSabinustoejn; in latere tijden,vooralna den
pprf.
s aree l'Eglise, l'Etatetla libertê(1868), gepast zi
le 'rïsc: de Bismarek et l'Entrerue des frpï.
s eersten burgeroorlog en onder de keizers,
komt hijn0g dikwijls voor,ook onder andeempel.
eurs(1873).
Déellarge,ontheffng,ontlasting,ontlading; r0n
centeVo
sime
rmer(
evn,
1io
p de
enz
ices
mee
ren100
1,ma
n.);op elke 20,
.

.

getuige à décharge,op verzoek van den beook in de
klaagde opgeroepen getuige, wiens verkla- middeleeuwen en zelfsnog later werd hetD.

ringen kunnen bi
jdragen om hem geheelof als straf toegepast, b.v.door Pepi
jn na het
ten deele van de aanklachtteonthesen.Ook:
het afvuren, de ontlading van geschut. D&
cltargeeren . ontladen, lossen, ontheien.
Déeharge-kazem at,perpendiculairkazem at
gelegen langs een escarpmuur onder den wal
en ingericht vöor geWeervuur.
Deeharm e. (Paul
) Fransch hellenist,geb.
te Beaune, 1839,hoogleeraar in de grieksche
literatuur te Nancy, later in de grieksche
dichtkunst aan de Sorbonne,schreef: Reeuez
'l

t
s'ïsdczny
,tion,
s ïzltr
t/ïfp:deAtfpfï:(1869),Mytlto/p#1 de/t
zGrèce(fzlf?
,ç'
'
?
,
f:(1879,hetbestewerk
k'
an dien aardin defranschetaal),Kttr%ï
pide
etl'espritde.
:tl
zltltlâtre (1894),enz.
D eehaueseeren,ontschoeien, het schoeisel
afleggen of afnemen; in de tandheelkunde:
een tand voor het uittrekken blootleggen,
door wegneming van het tandvleesch.

Deehen.(ErnstHeinrich Karlvon)Duitsch
delfstofkundige,geb.25 Mrt 1800 teBerli
jn,
overl. 15 Febr.1889 te Bonn, gaf meerdere
vakgeleerde werken en aardkundige kaarten
van Daitschland enz.in het licht.
peeheniet.Eenzeldzamedelfstof,bestaande

ten onderbrengen van de Saksers,doorKarel
den Groote, door Menzikof, gunsteling van
czaar Peter den Groote, door W allenstein in
den Dertigjarigen oorlog (na den tweeden
slag van Breitenfeld,op het gevluchte regiment-Madlo).Vele veldheeren van den nieuv.Blïicher,hebben op wederweren tijd,a1sdb.
invoering der ecimatie aangedrongen,om de
discipline te versterken, om de stri
jdenden
t0t het uiterste te doen standhouden enz.
Deeim eter of palm,1,
% meter.
Deeisi,ital.de ,vastbeslotenen''.Een rooverbende,die in 1817- 1818,onderaanvoering
van Ciro Annichiarico, de zuidoostspits van
Italië teisterde; de bende deed het eerst in
Oct. 1817 van zich spreken,groeide weldra
tot 30 à 40.000 leden aan,en constitueerde
zich t0t de zg. Sal
entijnsche republiek;de
bende werd geheel op militairen voet georganiseerd en brandschatte geheele streken ;
slechts door de hulp van den engelschen
generaal Church kon Ferdinand 1 de D.ten
onder brengen ;27 Febr.1818 werd het tusschen Tarente en Brindisigelegenhoofdkwar-

peeisle.
.-

- 1964 -

D eelamando.

'=

.

tier van Annichiarico bestormd en deze,met
D eeize. lloofdql. van het kanton D.(14
162 zi
jner gezellen , OP bevel van Church gem-,18.500 inw.)lnhetfranschedept.Nièvre,
doodgeschoten.
34 km.z.o.van Nevers, 5200 inw.
beeisie,beslissing,besluit,uitspraak,vonDeekell (Auguste von der), geb. Meyer.

nis,arrest,decreet;deeisief:beslissend.
Duitsch romanschri
jfster,pseudoniem A.von
Decistére.1/2:van een kubieken meter Of der Elbe, geb.30 Nov.1828 te Bleckede aan
100 kubieke palm en.
de Elbe, schreef: Cltl.
onika cïsc: faltz-eltdeït
Deeius. Familienaaln der Decii,een aan- Sc/lïf/cz'
: (meermalen herdruk)Lûnebwrger t%-

zienli
jk plebejisch geslacht te Rome.Eender scllichten(1883),Der.
l?
7rgtnm/pz
o'
sfpk-/'
q
?
,
frzzl(zdedruk
beroemdste leden ervan is
189t),Brausejahs-e (t885),Sowlerain (3dedruk
1)Publius Decius Mus,diea1skri
jgstribuun 1889),I'
tt.
%?'
z/t?
ozFuszstapfelb(t89t),D'
ieMacltt

in '
t#i
ar 343 v.Chr.hetrom .leger,datdoor des Sc7'
l:?
'
4.
s (1893),Lîtstige Gcyc/lïcà/f
ul(1896),
#a
de Samniten ingesloten was, redde en veel Aussaat ?4stf Elktte (1897), Seekönigs Tf
;c/'
àJ:)'

bijdroeg tot de volkomene overwinning die
vervolgens op hen behaald werd,waarvoor
hijri
jk beloond en hoog vereerd werd. ln 't
iaar 340 consulmetManlius Torquatustegen
de Lati
jnen,bezorgde hijden Romeinen een
schitterende overwinningdooreenvrijwilligen
heldendood, waartoe een droomgezlchthem
aangespoord had. Zi
jn zoon
2) Publius Decius M us, consul in 312 v.
Chr.,streed 3 jaren latertegen deSamniten,

(1000)

de rechten der plebejers. ln de iaren 297295 vochthij wederom tegen dejamnitenen
hunne bondgenooten en stierf, evenalszijn
vader, een vri
jwilligen dood in den slag ài
j
Sentinum, waarin zi
jne zelfopoffering den
Romeinen de overwinning verzekerde. Zijn

K laagliederot ran Jeremi
as, lpt
?y: Vrqdag,

Ilettkell. (Kar1 Kl
aus von der) Duitsch
onderzoekingsreiziger, geb. 8 Aug. 1833 te
Kotzen in Brandenburg, 2 Oct. 1865 in de

nabi
jheid van de stad Bardera in zuideli
jk
Somaliland vermoord.
Deeker. (Jeremias de)Nederl.dichter en
schrijver, geb.te Dordrechtomstreeks 1610,
overi.1666,dreefte Amsterdam een kruide-

nierszaak, en voorzag ten deele door de
vervolgens in 308 a1s consul tegen de Etru- opbrengst van zi
jn pennevruchten in zijn
riërs en was in 300 a1scensorverdedigervan onderhoud; behalve vertal
ingen schreefhl
j:

zoon

3)Publius Decius Muswerd consulin den
oorlog met Pyrrhus (279) en nam deelaan

den onbeslistenslagbi
jAsculum.Latervoerde
hi
j hetbeveltegen de slaven,die in Volsinii

f'zro/ft
ïïc/zfcp, L0f der geldzucltt.Zi
jn volledige
werken Zagen o.a. in 1726 te Am sterdam
het licht.
Deeker. (Karl von) Pruisisch generaalen

schriiver geb.21 April1784 te Berli
jn,werd
in 1p00 of:cier,onderscheidde zich in 1807
bij Eylau,trad laterin brunswi
jkschen,vervolgens weerin yruisischen dienst,en overl.
29 Juni 18G ;hlJschreef;Die x'
ly-/ï//:rï: J#r
alle Aju//'
cs (18t7),Gefeclttsleltret
ïcrbeidenz'
cz'
bundenen R'
rafen:Xt'
/wtzf/pz'
d'
:u'
adreitende.
/l.
z
rfï/-

tegen hunne meesters waren Opgestaan.
Publius Decius, volkstribuun, betrok den l
erie(1819),Versuclte'ilterGéyc//ïc/f/éde8Gcdc/lz#fzconsul C. Opimius wegens gepleegd geweld l
reseèts(1819),DerkleineKrieg(1822),Taktikder
in rechten,werd later in 116 v.C. door den drei tpu//'
:/z (t828); onder den schuilnaam

consulAemilius Scaurus,dien hijnietdehem Adalbert vom Thale schreefhi
j ook eenige
blijspelen, als: Das Vorlegeseltlosz en Guten
behandeld. Oicero prijst hem als een niet * pz'g, :31, Vielliebchen.
onbegaafd redenaar.
Deeker.(Pierre JacquesFrançoisde)BelEen andere Publius Decius wordt door gisch staatsman), geb.25 Jan.1812 te Zèle
Cicero bespot,omdathi
jzichophetvoetspoor zn Oost-vlaanderen,studeerde te Parijs ente
zi
jner voorvaderen, voor zi
jne schulden had Gent in de philosophie en in de rechten, en
opgeoferd,d.i.om ervan bevri
jdteworden, werd in laatstgenoemde stad advokaat; in
zich aan Antonius had pri
js gegeven. ln den 1835 gaf hi
j een bundel gedichten in het
mutinensischen oorlog werd hj door Octavi- licht, onder den titel:Religion et tx-pzfr; in
j met Adolphe Dechamps de
anus gevangen genomen,doch weer op vri
je 1837 richtte hi
voeten gesteld.
r.-kath.Revue de Bruxellesop;in 1839kreeg
j voorhetdistrictDendermondezittinginde
GajusMessiusQuintusTrajanusDecius,rom. hi
keizer van 249- 251 n.C.)geborenteBudalia tweede kamer;na den val van het kabinetin de nabijheid van Sirmlum in Pannonië, Brouckère in M aart 1855 werd hem het vo,rvoerde a1s senator onder Philiypus oorlog men van een nielzw kabinet opgedragen:hi
j
tegen de Gothen (245),werd aldaar door de nam hierin zelf de portefeuille van binnenl.
legioenen gedwongen (249)den keizerli
jken zaken;de Meibewegingen van 1857 maakten
titel aan te nemen en sloeg Philippus bi
j aan z'
ljn regeering een einde;sindshield hi
j
Verona. Behalve andere oorlogen streed hi
j zich vooralmet:nanc.en industr.onderneminvooraltegen deGothen,diezi
jnenzoonDecius genbezig;hi
joverl.6Jan.1891.teBrussel.Hi
j
bijBeroea overwonnen,waarop hi
jzelftegen schreef: Recueilde pptlyïtw,'D u petionnem enten
hen optrok, ze versloeg,doch door verraad /hrc'
lfrdelalangue/îtzvzltzzltg (1840),Del'
ïzl/ïzf:zlc:
van een bevelhebber in een moeras geraakte d1tc/:rplen Belgique(1843),Quinzetzs,
sde1830
en daar met zi
jn voon hetlevenverloor(251). # 1845 (1845),De/'ï'>/&6Alc: d%blibrearbitrede
ttr /:,
: faits ypcïtw:
r (1848), Etudes
Volgens anderensneuveldehi
jnaeendapperen J'Ap'szzl: s'
sfprklfd,
s et crïfëzf:.
s sur le Jfpsf-A-.
/h/f:
strijd.Eenvurigmereerderderoud-romeinsche Af.
toestanden en zeden,vervolgdehi
jgedurende (1846).
jl,meer
zi
jn geheele regeering op grllWzame wijzede Deelanlando,in declameerenden sti
toekomende achting had bewezen,metsmaad

.

christenen.

sprekende dan zingende voor te.dragen.

Deelam àtie.
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Deelamatie, de kunst om voor te dragen waren: zijn fatsoen houden, alles doen wat
of te lezen ;de voordracht van een redevoe- tot de ui
terli
jke wellevendheid behoortoln
ring of gedichti declamator,(ft
yc/rfzzèt
xfrïtt?;ge- opspraak te vermi
jden.
oefend voordrager of redenaar; o0k :iemand
Deeoupeeren, in stukken sni
jden ofknip-

die in overdreven sqjlspreekt,met woorden pen,uitknippen,voorsni
jden.
Deeourageeren, ontmoedigen.
trekkinc hebbende op de uiterli
jke welspre- Deeourt. Korting op het bedrag van een
l
tcndheid: declamatorium . dichtstuk, dat bii rekening, datgene watvan een rekening wordt
de voordracht wordtbegeleid en afgewisselè afgetrokken: wegens onvoldoende kwaliteit
praalt; declamatorisch. behoolende tot1 be-

door muziek ofzang ;declameeren:redevoeren, of kwantitezt van het geleverde.
in redenaarstrant en in overdreven bewoorDecoureelle.(PierreHenriAdrien)Fransch

dingen onbeduidende dingen zeggen, zich dramaturg, geb. te Parijs, 1821, overl. te
aanstellen als redenaar,b1J een gewoon gesprek ; ook : het naar de regelen der welsprekendheid voordragen Van 00n dichtstuk enz.
Deelaratie,verklaring,nota ofopgavevan
wat men heeft te vorderen. rekening van
dokter of notaris; in den handel: aangifte
van goederen en handelswaar,of de waarde
ervan,aan een tolkantoor;in derechtsgeleerdheid: declaratio sententiae:uitlegging van een
duistere of dubbelzinnige plaats in een rech-

Etretat 1892, arbeidde eerst a1s advokaat,

wijdde z
ch daarna aan de letteren en debu@i
teerde @lnF 1845 met een blijspelin verzen:
Une .St)10'f
?é A l(b Basti
wa
ar
bllliej,spe
len
,opdre
ena'g
ot
am
sroen
aantal vaudevilles,
opéras-comiques volgden,waarvan velen uit-

munten door geestigheid en kleur,ftjnhleid
van opmerking en bevalligheid vaninkleeding;
bi
j velen had hi
jDeslandes,Labiche,Barrière,

Thiboust, d'Ennery enz. tot medewerkers;
D. was ook medewerker aan vele bladen en
terli
jke uitspraak,of demotiveering daarvan: tijdschriften,als aan Figaro,onder het pseudeclaratief ofdeclaratorisch.verklarend;decla- doniem :docteurGrégoire;inboekform aatgaf
rt'
ftt
?'
l'
/'.
* verklaring, in het bizonder van een htjinhetli
cht:lesFprzzlzf/p.
sd'
tttfpcfczfrGregoire
geneeskundige;declal.
eeren,: verklaren,uitleg- (1868),Un Apz
/lzzl:d'argel
bt(1874),Strophes et
Fen, betuigen, zich verklaren, de rekening c/ltzzlypzl
.
s'(1891) enz.Vanzijn tooneelwerken
lnzenden,goederen of de waardedaarvan aan hadden hetmeestesucces:Xpz?,Gusman(1846),
een tolkantoor aangeven.
lesPortraits(1848),leBal(
'
fzfwz-ïypzlzèïa-(1849),
Deelasseeren, in wanortle brengen, V0r
Diriser .ppz
$fr rêgner (1850), Un zz/pzl,
Wt,
zrr qu>
'
plaatsen, iets aan zi
jn natuurlijke omgeving y/fïf les femmes (1850),Jelttty J'
pzf?
J?'/
'
?rt
?(1850
onttrekken, uitzi
jn stand vallen.
drama),Tambour /
?t
z//cfok/(1853),/c4Bête#àIbon
Declinatie.la de sterrenkunde:deafstand Di
ett(1854 drama),Jet
8/yzt?cl
tezozl1mère(1855),
van een hemellichaam van den equator;in l
a.
Tp/t
? de la zzltffdp//(1855/,Fais cek/rcdois

de natuurk.: afwijking van de magneetnaald (1856), le8 Jft
o-ït
vt?
s d'aujoul.
,
d'ltui (t861), le
van den meridiaan, lniswi
jzing; in de taal- /7:-: (1877).
kunde de vormveranderingen die de naamDeeoureelle.(Pierre) Fransch dralnaturg
woorden in de verschillende naamvallen on- en romanschrijver,zoon van den vorige,geb.
dergaan,verbuiging
te Parijs,18hs, was medewerker aan verD eelinatorium .W erktuig dat dient om de schill
ende bladen en ti
jdschriften,en schreef
afwi
jking van de magneetnaald vandenmeri- novellen, romans en, sinds 1880, een groot
aantal tooneelstukken, meest onder medediaan te bepalen.
Deelineeren afwijken,afwijzen,verbuigen, werking van anderen, als: Grain de beautl
in lninachting brengen ;zicltdeclitteeren: zich (1880),le.
àF'
o3frf4zf8ac(1883),l'A bb/ C()z/yrtfk'
tiït,naar den roman van Ha!évy, met H.Crévernederen.
Deeoetum of decoct, afkooltsel, in het mieux (1887),deoperetten:Madal
neCt
xrfpzfc/z:
bizonder van plantaardige stofen.
(t886),Istès x
vkylt
'
?p (1897),de drames:l'Asde
Deeollatie, onthoofding,onthalzing.
frf
l/& (1883), la CAtrr.
@?tlo
z
l/îïly-:(1884),les (7J4t/
Deeollatura.Plaats in de ital.prov.Catan- doigts de Alz-p/fck (1885),Gigolette (1894),les
zaro,5300 inw. korting, mindering, tegen- fkà
fz gosses (1896),Paya la Jorfzf(1898),etc.
Deeolnpte,
Deeourdemanche (Alphopse) Fr. rechtsrekening.
geleerde,geb.en overl.teParijs,1797- 1871,
Deeom positie,deontbinding van eenlichaam practiseerde l
angen tijd a1s advokaat, en
schreef:Lettres dzfr l($ //#9/4ff?
'
,
pzldqlls ,
S6.
51'
.
@pin zi
jn elementen,in gedeelten deelen.
Deeolleté. den hals ontbloot hebbende port
s arec f'z
/yltf?
z
f,
sfoï: et /. propriété (1811),
(doordat het kleed aan den hals laag uitge- Proposition relatire (fzfz l'e3ktes,
:/40
-l'Etat(t8.
50),
Actes tfzf saint-siège tDzl,
s l'ordl-e fpz
/l
yl
pr:/pei
ksne
d
e
n
i
s
)
.
Deeoloratie,hetverschietenvande kleuren) t
ït
zsfles t
xzlo//é,
s1868-1869 (1869),etc.
Deerediteeren, i
ontkleuring.
emand zi#
jn crediet ontneDeeolorim eter,ontkleuringsmeter.
men, zi
jn crediet-waardigheid ondermijnen,
D eeorah. Hoofdplaats van W inneshiek hem in zi
jn goeden naam benadeelen.
county van den noord-amerik. staat lowa,
D eereet, beslist, beslissing,bepaling,ver3000 inw.
ordening, uitgevaardigd door het wereldlijk
Deeoratie,versiering.
ofkerkeli
jk gezag.
.

D ecrem ent, vermindering,afneming;in de
wiskunde: de verschillen van de opvolgende
Deeorum, de uiterli
jke vormen der wel- termen eener afdeelende reeks.
levendheid,datgene wat a1s betamelijk,wel- D eereseendo, afnemend, allengs zwakker
voegeli
jk of gepast geldt;zijn decorum be- wordend.

Déeors, datgene wat dient tot versiering
van het tooneel.

Deeretalen.
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Deeretalen, pauseli
jke besluiten omtrent met Van Gennep enMeeshetinitiatiefnam tot
het indienen van eenwetsvoorstelbedoelende
kerkelijke aangelegenheden.
Deereteeren, besluiten,vaststellen,uitvaardigen.
Dedain. M inachting,geringschatting.
Dedeaghatseh. Stad in hetturkschevilajet
en sandsjak Adrianopel,aan deEgeïschezee,
ten w. van de monding der Maritza, stapelplaats van het gebied der Maritza;2000 inw.

onthefflng van de suikerindustrie drukkende

Dedemsvaart.

gens vooral de flnantiën der Nederl.koloniën

lasten ;in het ministerie-van Tienhoven aan'
-

vaardde hi
j 21 Aug.1891 de portefeuillevan
koloniën, die hi
j bii de verwerping van de
kieswet in Mei189i,nederlegde;gedurende
zi
jn regeering werden wettenaangenomentot
staats-exploitatie der Ombiliën-kolenvelden,
Deddington.Stadjeinhetengelschegraaf- den aanleg van spoorwegen(Probolinggo-paschap Oxford,2200 inw.
naroekan en Malang-Blitarl)t0t bevloeiing
Dedeeren, eé'
n schuld delgen,vernietigen. van het Solodal,tot goedkeuring van overDedem.(W illem Jan baron van)geb.1795) eenkomsten met de Nederl.mailvaart-onderoverl.
1851, eigenaar van uitgestrekte gron- nemingen en met de Nederl. Handelmaat@
den ln het noorden van Overi
jsel,waarhij schappi
j, tot invoering van de opium-regie
lroote veenkoloniën in het leven riep;zie op het eil
and Madoera enz-,terwi
jlhi
joveriDe4em.('
W illem Karel'baron van)Nederl. zocht te verbeteren,uitgaande van hetstand1urist en politikus. geb. 6 u
yuu 1839 op den punt dat lndië geen batig saldo mocht ophuize Vosbergen bi
j Heerde, studeerde te leveren en ook zelfzijn rniddelen moestopLeiden in de rechten, promoveerde Jan. brengen;eenaantalanderedoorhem ingediende
1861 op een proefschrift,getiteld:Iets prc?- ontwerpen werden doorzi
jnopvolger?Cremer,
de intrekking der recepissett zff/gtl
gctpzlkrqclt- niet overgenomen (regeli
ng dermi
lnohtgin#

fdo'
l.
g de publicatie ptts den gpàf,
?
lt
,?zlpffr-,gc0,
l6y-tzc/
ral'
t 4 F:lr. 1846: staatsbl. ,è0. 3, bezocht
van 1859- 61 ook de instelling te Delft om
voor oost-indisch ambtenaar te worden op-

ning in Ned.-lndië, afschaf:ng van het uitvoerrecht op suiker in Ned.-lndië en de
comptabiliteitswet, ten doel hebbende een
begin te m aken met een decentralisatie van

geleid,deed in laatstgenoemd jaarzi
jn eind- hetbeheer van Nederl.Oost-lndië1).Na zi
jn
examen, en w erd in Aug.benoemd tot amb- aftreding als minister ondernam hiieen reis
tenaar lste klasse bii
:den burgerlijken dienst doorEngelsch-lndië en Siam naarMed.-lndië,
in Nederl.-lndië; bi
J besluit van 6 M ei 1862 doch overl reedsbegin April1895 teCalcutta;
ter beschikking van den algemeenen secre- hi
j was eenigen tijd voorzittervan het1ntaris gesteld,verl
iethi
jinNov.'slandsdienst disch genootschap;zi
jn Brieren zfïf Neder/txyîf/.
sc/z-fstïïtr werden in Sept. en Oct.1895
in de ?,Gids''gepubliceerd.
Dedemsvaart.Dorp in de gemeente Ave-

reest, Overijsel, aan de gelijknamige vaart,
Ontstond sinds 1809,kreeg in 1818eenr.-kath.
en in 1834 een herv.kerk;omstreeks 4500
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W .K.BAltox vzkx DEpEx.

en verkreeg tegelijkerti
jd de betrekking van
advokaat en procureur bijden raadvanjustitie ta Semarang,die hi
j tot1873 bekleedde;
in Nederland terugzekeerd werd hijin 1875
burgemeester van Hoorn, en 17 Febr.1880
bovendien lid van de Provinciale Staten van
Noord-Holland; in Jul
i1880 werd hi
jdoorde
liberale kiezers van het district Hoorn naar
de Tweede Kam erafgevaardi
gd,waarhi
jzich

voornamelijkmetkolonialezakenbezighield en

inw.;kalkbranderi
j,glas-industrie,touwslagerii
D. ligt aan de spoorli
jn Meppel-zwolle
(station 13 km. van Meppelen.15 km.van
Zwolle).
Dedelnsvaart. Vaart in Overi
jsel,be#nt
aan hetZwarte water,btjHasselt,eneindigt
bii de buurtschap Ane in de Vecht,is ruim
41 km.lang;heteerste gedeelte van Hasselt
tot Oosterhuizerveld, of ongeveer de llelft,
werd in 1809 op kosten van W illem Jan
baron van Dedem en naar plannen van diens
schoonvader, Gerrit W illem van Marle, aangevangen en reeds in 1811 voltooid:in 1845
werd dit deeldoor de ProvincialeStaten van
Overàjsel aangeltocht; 13 Juli 1851 nam genoemd lichaam het besluit de vaart tot aan
de Vecht door te trekken.Op verschillende
ti*i
tippen werden zi
#ds
jtakken (Lichtmiskanaal,

de Hoofdwi
jk enz.)gegraven.Doorden aan1eg dezervaartontstonden in hetmeestwoeste
gedeelte van Overi
jsel uitgestrekte veenkoloniën,waarvan dedorpen Dedemsvaart,Slagharen en Lutten de middelpunten zijn.
Dedieatie. Oudti
jds bi
j de Romeinen de
plechtige inwijding vaneenopenbaargebouw,
waarbi
j het aan de bescherming van een of
andere godheid werd overgegeven. 0ok opdracht,toewi
jding.
Dedleeeren,toeëigenen,wtjden,opdragen.
Dedham. 1)Hoofdpl.van Norfolk county
van den noord-amerik. stqat. Xassachusettsj

Dedigneerell.
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Deelw oord.

16 km. z.w . van Boston, aan de Charles van Chester,wendt zich noordwaarts,vormt
River, schilderachtig gelegen,7200 inw.in- de grens tusschen Denbighshire en Ohester,
dustrie.2)Dorp in het Engelschegraafschap doorloopt Chester en m ondt uit in deIersche
Essexy 9 km. n o.van Colchester,1700 inw. zee,na een'loop van 122 km.; haardalbevat
D edigneeren,verachten,iets zich onwaar- het kl
eine kolenveld van Ruabon. 2)Dee,
dig keuren; dedignqtie: verachting, gering- ontspringtaan denoordgrensvan hetschotsche
schatting.
graafschap Kirkcudbright,doorloopthetmeer
Dediteeren, hetzelfde als dedeeren (zie Ken, en m ondt uit in de Solw ay-Firth,na
nme
aldaar), iets a1s betaald aabe
taarlke
d.n, Vah een loop van 62 km. 3) Dee, ontspringt
1237 meter bovenzeeniveau in hetCairngormDedit,lat.:hijheeft gegeven,
Deditie, overgave, b.v. van een belegerde gebergte, doorloopt eenige der schilderachstad?op genade of ongenade,onvoorwaard:'
- tigste deelen van Schotland , vormt den

li
jke overgave.

watervalLinn van Dee,en valt bijAberdeen

aieiden).ln hetphilosophisch spraakgebruik
de aieiding van hetbijzondere uithet algem eene, tegenover inductie, de alleiding van
het algemeene uithetbi
jzondere; D.en inductie zi
jn de beide hoofdrichtingen van het
wetenschappeli
jk onderzoek;bi
j de deductiere
methode beredeneett men vooraf op wijsgeerige gronden de noodzakeli
jkheid van een
grondwaarheid en toetst deze grondwaarheid
dan aan de verschijnselen in hetwerkeli
jke

li
jkheid toe te passen deelbaarheid eengrens
heeft; de eerste, niet meer deelbare stofdeeltjes worden atomen geheeten; de wis-

DedolnlnaKeeren, schadeloosstellen, Ver- in de Noordzee,na een loop van 139 km.
D ee.. Zie Brood.
goeden.
oehoubleeren,in tweeën verdeelen.
Deelbaarlleid.Hetdeelbaar zijn,hetvatDedrologie, gr., kennis van boomen; baar zi
jn voor deeling,splitsing.
dedrometer: werktuig om boom en te meten.
1)ln deNatuurkunde:dealgemeeneeigenD edueeerell,herleiden,aieiden,verklaren, schap der lichamen van in deelen gescheiden
aftrekken,afrekenen.
te kunnen w orden ; algemeen wordt thans
Deduetie.(van hetlat.dedttcere:herleiden, aangenomen, dat de physische,ofin werke-

leven, leidt uit de gevonden waarheid af hoe

de verschi
jnselen moeten zijn,om vervolgens te onderzoeken ofdie gevolgtrekkingen
of deducties inderdaad uitkomen: bi
j de

kundige deelbaarheid kan totin lletoneindige
worden voortgezet, in zooverre de ruimte,

die eenstofdeeltjeinneemt,voortdurend nog
2) ln de rekenkunde: een geheelreken-

in kleinere deelen kan worden verdeeld.

kund
ander
ig getal noemt m en deelbaar door een
geheel rekenkundig getalalshetlaatste
in het eersteeen geheelaantalmalen begrepen
is;het getal dat op een ander getal een geheel aantalm alen begrepen is,heetdeelervan
het getal dat zelf deeltalheet. Voor de kenmerken van deelbaarheid zie Twee;Drieenz.

inductiere m ethode daarentegen stelt m en
#ooraf op een beyaald gebied een zoo groot
Deelen. (Dirk van) Nederl.schllder,geb.
mogeli
jk aantal felten en waarnelningen vast, te Haarlem, 1607, overl.te Arnemuiden,16

om daaruit een algemeene wet of waar- Mei1671,waarschà
jnlijk eenleerlingvanFrans
heid af te leiden, te lnduceeren. Beide rich- Hals; hi
j schilderde meest bouwwerken,als
tingen zi
jnnoodzakeli
jkengri
jpeninelkander: kerken, paleizen,enz.,waarin vooralhetper-

uit de studie der werkelijkheid van het be- spectiefopmerkelijk is.
staande moeten de Oorzaien wordenafgeleid D eeler.Zie Deelbaarheid.
en de gevonden oorzaken moeten vervolgens
Deelgenoot.ZieAandeelen Aandeelhouder.
weer aan de werkeli
jkheid worden getoetst; D eeling.De bewerking van het deelen;in
alle wetenschap moet,om practisch tekunnen de rekenkunde:de bewerking diedoetkennen
zijn, in de eerste plaats inductiefzi
jn,met hoeveel malen een getalop een ander getal
de inductieve pethode aanvangen,en deduc- begrepen is.
tiefvoortgaan;nadatbi
jv doorwaarneming, Deeltal,het getal waarop een ander getal
door inductie,is vastgesteld de premisse of gedeeld m oet worden,zie Deelbaarheid.
grondwaarheid dat alle menschen sterfeli
jk
Deelteeken, de twee puntjes boven een
zi
jnzkanmendeductiefvoortgaan:allemenschen klinker in een woord die naast een andere
zi
jnsterfeli
jk- ikbeneenmensch- ikbenster- klinker staatdoch afzonderlijk moetworden
felijk;deduetieofhetdeductiefbewi
jsberustop uitgesproken: :, ë, ï,ö, ïi(Kana:n,getiniidentiteit en contradictie; de kortste vorm eerden).In de rekenkunde:hetteeken(:),dat
Van deducti
e is het syllogisme rziealdaar). aangeeft dat een voorgaand getal door een
De
k deductie is een der meest geWone Wer- volgend moet w orden gedeeld.
ingen van den geest, a1s mag bli
jken uit Deelwoord. (Participiutn) Een vorm van
het veelvuldig gebruik derwoorden derhalve, het werkwoord, dienende ter bepaling van
dientengevolge, qlzoo, enz.; zi
j vorlnt het een zelfstandigheid,die zich ti
jdeli
jkdooreen
w ezen der wiskunde; in de middeleeuwen handeling of een toestand onderscheidt De
werd van deze methode bi
jna uitsluitend deelwoorden zijn naamwoordeli
jkevormender
gebruik gem aakt, vandaar een reactie, die werkwoorden, als zoodanig worden ze ook
dikwi
jls evenzeer tothet uiterste voerde.
gebruikt om de werking,door hetten grondDedqetio ad absurdum . Zie Apagoge en slag liggend werkwoord uitgedrukt, alsvoorBewi
js.
bi
ande eigenschap van een voorwerp uit
#i
#ga
b ee. Naam van drie rivieren in Groot- te drukken (de l
ezeïtdejongen,degelezenboeBritannië:1) Dee,ontspringt inhetBerwyn- ken); soms ook gaatde beteekenis van het
gebergte in het graafschap Merioneth,W ales, D. in die van een blijvende eigenschap over
doorloopt het Balameer, betreedt de vlakte (hoogdravend,verbazend),in welk gevalhet

Deen.
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Delfés

een bijvoegelijk naamwoord is 0n vatbaar
voor de buiging der trappenvan vergeli
jking.
Het Nederlandsch heeft twee deelwoorden ;
de eene, met den uitgangac
tieve
eeke
ni
s
end
(zebe
iletnd,
lo
opend)heeftbedri
jvende of

Defaeqz.(
Eugène)Belgisch rechtsgeleerde
en politikus,geb. te Ath, 1797,overl.1872,
was bijhetuitbreken van de belgische revolutiein 1830advokaat,kreeg alsafgevaardigde
zitting in het nationaal congres en stemde
en stelt de handeling voor als voortdurende, tegen de verkiezing van Leopold totkoning;
nog onvoltooid;dit deelwoord wordtdaarom later was hi
j presidentvan het hofvan cas-

deelwoord van den onvoltooiden ti
jd,en ook satie;hi
j schreef onder meer: Ancien droit
lfPrécis de8 îp'
J.
9 etcpufîfozlp: obserrt
ksen
verkeerdeliik tegenwoordig deelwoord ge- belge p'
heeten. éet andere deelw oord heeft twee Belgiquearantlecpt
/: eivil(1846).
n die 0p d of f,en een die
Vormen, ee
Defailleeren, in gebreke bli
jven,den geop en of -ep, uitgaat,die meestal het deel- stelden termi
jn verzuimen; :guurli
jk: bewoordelijk voorvoegsel gehebben (gehoord, zwi
bjmen.
efbite, nederlaag.
gestraft, gezien, gezwegen); dit deelwoord
heeft li
jdelijke ofpassieve beteekenisenstelt Deraleo,ital.,korting,aftrek.
de handeling voor alsgeschied,voltooid;het
Deratigeereny vermoeien,afmatten;defatiheetdaarom lijdend deelwoord ofdeelwoord gatie:vermoeienis,afm atting.
Deraut, gebrek, fout' vonnis bi
van den voltooiden ti
jd, ook verkeerdeli
jk
j defaut:
verleden deelwoord; in verbinding met het een buiten aanwezigheid van den beklaagde
werkwoord hebben heefthetook betlri
jvende geveld vonnis,vonnisb!jverstek.
of actieve beteekenis.

Deen.(lzaak Abrahamsz.van)Geneeskun-

dige,geb.1804 te Burgsteinfûrt,studeerdete
Kopenhagen en te Leiden, prom oveerde in
laatstgenoemde plaats,vestigde zich alspractiseerend arts te Zwolle,werd in 1851 hoogleeraar in de physiologie te Groningen, en

Defavorabel,ongunstig.
Ilereet, gebrekkig, beschadigd,Qnvolledig,
onvoltallig,afgekallen;ook:een gebrek,een
tekort; defectief: beschadigll,onvolledig.
Defeetivum . ln de spraltkkunsteen woord
W aarvan slechts een beperkt aantal vormen
in gebruik zi
jn,b.v. woorden die uitsllzitend
enkelvoudig of meervoudig voorkomen,werkwoorden waarvan slechts enkele personen,

overl. hier in .1869;hijlegde te Groningen
een physiologisch laboratorium aan,redigeerde
eenigen tijd het ,
jNieuw Archiefvoorbinnen- tijden ofwi
jzen gebruikeli
*
i
F
k zi
jn,enz.
en buitenlandsche Geneeskunde'', en richtte
in 1846 met Donders en Moleschott de ,Hollândische Beitrâge zu den anatomischen und
physiologischen W issenschaften''op.
D eensehe taal, letterkunde, kunst. Zie
Denemarken.
D eep. Dorp in den kreits Greifenberg Van
het pruis. regeeringsdistrict Stettin,aan de
monding van de Rega in deOostzee,500 inw.;

Defbnsie.verdediging;defendeeren:verdedigen; defensief: verdedigend,beschermepd,
voorbehoedend;defensor:verdediger.
Deferent, degene die iemand op een eed
vordert; ook het teeken op een munt,datde
plaats Van stempeling aangeeft.

DefermondesChapeliéres.(Joseph,graaf)

Fransch politikus,geb.te M aumusson? 1752,

overl. te Partjs, 1831,bi
j lletuitbreken der

visschenj
'', zeebadplaats, station totredding revolutie procureur te Rennes,Nverd in 1789
van schipbreukelingen
naar de generale staten afgevaardigd,kreeg
DeerEeld. 1) Stadje in Franklin county ook zitting in de conventie (I792),stemde

van den noord-amerik. staat M assacbusetts, tegen de terdoodbrenging vanLodewi
jk XVI,
3000 inw. 2) Dorp in Oheida county,New koosde zijde der girondl
gnen,werd ter doo;
York, 2200 inw. 3) Dorp in Dane county, veroordeeld, wist te ontkomen, kreeg na
W isconsin, 1600 inw. 4) Dorp in Lenawee thermidor weer een zetel in de assemblée,

county,Michigan,1600 inw.5)Dorp inLake werd later lid van den Raad der vijfhonderd
county,lllinois,1500 inw .
Deerinw. Stad in Cumberland county van
den noord-amerik.staat M aine,6000 inw.
Deer lsle. Stadje in Hancock county van
den noord-amerik.staat M aine,3500 inw.
Deerlodge. County of district van den
noord-amerik. staat M ontana, 16000 inw .,
hoofdpl.Deerlodge City.
Deerlyk. Gemeente in de belgische prov.

en van het tribunaal,na 18 brumaire staatsraad, chef der afdeeling openbare schuld,
staatsminister, minister van fnanciën,werd
na de restauratie der Bourbons verbannen,

derland,aan den W aaldi
jk.

compositie van Halévy aan het conservato-

en kreeg in 1822 vergunning in Frankri
jk
I)e Ferrari.(Sera:no Amadeo)Ital.com-

terug te keeren.

ponist, geb. 1824 te Genua,overl. aldaar 31
M aart. 1885 als directeur van het conservaW est-vlaanderen,arrond.Kortri
jk,5300inw.; torium, schreef meerdere opera's) als:Don
veeteelt.
Ct
zz'
/p (1853,later opnieuw bewerktenonder
peersum of Deerzum Dorp in defriesche den titelFiltspo11gepubliceerd),P%
k
pelè(t856),
gem .Rauwerderhem, aan den gtraatweg van 11 menest
rello (1861), Cadetto di G'
lltxdcpgzltf
Leeuwarden n. Sneek;veeteelt,zuivelnering. (1864),enz.
Deés,zie Dés.
Delfés.(Pierre Louis)Fransch componist,
Deest. Dorp in de gemeente Druten,Ge1- geb. te Toulouse, 25 Juli 1819,leerling in

rium te Parijs,behaalde in 1847 den grand
prix van Rome,debuteerde a1scomponistm et
een muziekstuk in 1bedrijf:l'Annea'
uts'
Tfrgesf;
behalve een mis componeerde hijeen aantal
che en andere opera's,als: Brtukorqno
maken; defecatie-kalk: met zwavelwaterstof ko
(18mi
58s),
doortrokken kalk, als meststof gebruikt.
les Petits T'
rfploz?.
sdu rpï(1859),lefW/'
l
Defeeatie, in de geneeskunde: zuivering,
afvoering van drekstofen;in de scheikunde:
het zuiveren van vloeistofen door het doen
neerslaan van de stosen die llaar troebel

B eE.
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duz'
pï(186t),le8Apzfrptlfgolthk
lsp:(1862),Pq88l
minuit (1864), la Apff: @
%,
szférprïyt
y(t865),les
(A-pçîfpz
lf.
sp,
s de pommes (t868),Petit:p/îhpypz/lt
?
ritt
l
wcpr:(1868),lesNpcp,
sdeFernaltde(1878).
n 1883 werd hijdirecteurvan het conservatorium te Toulouse, in welke stad hijin
1898 een lyrisch drama in vier bedriiven:
Jessica (ontleend aan Shakespeare'szltoop-

Derregger.

Plag'
ttel'
Qcr(opnieuw uitgegevendoorHaweis,
1886). Onder zijn vele overige geschriften
moeten vermeld:Anessayzfwpzlwrpjects(1698),
waarin hi
j belangri
jke wenken geeft in zake
bank- en verzekeringswezpn,onderwijs,opvoeding enz-, verder de geestige Histol-y p/tlte Deril (1726),en de door Bûlbring uitgegeven nagelaten werken: Tkecppl
w/:t
z/Englislt

man van Venetië'')van hem werdopgevoerd ,g4:
03//:,:114 by D.D.(1890)en 0f z'
pgtx/edtbcaIlejl,uitdaging.
c/pk
z
l(Lond 1895).D.stierf26 April1731 te
De:anee. Hoofdpl. van De:ance county

(26000inw.)vandennoord-amerik.staatOllio,
z.w. van Toledo, aan de monding van de
Anglaize in de M aumee, en aan het Eriekanaal,7000 inw.,allerlei industrie.
D elibreur, lnachine tot het uitvezelen
van hout.
Ilefleit,tekort,nadeelig saldo.
D elilé. ln de kri
jgskunde: een terreinvernauwing,engte,waardoor een uitbreiding

Londen.

De Forest.(John '
W illiam)Am erikaansch
schrijver,geb. 31 M aart 1836 in den staat
Connecticut, bereisde van jongs afEuropa,
Syrië enz., nam deel aan len Lurgeroorlog,
werd medewerker aan ,llarper's M onthlytt)
0n

/af afzonderli.
jk in hetlicht: History t?/-

tlte Iltdialls p/-Cl
lltztectt
'
ctt (1853), de reisschetsen Orient
al(/cçl/t
x/k/ftfsc:(1856),Ettropean
acqltaintance (1858), en verhalen, als: M iss
van troepen wordt belet; delileet.
en,in gele- Wtzf/tNlc/.
: colt
version (1867), Overland (1871),

deren marcheeren?door een defllégaan,ook: Kate .
l?t?
(f?/?/lpy?/(1872),Hottest.
7b/l3à'
rrt
zzl:(1875),
Parademarsch.
I
l
e
l
t
e
(
t
8
7
7)
,
I
'
I
t
e
p
t
/
t
/
t
s
/
o
f
c
p
?
o'
/
:
/
l
,
l
)
os(t881).
penllitif'
, bepaling, omschril
.ving, opgave
Delbrges.(PhilippeAlzgustePittaud/gezegd)
der eigenschappen en kenlnerken, die een Fransch dramaturg?geb.tePari
js,1805,overl.
voorwerp,een begrip, eigen zi
jn, het van te Saint-Gratien, 1881, schreef vapdevilles,
andere onderscheiden; depvtitief.
. bepaald, tekst van opera's-comiques en dram a's,onder
afdoend,beslist;depnitirum .eindregeling.
lneer: 1I
,t
yolrl f'
rz
ren Jcfzsï//:(1828),'
Pkrf-Vert
Dellagrator. Electro-magnetisch apparaat, (1832), Frascati (t838),Lekai
s
t
#
Dr
tb
gtbigvtan
bestemd om door de ontwikkeling van groote (1839), le Fpppck-f
?
z
l
de
st
x
f
z
'
k
l
f
.
J
'
r
/
f
z
'
/
'
z
c
/
c
(1840))
warmte ontplofbare stofen te doen ontllran- t
xne N'
?f// al
,
t slrail (1841), '
ttne x'
lr:zl/zfz.
c de

den,enz.;depagreeren:uitbranden,doorwarmte Scffo-tfpzpl
xc/lc(184t),Jean Alrf(1850),l(%Azrff:
zuiveren.

desJfp?f/?
,
'
?/.
s (1852),le B4'pàfperdtt(1855)enz.
Defornlatie,misvorming.
Delr., bij natuurwotenschappeliike namen
koers (om de deviatie van hetkompaste afkorting van Jacques Louis Marln Defranc,
bepalen).
fransch natuurvorscher,geb.22 Oct.1758 te
Dellector.Een doorW indhausenen Bûsing
geconstrueerd apparaat tot regeling van den

D elloratie,hetwegnem en van denbloesem ; Caen, overl.12 Nov. 1850 te Sceaux,schreef:
ook :ontmaagding,verkrachting;dellorateur: Tabl
eau des cpz'
y?,
sorganist
ksJpr
syï/c,
s(18501.
maagdeschender,verkrachter,die deverleide
D erraudatie, bedrpg, sluikhandel,ontduiverlaat;deporata :verleide,verkrachte.
king; defraudeeren of fraudeeren: bedrog
Delbe, (Daniel) eigenlijk Foe. Engelscll plegen, smokkelen, de belasting ontduiken.

schri
jver,geb.1659 of1664te Londen,zoon Delkayeeren,vrijhouden,voor iemand het
van
een ijverig dissenter,mengde zich vroeg gelag betalen.
in de politiek, nam deel aan den opstand
erregger. (Franz von) Duitsch historievan den hertog vanM onmouth.ontging echter enIl
genreschilder,geb.30 April 1835 te Stroeen vervolging, en wi
jdde zich voorts te
Londen aan den handel. Zi
jn gedicht Tlte
'*
4
true-born Englisltman (1701))waarinhijkoning
W illem tegen de op diens vreemde afkom st
smalende schimpdichtersin bescherming nam,

vond grooten blval;in 1702 werdhiiwegens
een satire:Tkey/lprft
sflray'
lf
lïf/ltltebissenters

$ >1

zl

l
ndde vereeniging van Schotland en Engebaij

halen volgen, als : Captaitt,
$Wtg/t?
/p9>, Colonel
Jack, 3.
/b// Flqttdo.s,Lady Apartfstx,M emoi.
t's
of tx Caralier, M em oirs of Crf
wftxlzl Carletont benevens de beroemde schildering
Van het PeStJ
-aar 1665: .z1.journal p/- tlte
124

-.

.;jk y

& - (:

door het on
pade
rler
meko
ntnin
to
gi
tngeldboete enz.veroordeeld ;
Anna bewees hi
j

belangri
jke diensten alsonderhandelaar;
van 1704- 13 gafbi
j een ,,lteview''uit,een
der eerste couranten in .
Engeland ;in 1709
verscheen zijn bekende roman:Tlte/ï// and
strange yvzwz.f,
sïzl.g advent
urespé RobinsottCz'lfsoe pé York. die ontelbare malen herdrukt,
vertaald en nagevolgd werd (zie Robinson
Crusoe)',door de gunstige ontvangstbemoedigd liethij nog een reeksavontuurlijkever-
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Dp/r@sseerell.
-a

nach in oostelijl
t Tirol,kwam in 1862 op de lnaines (Berli
j11 1802,door de Berliner Acaacadelnie te Minchen en werd in 1878hoog- demiebekl'
oond),Histowecomparledes.
s.
y.
sf)93l::
leeraar aan deze inrichting; hoofdwerken: de phil
osopltie (3 dln. Parijs 1808,2dedruk,
Auf der Alm (187t), Das letzte Aufgebot 4 dln.,1822;een der beste werken derFran(1874, tllans te W eenen),Andreas Hofers schenoverdegeschiedenisderphilosophiel,l:
lctzter Gang,(1878,museum te Koningsber- risiteur #zfpaltvre(Pari
js 1820),Courssprzzlt
zf
/?fr.
s primaires (Partis 1832), .
D84
gen), Der Salontiroler (1882,Berlijn),Sonn- des ïsyfïfd/ft
tt '
z
/lprtx/, 0%t de J'f#zfct
zffp''
l de
tagsruhe (1884), DerW ahrsager (1891)VOr perfectioltlteltlel'
,
sp,
J-zpJ/
p:(1824),Institutes#zldroitadministratif
dem Tanz(1892).
llefi-émel'l'. (Charles) Fransch orientalist, (Par.1829,2t1edruk 5d1n 1842- 454,De/'J#?,fgeb.te Cambrai,1822, overl,1883,hoogleer- cation de8 yp/frtg-pîvp/,
s de naissance (1827),
aar în de arabische taal aan het Collège de Des prpgz'),s de l'
industrie (1841),De la &Jtn1France,gaf meerdere arabische en perzische fai
sancepublique(4 dln.)1839))een dergron.

vertalingen in llet licht,als:H istois'e #6.
ssltl- digste werken op het gebied van armenzorg.
ft/s.
s gltouvides(van Mirkhond,1844).Hhtoire Degerloeh. Dorp in den kreits Neckar,
des z
hkzz?loz?Wt?
,
s (van dezelfde, 1845),Hhtoire W ïirttemberg, 5 kln. z.van Stuttgart,3160

inw.;wijnbouw ;van hetexcercitieveld inde
p,'
rk
't
'y?t? (van khondemir,1852),verder Frag- nabijheié van D.eenprachtigvergezichtover
iep'
st
'
frtz#é.
s et den geheelen Zwabischen Alp.
'?'
)?e'n/.
S de plf
wrlp/àt?.s et l'histotDeggendorl. 1) Ambt van het beiersche
?pt?
(fï/.
s (1849), en artikelen in s'ak1?é'
/..
S(/'
3?.
S'
des Khttns ?/?pt/p/.
s (l1t FCfrlre,sftïoà etdela Fz'tfzlq
s.

gege
bladen, tezamen u
1i
8t62
). ven a1s sllmoires regeerl-ngsdistrict Neder-Beieren,37.681 inwe,

d'ltistoil'
e pr?'
tv/f(//: (

Dtslritheerell,ontginnen.
D efrugeeren,uitputten,uitzuigen,uitmergelen.
Deftinge. Gelneente in de belgisclle prov.
Vlaanderen, 1600 inw.

Defulletus,overledene(vrouwel.:defuncta);

defunctie:dood.
I)eg'
., acliter insectennamen:Karel, baron
Degeer.
Ilagageerell,losmaken,ontslaan,ontbiuden,

inlossen,zicllkwàiten.

49 gemeenten. 2) Stadje hoofdpl. van het
ambt ofdistrictD.,48 km.n-w.van Passau,
aan den Donau,waaroverhiereen brug voert,
6840 inw.
Deggingell. Dorp in het ambt Geislingen
van den kreits Donau,W iirttemberg,10 km.
vàn Qeislingen,1800 inw.
Deglutitie, het slikken,het doorzwelgen ;
deglutineeren :inzwelgen,doorslikken.
Ilego.Dorp in het district Savona derital.
prov Genua, aan de Bormida, en aan de
sPOorl*i
.
in Cairo-Acqui-Alessandria,2200 inw.;
overwlnning vandeFransclten,overdeOosten-

Degagenlellt, losheid, ongedwongenheid;
ook het intrekken van een belofte lletterug- ri
jkers onder Colloredo, 21 Sept.1794;genemen van zi@
jn woord; en: smalle gang, vecht tusschen de Franschen onderBpnaparte
waardeor de verschillende deelen van een en de Oestenri
jkersArgenteau,op 13 April
gebouw met elkander in verLinding staan.
1796, w aarin ten slotte de Franschen overDegas.(Hilaire Qermain Edgard)Fransch winnaars bleven.

schilder en graveur, geb. te Parijs, 1834,

D e fxoe
je.Zie Goeje.

schilderde portretten,interieurs van schouwDegola. (Giocondo)ltal.muzikus,geb.en
burgen en café chantants, danseuse-studiën, overl.te Genua,1803- 1845,schreefmeerdere
opera-foyers,cirkusgezichteu enz.
opera's, a1s: Adelina (1837),la Dpzlzll capri-

DegeerofDeGeer.(Karel,baron)Zweedsch clpytx (18394, Dolt rt
z.
pfz'
ïp Sindaco (1841),un

entomoloog,geb,10 Febr.1720 te Farspang, fl'ft
///p alla pistola (1842),benevenseengroote
leerling van Linnaeus, overl.8 M aart 1778 cantate: il Fo-/
'
pol/b d'
iDaride,een mis voor
Stokllolm ; hij schreef: Alllltoiles.
7?p/f,
/-seiwil,
. dubbel koor,tweestemmige nocturnen

# l'histoiredesinsectes(7d1n,Stokh.,1752--78).
Degel. Smeltkroes, ketel; ook :plaat aan
een handpers.
Degen. Stootwapen m et een rechte,al of
niet tweesni
jdende, puntige lc1il1jr en een
gevest met korf.

Ilegen. (Karel Ferdinand) Deensch wiskundige,geb.te Brunswi
jk,1766,overl.1825,
lloogleeraar te Kopenhagen,schreef:Detxzlt
z-

o-pgrt't
sv:/tpl et #y0-(f/pi-'?7J
loqht
'pàpf/f.s colî.lllosl,ti /
.?
'

(1815),,,Opvoedkundigeapherismen''tlïgg)enz.

Degefxt, afkeer,tegenzin,walging;deqoûli
jk; dégoûteeren.
. afkeeren wekken ofinboeft
zolf.
' onuitstaanbaar, afkeerwekkend, walge-

zemen,doen walgen.
Degradatie,het ontnem en van een ambtsgraad, ontzet uit een waardigheid,rangverlaging ;degl.
adeeren.
.den graad ontnemen,uit
een w aardigheid ontzetten)in rang verminderen, eerloos verklaren.
Degré,fro
,graad,trap

Degré.(Ala.
jos)Hongaarscheromancier,geb.

1820, overl.1896,nam deelaan de hongaarDeger. tErnst) Duitsch historieschilder, sche revolutie,en werd later afgevaardigde;
geb. 15 April 1809 te Bockenem,Hannover, D. schreef verscheidene tooneelstukken,die
overl. te Dtlsseldorf, 27 Jan.1885,was van echter mindersuccesbehaal
dendanzijnnovelDegeneratie,verllastering,ontaarding

1869 tot zijn dood hoogleeraar aan de Dus- len, waarin hi
j gewroonli
jk den omgangstoon
der salons zeer goed treft;demeestlelezene
zi
jn:Gedenkschriftenvandenduivel,Dedochter van den banneling, Blauw bloed,Twee
jaren uithet leven vaneenadvokaat,Deheld
van den dag enz.;in 1883 gafhijzijnMemories uit.
Degl-osst'erell)fr.?verfjnen.

seltlorfer Akademie; olieverfstukken,fresco's.
Ilegérando. (Joseph Marie,baron van)
Fransch philosoof en philantroop, geb. 29
Febr. 1772 te Lyon, overl. 12 Nov. 1842,
SChreef: Des signes et c/t?l'art de TelsSet')Cp01sidlkt;
s 4t'
/4/.
s leurs y-t'fy?./?prft
'ltlltuels (4 dln-,Par.
18009,
l(3 #t
%tlb't
ffiolt des cp/
loz
lt
fd
àdtolct,
s ltlt.

De Gubernatis.
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De Gubernatis.(Angelo,graaf)ltalletterkundige en schri
jver, geb. 7 April1840 te
Turijn, studeerde aldaar en te Berli
jn,werd
in 1863 hoogleoraar in hetsanskrietaan het

Dehli.

geschiedvorscher en archeoloog, geb. 1825,
overl.te Lille,1897,was van 1882- 88 vice-

rector derr.-kath.faculteit teLille;hi
jhield
zich hoofdzakelijk bezig met de vlaamsche

lnstituto degli studii superiori te Florence, kunst; hoofdwerken: De l'Art c/zr/fï:zl en

sloot zich omstreeks dezen ti
jd bi
j de partij
van MichelBakunineaan,verloordeswegezijn
Professoraat,brak weinig latermetgenoemhe
partij,verkreegtentweedenmaledenleerstoel

Fl
andre(t8s0),Des (fpczfz/l:zàf,
seteœtraitszdorlitrfe
r8
cpzàcczwtxzà/ l'histoire de f'tv/ dans la F/t
rc,

ïftx/ïtxzltx (1865), Rivista orientqle (1867- 68),
llirista cpoîf:zl
wprtzzlpa (18s9), Rirista e'ttropea
(1869 76) Bollettino ïftx/ïtzzlpdeglidflf#ïïorientali: (t87é) v. v., Cordelia (1881 t0t 82),
internationale (1883-87), die echter
meest allen een kortbestaan hadden;sinds
1887 redigeerde hi
jhet Giornaledella Spcgf#
Asiatica Italiana,verderishi
jeeni
jverigmede-

ches ,
s?4z.ltemploi agricoledes.p/
lp.
s/l/ltzf:,
s(1860)

l'Artois et lefft
xïzlqzff,en H istoirede Ptfz'fdans
la Flandre, J'xl.z
r/pï.
set le H ainaut(Iz
ptfyzf lexve

in het sanskriet te Florence,en aanvaardde siècle (1
.
886 bekroond metden prix Gobert),
ill 1891 een beroep naar de hoogeschool te leApz': artistiq'
tteetp'
lpzlzfzzl:sftf/(1897).
Rome; D. deed vele reizen door Europa en
Dehérain.(PierrePaul).Franschagronoom,
naar lndië, en heeftvele ti
jdschriften opge- geb.tepari
js,l83o,leeraara/hMusèum d'histoire
richt ofgeredigeerd als:L@ Letteratttra cirile naturelle en aan de landbouwschoolte Qri(1859), L'Italia letteraria (1862), L@ Ciriltâ gnon?schreef:Cltimieet.phk
y.
së'
?,
f:(t854);Reclter-

werker aan verschillende andere ital.en bui-

tenl.ti
jdschriften.Vanziindramatischewerken
is vooralde trilogie IireNala (Flor.1869),
tenoemen en verder lloro
l:r(Tur.1859),Don
Wpt
sr>
kp,ttltimoredeiJrïdkpfï(1861),Lamorte
4/,Catotte(1864),Drammiindiani(1872),Maya
(1872),Romolo (1873),Romolox'
lzfgîfyfp/p(1876),
Saritr1*(Rome 1877) enz.Onder zàjn biographische werken,waarin alle objectiviteitontbreekt,zijn devoornaamste:Dizilmario:ïpgz'
t'Fe(
)degliscrittoricpzl/:zzl
y?prtxzl:ï(Flor.1879-88),

Annuaire,
scï:zlfïFg'
lfé(Onder medewerking van
Duméril, Guillemin, etc., 1860- 1870), Ellzàlpzlf.
s de chimie (1867- 1870 metTisandier),
g de la dftxfïps
Cultl4re du champ tf':zyllrïpzlc:,
agronomiq'
tte de Grïgzlpzl.
'1875- 1878 (1879);
Trara'
l
u de la dftxfïpzl (wrpzlpzzlïg'lf: de I'Fcpf:
d'agriculture de Grignon (1889);les Engrais,
le8fermentsdelaterre(1895);lesp/twlf:.
sdegrande
culture(1897);leTrarailts'
If8o1(1899),enz.
Dehio. (Ceorg Gottfried) Duitsch kunsthistorikus, geb. 22 Nov.1850 te Reval:studeerde geschiedenisteDorqatenz.,Göttlngen
en Bonn,bekleeddeeenigentl
jdeenbetrekklng
bi
j hethooger onderwijste Mûnchen,wi
jdde
zich daarna m eer en meer aan de kunstgeschiedenis, en werd in 1883 hoogleeraar in
dit vak te Koningsbergen,in 1892 teStraats-

burg;hijschreef:Hartwick z't
xzlStade (1872),
zzfzzl A'ttsgan.q der Jfï
.
sq
s/pzl(1877),Die Genesis
derC/w-ï,
sf/.Basilika (1883),DiekircklickeAtx?,
fkunst des Abendlandes (met G.van Bezold,
1884 v.v.) Ein f'
z'
pwprfïpzl,
ve,
spfz der antiekevt

later uitvoeriger verschenen Onder den titel GesclticltiedesErzbistqmsf.
lhozllzrrg-.
rr6zpz
cs,bis

Dictionytaire ïzlf:rslfïpzlt
z/des lcrirains(1 jour

(1.888-91); verder kieordi lfpgrtï/cï (1873),
Diziovtariodegliartistiitalianirirenti(1889- 92).
Zija hoofdwerken zi
jn zi
jn orientalische,als:
Piccola enciclopedia indiana(1867),Fontirediche
(
lell' epopea (1868),Storia dei'
pïtwgïtzfprïitalit
xzlïnelle Indie(Livorno 1864),Mitologiaredica
(F1or.1874),Matlriau.
rwpzfrserrir# l'ltistoire
desJffft
p.
sorientales en Italie(1876),Gliscritti
di JTqrco della Tom ba,missiovtario nelle Indie
(1878),Lettttri di qrcheologia indianq (188t),
Manuqledi.
sfprït
zdellaletteraturaindiana(1882),
Peregrinazioniindiana (3 dln.,Flor.1886-87),
Van zijn geschriften ophetgebieddermythologie en dervergeli
jkendenatuurwetenschap
ziln te noemen Storia cpzpwtvtzfl degli '
?
,
f.
sï zl'
lfzi
ali(t871),Storia cpozlptzz-txf. degli '?,f'sïnatalizi
(1878),Storiaeomparatadegli'
lfdïfunebri(1873),
Zoological zzlyf/lp/pgy (2 dln, Londen 1872),
Mytltology &,
splantes (2dln.,Pariis:1878-80),
Manuale dizzlïfp/pgïtxcomparata (Vllaan 1880),
w

Baukunst

Dehlitook Dihli,engelsch :Delhi.

1)Divlsievanhetluitenant-gouverneurschap
41/2millioeninw.;zi
jisverdeeldin7districten.
2)DehliofDelhi,hoofdstad der divisie en
van het district D. (1500 km2.,3/4 millioen
inw.), aan den rechteroever der Dsjamna
(Jumna),onder 28039'N.B.en 77016t/2'O.L.

Punjab,Engelsch-lndië,40,221km2,ongeveer

v.Gr,heeft een omvang van 11 km. en telt
omstreeks 200,000 inw., waaronder 110,000
hindoes, 75,000 m ohamedanen en overigens
dsjain,sikh,enz.en bestaat uit twee deelen:
de hindoestad en de mohalnedanenstad ;de

wi
jk der europeanen,methetpaleis van den
britschen resident, een kerk, een arsenaal,
magazijnen en kazernen,ligtafgezonderdvan

Storia zfzl/royc
f/: della letteratura dai prim>' het overig gedeelte der stad en is door een

tempiewzwyp tuttiiwpyp/ïeiriliFzàp aisp,
sfrï
g'
iorni,cpp
lForilegidq twzlïletteratura(18 dln.,
1882- 85) Verder schreef hii: La Serbieet
los Serbes (F1or. 1898), L@ àpuzzltxzlï: et/:.
9
Roul
ltaivts (F1or.1898),La Azf/gt
fz'ï: etles.
1?1f/gares (1899).

gracht daarvan gescheiden.De stad isaan de

drie landzi
jden door een 10 meter hoogqn

muur omgeven,die door de Engelschen nog
met bastions,voorw erken en eennattegracht
versterkt is;de muur bevat 7ruimepoorten;
de boven dien muur uitstekende minaretten
Deguisem ent,verm ommen,verbergen,ver- en koepels der moskeeën,de tinnen en torens
bloemen,ontvangen,deguisement:vermomming, der paleizen, alsmedede daartusschen gelegen
bemanteling,dekm antel.
aanplantingen vanpalmen en anderegeboomte,
De gustibus non est disputandum, lat. verleenen destad vanuitdeverte een overwelspreekwoord: over den smaak valt niet te digenden aanbli
k; de straten zi
jn nauw en
twisten.
bochtig,uitgezonderd de Zilverstraat,de van
Dellaisnes.tchrétiencésarAuguste)Fransch het n.naar het z.loopende hoofdstraat,m et

Dehli.
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Dellodeneq.

aan weerskantenfraaie,ruimegebouwen.Oud- afghanen-dynastie der Lodi,die door een nattjds zou D.meer dan 2 millioen inw.hebben komeling van Timur, sultan Babar,na den
geteld. Een kleine stad op zichzelf is de slag bi
j Panipat, werd verjaagd;genoemde

vroegerehofLurchtvan Shah-Dsjahanaande Babar (zie deze) besteeg daarop,alseerste

rivier,een der schoonste gedenkstukken van
m oslem-indische bouwkunst. De handel en
industrie van D.,eens bloeiend en van groote
beteekenis voor de wereldmarkt,zi
jn metde
stad zelf onder delaatstegroot-mogolsgeheel
in vervalgeraakt. Nog steeds evenwel is D.
een middelpunt van het geestesleven dermo-

groot-m ogolvan Dehli,âenveroverden troon.
ln 1729 werd D ,nadeoverwinning vanNadirShah over den groot-mogol, ten deele verwoest, evenals in 1756 door de Afghanen
onder Ahmad-shah en in 1771 door deM ah-

ratten;hierdoor verloorD.zi
jnglansenluister
en w erd tot een ruïne.Nadat in 1803 de En-

hamedaanschehindoes;erzijnveledrukkeri
jen, gelschendenMahrattellvorstDaulatRaoSindhia
waar klassieken der arabische,perzische en
hindostansche literatuur worden uitgevoerd.
D. heeft van alle groote steden der binnendeelen van Hindostanhetm epsteen europeesch
karakteraangenomen;hetisthanshetmiddelpunt van het indische geldverkeer, en een

hadden verslagen,bezette lord Lake 3 Sept.
1803 ook D.; den volkomen machteloozen

groot-mogol w-d echternog een schijn van
macbtgelaten,doch hijwerd onder eeneng.

resident gesteld;sinds was D.een engelsche
bezitting.11 Mei 1857 m aakte Dehligemeene
stapelplaatsvoorbodemproductenvanPunjab; zaak met de den dag te voren in de 45 km.
de bazars van D.zîjn wegens haar kostàare n.w . van D. gdegen garnizoensstad M irat
skawk, edelgesteenten en goud- en zilver- (Meerut) tegen hetbri
tschegezag in verzet
werken door het geheele oosten bekend. D. gekom en sepahi; de stad,toenmaals geheel
staat m et al
le hoöfdplaatsen van noordelijk van europeesche troepen ontbloot, was
weldra het brandpunt van den opstand;na
lndië in direct spoorwegverkeer.
wapenmagazi
jnen en het artilleriepark te
Het oude Dehlizou door een radjah,Dilu de
geheeten, den laatsten vorst der Majura- hebben bemachtigd,riepen de opgestanen den

dynastieg gesticht zi
jn; ln hetwerk Mal
tab- go-jarigen Radja Bahadurtotkoning vanlndië

ltarata wordthet,onderdennaam lndraprastha, uit; het 6000 man sterke eng.legerdatdaarop
a1s de residentie der Pandawa of Kinderen de stad insloet,verloor behalve in de woeder zon beschreven,wier ri
jk alshetlnach- dende uitvallen der belegerden ook aan chotigste in lndië gold;volgens de sage waren lera en koortsen honderden m anschappen,en
toenmaals de straten met goud geplaveid en kon ternauwernood zi
jn stellingen behouden ;
werden deze m et de kostbaarste wateren be- eerstnadoorversterkingenopruim hetdubbele
sproeid,de bazars waren overvuld van kost- van genoemd getalte zi
jngebrachtennaeen
baarheden,het paleis der Pandawaschitterde zwaar bombardem ent,durfdegeneraalW ilson
van diam anten en anderekostbaarheden.M et een bestorming wagen. (14 Sept.
);nadatde
de Pandawa en hunneheerlijkheidverdwenen buitenwerken in de macht der engelschen
ook de grootheid en de glans van het oude waren moest nog gedurende een week elke

Dehli Na hen heerschten hierlangen ti
jdin- straaten elk gebouw afzonderli
jk opdewandische koningen.ln 1011 werd D.doorsultan llopige opstandelingen worden veroverd.
M ahmoed van Ghasma ingenomen en geplunBelln.(Siegfried W ilhelm)Muziektheoretiderd en het land tot een provincie van het kus, geb.25 Febr.1799 te Altona,overl.12
rijkderQhasmanidengemaakt;hetbleefechter April 1858 te Berli
jn,zoon van een bankier,
zi
jn eigen radjahs behouden;dezen maakten studeerde eerstteLeipzig in derechten,begon
zich allengsmeeronafhankeli
jk;in1193even- zich echterweldra aan de muziek te wijden,
wel verscheen sultan M oehamad Ghori in die na 1829, in welk jaar hi
j zi
jn vaderli
jk
Dehli, veroverde het land, vermeesterde vermogen verloor, zi
jn middel van bestaan
de hoofdstad,stelde een aan hem schatplich- werd; M eyerbeer bezorgde hem in 1842 de
tigen radjah aan, en maakte aan elke zelf- betrekking van bibliothekaris van de afd.
standigheid van D.een einde.Kortnadathi
j Muziek der kon.bibliotheek teBerlàin,welke
echter lndië weer had verlaten werd dedoor verzameling hi
jordende,in catalogus bracht
hem aangestelde vorst door de Dehliërsver- en door nieuwe aankoopen belangri
jk uitjaagd,waarna Outb-un-din zich totvorstop- breidde enverri
jkte;van1842- 48redigeerde
j hetdoor Gottfried W eber opgerichtemuwierp,een nieuw enonafhankelijkvorstendom hi
Dehli vormde en de stichter werd van de zi
ektijdschrift rcâcilia'';in 1819kreeghi
jden
eerste ofzg Slavendynastie,wierleden geheel ti
telvan koniglicher Professor.Hij gafinhet
Punjab aan zich onderwierpen,en wierhof- licht:Tlteoretisclt-praktisch,
efft
vg
zlpolï:/c/lr:(zi
jn
houding de glansri
jkste van geheelAziëwas; hoofdwerk, 1840), Analyse dreier F,
lf
:601cf'
lf.
s
deze dynastie ging in 1290 ten onder en de & S Baclts W bhltemperiertetttK larier'lfsr/einer
tweede turksche dynastie, die der Cbildsji, Pb/ccf/t/ppw://kf
?: G.M .Avpzlpzlc/zlï: (1858),een
kwam inhetbezitdesrijks.Ala-ud-din(1295- Sammlultg êilterer M usilcffzf.s dem 16.'lfzlf, 17.
13t5)verdedigde hetsuccesvoltegen deher- Jahrhltndert(12 bundels) enz.;Scholz gafuit
haalde aanvallen der Mongolen.Kortna zijn zi
jn nalatenschap nog een Leltrerom Sbsfmdood kwam de derde turksche dynastie,1ie tlunkt,dem XtzspylImdtfcrF'
ttge(2dedruk1883)
derPunjab-Turken,onderMoehamad-rughlak, ln het licht.
aan de regeering.ln 1398 keerde Timurzich
Dehodeneq.(Edme Alfred Alexis)Fransch
tegen Dehli,versloeg de mohamedanen,ver- schilder, leerling van Léon Oogniet aan de
meesterde de stad;en gafhaarziin troepen Ecole des beaux-arts, geb. 22 April 1822,
ps,bereisde1849- 63
ter plundering over. Van 1414- 56 regeerde overl.7 Jan. 1882 teParde dynastie der Sajid, daarna tot 1526de SpanjeenNoord-Afrika,om hierdevolkstypen
.
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Deinum .

te bestudeeren ;voornaalnste doeken :Sainte handkus door de oëcieren enambtenarenwas
Cécile en adoration (eersteli
ng 1844),Saint de nieuwe dei bevestigd ; de regeering der
Etienne traîné au supplice (1846),Oourse de deis WaS echter m eestal van korten duur,en
taureaux en Espagne (1851); Bohémiens et het m eerendeel stierf een gjFeldigen dood.
Bohémiennes au retour d'une fête en Anda- (Zie ook Algerië,Geschiedenls).
lousie(1853);Concertjuifchezun caïdma- D ei,naam van een maand van hetperzische
rocain(1855);Exécutiond'unejuiveauMaroc; #i#aar,overeenstemmende metDecember.
Deieitle, moordenaar Gods, wordt gezegd
Mariée Juive t
a Tanger (l861.); Christophe
'
Colomb arrivant a!z couvent de la Rabitla, van de joden op grond van het ter dood
Espagne (1861); une Fête juive al1 Maroc brengen van Jezlls Christus.
$1865);la Justice (
111pacha (t866);Arresta- Ileidesheim . Stad in het ambt Neustadt
tion de Charlotte Corday (1868);portretvan Van het beiersch regeeringsdistrict Pfalz,7
Théodore de Banville (1868);l'Adieu du roi kln, z.van Dfirkheim,aande Hardt,2800 inw.
Boabdilà,Grenade;laSortiedupacha(1869)4 D eïlicatie.Vergoding.
Fête juive à Tanger (1870); une Matinée D eikum .Gehucht in de gemeenteEenrum,
d'octotre au Luxembourg (1872);le Conteur Gron.
marocain, souvenir de Tanger,geëxposeerd
Deil.Gemeente in Qelderland(arrond.Tiel,
in het salon van 1877 en op de wereldtenkanton Geldermalsen),
toonstelling van 1878).D.behoorttotdeooromgeven door de ge#
m eenten Beest,Buursp
o
or
so
te
nrkse
cl
h
i
jeksl
t
eeven
oro
ie
nntl
te
ae
li
nsd
ten; zi
jn aan het
-1
.
.
=
malsen, Geldermalsen,
tooneelen zi
jnalle
*
*
ln uitmuntende karakteristiek 0n krachtig
a*4 kk$ A1
W aardenburg,Haalten
I
en Herwà
kolorietweergegeven.
jnen, beslaat
Del
lra-Dull 1). District der divisie Mirat
bi
jn a 3000 bunder,
bestaat uit de. vier
tMeerut) van het luitenant-gouverneurschap
,I1
4t... .
p$!$:#
der zg. Noordwestprovinciën van Engelschvoormalige heerli
jkk1*l$
lndië,3090 km2. groot,150.000 inw.in een
Ie
h ed en Deil, Rumpt,
..4,*/!j4 hxvruchtbaar dal in het gebied van den zuidef .
Gellicum en Enspi
jk;
de grond,m eestrivierljksten laagsten keten van hetHimalaya-gebergte, en gelegen tusschen de Jumna,de
klei, is zeer vruchtbergenvanQarhwal,den Ganges,endeSawalib a ar; hoofdmiddelen
WAPEN VAN DEIL. Van bestaan veeteelt
bergen ;bergachtig,ten deele een alpenland,
n1.in het n.w.,waar de oarhwalketentoppen on landbouw (
232
0nq
lnw.
aardappelen,g
ra
n, suikervan 2000 tot tot 2500 M .hgogte bevat;ge- bieten); de gem eente telt
;kiesdurende den regenti
jd, Juli, Aug.en Sept.. district Tiel;personeele belasting 8steklasse.
uiterst ongezond ; bodem vruchtbaar; pro- Het dorp D. is fraaigelegen aan de Linge
ducten:ri
jst,koren,gerst,mais,katoen,suiker, en telt een duizendtal inw,;vroeger bestonthee,opium,hennep,indigo,enallerleigroenten. den hier vele kasteelen ; het dorp is zeer
2) Dehra, hoofdplaats van het district oud en wordt reeds in een oorkonde van
Dehra-Dan, op een hoogte van een van de Otto 1 uithet jaar 970 vermeld.
SanalibergennoordwaartsuitloopendenheuvelDeinhard. (karl August)Duitsch marineketen, en temidden van een woud van mango- of:cier geb.2 Febr.1842 te Londen,trad in
boomen, bestond in den aanvang der 19de 1856 bi
j de pruisische marine in dienst,hereeuw slechts uit enkele huizen,en telde oo stelde in 1878- 80 als kommandant van het
het einde dier eeuw ruim 25000 inw.,voorp/
.
4 kruiser-fregat mBismarck'' de rust op de
hindoes, overigens mohamedanen,christenen Samoa-eilanden waar hi
jMalietoa1totkoning
(700)en dsjain;D.is gunstig gelegen vool' deed uitroepen, leidde in 1888alsopperbevelden handel, en vormt een tusschenstatioll hebber van een kruiser-eskader de blokkade
eendeels tusschen Hardwar en Sirmur, an- i*n Oost-Afrika,en werdin 189tvice-admiraal.
derdeels tusschen Saharanpur en W est- In 1892 ov
che
erfl.v/
4hOc
t.r18
92stt
W il
lems
haor
vedn.
ma
ine
aetion
de
rNo
Garhwal.Van D.gingen in 1820 dewerkzaam - Zee, en
heden der '
trigonometrische 0Pnam0 Van
Deinhardstein. (Johann Ludwig)DramaEngelsch-lndië uit,doordat hier metdetrian- turg, geb. 21 Junt 1794 te W eenen,overl.
guleering begonnen werd.
aldaar 12 Juli1859;zàjn veletheaterstukken,
'

peiofDey,eigenli
jk: oom van moeders waarvan over hetgeheeldichterlàik gehalte
zi
jde;hetwoord werd gebezigd a1s eenaan- en diepere karakteristiek ontbreekt, vielen
spraaktitel der janityarenhoofden van de door hun bevallig-luchtigen conversatiestàil
zl
gde hunner ondergeschikten ;later werd het zeerin den smaak,vooralHansst
zcA.
:(1829)
de titel van het opperhoofd v/h den roofstaat en Gal
.rick ï3>Bristol(1832);zijnGesammelten
rfor/
zlz werden in 7 dln.uitgegeven,
Algeriëbeheerende janitsarenleger(1600tot tfrtf/zlqf. '
1830),boven wien aanvankeli
jk nog door de 1848- 57.
Porte een pacha werd aangesteld ; de dei
D einiet, ontplofbare stof, Lestaande ait
werd gekozen door de bevelhebbers der picri
nezuur en trinitro-toluol;eigent zichbijlnilitaire oligarchie, waarbi
j hetdikwi
jlstot zonder voor schietladingen.
bloedige botsingen kwam ;denieuw gekozene dDeinum.Dorpin degemeenteMenal
/umawerd op den troon geplaatst met de eere- eel,Friesland,aan detrekvaartlueeuwardenkaftan bekleed,en moest zoo den eed aieg- Franeker, aan de helling van een terp gegen,waarin hi
j hoofdzakelijk bezwoervoor bouwd ;rondom het dorp loopt het St.Jansde regelmatige uitkeering der soldijtezullen pad, aangelegd ten dienste derprocessiën,die
zorgdragen ; na de plechtigheid van den hier tot in de 16de eeuw op feestdagon ter

beïop(hobus.

:---
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eere van St.Jan werden gehouden ;hetdorp
heeft een halte aan den staatsspoorweg,
Deïphobus,zoon van Priamus en Hecuba,
vriend van Aeneas en Paris, na llector een
der dapperste helden onder de Trojanen.Hi
j
en Paris zouden Achilles gedood hebben.
Reeds Homerus brengt hem met Helena in

aanraking;hij vergezelde haar naarhethouten paard der Grieken, vandaar dat delatere
sage haar na den dood van Paris met Deï-

Dejean.

è

è

degenen die geen ood dan de natuur erkenden, de zg. Spinozisten, atheïsten ; op het
einde der 18de eeuw werd nog een Onderscheid tusschen deïsme en theïsm e geformll-

leerd, voornameli
jk door die rationalisten,
vooral in Duitschland, die zich bezwaard
gevoelden metde naturalisten op een lijn te
worden gesteld. De bekendste der engelsche
deïstenzl
gnHerbert(1581-1648),Blount(1654
1693),Tindal(1657- 1733),W oolston(l6691733),Toland(1670- 1722),Shaftesbury(16711713),Bolingbroke(1678- 1751),Colkins(1676
1729),Morgan (overl.1743)enChubb(1679
1746);allen zochten een natuurli
jkengodsdienstte vestigen op den grondslag v/drede
en het vri
je onderzoek,tegenoverelkenvorm
van positieven godsdienst,ofdogm a,en zonder
betrekking metbovennatuurli
jke openbaring;
allen stonden kritisch,zoonietvijandigjegens
den bi
jbel,ontkenden dewonderen,dedrie-

phobus laat trouwen. Daar hi
j steeds tegen
deuitlevering vanHelenageijverd had,treft
hem na Paris en Hector, het meest de haat
der Grieken.Zijn huiswordt bijde verovering der stad het eerstverwoest en hi
j zelf
wordt,door Helena verraden,door Menelaus
gedood en deerlijk verminkt.
Deipnon. Bi
j de oude Grieken de hoofdmaaltijd tusschen het ontbijt (ariston)en het
avondeten (dorpon),werd in den klassischen
vuldigheid, en de leer der verzoening van
ti
jd meestaltegen den avond gebruikt.
Deïpyle, in de grieksche sage de dochter Christus; som migen hielden vast aan de
van Adrastus, en gem alin van Tydeus,wien onsterfel
ijkheid der ziel,anderen verwierpen
zijDiomedes schonk.
deze. Clarke, tijdgenoot van den bloeitijd
Deir,zie Derr.
van het.deïsme,ontwartuithetwoord D.vierDeïem e. Philosophisch
l
sk
elh
,eda
allesetnel
ij
t t, alle derleileer:1.de leer vaq een God,schepper
openbaring verwerpende,
bestaan van hemel en aarde, zonder voorzienend
van een goddeli
jk wezen aannam. Het woord wereldbestuur; 2, de leer eener godheid
deïsm e is een der meest onbepaalde en vage zonder zedeli
jke eigenschappen; 3. de leer
der philosophische terminologie ;het is een van een voorzienig God , zonder onsterfeaangenomen term voor een theologischerich- l
i
jkheid der ziel; 4. de leer van een God,
ting wier leden,onderling zeer in denkwtjze schepper van het heelal, voorzienig in het
verschillend, langs verschillende w egen de tegenwoordige,vergelder in het tookom ende
genoegzaamheid van een natuurlijken gods- leven,m aar zonder openbaring ofietsbovendienst tegenover een stelligen godsdienst natuurl
ijks.
zochten aan te toonen, en aan den inhoud
Deïteit,godheid.
desbi
jbels hetkaraktervaneenbovennatuur- Deiters. (Heinrich) Daitsch landschapli
jke openbaring ontzegden;sommigedeïsten schilder, geboren 5 Sept. 1840 te M unster,
ignoreerden de schriften geheel,anderen be- leerling der academie te Dûsseldorf en van
stredenhungoddeli
jkkarakter,hunonfeilbaar- M ichelts, bezochtNederland,België enFrankheid en hun kracht en geldigheid als volle- ri
jk,doch koos de motievenvoorziinwerken
dige m anifestatie van den wiloods. Determ bi
jvoorkeur uitziingeboorteland,W estfalen;
deïsme is overigens niet alleen gebezigd hoofdwerken : W estfxli
sches Dorf (1864),
voor hetwi
jsgeerig stelselder deïsten,maar Ansicht von Dordrecht (1866),Hollxndische
later inzonderheid ook voor een speciûek- Kanallandschaft(1867),W estfâlischeW assermetaphysisch leerstuk aangaande de betrek- muhle (1876), Abend im Spatherbst (1877,
king tusschen God en de schepping, dat als museum telfeulenl/W interabond(1878,museum
het wezen van het deïsme gold en dit te Bonn),Aufder Heide (1890).
van het atheïsme, het pantheïsme en het
IleJ., bi
j insectennamen: Pierre François
theïsm e onderscheidde, nl. het leerstuk, dat Aimé Aug.,graafDejean.
een eerste, persoonlijke schepper de maker Dejanira,de157eplanetokde,in 1875door
is van de schepping,die voorts aanhaarzelf Borrelly ontdekt.
is overgelaten.In het algem een wordt thans
Dejanira of Deïanira, zie Achelous en
onder deïsme verstaan, een verwerping der H ercules.
openbaring, terwijl deïst wordt geheeten
Dejazet.tEugène)Fransch componist,geb.
iemand die, aan het bestaan en de voorzie- 1820, overl.1880,zoon van detooneelspeelster
nigheid Gods vae
st
nhbe
oud
wi
en
js0
de,
nzi
Vjn
ri
J*geloofuit- Pauline Virginie D.(geb.30Aug.1798,overl.
sluitend 0p rede
onderzoek 1 Dec.1875), schreef eerst airs voor vaudegrondt,en hetgelcofaan eengeschreven open- vill
es,in 1852 een komische opera,retiteld:
baring heeft verlaten ;in dezen zin wil deïst Un o
zltïrïrff/:en î'rfïz';in 1859 werd hljdirecongeveerhetzelfde zeggen als vrtdenker.De teur Van het boulevard-theater der Foliesnaam deïst werddoorhetmeerendeelv/dinde Nouvelles, dat hi
j daarop den naam van
geschiedenis alsdeeng.deïstenbekendeschri
j- h
!théâtreDejazet''gaf;hierwerden demeesten
vers en denkers slechts gedragen als een in zi
jner vele operetten opgevoerd, waarvan
hoofdzaak hunne gezindte aanduidendenaam ; succes hadden: Fancltette (1860),Doztble-deu.
r
'
zi
jwerden soms ook rationalisten gebeeten; (18614, la J?p,
Wpr: de quarante ans (1862),
ook toenmaalsgold hetwoord vri
jdenlterals l'
Argent et p'czp,
pdfr (1863),la N'
?
,
fïfde la zzlïsynoniem m et deïst, het eerste echter in carême (1864), l
es Septbaisers deAîfc/cïzw/lrfpl
uitgebreider beteekenisen alsovereenkomende (1866).
metvri
jgeest, ongodist; naturalisten heetten Dejean.(JeanFrançoisAiméAuguste,graaf)
-

s
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Dekapolls.

Fransch of:cier en entomoloog, geb. 10Aug. zi
jn tweeden schoonzoon Castor,metdengal-

1780 te Amiens,studeerde aanvankeli
jk inde lischen bi
jnaaln Sarcondarius,die ontevreden
medici
jnen,trad echtervroegindenmilitairen was,datnietzi
jnzoon,maardeoudstezoonvan
dienst maakte vele der veldtochten van Dejotarus, ook Dejotarus geheeten,te gel
i
jk
Napoleon m ede, Nzerd door de Bourbons metzi
jn vaderdenkoningstitelvoerde.Cicero

verbannen, kreeg in 1819 vergunning naar
Fr
ankri
jk terug te keeren,en overl. 18 M rt.
1845; zich Van jongsaf met de studie der
insecten, vooral der kevers,bezig gehouden
hebbende,bracht hi
jop zijn vele tochten en

verdedigde intusschen den aangeklaagde m et
dat gevolg, dat Caesar de zaak liet varen.
Na den spoedig hierop gevolgden dood van
den dictator bevestigde Antonius, door een

Froote som gelds gewonnen,Dejotarus ook
jne vroegere bezittingen. ltortdaarna
gedurendezi
jnballingschapinzuideli
jkEuropa ln zi
en alsmede door aankoop een der grootste brak een oorlog uit met Dolabella,waarin

Dejotarus tegen hem vochten hem versloeg
(43). Toen de burgeroorlog weer uitbarstte,
hield hij het eerst met Brutus e11Cassius,
doch ging na den slag bii Philippitotde
zijdederdriemannen over.b stierfin'tjaar
40 v. Chr.
Dejoux. (Claude) Fransch beeldhouwer,
geb. te Vadans (dept.Jura)1732,overl.te
Parijs 1816: lloofdwerken: Sx
aint Sébastien
verslagenheid,verwerping ;ook drekstof,en: mourant (
1779),Catinat (1783),Ajaxenlevant
de ontlasting van drekstoien.
Oassandre (1785).
DejeunéofDéjeuner(letterli
jk:ontnuchte- Dek,in het algemeen :voorwerp waarmee
ring),ontbi
jt,ochtendeten,ook duel;D.# la iets gedekt wordt,bedekking,deken,scheepsfourchette. ontbi
jtmet de vork (metvleesch, dek enz.
WiJ
*n ellz.,tegenover D.
,waarbijmen slechts 1E4t,li1t.......zie ()()1c 1)ecJt.......
thee,koffe.chocolade ofdergel
ijkegebruikt; Dekaehorde. Bi
j de oude Grieken een
dqeuner-diner of de
jeuner dinatoire. ontbi
jt speeltuig met tien snaren en gelijkende op
dat later op den dag dan een gewoon D. een harp.
wordt gebruikt en het diner of middagmaal
Dekagoon,tienhoek,fkuurmettienzi
jden;
vervangt;déjeunltfe.klein ontbi
jtservies,be- dekagonaalgetallen, getallen, welke een reeks
staandeuitontbi
jtbordje,kopjeenschoteltje; vormen,waarvan de tweede verschillen acht
de
jeuneeren: ontbi
jten
zijn:1,10,27,52,85,126,175;menverkri
jgt
Dejopeja,de 184steplanetoïde,in1878door een dekagonaal getaldoor een geheelgetal
Balisa ontdeltt.
te vermenigvuldigen met zi
jn viervoud min
Ilqjotarue,Tetrarch ofviervorstvan Galatië drie:2 X (8 - 3)10;3 X (12 -3)27enz.
insectenverzamelingen der wereld bijeen;hi
j
stelde een insectencatalogus saam (3de druk
Parijs 1833- 1837) en gaf het onvoltooid
gebleven, echter als een autoriteit geldend
werk Speeies .gJA/JZ'tXJdes cp//ppf
prts(metAubé,
6 dln., Pari
js, 1825-37)in hctlicht,opgehelderd door een Iconograpkie des cp/lpwfe
'î.
es
d'Eurt
ve(5 dln.,1829-36).
Dejeetie,uitstooting,verstooting,wanhoop,
.

in Klein-Azië,uit den stam van Tolistoagiërs,
De K alb. Naam van een zestal counties
was zeer romeinschgezind, en ondersteunde of districten in deVer.Staten van N.
A merika:
de Romeinen tegen Alithridates; tot loon 1) i
n hetn.o.Van Alabama,760(
)
(qeng.mijlen
daarvoor ontvi
ng hi
j van Lucullus en Pom- groot,21500 inw.,hoofdpl.FortPayne.2)in

w . van Georgia, 269 ()
(q eng.mi
jlen,
pejus, die hulp van hem genoten hadden, het n.
verschillende Onderscheidingen (73 v.C.en 18.000 inw., hoofdpl.Decatur.3)in hetn.o.
v
olgende jaren) en de senaat schonk hem van lllinois,650 ())()eng.mijlen,27.600 inw.,
den koningstitel en eene vergrooting vange- hoofdpl Sycamore.4)in hetn.
o.vanlndiana,
bied.In den oorlog tusschen Caesar enPom- 370g
)lleng.mijlen,25.000inw.,hoofdpl.Auburn.
j de partijvandenlaatste,vacht 5)in hetn.w.vanMissouri,440g
t
llleng.mijlen,
Pejus kooshi
onder zi
jn bevelbi
j Pharsalus en vluchttena 15000 inw., hoofdpl.Maysville. 6) in het
den ongelukkigen aioop van den slag naar midden van Tennessee, 300 r1eng.mi
jlen,
Azië om zi
.
l
n ri
jk1dat door Pharnaces,den 16.
000 inw.,hoofdpl.Smithville.7)Stadje in
-

-.

zoon van M ithridatesz
,ica
lle
narwas) te De Kalb county,staat lllinois,2600 inw.
hange
aanva
Ca
es
verdedigen. D., die
OnderDekam a. Oud-friesch geslacht,dat in de
worpen en zich tot het betalen van geld- burgertwi
sten in Friesland een belangrijke
sommen bereid verklaardhad,verloorevenwel rol speelde,als Sytse .
D., een Schieringer,die
het einde der 15'
le eeuw de Vetkoopers
bijnaalzi
jnebezittingenaandenzegevierenden op
Pkarnaces, doch werd door Oaesar,na het meerdere nederlagen toebracht en later aan
beëindigen van diensAlexandriinschenoorlog, den oorlog tegen W illem van Oostervant
geholpen.Caesar vergafhem zljneverbintenis deelnam ;en Jl,
tlvD ,eveneenseen Schieringer,
met Pompejus en liet hem hetgrootste ge- tweede helft 15de eeuw, die in 1494 tot
deelte van zi
jn koninkrijk.Eenige jarenlater potestaat werd benoemd en later onder den
(45 v.C.)werdhijaangeklaagdvaneenmoord- hertog van Saksen raadsheer was van het
aanslag tegen Caesar, toen deze inderti
jd hofvan Friesland.
Dekalldria,tienhelmigen,zie Decandria
na zàjn tochttegen Pharnacesaanhethofvan
Dejotarusvertoefde.Deaanklachtschijnthet D ekan,Dekhan enz., onbestemd benaming

werk geweest te zi
jn van zijn eigen bloedverwarlten, namelijk van zi
jn schoonzoon
Brogitarus,die door Dejotariswegensheiligschennis van het heiligdom te Pessinus,van
het bezit dier stad,die h!jvan den tribuun

voor dc zuideli
jke helftvan Voor-lndië.

Dekapolis.Confederatie van 10 steden. ln
de oude geschiedeniseen bondvan helleensche
steden in het Oost-lordaanland,die doorden

tochtvan Pompejus doorSyrië in 63v.Chr.,

Clodius gekocht had, beroofd WaS) en Van van de heerschappi
j derMakkabeeërsbevri
jd

Dekastylon.
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Delaeour.

waren geworden; het getaldezertoteenbond tandarts,geb.1787, overl.1862,schreef:Dis-

vereenigde steden zou onherroepelijk tien(gr.
deka)geweestzi
jn,doch latertraden ookanderen toe,hoewelde naam D.schijntbehouden te zijn;Pliniusnoemtalsdevoornaamste:

sertation dzfr l'ltistoz'
z.
:des dents(1806), Traité
de la partie Azllclsïg'
àf: de l'art4/
lfcltirurgien
dentiste (t820). Zi
jn zoon, Antoine François
Adolphe,schi
jntzich in detandheelkundehet

Damascus,Philadelphia,Raphana,Skythopolis, eerst van anaesthesie door ether te hebben
Gadara,Hippos,Dio,Pella,Gerasa,Kanatha; bediend.

Ptolemaeus telter18 op;deD.Lestondtotin l)e La Beeke.(Henry Thomas)Engelsch
de 3deeeuw n.Chr.
geoloog,geb.1746 te Londen,overl.13April
Dekastylon, gebouw met tien kolommen 1855, schreef Geological notes (Lond 18i
30),
in het front.
Sectionsandwïcz/?,
sofgeologicalpltenomena(t830),
DeKa)'.(JalnesE.)Amerik.natuurkllndige) Geologicalmanuel(183t)enz.,stelde deels op

geb. omstreeks 1792, overl. 1851, schreef: eigen kosten, deels op kosten der regeering

NaturalHistory pé Neu)YorkState(5dln.)enz.
Deken. (lat. decanus, fr. doyen, duitsch
Dekan, eng. dean) Bi
j de Romeinen oorspronkeli
jk een bevelhebber over 10man;in
de eerste ti
jden der kerk in hetkerkelijk
spraakgebruik een opzienervan 10 kloosterbroeders, later titelvan verschillende waardigheidbekleeders; thans: hoofd van de
gezamenli
jke geesteli
jken, die tot zi
jn
Dekenaat behooren. 0ok : de oudste, die
bi
j afwezigheid van den voorzitter de vergadering leidt.
i
Deken.(Agatha)Nederl.schrijfsterendichteres,vriendin enmedewerkstervanElizabeth
Bekker (zie deze),geb.10 Dec.1741 onder
Amstelveen,verloor op drie-jarigen leeftijd
hareonvermogendeouders,werd daarop opgenomen inhetweeshuisderCollegiantente
Amsterdam, werd later gezelschapsjuirouw
bi
j de dichteres Maria Bosch en haarouders,
en verbond zich na den dood vanM ariaBosch
metElizabeth Bekker wed.W olff:1777),met
wie zi
j sinds samen woonde;beidenschreven
tezamen een aantalnoghedengelezenromans
van zeldzame letterkundige waarde (ziebi
j
Bekker);D.gafafzonderli
jk een menigtegedichten en veledichtbundels,meestm etgaderu
landsche en geesteli
jke liederen,in hetlicht;
door het overlijden van haar vriendin ten
diepste getrofen stierfzi
j weinige dagen na
deze,14Nov.1804.ln 1884 werd teVlissingen voorbeide schrijfgters een gedenkteeken
opgericht.
lleketh.(Albert)Nederl.rechtsgeleerde,geb.

een geologische beschrijving van Engeland
saam,ontwierpvelegeologischekaarten,legde
het museum van practische aardkunde te
Londen aan, richtte de SchoolofMines op,
en gaf nog in hetlicht Researcltes in tkeoretical gpp/pgp (1834), Report pzltheg:tl/pgy PJ
Cornulall,.
l?dzlt)s and West-somerset(1839),Geologicalobserrer (1851) enz.
llelaborde. (Louis Jules)Fransch rechtsgeleerde en schri
jver,geb. te Pari
js,1806,
overl.% Lausanne in Zwitserland,1888;van
geboorte r.-kath. ging hi
j later t0thetprotestantismeover;hi
jschreef:GasparddeCpligny,amiraldeFrance(1879-1822);Ckarlotte
de Apzfrhpzl, princesse d'Orange (1887);Henry
deCpnkzly,seigneurdeC/w:fï//pzl(1887);Traite'
desararies,
:k
,
frmarchandises(1838),Libertêreligieuse(1840),beidelaatstezijnrechtsgeleerde
werken
Delaborde. (Henri) Fransch schilder en
historikus,geb.2 M ei1811t:Rennes,overl.te
Pari
js, 1899, leerling van Delaroche;voornaamste schilderwerken:Hagarindewoesti
jn
(lnuseum te Di
jon), Inneming van Damiette
(1840),een passie (kathedraalteAmiens),hi
j
schreef:,qxttrre deP..
l?:ltxrpchc''(l858),ktu.
des sur les d/:t
zzfar
-t
zrf.
s evt Artrzzc: eten Italie''
(1864), nLettres et.
p:zlyt
fp.
s d'H+p.F/@zl#r?
,Al''
'
(1865),nM/langes y.
14z.l'artcpzlf:osw
pprt
zïs''(1866)
nlngres,dtzrie,ses fo'tzrcfzfz,sa t/pcfrïzl:''(1870)
,Le dépjftementdesp'
sftzzi
zy?::# la.
lïl//ïpf/llgv:
nationale (1875). ,,La grarure:p,Italietxzh
txzlf
Mare-Antoine (1883).
Zi
jn zoon,HenriFrançois D.,geb.te Ver-

kleeddeallerleirechterli
jkebetrekkingen,laatsteli
jk die van advokaatbi
j denHoogenRaad
der Nederlanden en wasmede-oprichter van
hetFriesch Genootsch.voorGeschied-,Oudheid- en Taalkunde;hijoverl.3 Juni1857.

als Cltartesde Terresainteprorenantdel'qbbaye
de .
N'
pfz'
:-.
ptzz?
l:-#:-lbytz
.
pht4f (1880); Etudey?4r
la c/lrpzlëà
z: en prose deGzfï//txzfzzl: leAr:fp'l
(1881);'
lfyzEpisodedesrl.
p.
pprf:d'AlezandreVI
arec C/ltxr/t
w VIII (1887),en ondernam ookde

4 Oct. 1796 teHarlingen,studeerdete Utrecht, sailles, 1854, archivaris der Archives natioeerst in de theologie later in de rechten,be- nales,schreefeenaantalarcheologischestudiën,

D ekken, bedekken, overdekken; beschut- uitgave der werken van Rigord en Guillaum e
ten, beveil
gen; bespringen,bevrachten; be- Le Breton, historici van Philippe Auguste
-i

schermen tegen verlies;aanvullen.
(1882-86).
pekker, tEduard Douwes), zie Douwes Delaeour. (Alfred Charlemagne Lartigue,
Dekker,
gezegd) Fransch geneeskundige en vaudeDeI.,lat.afkorting van delatur,men neme villist,geb.te Bordeaux,1815,overl.tePari
js,
weg, op drukproeven aangegeven door een 1883, schreef m eest onder medewerking van
kruisvormig teeken.Del.of D.op gravures: anderen,als Labiche,Siraudin)Thiboust,Hen-

delineavit,heeftgeteekend,Del.:ofûcieeleaf- nequin enz-,een grootaantalvaudevilles,blijkorting van Delaware, een der staten van spelen, tekst voor opera's-comiques en draNoord-Am erika.Del.,achterplantnamen:Alice m a's, waarvan vele groot succes hadden; de

Raffeneau Delile,fransch plantkundige,hoogleeraarin de plantkunde te Montpellier,geb.
23 Jan.1778 te Versailles,overl.5 Juli1850
te Montpellier.
Delabarre. (Christophe François)Fransch

voornaamste zijn: l'Hospitalité #''
1
:zl: grisette
(1847); '
ttn J?ïz
pï?r:dans le #p:(1853):Ce'limare
le bien-aimê (1853);la Ct
wzlpfftl,(metluabiche),
le'rpcâd Veattradie'
ul (1876);lesDpvlïzlp.
gr08e8
(1876); le Phoque (1878) met Hennequin;le

D elaerolx.
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Courrier de Zypzl, dram a l
net Siraudin ; la schreef een groot aantal rechtsgeleerde en

Veuredu J.
zt
x/t
z&txr (1872);Jeanne,Jeannetteet
J'
:t-zè:fps (1877);Fatinitza (1879)
pelaeroix.(JacquesVincent)Franschrechtsgeleerdeenpublicist,geb.teParijs)1743,overl.
te Versail1es,1842,pleitte in vele geruchtmakende zaken,streed metwoord en pentegen
de li
jfstraieli
jke rechtspleging,werd tijdens
de revolutie herhaaldeli
jk van royalism e verdacht,kreeg echterlater een adrninistratieve
betrekking; lli
j schreef:Mêmoires(/'/
,
fzlAm&
z'
ïct
xïzl(t770);ltépeœiottsw
p/lf/p,
sppAz
k'
?
,
fé:s'
l4l./'
pr'
Jgivtede la cïwf/ïdtz/ïp?zetyîfz.le8vlpg:zl
,
sder:z?ît
rqier # quetqltes-uns des tx1îf,
s qutelle entraêne
(1781- 1783);Rtt
llei
rions z?lprt
z/lssuk'les(Wïf,
s
publics etwrïz,f
l
.
q (1807);l'Instituteur/'
rt
zzlft
xd'
s
.
(1809).
Delaeroix.(Ferdinand VictorEugène)Fr.
schilder,geb teSaint-Maurice(dept.Seine),
.

geschiedkundige werken,als:Del'
admini8tration de laJ'
zfdfïc:criminelle en Franee#e'
lfïd1@
rlformede la llgi8lation (1841).Traitêtf'
Mppzfvoir J'
vtfïcïlïr:dan.
gla direction tf6.
:débats çrïminels (1843),le ParlementdeWpzfrgpgoz:,depuis
stln,prïgïzlcJW:g'
?4'#,sa c/zvf: (1857).
Delaet.(Johannes)Nederlaardri
jkskundige,
geb. te Antwerpen, 1582, overl. te Leiden,
1649, schreef: Beselql
jring '
ptxzl W est-lndiè.,
(Leiden, 1625- 1644),Verkaal'
pls dererriclttingen der ltwf-.
/htfïdc/l:Compagnie,sedertAt/tzr
begin t0t lteteinde ran 1636 (13 boeken,Leiden 1644), benevens een aantal werken in
hetlati
jn.
Delaet.(Jan Jakob)Zuidnederl.schri
jver,
geb, te Antwerpen, 13 Dec.1815,overl.22
April 1.
891, studeerde in de geneeskunde,
practiseerdeteRanstenteAntwerpen,wi
jdde
.

26 April 1798, overl. 13 Aug. 1863 te zich later aan de letteren,richtte ln 1844 te

Pari
js,kwam op l8-jarigen leeltijd op het Brussel het blad,:vlaemsch België''op,dat
atelier van Guérin,wiens academischekunst- later den naam kreeg van ,,vlaemsche Be1-

richting hi
j echter weldra verliet, om den gen'', redigeerde achtereenvolgens tal van
weg der romantiek in te slaan;zi
jn eerste andere b1aden,en werd in 1863 indeTweede
stuk: Dante etVirgiletraversantle1ac qui Kamergekozen;van zijn werken zi
jn tenoeentoure la ville infernale de Dité(1822,thans men: De kruisraarder (1840),Derloek (1841),
in het Louvre), gaf velen ergernis, doch Het ffzfï: ran Wesenbeke (1842), Herman de
eYendetegenoverdennuchterenacademischen 'sckaliedekker (Antwerpsche legende 1844),
schildertrant deromantischerichtingdenweg; Doetot
.ran Droomenreldt(1815),Het/pf(sckets
met zi
jn Massacre de Scio (1824),le Christ van vlaamsche dorpzeden,1847);verdergeaujardin desOliviers,MarinoFaliero,Milton dichten, artikelen in bladen engeschriftenj
vf

aveugle dictant,1e pparadis perdu'',l'Appa- verhandelingen enz.

ration de Mêphistophélès àFaust,Justinien
composant ses lois, la M ort.de Sardanapale
werd hij een der hoofden der koloristische
school; verder nam hi
j aan de romantieke
beweging deelmetla Libertéd'
lfr lesbarricqdes;l'Assassinatde/'
Jz
pëzf:de.
Lït
?
#:,leCardinal
de .
MbAd/ï:'
?4daps,
:1ckapellet
ï8
,
fPqlais-ltoyale
(vernield in 1848),Croml
relldans/<cltâtea'
ttde
W indsor,J?@pAt
97 dans .
:tlzlatelier.ln1834ging
hi
j naar Marokko, en verzamelde hier stof
voor zi
jn les Femmesd'Alger(Louvre), Rue
de A'
/çz
lffscz enz. ln 1835 behaalde lïijin het

Delafbnd.(MamertOnésime)Franschveemorre ch'
ez les .
@t?î:>)#6,
: (1837),Traitéde f/zlmpetttique glnérale '
pl/lrïslïr: (1838-1844,met
Andral),Traitêdlfr la pp/ïc: sanitaire #d.: anizzltzîfz domestiques(1838),Traitédzfrlesmaladies
(
s,
/Isang des&/fcdborines(1848);enz.
Delalbrge.(Louis)Fransch gepeeskundige
en philosoof,17de eeuw,warm aanhangervan
Descartes, en vriend van deze,schreefcomlnentaren op decartesiaanschewi
jsbegeerte,
en: Traitê de J'tszzlg lt'
ttmaâne, dea:: faeultês,

Van zi
jn overigewerkenmoetenvermeld:la
Bataille de Taillebourg (Versailles,1837))Medée(Salon,1838,thansteLille),laDernière
scène de Don Juan (1838),Hamletet1esfossoyeurs (t839), la Justice de Trajan (1840)
thanste Rouaan),la Prise de Constantinople
par 1escroisés (1841,Louvre),voordebibliotheek van dechambre desde
'putésden oorsprong en den val der oude beschaving :
orph'
ee enseignpnt aux Grecs les arts de la

Delagoabaai. Baaien haven in de portugeesche kolonie Lorenzo Marquez, aan de
oostkustvan Zuid-Afrika,tusschen 25 en26O
20'Z.B.,is ongeveer 112 km.lang en25-40
km.breed;aan dennoordelijken oeverligt
de stad Lorenzo Marquez.De baaiwordtgevormd door hetnoordwaartsvooruitspringend
schiereilandlnjack,welk schiereiland zichin
een aantal kleine eilanden en ondieptenvoortzet;de doorvaarten tusschen deze ondiepten

.

arts, geb. 1805, overl. 1861,schreef:De îtx
.

Salon groot succes met een Cltristtw croir, de ses fonctions etde.
st?zè'
ttnion qrec lecprys
le f'z'
ïspszlïpr de (lMl/pzl, le8Naf
c/lcz enz.
d'après /:,prinetjllesdeflc.
sctvf:: (1664). ,

?aix,en Attillaloulantauxpiedsdesoncheval
1ltalie conquise et ses monuments;Chasse
aux lions(1855))le Christ au tombeau (1659)
D. neemt onder de nieuwere meesters een
e
n,door zijn forsche teekening,
kerste plaats i

zi
jn ook voor de grootste zeeschepen voldoende diep; ook voor de binnenhaven ligt
bi
j ebgeti
j een ondiepte;de eigenlijkehaven,
de beste natuurlijkahaven van Zuid-Afrika
is ongeveer tt km.lang en 11/2breed. DeD.
,

rachtig keloriet, meer nog door de harts- neemt de rivieren Maputa, Tem pe en Um betochtell
gke bewogenheid, het hartstocht-leven losi, die zich vereenigen en de Engelsche
zi
jner stof,en zijn dramatische kracht. Zijn rivier vormen, op, benevens de Komati.
a
rbeid ij beschreven door Alfred Robaut en De kusten der D. zi
Ch
jn vlak en moerassig,
esneau; in den tuin van het Luxembourg door dichte rhizophoren-wouden omzoom d.
werd een m onum ent voor hem opgericht,het De baai werd in 1502 door een van Vasco
weBe
rklae
van
Da
lou.
da Gama's onderbevelhebbers ontdekt
uis
inè
. (
Elisabeth François)Fransch kreeg den naam van Bahia de Lagoa , en
, naar

geleerde, geb. 1795, overl. te Di
jon, 1874, een in het binnenland verondersteld groot

pelair.
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Delarey.

meer.Aanbiedingen van Engelardtotaankoop wer,geb. 28 Febr.1836 te Pari
js,overl.aldezer baai zi
jn door Portugal totdusverre daar, 11 Jan.1891;hoofdwerken:Eve avant
steeds van de hund gewezen;in 1868 deed le péché (1870),Sainte Agnès(1873),Vierge
de regeering van Transvaalaanspraak gelden au lis, l'
Aurore (1884),Circé (voordefoyer
op de Maputarivier, vanhaarvereeniging met van de Opéra).
de Pongolu tot aan haar monding in de D.,
Delaporte. (Michel) Fransch dramaturg,
Engeland en Portugal verwierpen deze aan- geb. 1806 te Pari
js, overl. 30 Sept. 1872,
spraken ; de zaak w erd aan de arbitragevan schreef kritieken en novellen voor bladen ea
maarschalk Mac M ahon opgedragen, die in ti
jdschriften,ensinds1835veletooneelstukken,
1875 het zuidelijk deel van de D.met de die meest alle tothet gebied dervaudeville
M aputarivier tot aan de Lobombobergen behooren:Toucltato'
ut(1835),Unylrpozlïprténor
tot portugeesch gebietl verklaarde.Door de (184t), Cabrion pzf les ïzl/brflf-:d'un .
pz
lv/df
nabuurschap der Transvaalsche goudvelden (1845),L@ femmede mlnage(1851),Toinetteet
steeg deze baai gedurig in com mercieele en ypzlcarabinier (t856),enz.D.arbeidde veela:

politieke beteekenis;langen ti
jd werden on- saam metVarin,alsin Lesfrpï:filsdeCadetderhandelingen gevoerd omtrent een spoor- J/pzldyef (1860),Un Hercule et'
l:zl:jnlieJ:A3/AA/:
wegverbinding tusschen Transvaal en de D.; (1861),Ak q'
ue J'tzplpkfr e8tqgrlable(1862),Une
ten slotte vormde de amerik. overste M ac femmet
z'
l
fïbatypzlgendre(1864),Madame#p/Alurdo te Londen 00n compagnie voor den a'
t-feu (1869/.
Delarey, een der hoofd:guren van den
aanleg Van
een spoorwe
g van D. tot aan
)'de
Transvaal (ruim 70km.
portug.regeering zuid-afrikaanschen oorlog, en een der bestond deze com pagnie allerlei concesslën toe kw aamste en m eest succesvolle der boerende0apo
mend
rik.
en in 1887
vanvi
5ng
00,00
st.
Overste m et een generaals,van fransche afkomst,geb.opstr.
den bouw aan,
kapitaal
doch de fondsen w aren niet toereikend hem
te voleindigen; in 1889 onteigende het portugeesche gouvernement deze com pagnie en

zettezelfdenaanlegvoort;departijendroegen

deze zaak aan een int
ernationaal scheidsgerecht op, dat eerst l@n 1900 uitspraak deed,
en Portugal tot betaling van 641,.000 pond st.
veroordeelde,tot groote teleurstelling van de

1840, nam in 1852 en eerstvolgende Jaren
als veldkornet deel aan meerdere expeditiën
tegen de omwonende onbeschaafde stammen,

zag zich in 1865 in een oorlog v/d Vri
jstaat
'

*h

k<
'
#l$

%
*1

K

de concessionarissen,die 11/2millioenpondst.
hadden geëischt.De verbindingsli
jnen D.Pretoria, ruim 600 km.van de kust,en met
Johannesburg enz. werden voltooid in 1890
-- 95
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Delair.(Pau1)Franschletterkundige,dichter
q1jt#
t
ph
$4j'.:
. #
en dramaturg,geb. 1842, overl.1894; dicht4
*
t
qerken:LekN'
ul
'f:et/::Réreils(1870),le8Contes
l
'
j
j
?:
'
ts,# prlsent (1881), la Trïe eltimlrique(1891),
*
Cltansons @ït
zvd: tuitgegeven 1897);tooneel.
'
.
z .
k%.
x
'z/
stukken:Garin (1880,dramainverzen),l'Aêné
q,
ld/ p
.II
' a.
;f
ê#e.
i
(1883), le.
% Roisen :zï/(1884), Hélène(1891),
+
2-*
la .
M'
e#),
r:appriroisle;voortsromans,à-propos,
enz.
Delambre.(Jean BaptisteJoséph)Franscb
DELXREY.
sterrenkundige, geb. te Amiens, 1749,overl.
19 Aug. 1822 te Parijs, schreef: Table8 de tegen deBasutoseen kommando,toevertrouwd
Jupiter et deSaturne (1789),Base#.
?
xDy8tème
me'
frë'
lfe dêcimalof MesuredeJ'crcdume'
ridien kreeg 1890zittingi/dtransvaalschenvolksraad,
.
:entre.llsfzl/r:rgv:etBarcelone,uitgevoerd waarin hi
jweldraeenvandeleidersderoppotlpAzlp'ï
itie en der vooruitstrevende elem enten w erd,
in 1792 en volgendejaren doorMéchai: en s
n vooral den presidentKrtigerbestreed,wat
Delambre, geredigeerd doorDelambre (1806, e
1807en1810);Tablestufrpnpvlëzfcd,uitgegeven alsdevoornaamsteredenwordtbeschouwd,dat
door het Bureau des longitudes de France; hem bi
jdendoodvanJoubertniethetopperbeTables #'
?
.
fSoleib TablesdeJupiteretdeSaturne, vel over de transvaalsche troepen werd Opgejvoorbi
jgegaanwerd;indelaatste
Table8 :l/lpfïglf::de8 satellites deJupiter(1806- dragenenhi
07), Rapport Aïdfprïgzf: 8ur les prtwr),
s des geheime zitting van den volksraad stemde
i
j tegen hetstellen van een ultimatum aan
ycfezlcc,
smatltlmatiqqes,t
p1?z
?
,
fï,
s l'an 1789 (1810), h
Abrêgl d'astronom 1
'
c of Lepnsp/gA?z:Alftrïz.
e:d'as- Engeland ; in den zuid-afrikaanschen oorlog
j groote veldheersbekwaamhedenaan
frpsp-'
l: thêoriq'
tte et prcf
f
k'
lfe (1813), Traitê legde hi
'riqueetpmf
j
cpzzlp/ef d'a8tronomief/leo
ë'
lf:(1814), den dag;aan de overwinning der Boeren bi
Hhtoire de ltqstroltomie; Astronom ie ancienne Modderrivier had hi
j grooter aandgel nog
(1817)9Autronomie#'
lfmoyen t
$#6(1819),Astro- dan Cronjé; in dezen slag verloorhijook
zijnls-jarigenoudstenzoon;bijMagersfontein
spvll moderne(1881).
Delano.County van Noord-Dakota,1045L was het D., die de stellingen der Boeren
s, terwi
jl de keuze van Cronjé, die
eng.mi
jlen groot,zoo goed a1s geheelonbe- koo
Sçholtsnek had voorgeslagen,doordenkri
jgswoond.
j
Delaplanehe.(Eugène)Fransch beeldhou- raad werd verworpen Maart1902maaktehi
.>.
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Delavigne.

bi
j Tweebosch in westeli
jk Transvaaleender 'stxzè,scz'ïf et le8 (f/ffre: langues ïoztfp-ézfrpp&zlzlé,s
engelsche hoofdaanvoerders,Methuen,krijgs- (Pari
js 1854),Les rerbesirréguliersdelalangue
gevangen. Douglas Story beschri
jfthem als persane; r//fwzfïzè:,mœursr'
l
d,
s.
sp,
s(1853),Hariri:
eenouden/voorzichtig-dapperenvechtgeneraal, sa rie et ::.s lo-its,fz'vlcz-ppp/: d'Athènes (Gem et het voorkomen van een oud-testamenti- nève 1853), Maratlton, Promenqde # cheral
schen aartsvader en de m anieren van een (1853), Les '
Jzà.
sczvqpfïpp,
s grecques de la Cilice
franschen seigneur uit den ti
jd van het (1855),Motsitaliensd'origineallemande(1872),
ancien régime.
enz.D.overl.29 Sept. 1893 te Rouaan.
De la Rive. (August Arthur) Zwitsersch
Delattre. (père Alfred Louis)Fransch arnatuurkundige en electro-technikus, geb.te cheoloog, geb. te Dévill
e-les-Rouen (dept.
Genève, 9 Oct. 1801, werd in 1823 hoog- Seine-lnfe
'rieure),1850,bekleeddeallerleigeesleeraar in de natuurkunde in zi
jn geboorte- telijkebedieningen inAlgiersenz.,enschreef:
plaats, en stierf aldaar 27 Nov. 1873; hàj Carthage et la T'ttnisie clfpointde 'dl'lf: arcltéoredigeerde van 1836- 41 de ?,Bibliothèque f
pgk'
lf: (1883):Inscrt
àtions deCartltage(1884
universelle de Qenève'',van 1841- 45 de ,Ar- tot 1885); Sourenirs de la crpï,
sc:: de ycïsf
chives de l'électricité'',van 1846- 60 de,,Ar- Louis t
rourh # Carthage(1888);le8 Tpvlôel'
l
/z
chives des sciences physiques et naturelles''; puniques de Cart
kage (1800);Sourenirsdel'anhij schreef:Traitéd'llectricité f/zlprë'
lf: etap- cienne J#/ï:: d'Afrique (1893)4 leMur # amw/lpr:,
s de Jtz, colline Stxl
'
zlf-fzpzfïy, # Cartkage
pliqule(3 dln.1858).
l)e la Rive. Zie Ouida.
(1895)4Cartkage; la Nlcrp.
pp/: punh'
uedela
Delaroehe.(HippolytePaul)Franschhisto- cp//ïzè:deStlïzlf-.fzpzfï,s(1896),S'
ttr ltemplacement
rieschilder,geb 17 Juli1797 te Parijs,overl. tfàr temple de C/râ,
s # Cak'
thage(1899),Le8 cïaldaar 4 Nov.1856, arbeidde eerst onder lei- met
ières z'pzltxïzl,
sDuperposés de Cartltage (1809)
ding van W attelet,kwam voorts op het ate- enz.
lier va
n2Gr
D elatyn. M arktvlek in het district Nad182
zi
jos
n,eeernsteexposeerde in het Salon
Van
do
ee
ke
o.van Galicië,Oostenrijk,aan
Christ de
sc
ndnu:Jo
deass
la auvé Par wôrna in hetz.
Josabeth, en
croix;hi
j de Pruth, en in het aan natuurschoon overging daardp nog voor eenigen ti
jd in deleer ri
jke bovendaldezerrivier,in 1900:6013inw.
bij Géricault;in 1827 zond hi
j bijhet Salon
Delaunay.(Charles Eugène)Fransch wiseen sensatiestuk in: la Mort d'Elisabeth,en kundige en astronoom, geb. 9 April 1816,
e0n aan dramatische gedac
htenoverri
jkschil- verdronken bi
j een boottochtje in de haven
derstuk : la M ort du prêsident Duranti,een van Cherbourg,5 Aug.1872,schreef:Sur'
!
4zl:
zi
jner hoofdwerken: in het Salon van 1831 nourelle fA/py'ï: analytique #zf mourement de
werden vier m eesterwerken vanhem tentoon- l
a lune(1846),Mêmoirey'
lfr le calculdeswfrrïcgesteld,uitgevoerd naardeesthetische ideeën t
ions, allerleielementaire werkjes,en Ralenvan de m et de revolutie van 1830 tot heer- ti
ssement de la rpft
zfïpzlde la terre (1866),les
schappi
j gekomen bourgeoisie:Cromwellou- Stzïdpp,,
s (1868))Rqpporty'
lfrI:.
sylrpp-):del'astrovrant le cercueil de Charles l tNîmes),les nomie(1867)enz.
Enfants d'Edouard (Louvre),Mazarinmourant Delaunay. (Jules Elie) Fransch schilder,
0n Ri
chelieu remontant le Rhône (Louvre); geb. 12 Juni 1828 te Nantes,overl.5 Sept.
van zi
jn overige werken moeten vermeld : 1891 te Pari
js,leerling van Lamothe en van
Mort de Jane oray (1834), l'Assassinatdu H. Flandrin,behaalde in 1856 den pri
js van
ducde ouise (1835,zi
jn hoofdwerk,thanste Rom e; voornaamste werken:le Serment de
Chantilly),Straford conduitausupplice(1837); Brutus,M ortde la nympheHespérie,laComvan 1837-41 schilderde hi
j aan den halfron- munion des apôtres, Vénus,la Peste àRome
den wand van het Palais des beaux-arts te (zi
jn hoofdwerk, thans in het museum van
Parijs een soort kunst-areopaag:Assemblée hetLuxembourg),leSecretdel'amour,Diane,
.

.

des artistes 1es plus célèbre du moyen âge
et des tem ps modernes, bestaande uit de
grootm eesters der kunst uit alle landen en

David triomphant, Ixion précipité dans les

enfers,Attila etsainte Geneviève (Panthéon

te Partjs).
ti
jden,tezamen vi
jfgroepen met 75 ûguren; Delaunay.(Ferdinand Hippolyte)Fransch
in zijn laatste periode koos D.meestreli- letterkundige,geb.te Fontenay)dept.Calvagieuze onderwerpen :la File d'Hérodiade,le dos), 1838, overl.te Pari
js 1890,wasmedeChrist en Gethse
'manie, le Christ en croix, werker aan verschillende tijdschriften,engaf
la Vierge au pied de lacroix (1853),Moïse in het licht:D'ttpantltlisme et t8'lf8piritualisme
rapports arec les .
scï:zlcc: pltysiques
exposé surle Nil;een zijner laatste werken, #@s:
lesGirondins,een klein schilderstukje,wordt et naturelles (1859?, Tempéramentphysique et
door de kritiek tot zbjn hoofdw.gerekend. zzlpz'
tz/de la femme(1862),
*Pkilon d'Aleœandrie
Delàtre. (Louis Michel James Lacour) (1867,bekroond door deAcadémiefrançaise),
Fransch schrijver,geb.9 Mei1815 te Pari
js, Sur les originestf/
lfckristianisme(1872),Moines
werd in Italië opgevoed, kwam in 1831 in etsibyllestft
xzl.
s l'qntiqiutlJ'z/tslp-gz.:ct
/'
lf:(1874),
Frankri
jk terug, ondernam sinds 1834 vele bekroond door de Académie; Antiquith de
reizen, en w erd daardoor met m eerderetalen Slz
lzcfp (1883)enz.
en hare literaturen bekend;zi
jnhoofdwerken Delavan. 1) Dorp in Tazewell county,
z
i
j?gnA?:eJa
cques Ortis.
ptu-M.Alez.pzfzzltf.s,precedé Illinois, N.-Amerika, 2200 inw. 2)Dorp in
y'z
ssai sur /6f rie et les écrits d'&'
gp Fpycp/p W alworth county, W isconsin,2080 inw.
par f'?,wlzlc de A.fbzlf/ozfr,et 'szfïwï d'ttne frltfzfcDelavigne. tGermain)Fransch dramaturg,
tion inaite des ses (
rurres cApï.
sz
lp,
s(1842),Les geb. 1 Febr. 1790, overl. te Montmorency,
cïozt
/eolqiltgaisovt8dela langueJrtzzlçtzïdé (1851), 9 Nov.1868,schreefvaudevilles,bli
jspelenen
L@ lqngue Jrtfzlçlïdtldan,
s,
S6d rapports (ïrt
lc le teksten van opera's;vermelding verdienen :

D elavlgne.
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belaw are.

le Bachelier de Sfz/f
zoz/éf/lkzfc (1815),lefhr
plpz/lff/:
(t827),le Atzrpzlde Trenck (t828),en vanzijn
operateksten:LaNeige(1823),leJftzfpoz(182à),
la Muete de f'prfïcf (1828),RobertleDiable
(1831metScrile);Charle8 Vh (1843,metzijn
broeder, Casilnir), la .
ytl/ls: sanglante(1854,
metScribe),enz.
Dela:iglle.(Jeal1FrançoisCasimir)Franscll

reikt,vanwaar zi
j,eerstzw.,en van Easton
afz.o.haarloop voortzettend,degrensvormt
tusschen de staten New-lersey en Pennsylvanie; biL
jhaar monding in zee vormt zi
j de
Delaware aai. Bi
jvloedgeti
jdringthetzeewater verstroomopwaarts,ent0tPhiladelphia
is de D voor de grootste zeeschepen bevaarbaar. Haar hoofdnevenrivieren zijn de

studeerde aan het Lycée Napoléon te Pari
js,
had Scribe en Salvandy tot medeleerlingen,
maakte zich allereerstbekend door zi
jnMesslniennes, pattriotische eligiën, die hem de
gunst van het hOf deden verwerven; hi
j
kreeg daarop een goedbetaalde sinecure,
dat hi
j echter onder de regeering van het
ministerie-peyronnet verloor, wiil zijn volgende Messêniennes van meer llberale tendenzen bli
jk gaven; hij kreeg nu van den

het Union- en Schuylkill-kanaal met de
Susquehanna.
Delaware.(ambteli
jkeafkortingDe1.)Naast
Rhode-lsland de kleinste van de vereenigde
staten van N.-Amerika,ligttusschen38O28,38O50'N.Bsen 75O 4,- 750 46'W .L.v.or,
is 5309 kmz. groot en beslaathet oosteli
jk
deelvan hetdoor de Delaware-endeChesapeakebaaigevormde schiereiland;destaatD.
grenstten n.aan Pennsylvanië,ten w.en z.

soonli
jke bibliotheek; op het treurspelLe8
v'
êpres sieiliennes (1819), welks schitterend
succes meeropzijnpolitiekgekleurdeninhoud
dan op zijn kunsteaarde berustte, volgden
LescoAzlJ#?
.
'
:zI:(bli
jspel,1820),LeParia(treurspel,1821)en L'école&,
9rieillards (1823,zijn
bestgeslaagd bli
jspel,in verzen,datnogheden
wordt opgevoerd en den schri
jver in 1825
een zetel in de Académie française verschafte); in 1830 dichtte hij vele revolutionaire hymnen, a1s La Parisienne (door
Auber op muziek gezet), La f'o/pzlt
xlc,La
Bruœelloise enz.;hijnam echtergeendeelaan
de politiek.ln zi
jntreurspelMarinoFalieri
(1829) gaf D.,voorheen een aanhanger van
het klassicisme een eerste blijk van toenadering tot de romantici
,en ook in zi
jn volgende Werken stelde hijzich de ondankbare
taak een middenweg tusschen beide richtingen te houden.ln dejaren 1832- 40werden
van hem opgevoerd de treurspelen LottisXf,
Les enfants g'.
/ztspz
?
,
ftvy,Une famillel'
lftempsde
Luther,La Flle4/
ldOid,en de bli
jspelen:Don
J'
uan, pà
'f la wpctlfït?zl en La wpwvltvïfl.D.was
in zi
jn tijd naastBérangerenScribedemeest
populaire dichtery van het liberalisme, en
wist, door van heerschappij over de taalgetuigende woordenkeus, correcten versbouw,
en vooral o0k door zijn riçhting tusschen
acade'
m ische conventie en rom antische overdrijving,langen ti
jd aanzien te bewaren.Van
zi
jn dichtingenverschenenmeerderevolledige
edities;als de beste geldtdiegetiteld X urres
complètes de Casimir Delari
gne(6 dln.Pari
js,
1845).
Delaware,(benoemdnaarlorddelaW arr),

de bodem is in het z.vlak,inhetn.heuvelig;
hetwesteli
jk deel,een laag,smalplateau,is
hier en daar zeermoerassig. D.bestaatin
hoofdzaak uittertiaire,in hetz-uitkwartaire
vormingen;in het n.treedtde kri
jtformatie
op en het bergstelselderAppalachenbereikt
metzijn oudere gesteenten deuiterstenoordgrens. De hoofdrivieren zi
jn de Brandiwyne
en de Ohristiania. Hetklimaatiszacht,zeer
gunstig voor allerlei cultures, alleen in de
moerassige streken ongezond; gemiddelde
jaartemperatuur12gr.C.D.levertongeveer
alle europeesche veld- entlzingewassen open
bevatuitgestrektelandbouwdistricten;Dover
is het centrum van denbelangri
jkenOoftbouw
(vooral perzikken); overigensworden voornameli
jk maisen haververbouwd.Debodem
bevat eenig ijzer en overigens toonaarde,
porceleinaarde,m ergelen kalksteen.D.hadin
1900:184.735inw.(waaronderrm.35.
000kleurlingen),ijzerindustrie,scheepsbouw,fabrikage
vankatoenwaren,spoorwegwagons,kunstmest
en papier, voorts handel in ooft enz. De
gouverneur eR de 9 leden, die den senaat
uitmaken,worden voorvlerjaren,de21afgevaardigden voor twee jaren gekozen: de
staat zendt 1 afgevaardigde naar het huis
van afgevaardigden van het congres; D.is
verdeeld in 3 counties ofdlstricten: Kent,
New-castle en Sussex ; hoofdstad is Dover,
de grootste stad is W ilmington.
D werd in 1637 onder GustaafAdolfdoor
de Zweden gekoloniseerd en Nieuw-zweden
gedoopt;te New-castle bevindtzich nog de

ofUoquago en de Popacton,dieaandewestzijde van hetCatskill-gebergte in den staat
N'ew-York ontspringen en zich op de grens
v>n New-York en Pennsylvanië vereenigen;
van hier af in z.o.richting loopend,vormt
de D, over een lengte van 110 km. de
grenstusschen beide genoemdestaten,totdat
zijbi
j Port-lervishetKittatinny-gebergtebe-

weer van Pennsylvanië gescheiden; bijde
afslheiding van hetmoederlandin1776kreeg
ook D.een nieuwe,in1792gewi
jzigdegrondwet; hoewel een slavenstaat zi
jnde,voegde
D. zich niet bij de confederatie der zuideli
jke staten.
Delaware. Naam van een vijftalcounties
ofdistrictenindever.StatenvanN.-Amerika:

dichter en dramaturg,breeder van denvorige Lehigh en de Schuylkill in Pennsylvanië ;
geb. 4 April 1793 te Havre, overl.te Lyon, het Delaware-lludson- en het Morris-Essex4 Dec. 1843,was de zoon van een koopman, kanaal verbinden de D.met de Hudson,en

toenmaligen hertog van Orléans de betrek- aan M aryland, ten o. aan den Atlantischen
king van bibliothekaris van diens per- oceaan,deDelawarebaaien deDelaw arerivier;

,

oude zweedsche kerk ;hetland werddaarop

in 1655 door de Nederlandersverovprd en

Rivier in Noord-Amerika,ongeveer 490 km. doordezein 1664aan deEngelschellafgestaan;
laag, en m et een stroomgebied van ruim Karel 11 gaf het in 1682 met Pennsylvanië
29.400 km 2.,wordt gevormd door deOquago aan W illiam Penn, In 1701 echter werd het

Delaw are-baai.

-- 1981 --

1) in het o.van lndiana,400 (()eng.mi
jlen
groot,31.000 inw.,boofdpl.Muncie.2)inhet
n0. van lowa,576 iz eng.m.,18.000 inw ,
hoofdpl.Manchester.3)in hetz.o.vanNewYork,1557 ((è1eng.m.,46.
000 inw.,hoofdpl.
Delhi.4)in hetn.van Ohio,452 gl
r1eng.m.,
28000 inw.,metgeli
jkn.hoofdpl,ten n.van
Columbus,aan de W hetstone River,zetelder
Ohio'W esleyan University,8300 inw. 5 in
het z.O. van Pennsylvanië, 200 (()eng.m.,
75.000 inw ,hoofdpl.Media.
Delaware-baai. Zie Delaware (rivier).
Delawaren, Lenni Lenape.Een voorheen
machtig, t0t de Algonquins (zie aldaar)be-

Delbriiek.

et 'sf
/tlfc/zl.
s (Par. 1890), L'Itypskotisme t
/ptzzlf
les Cltqmbres belges 41892).
Delbriiek. Stad in den kreitsPaderborn
v/h.pruis.regeeringsdistrict Minden,15 km.
w.n.w. van Paderborn,in een met uitloopers
van het Teutoburgerwoud bezette vlakte,
1300 inw.
Ilelbriiek.(Berthold)Duitsch taalvorscher,
geb.26 Juli1842,studeerdephilologieteHalle
en sanskriet te Berlijn,werd in 1869 hoogleeraar in de vergeli
jkende taalstudie en in
sanskriet te Jena; hii schreef: Syntai
mhclte
Forsckungen (deel -à Halle 1871- 88),1Qdische C//zo/pvlcf/lïc (1874).Dasqltind.'
pkr&lk?z

hoorende indianenstam, die zich in de stre- a'
lts t
'
&AlHymlten t
g,
: Rigreda t
st
lïzà:zzl Ba'
tte zltxc/l

ken van de Delawarerivieren vandeSchuyl- dargestellt(1874),EinleitIbn,
g ïzlds8 Sprt/c/l,
s/lfkillrivier inPennsïlvaniëOphield;deD.tellen t
fï?f/?l(1880),Ueber dieï'?#pgprzzlf
,
zzl. Verlrandt.

thans nog nauwell
jks een duizendtalkoppen,
en hebbenhun verblijfin hetlndianenterritorium.De stam der D.omvatte de Mioesi,de
Oenamien deOenacachtigo;hun machtverlninderde naarmate die van de lrokeezen
toenam,totzijten slotte hun onafhankelijkheid verloren.Zi
jleven inhoofdzaakvanjacht
en vischvangst en bedri
jven ook eenigen
landbouw.Hun taalis een van de bekendste

scltaftsl
tamen (l889), Vergleicl
tende Sgkzft
zk
r der
indt
l-german.Sprffc/l6/l(3 dln.,Staatsb.189319t
)0),Grlf3/#Jz.
tw:/l#prszn/lc/z/prdcAdfsgtstraatsburg,1901).
Delbriiek.(Hans)Duitschgeschiedvorsuher
en politikus,geb.11 Nov 1848 te Bergenop
Rûgen, studeerde te Heidelberg,Greifswald
en Bonn, maakte in 1870 den fransch-duitschen oorlog mede,zette daarop teBonnzàjn

en de zweed Campaniusheeftde luthersche
cathegismusin hun taalovergebracht.
Delbene. (Alphonse) Fransch prelaat en
geschiedschri
jver, geb.te Lyon,1541,overl.
te Albi, 1608, behoorde toteen aanzienli
jk
florenti
jnsch geslacht was achtereenvolgens
abbé van Haute-combe in Savoie,van Mézières in Bourgondië, en bisschop van Albi
(1588); zjn hoofdwerken zi
jn: De gente tzc
familiae ffvgpzlï.
sCapetiorigine(1596),Dezw zlp
Burgundiae Trtds,
s
p'
zfrcstf:etArelatis (1602).
Delboeuf.(Joseph RemyLéopold)Belgisch
philosoofenwiskundige,gebqren30September

sund in den rijksdag,werd in 1883 mederedacteur der,
:preusz. Jahrbûcher'', in 1889
hoofdredacteur;in 1885 werd hi
j totbuitengewoon hoogleeraar aan de universiteit te
Berli
jn benoemd;behalvededissertatieUeber
dieG/txzflz/
l#rtskkffLqmbertsronHersfeld(1873)
en vele studien in periodieken verschenen
van hem : Leben de8 Feldmarscltalls G9'(
f/?s
Neitltardt '
ppol Gneisenaq (dl. 4 en 5,Berli
jn
1880,a1s voortzetting van het doorPertz0nvoltooid nagelaten werk,een geheelnieuwe
bewerking van ditwerk - onderdenzelfden
titel,2 dln.I882),verderDiePerserkriege'
?
4s#

humanitésin zi
jn geboorteplaats;van 186366 was hijhoogleeraarin de philosophieaan
de universiteit teGent,enwerdin1866aande
Ecole normale deshumanitésterugberoepen,
na 1885 hield hi
j zich voornamell
-lk methet
hypnotisme bezig, hi
j overl. 1896 te Bonn;
behalve eengrootaantalinperiodieken(Revue
scienti:que, Revue philosophique, Revue de
'hïpnotisme) opgenomen werken en verhandellngen schreefhi
j:Prolêgomènesw/lï/pypw/lïques de la g/pzzl/frï: (1860);De la z/lprtx/ïfe'en
littlrature (1861); Essai de fpgïçl
f:scientipîue
(t86b); De la wyyc/lplpg/
'
ccomme sciettcezllfzfrelle;,
spzlprlsentetypzlarenir(1876);Loghue
a
l
g
o
r
i
t
ltmhue,
. essaiy'?:s systèmede ,
s?
k9>:.
sappl
iqués # la Jpqgït
zzf:(t877);Ckrestomatltie/rffïo4c,
%
(b J'zfdt
v: descpzzàzz/cnftfzlf,
s(1882);Ellmentsde
ps
ycltopltysiquegf
lzàt
lrg/:etofl
cïtx/p,(1883);Questions de p/zf'/p.
sopAï: et de sci
ence (1883); le
Sommeiletlesre'
res (1885);la Matière hrzffcet
1a.zzlfzfïlr:rirante(studie over het wezen van
het leven en den dood,1887).L'ltypnotisîtte
et la libertêdes z'
cprf
l,
so//txflpzlsp'
ttbliqttes(1888),
Le magnaisme animal (1889), Magnltiseuî-s

Hist.'
?
z
fzl# polit.dz
lf/kt
7/z:(1869),Geschichteder
Kriegskunst im Raltmen t9r polit. Gesckicltte
(1900 v.v.)
Delbriiek.(MartinFriedrichRudolf)Duitsch
staatsman, geb. 16 April 1817 te Berlijn,
studeerde te Halle,Bonn en Berlijn,trad in
1842 in pruisischen staatsdienst, bekleedde
allerlei betrekkingen, en werd in 1859 chef
der afdeeling handel en ni
jverheid in het
ministerie van handelszaken,alshoedanig hàj
den stoot gafaan hettotstand komen van
de Zollverein, meerdere overwinningen behaalde op de oostenrijksche handelspolitiek,en ook eenhandelsverdragmetFrankrijk
sloot (18624,waarbijdit land alle aan Engeland en België verleende voorrechten ook
Duitschland toestond;tegenover dit verdrag
begon Oostenrijk weldrateintrigueeren,doch
D.'s handelspolitiek, door den inmiddels in
hetministeriegetredenminister-presidentvon
Bismarck in bescherming genomen, kwam
allen tegenstand te boven;handelsverdragen
met Engeland, België en Italië (1865)volgden; D. werd 12 Aug.1867 president van
do kpndskanselari
j, en kreeg hierdoor gele-

.

der algonquin-dialecten. De duitsche herrn- stutliën voort, werd leeraar, vertegenwoorhutter Zeisberger heeft een spraakkunsthun- digde van 1882- 85 als afgevaardigde M ansner taal saamgesteld en in hetlichtgegeven, feldindenpruisiscllen landdag,1884-90,Stral-

l831 te Luik, studeerde aldaar en te Bonn die A'
lfzwvzlt
ft?
y'
/ï
,
rïpgp. Zlrei p
cpzpz
lïsïcz'f: kriegsphilosophie en natuurwetenschappen,enwerd gesclticlttlich,
e Sf'
?
,
f#/
'
Fzl (1877),Y .
iedriclt,N qpoin 1860 leeraar aan de Ecole normale des leon,Moltke.Aeltere'
lfzlt
fvteuereStrategie 1892)

.

.

.
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genheid zi
jn politieke gaven ook op parlem entair gebied aan den dagteleggen ;krachtens zijn functie had hij b!Jalle op de duitsche politiek betrekking hebbendevraagstukken tegeli
jk als vertegenwoordiger van den
bondskanselier en a1s diens gevolmachtigde
te fungeeren; in 1.
868 kreeg hi
j een portefeuille in het pruisische staatsmlnisterie, en
oefende als zoodanig door zi
jn heldere en
meestenti
jdsobjectievediscussiesbeslissenden
invloed uit op de besluiten dervertegenwoordiging; in Oct. 1870 bezocht hi
j de zuid-

Delden

Foix,dathem in 1803en 1898herkoos),hield
hierredevoeringenover
marine-, diplom atieke
enkolonialevraagstuk*M A'
j
ken, werd onderstaats11
N
secretarisvan koloniën,
%.
' -'
en kreeg in 1894 de
* :4z
/
Z-z
portefeuille van kolo*X
'
N/A
r'X'x..x
'

.

niën,welkehijtot1895
behield;gedurendezi
jn
regeering i
jverde hi
j

vooral voor koloniale
duitsche hoven, om de laatste onderhande- uitbreiding, ep Verlingen omtrent de politieke vereeniging van grootte met nam e het
Duitschland te leiden ;in 1871 bleef hl
J ook fran sch e gebied in
president van (
le in een ri
jkskanselarijher- Afrika. In het kabi-

N> j

#

l

6/'

$l1

t l
I

tt.!
i,

schapen bondskanselari
j; in 1873 werd hij net-Brisson (Juni1898)
door (le universiseit te Leipzig honoriscausa aanvaardde hi
jdepor-TIIkOPHILE DsLcxssk.
tot doctor in de rechten benoemll;in deses- tefeuile buitenlandsche
sies van 1874 en 1875 vertegenwoordigdehi
j zaken, die hij ook @
ln de ministeriën Duhet eerste kiesdistrict van het regeerings- Puy en W aldeck-Rousseau behield; I
*n den
distrîct Kösltn,Lauenburg- Bûtow- stolp, in l
oop dezerperiode had hijmetEngeland de
hethuis van afgevaardigden,doch legdezijn geschillen te behandelen omtrentde occupatie
mandaat, als te veelbeslag op zijn ttld leg- van Facho'da door de expeditie-M archand ;
gende, nog voor den alloop der legislatuur- verder bracht hi
j een handelsovereenkomst
periode neer; in 1876 legde hi
j om gezond- met de Vereenigde Staten tot stand ; in
heidsredenen zijn fftnctie alspresidcntvande 1901 bracht hij een bezoek aan het rusri
jkskanselari
j neder, waarop Bismarck,die sische hof.
tot nog toe op D.'s gezaghad gehandeld,zelf
Deleredere.(fr.:du croire,eng.quarantee,
de leiding van de duitscbe handelspolitiek
Overnam , e
nad
neer
ba
nezleiI
dde
; en meer inprotectio-

delcredere) ln de handelstaalde vergoeding

diedecommissioner,agent,handelsreizigerenz.
toen ingevolge deze ontvangtwanneer hi
j borg staatvoor de bezwenking den ri
jksdag in 1879eennieuw tol- taling der door hem verkochte goederen.
tarief-ontwerp werd voorgelegd, keerde D. Dejeroix.(Désiré)Belgisch romanschri
jver
weder in het openbare leven terug, en be- en dramaturg,zeb.in Vlaaaderen.1813,overl.
nistische

streed a1s lid van den ri
jksdag voor Jena te Brussel,1887,schreef:Geldpéliefde(1855*
),

(1879-81)metkrachtdenieuweni
jverheids- Morlenq Middag, u4rpyly (1858),'de drama's
politiek, doch stelde zich na den alloop van Phillpplna van Vlaanderen, Lena Elisa, enz.
zijn mandaat niet herkiesbaar Hiischreef: Delden, of Stad-Delden. Gemeente in de
Der Zollrerein zfzl: dasTtzhtzlczzzty?lowpoà(anoniem

verschenen monographie), Der artikel40 der
Reicltsrerfassung (eene staatsrechtelijkestudie,
1881).

Delbruek.(Max EmilJulien)Duitschlandbouwscheikundige,broeder van HansD.(zie
boven),geb.16Juni1850teBergenopRûgen,
studeerde te Berli
jn en te Greifswald in de
scheikunde,enrichttein1.
874teBerli
jnhetmet
de hoogeschoolvanlandbouwni
jverheid inbetrekking stayndelnstitut fïir G:rungsgewerbe
op, welke instelling onder zijn leiding tot
hoogen bloei kwam; in 188f werd hi
j ook
leeraar aan de hoogeschoolvoornijverheid
te Berli
jn;metMlircker gqeft hi
j het,,Zeitschrift fïir Spiritusindustrie'',en metHayduck
het rW ochenschrift fûr Brauerei'' uit;zijn
wetenschappelijke arbeid heeftvoornameli
jk

'

r #'@ #

2
<

prov.Overi
jsel(arrond.
Almelo,kanton Goor),

a

omgeven door de gem eenten Ambt-Delden
en Hengelo, beslaat
ruim 500 bunders;de
bodem isermeestzandgrond; de zemeente
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bevathetstadjeDelden

en de buurtscllappen
Vossebrink, St. Annabrinkenschoppenstede,
tezamen m et1900 inw.;
kiesdistrict Lochem ;
personeelebelasting8ste

klasse.

Het stadje

WAPEN YAN DELDSN.Delden, lnet schoone
omstreken,vooralnaar

betrekking op de physiologie der gistings- de oostzi
jde,wordtvoorheteerstmeldinggemiddelen en hun practische bruikbaarheid.ln m aakt in 1128;dit Delden lag echter op een
1899 werd hijhoogleeraaraanbovengenoemde andere plaats dan het tegenwoordige;van
hoogeschool.
den Utrechtschen bisschop Frederik van
Deleassé. (Théophile) Fransch staatsman, Sierck wordt vermel
d daihijin1322aanhet
geb. 1 M aart 1852 te Pamiers,studeerde in verplaatste Delden dezelfden rechten schonk
de philosophie en in deletteren,verwierfden als het oude Delden had gehad ;in 1333 kreeg
graad van licencié ès lettres, werd mede- het vervolgens van Joannes l11 uit het geredacteurvan het blad ,,La République fran- slachtDiest,stedeliike rechten,getijk aandie

çaise'',waarvan hi
j derubriekbuitenlandsche
politiek bewerkte,was eenigen tijdconseiller
généralvan hetdept Ariège,werd in 1889 a1s
opportunisindekamergekozen(in hetdistrict

van Oldenzaal;in f583 werd door de ruiters

van Pruist in brand gestoken en voor een
goed deel verwoest;in Nov.1865 kreeg het
een station aan den staatsspoorweg.

Delden..
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Delden (Ambt).GemeenteinOveri
jsel;zie

Ambt-Delden.

Delden.1)buurtin de gemeente Vorden,
Geld.,500 inw.; 2)de Deldeu,ofde Dellen,
gehuchtin de gem .Nieuwolde,Gron.

Delden.(Albertvan)Nederl.rechtsgeleerde)

:nancier en politikus, geb.20 Febr. 1828 te
Deventer, studeerde van 1845 tot 1850 te
Utrecht in de rechten,prom oveerdeinlaatst-

genoemd jaar in het romeinsch en hedendaagsch recht, vestigde zich als rechtsgeleerde in zi
jn geboorteplaats, werd hier in
1856 tot lid van de Provinciale Staten van

Overi
jselgekozen,werd in 1859 ook lid van

D elagatie.

Deldevez.(Edouard Marie Ernest)Fransch
violisten componist,geb en overl.tePari
js,
1817- 1897, leerling van het Conservatoire
te Pari
js,behaalde in 1838 den tweeden pri
js
van Rome (voor vioolspel),werd eerste chef
d'orchestre van de Opéra(1872)entegelijkertijd van de Société des concerts van het
Conservatoire; van zi
jn compositiën zijn te
noemen een drietal ballets: Eneltaris (f845).
Paquita (1.
846) en Fàrf-Torf(1851);een misverschillende werken voor piano en snaarinstrum enten, Velledat la Vendettr (scènes
lyriques),een cantate,uitgevoerdindeopera?
1853,enz. Hi
j schreefeenige verdienstelijke

den gem eenteraad Van Deventer, l
*n t861 werken op het gebied der muziek a1s: l'
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l
feltef t
f'prc/lpffr:(1878),lqSpcïlf:de8cpzlc6rf.
s
duCppezz
ptzfpïr:(1887),deJ'Ft
r/cAf/ïpzld'ensemble
(1888)) l(t Npftffïps de /6flîtusiq'
tte c/cddlt
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l:t
y

i
u.l x*I!
j
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Delebeeque.(Alphonse Joseph) Belgisch
Brussel, 1857, advokaat-generaalbi
j hethof
van cassatie,enz.,schreefrechtsgeleerde verhandelingen en comm entaren;vooral bekend

is zi
jn Traitéyzfr la M.
gïy/tzffpzl(le.
% ??
zfAl:.
s.
Deléelllze.(EtienneJean)Franschschilder,
letterkundige en kritikus,geb.1781 tePari
js,
hl
overl.1863 te Versailles,werd op hetatelier
a
j
l
vaû Davidtotschilderopgeleid,enzi
jndebuutI
i
stukken waren niet zonder belofte voor de
.
t
#
t
sr
ind
aoaenkoms
de lte;tte
enste1816 echter begon hi
j zich
wi
jden; bevriend metheel
de jeunesselittérairederRestauratie,toegelaten t0t de eerste kringen van ditttjdvak,
bevattenzàinSouvenirsdesoz
'
ztxzlfcattnles(1862),
omtrentdeze veleinteressantebiizonderheden:
l
van 1828 tot zi
jn dood gafhi
l
:'in het licht;
I,91
'
lIj
z:
rq.:
e$
/4j1j
1
Pr6kis dune Aïdfpïr: deJ6fpeinture(1828),Made'nru
Ir,!
..
e.1
,!
i
Lf.bu
I
sj'sI.v
.
.j z.aj
:
zlk
yuj
moi8elle Jkyffp,
: defzïz'
pzè(t832),Nntieed'
ltrl(b
rie et &.
9 ourrages de fvlpy?p/(fRobert(1838),
ALBEI
G'vAx DELDEN.
I)pol(I Olympia: la belle-sœur t
/l
fpape fzlzlpc6rlf
X (1842),Grek
qoire VII:saintFrazlçpf,sd'Ausise
wethouder;in 1864 werd hi
j doorhetdistrict et .stxf/zf Tltomas #'Aqlhn (181.
M,Ll
lliis Darid,
DeventernaardeTweedeKamerafgevaardigd, dpz
l
é
c
o
l
e
e
t
d
p
o
'
l
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e
mp
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waarin hi
jsinds,met een korteonderbreking
vende fractie der liberale parti
j behoorde; tarqqeérffzlçtfïd)aaadeDictionnairedelaConrerin 1872 werd hem het ministerie van flnan- .stz/?bzlen aan Dictionnaires desprinctsqlesrilles

/:55 (1856);hi
j was
zitting had tot 1897 en tot de vooruitstre- voorts medewerker van z
l'Artiste'')van Pl%l.

ciën opgedragen, dat hi
j aanvaardde en tot de Frlscc)aan ,:siècle'' aan de p'Revuefranden va1 van het kabinet-De Vries in 1874 9aise''en aan de pltevue des Deux M ondes''.
behield; als minister betoonde hijzich een AlskunstkritikusneemtD.een egrste plaats

goed fnancier; echter werd zi
jn Legrooting i
èn; als schri
jver onderscheidt hl
J zich door
van 1874,in weerwil van den bevredlgenden en dui
delijken,helderen sti
jl.
toestand der geldmiddeleu, om de beraamde
Delegatle. Een opdracht,krachtens welke
invoering Van den gouden standaard V0r- men in een bepaalde zaak voor een ander
val
n
rk was
en hi
Worpen '
! als po
itike
kus
j voorstander optreedt; - qen college van afgevaardigden

van scheWing

staat,en hoewel uit een lichaam,datmeteendergeli
kcollege
hetteginselvanhet persoonli
jkinitiatiefvast- uit een anderlichaam beraadslaagtj
,
(als b.v.
houdende niet ten eenenmale afkeerig van i
n Oostenri
jk-Hongari
je decommissiesvanhet
staatsinmenzing in maatschappeli
jke toestan- oostenri
jksche en hongaarsche parlement,die
den.ln 1877 werd hijweder in de Tweede e1kjaarteW eenenofteBudapestvergaderen
Kamer gekozen, waarin hijvoorts tot 1897 om te beraadslagen overh:tbudgetderbeide
zitting bleef houden,in welk jaar hi
j tegen aan degeheelemonarchiegemeeneministeriën;
denkandidaatdervolksparti
jviel.Hij overl.8 dat van buitenl. zakèn en datvan oorlog
benevens over het budget van Bosnië en de,
Nov.1898.
D eldenerbroek. Buurt in de gem.Ambt- Herzegowi
na;hetoostenri
jkscheen hethonDelden,Overijsel.
gaarsche parlement zenden beiden 60gedeleDeldenereseh. Buurt in de gem. Ambt- geerden;beide delegatiënberaadslagen afzon-

Delden, Overi
jsel, aan het begin van de derli
jk - Delagatie als rechtsterm : overTwickelsche vaart.
zelting van schuld,waarbi
jeen schuldenaar

Delen.
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aan zi
jn schuldeischer metdienstoestemming
een derde aanwijst,die zich tenbehoevevan
den schuldeischer verbindt tot betaling der
schuld, of waarbi
j de schuldeischer aan zijn
schuldenaar een derde aanwi
jst,aan wie de
betaling moet worden gedaan; ambtenaren
in Nederl.-lndië op een vaste maandeli
jksche

Belff

munistische regeering,en vond bi
j delaatste
wanhopige krachtinspanning opdebarricaden
den dood,einde Mei 1871.
Delesse. (Achille Ernest Oscar Joseph)
Fransch ingenieur en schrijver,geb.teMetz,
1817,overl.te Parijs,1881,werd in 1879 1id
van de Académie des Sciences, schreef:

bezoldiging, ressorteerende onder departe- De l'azote et de8matièrespzwczlft
/zf:ydansJ'Jcprc:

menten van algemeen burgeli
jk Lestuur,en terrestre(1861),Reruede#e'
ologie(1862- 1875),

het departement van marine, benevensge- Recltercltes '
szfr l'orginede8 z'pc/lp,
s(1865),Etupensioneerden,mogen hoogstens de helftvan de8 s
,8?,' le vl/fffozlporp/lï,
syp,: de8 z'
pc//p,
s (1858),
hun bezoldiging, wachtgeld, non-activiteits- Litltologie des 'zlcr,
s de Frlzlc: etdes mersprin-

tractement ofpensioen naar Nederland dele- ci
pales tfîfglobe(1872)enz.

geeren ofovermaken.
Dell: 1) de Delf, kleine vaartin de geDelen, (Dirk van) Nederl. schilder, geb. meente Assendelft,Noord-Holland.2)deDelf,
omstreeks 1605 teHeusden,overl.16 Mei1671, voormalige vaart in Qroningen,liep van Gar-

alsburgemeester vanArnemuideninZeeland,
wag waarschi
jnli
.
lk een leerling van Frans
Hyls, gafin zijn schilderwerken,uitgevoerd
in den trant der reeds onder den invloed van
de baroksti
jl staande Nederlapdsche renaissance,metvoorliefde bouwgewrochten weer.
Deletelle, (Jean Charles Alfred)Fransch
componist,geb.te Parijsin1826,overl.aldaar
1893,behaalde in 1851.degrandprixdeRome,
deed in 1859 in hettheaterBoufes-parisiens
een operette opvoeren getiteld l'llef/'
txpzpz
l
fr,
en in 1873 elderseen opera-comique:MonsiewPolicltinelle,in 1883 te Den Haag een opera:
Dolt Spt
frpzlfp;sinds wi:
l
jzich meer be'dde hi
paald aan hetonderwi
gs.
Delepierre.(JosephOctave)Belgischschriiver,geb.12 Maart1802 teBrugge,studeerle

relsweer door Appingedam naar Delfziil;in
1598 werd een deelervan opgenomen ln het
Damsterdiep. 3) de Delf, water in NoordHolland,tusschen Bloemendaalen Velzen en
tusschen Haarlem en Schoten.
Del/, (Jacob W illemsz.
) Nederl.portretschilder, 16de eeuw, overl. 16014hetRijksmuseum te Amsterdam heeftvanhem eenportret van Paulus Oorneliszoon van Brresteijn
en een portret van den schilder zeli en zijn
gezin.Hi
j had drie zoons,allen door hem irz
de kunst opgeleid.
Dellf,(C.J.#zoonvan denvorige,schilder,
geb. 1571, overl.l 643:De hoenderkoopman
(Riiksmuseum te Amsterdam )enz.
belff.(W illem Jacobsz.) portretschilderen
graveur, geb.te Delft,1580,overl.tt April

te Oent in de rechten,practiseerde eenigen

1638, broeder van den vorige,schoonzoonvan

.

ti
jd te Brussel, werd in 1849 bslgisch con- den portxetschilder Mierevelt,heeftvoornasulte Londen,legde in 1877 zi
jnambtneder, meli
jk naar portretten van zi
jn schoonvader
en overl. 18 Aug.1879 te Londen;D.schreef gewerkt, als portretten van leden van het

ondermeer:lesTmtfïfïpzl'
setlégendesdes.
#7tzzI- huis Oranje,zeer verdiensteli
jk uitgevoerd,
dres(1834):1a,.
/,:/:4*
,
t
2.
lf6illustrleparlest
scï://c:.
s, echterindemaniervanbewerkingmetietseenlesarts et les lettres (1840);HistoireN//Jrtïïrtl
a
des p'
lf,
s(1860);la Parodie(1871);Superckerie
littéraires,wt
ufïc/lp.
s,sltppositionsdtaute'
ur(1872):
Essai Alfprk'
lr:etbibliograpltiquesur lesz'
l&'
lo

tonigs en saais, verder een portret van
Karel1 van Engeland,kleine portretten van
Hoogerbeets (naar van Ravesteijn), Oldenbarneveldt, den predikantLubbertGerritsz.,

(1874);Tableau de la littlraturetf'
lfcentonchez
les.
zz
l'lcgzl,
s etcltez les A?/tl
t/erzlc,
s(1875);L'enfer,
essai p/lï/pypp/
zëzf:etàïyfprëv:(1877) enz;en
gaf ook vele oude werken opnieuw in het
licht.
Deleseluze.(LouisCharles)Fransch journalist en communist, geb. 20 Oct. 1800 te
Dreuk,studeerde te Parijs in derechten,nam
in 1830 deel aan de Julirevolutie,moestin
1836, wegens demagogische handelingen,
Frankri
jk verlaten, keerde in 1840 terug,
werd in 1818 commissaris der republiekvoor
de departementen Nord en Pas-de-calais,
leidde de oppositie tegen de napoléontische
politiek, werd deswege tot deportatie veroordeeld,nam de wi
jk naarEngeland,keerde
in het geheim terug,werd in 1853 herkend,
6evat, en naar Cayenne overgebracht.kreek
za 1859 eratie, richtte in 1868 ,,le Reveil''
op, die dadeli
jk van regeeringswege werd
Fpgeheven, vluchtte naar België,werd na 4
bep
- t. 1870 door het departementSeine tot
lid van de natiohale vergadering gekozen,
kreeg in 1871 zitting in de Commune,werd
tot burgerli
jk oorlogsgedelegeerde benoemd,
leidde den strijd tegen de geregeldefransche
trocpen,b'ceftothetlaatst1id van de cem-

enz.; zi
jn kleine portretten hebben hooger
kunstlvaarde dan die op groote schaalen
vertoonen een zeldzaam relief;goedeafdrukken van D.'s gravureszijn zeldzaam en zeer
gezocht.D.verkreeg van Karel l van Engeland den titelvangraveurdeskonings.
Dellf,(JacobW illemsz.)zoonvandevorige,
geb 1619 te Delft,overl.1661,schilder en
graveur,maakte zich de wi
jzevanbewerklkg
van zi
jn vaderin die mate eigen dat beider
wèrken moeili
jk te onderscheiden zi
jn;het
Ri
jksmuseum te Amsterdam heefteen mansportret van hem.
Delff (Hugo Heinrich Karl)Duilchphilosoof,geb.llAug.1840inSleeswi
jk,studeerde
te Tûbingen,Mtinchen en Kiel,moestwegens
langdurig zenuwli
jden zijn academische loopbaan opgeven,en vestigde zich alsboekhandelaar; hij is een beslist tegenstander der
mecbanische wereldbeschouwlng en wil de
natuur alleen Ilit de idee des tevens verklaard zien;hiischreef: ,.
ro,f.na ,ro,fac?
zfcy'.
Eine f'/lï/pypzyhi:des .
Lc&czlt
dïg:s '
ttnd del.Tltqt
(2 dln., Leipzig 1872) KItltur lfzlff Relegion
(Gotha 1875), Grl
xndzage der A'
o/fzf
gïck/'
lf/v,
sgesclticltteder Relegion(1883),voortsDieAt
xuzafprobleme der f'/lïlpdpz/lï:%nd J/elwïpzl(1886))

.

w

Dellkallw.

1985 -

Delfstofl'
en

Philosophie de8 Gp?zldr
ff,
: (I892), Glqttbeltube- de nieuwe gemeente kreeg eerstin 1825,bij
Jr
p/l/lfoll,
:ein'
es'
lfolplptfcrzètvzNaturthlscltel-.
u(1.879)) lton. besluit van 3t Juli den naam van stad ;
Das rierte.
A'
?(
f0>#:/ï'
l?
,
?/l(1800)enDante-stutlien. in den eersten ti
jd kwi
jnende,deed zi
j verHàjoverl.Nov.1898.
schillcnde vergeefsche pogingen om btjhet
Dellkauw.Buurtin(
legcl
reenteVri
#
jenbal
l. naburig Rotterdam,waarmee ztjdoordebuurt
Dellland. 1)Voorlnalig baljuwsclap van Schoonderloo reeds was verbonden,ook adhet graafscllap en de provincie Holland,be- mi
nistratiefte worden ingeli
jfd;laterbloeide
sloeg het land tusschen Ri
jnland,Schieland, de stad en telde in 1872 bi
jna 8300 inw.;
de Alaas en de Noordzee;oorspronkelijk tot aan de Nieuwe M aas gelegen, wier hooge
Noort
l-llolland gerekend, werd hetlaierbi
j vloeden door een sluis in (1e Delfshavensche
Zuil-llolland gevoegd ; het komt, m et llit- Scl
lie enverschillendedàjken(Zeedlik,Havenzondering van Rijswi
jk,dateen afzondel'
li
jk di
jk,Matllenessedijk)moestenwordengekeerd,
bl
tl.juwschap vormde,overeen l
jken
net hettegen- heeftde stad,ten deele openaandezedi
woordige hoogheemraadschap D. 2)In het gebouwd,een zeer onregelmatig aanzien ;de
bclleer van den w aterstaat een hoogheem- f
raaiste deelen zijn de Oude haven en de
raadschap van Zuid-Holland, tusscllen de
Noordzee en de Maas,omstr.30.000 bunder
groot;is verdeeld in de W est-Ambachten en
deOost-Am bachten;hetbestuurzeteltteDelft.

Delnco.(Melchiorre)Napolitaansch staats-

man en staatshuishoudkundige,geb.1 Aug.
1774 te Leognano, overl. 2t Juni 1835 te
Teramo, was van 1806- 16 lid van denstaatsraad van Napels,en werd na dc restauratie
tler Bourbons president van de algemeene

Nieuwe of Achterhaven. D. werd in 1488
door de Hoekschen verwoest,in dcn nacltt
van 10 April 1572 door den graaf vanBossu
overrompeld, 14 Nov. 1775 door een watervloed zwaar geteisterd.Aan deAchterhaven
het standbeeld van Piet Hein,het werk van
J.Graven te 's-Hertogenbosch.
DelfshavellselleScllie.vaartvan Overschie
naar de Maas te Delfshaven,gegraven einde
14de eeuw,krachtens het in 1389 door gtaaf
Aalbrecht van Beicren aan Delft verleende

commissiederstaats-archieven:zi
jnbakendste
werken zi
jn:Memoriestoriclte della o-éwîfll/fccf privilegie om naarde zijde van de Maaseen
diSt
xzlMarint
l(1804),Rickerche.
:lf/rerocczrf/f- haven aan te leggen.
tere della gïdf?.
ï.
:prM#t
nzzttz Romalba e dei .
Sk
z
fp/
,
'
Delfstofren ofMineralen,(Mineralia),alle
cttltori.(Napels1701 en 1815,Flor.t8t5),Pest- a1s bestanddeelen deraardkorstvoorkomende
.

sieri t
sîf 1@ storia e :?
,
I l'incertezza ed A'
zl/f/ï/ïft'
f homogene anorganische lichamen; de D.

dellq zlîpt
p.
sïzp,
tx (Forli 1806, Napels 1809 en
1814).ZieomtrentD.:F.M ozzett'l,Degli.s/zftïfï,
delle p/6ré e delle '?/'
rf?
*
fdi.
A/k/c/?
z
ïpoo-t
?Delfco
(Teramo 1835).
Delnno, turksche stad,zie Delvino.
Delfs. (Moritz) Daitsch schilder, geb.18
April 1823 te Segeberg,werd opgeleid aan

de kunst-academie te Antwerpen enzettezi
jn
studiën te Pari
js naar H. Verneten onder
Troyon vllort:voornaamste schilderwerken :
oefecht bei Kolding,23 Al
lg. 1849 (1868,
Hamburg,Kunsthalle),SchlachtLeiW aterloo
(t869), Auszug der franz. oefangenen aus

bezitten geen Organen, behoeven dus qoen
voeding,groeien niet van binnen naarbulten
maar slechts door uitwendigetoevoeging van

nieuwe deelen gedurende haar ontstaan,bli
jven in stand tot een uitwendige oorzaak
haar doetvergaan,enm issen hetvermogentOt

voortplanting;de delfstoffenalzoozijnnatuurvoortbrengselen zonder levenskracht en zonder eenige inwendige beweging;zi
jontstaan
niet door voortteling, en haa,
r toenemen in
grootte is geen gevolg eener inwendigeont-

wikkeling maar alleen een uitwendige bi
jvoeging oftrapsgewi
jze ophooping van geMetz (1878),W interlandschaft mit franz.Ge- lijksoortige homogene deelen; de uiterlijke
stofen worhen
fangenentransport wxhrend desDeutsch-Frin- verschillen tusschen de delf
zösischen Krieges (t879),GefechtbeiOeversee 6 Febr 1864 (1883).Ein Pferdemarkti
n
Norddeutschland,benevens anderehistorische
stukken,veldslagen,dierstukken:Rinderheide

an der Ostsee (1889) enz.

Ilelrshaven. Voormaligegemeentelf1ZuidHolland, in 1886 m et Rotterdam vereenigd,
vormt m et andere gedeelten der gem eente
Rotterdam het derde rotterdamsche kiesdistrict.De gemeente D.werd omgeven doorde
gelneenten Rotterdam,Katendrecht en Schiedam,besloeg ruim 480 bunders enwerd door

teweeggebracht door het verschil van schei-

kundige bestanddeelen; hetzijn meestallen
vaste lichamen; slecllts Onder zekere voorwaarden kunnen zi
j vloeibaar enluchtvormig
optreden;deD.makentezamen '
tdelfstosenri
jk

uit. De bepaling ltomogeen,beteekenende dat
een lichaam,om tot de w are delfstosen ge-

rekend te kunnen worden,over zi
jn geheele
uitgebreidheiddpzelfdephysischeenchemische
eigenschappen moet vertoonen,zondert van

de D.alle saamgestelde gesteenten (zie Ge-

steente) af, die als vermengingen van verde Nieuwe Maasdoorsneden;zijbevattehet schillende delfstofsoorten zi
jn tebeschouwen;
stadjeDelfshaven en debuurtSchoonderloo. homogeen zijn alle delfstoYen die op zichDe stad D.ontstond tengevolge van een pri- zelf enkelvoudige lichamen (elementen) of
vilegie van 1389,waarbl graafAalbrechtvan bepaalde scheikundige verbindingen zi
jn.Om
Beieren de stad Delft toestond een haven hun herkomst worden eenige uit de ontbinnaar (
le Maas aan te leggen ; aan den m ond di
ng en vervorming van voorwereldli
jke,bedier haven ontstond Delfshaven,tentiidevan werktlligde overbli
jfselen ontstane en in den
Filips van Bourgondiëreedseenvolkri
l
:
'
k vlek; schoot der aarde begravenm assa/s,alssteentijdenshetgrafelijk bewind en gedurende de kool, barnsteen,asphalt,mede naar het ge-

republiek behoorle hettot Delft;bij deom- bied van het delfstofenri
jk verwezen. De
wenteling van 1795 weigerden de bewoners D.kunnen uit zeer verschillend oogpuntworhet bestuur van Delft langer te erkennen den beschouwd, eerstens als scheikundige
111.
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grondstofen en bepaaldeverbindingen,onder- Plexen vereenigd, die uit een menigte naast,
scheiden door hun saalnstelling enbi
jzondere, over en door elk-ander gegroeide induviduen
uitwendige eigenschappen, a1s door kristal- zi
jn saamgesteld. Totzoodanige aggregaten
vorm, dichtheid,soorteli
jk gewicht,optische behooren ook de als veranderingsproducten
omstandigheden,als glansenkleur.De onder- van vroegere delfstoien tp beschouwen zg.
scheiding en beschrl
gving der afzonderli
jke pseudomorphosen. Een groote beteekenis
delfstofsoorten, waarvan men een 1200-tal heeft in den nieuweren tl
gd het microskoop
kent,is de taak derbijzonderedelfstofkunde ten opzichte van de delfstoYen verkregen,
of mineralogie;het onderzoek naarharegeo- daar het m et behulp van dit instrument
logische verbreiding en naar haar beteekenis mogeli
jk is geweest de :jnere anatomische
ten aanzien van den opbouw der aardkorst, structuur te onderzoeken en bel
angri
jke genaardewetten volgens welke zi
jinelkanders volgtrekkingen omtrent het ontstaan eener
nabi
jheid kunnen voorkomen, naar de ge- delfstofte maken.
schiedenis van haarontstaan en ontwikkeling,
Ten aanzien vanïtuaï.pltysisclteeigeltschappen
behoort voor het grootste deel tothetgebied zà
jn de delfstoien onderscheiden door haar
van de leer der gesteenten of der petrogra- samenhang,haar verhouding tot reuk,smaak
phie, die een onderdeel is van de geologie en gevoel, en totlicht,electriciteiten magneof geognosie; de lithurgiek is de leer van tisme; de physische eigenschappen der D.
het gebruik dat van dedelfstoFen kan worden zi
jn in het algemeen de zoodanige,welker
gemaakt t0t het voorzien in lnenschelijke waarneming geen verandering in den aard
behoeften.
van hetteonderzoeken lichaam teweegbrengt.
De eigenschappen der delfstoFen, die de Van de physisclle eigenschappen is de met
jke den samenhang,inhetnauwsteverbandstaande
hoofdzaak zi
jn van baar wetenschappeli
kpl
rii
s
alla
en
beschrijving,zi
jn van drieërleiaard,en heb- s
jtba
rheeind volgens vaste wetten van de

ben betrekking op den rolmt(uiterlijlte ge-

de kristallàjne massa's,een der

hang,soortelijk gewicht,invloed op demenscheli
jke zintuigen,verhouding totlicht,electriciteit en m agnetisme,tezamen depllysische
eigenschappen geheeten),enopdescheiklotdige
geaal'dlteid (soort der saamstellende stoffen,
hoeveelheid van elke stofenz.)

een derbelangrijkstehulpm'
lddelenisvoorhet

kristalliseerde, kristallijne en amorphe;qekristalliseerde ofregelmatige delfstoFen zl
jn
zulke die naar zekere wetten gevorm d zàin:
door regelmatig verdeelde enoorspronkeli
jke
vlakken begrensdeindividuen,wiermolekulen
in een bepaalde orde zi
jn gerangschik-t;kristalli
jne of onregelmatige delfstoffen noemt
m en die welke in haar uitwendige vorm ontwikkeling gestuit zi
jn, doch wier physische

ten zijn deze somsmoeili
jk waarte nemen,

daante,inwendige gedaante,tezamen dem or- voornaam ste, daar zi
j van de gedaante van
phologische of geometrische eigenschappen een l
ichaam geheel onafhankeli
jk,derhalve
geheeten),denatltllrkllndige.
gcctf'
/'t
'
//léï#(samen- steeds constant, standvastig is,en zoodoende
nasporen van den aggregaattoestand vaneen
li
e
e
cn
llal
am
icha
;al
ond
n ve
er
rst
de
aantmaggr
enin
ega
he
att
ao
lge
est
mee
andnva
den
vasten, vloeibaren of gasvormigen staat Van

een lichaam ; waarschllnlàik kunnen aldeze

Naar hun
mene
n de
Inode
rpho
lfst
loogi
ie
sc
nhe eigenschappen drie verschillende toestandennogveelvuldige
verdeelt
allereerst in ge- wi
*
jzigingen ondergaan,doch biJde gassooren hoewel de vloeibare licham en zich in dit
opzicht d
i* ziqh
de
ui
zde
e lijker vertoonen, laten ZJ
ook bi
#
j
'
niet met zoo groote juistheid

bepalen a1s bi
j de vastelichamea,dienueens
zeer hard en zwaar,dan weer broos,week
en zeer lichtziin.Behalve de splàjtbaarheid
leveren nog hei vijlen en slaan tegen staal,

hameren,het buigen,het pletten,hetuittrekken en het krassen gegevens op waaruitzich
deinwendigelatentesamenhangsverhoudingen
l
aten afleiden; b.v.de dichtheid van kwarts
@
IS 7, die van topaau 8;als nu m et een stof
matigea bouw vertoonen, waarbàj de rang. op kwarts krassen kunnen worden gemaakt,
schikking der molekulen onregelmatig is,en terwi
jl de stofzelf door topaaskan worden
bij welke elasticiteit en koherentie in alle gekrast, zoo ligt de dichtheid van die stof
richtingen gelijkeli
jk werken.Tot de eerste tusschen 7 en 8.MFordt een lichaam in een
groep, gevorm d door die delfstoffen welke richting, waari
n geen splijtbaarheid VOOrbegrensd zijn doorgelàjke vlakkenmetrecht- handen is, gebroken, dan vertoont zich de
lijnige kanten en hoeken,welke geolpetrisch zg breukvlakte, die schelpvormig wordtqekunnen worden gemeten,behoorenuitsluitend noemd Wanneer zi
j verhevenheden en ultde zg.kristallen (zie aldaar);totde laatste hollingen vertoont die met het afdruksel
behalve de vloei- en luchtvormigeslechtseen van schelpen 0V0r00nkOm0n, en Zich Verder
klein getal vaste delfstofsoorten,a1s L.v. de glad, effen,splinterachtig,bladerig enz.kan
opalen;het meerendeeltlerdelfstoffenbehoort voordoen.9e dichtheid en hetsoortel
iik gemolekulaire geaardheid m et die der gekristalliseerde delfstoffen volkomen overeenko
d
iemt; amorphe of vormlooze delfstoffen ziin
welke uitwendig noch inwendig eenregel-

tot de kristalli
jne. Vele delfstofen, vooral
toonachtige, zi
jn slechts schijnbaar amorpla,
aangezien zi
j uit een zeerinnige opeenhooping van microscopische deeltjes vankristall'
linen aard bestaan.Overigenszijn deindividuen van het delfstoffenri
jk in het algemeen
betrekkeli
jk slechtszelden geheelvxijenwat

wricht zàjn evenzoo physische eigenschappen
die bi
j de onderscheiding en soortbepaling
der delfstoien een eersteplaatsinnemen.Het
soortelijk gewicht der D.ligt tusschen zeer
wi
jde grenzen (iridium 21- 23, aardolie en
aardwas 0.6 en 0.9;echteris bi
j de meestverbreideD.,b.v diewelkegesteentenvorm en,
haar vorm betreft volkomen volvormd,inden een soorteliik gewicht van 2.
5- 3 5hetmeestregel daarentegen tot aggregaten en Com- voorkomenhe. ln het nauwste verband met
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demorphologischevolvormingvandekristallen
onder de delfstoffen staan verder een deel
harer optische eigenscllappen, a1s llaar
eenvoudig of dubbel lichtbrekend verm ogen,
het voorhanden zi
jn van een oftweeoptische
assen, hare verhoudi
ng tot gepolariseerd
licht, hare kleurverscheidenheid naar verschillende richti
nyen enz.; de wetenscllap
heeft zich een m enlgte vernuftige instrumenten, apparaten en methoden voor llet onderzoek naar de optische eigenschappen der D.
verschaft, a1s de verschillende polarisatieapparaten,den stauroskoop,den dichroskoop,
de instrumenten totmeting vanden brekingsindex 0n Van de hoeken der optische assen,

licht door te l
aten (pelluciditeit)onderscheidt
men de D.als halfdoorzichti
g,doorschi
jnend,

alleapparaten die voor'tbijzonderenalzijdig
onderzoek of voor de diagnose der D.van
hethoogstebelangzi
jn.Andereoptischeeigenschappen die lnet den kristalvorm niet of
niet direct saamhangen, zijn de glans, de

Ook in geringen graad, eigen aan de nietmetallieke D. Van minder beteekenisvoorde
soortbepaling, m aar van groote theoretisclle

aan de k
De
antg
en
landsoo
dresrchD.
ijne
wo
ndr,
dotnd
no
ao
arsz
ci
h
jn
i
jn
ho
ened
(opact).
danigheid m etaalglans, diamantglans, glas-

glans, vetglans, paarlmoerglans, zijdeglans

genoemd ; naar de sterkte van den glans
ondersclieidt men sterk-en zwakglanzendeD.,

terwijlwaar glansgeheelontbreektvandoie,
matte D. wordt gesproken; de metaalglans
gaat steeds gepaard metondoorzichtigheid en

zekere(metallieke)kleurnuancenengeeftden
metallieken habitus van een delfstof aan ;
anderszàjds zi
jn niet-metallieke glans, nietmetallieke kleuren en doorzichtigheid,zi
jhet
belangrijkheid, vooralwegens de betrekking
totde symmetrie der kristallen,zi
jn deelec-

kleur, de pelluciditeit of het vermogen om trische en thermische eigenschappen der D.,
licht door te laten enz.De invloed die de a1
s b.v.uitzettingbiiwarmte,warmtegeleiding
D.op de zintuigen vanden mensch uitoefenen enz. Daarentegen i
everen de uitkomsten b!J

zi
jn zeerverscbillend;watden reuk betreft, proefnemingen voor deblaaspàjpvelegegevens
deze is afkomstig van ingemengde ytofl'
en tot de soortbepaling derD.op;voordeblaasenz.,de m eeste hebben geen reuk;naar den pi
jp bli
jken de D. onsmeltbaar of vuurbesmaak verdeelt men de D.in smaak en geen stendig, moei
li
jk of licht smeltbaar (met of
smaalk bezittende D.; de smaak- van D.die zonder opblaring,en waarbi
jzi
jtoteendoordeze bezitten kan Z00r verschillend ZI
Jn: scll
ijnend glas, een email oftot een sponssaamtrekkend, prikkelend,verkoelend,zout- achiige massa overgaan),envlt
zchtig;Kobell
aclltig,bitter,zoet,zwavelachtig,lnetaalachtig

heeft voor de smeltbare D.een schaalvan

enz., terwi
jl enkele smaaklooze zich onder- smeltbaarheid saamgesteld,doormiddelwaarscheiden doortlatzi
j aan detong vastkleven; Van m ell, op de wpze alsbijde dichtheidsde smaak der D.hangt overigens afvanhaar schaal, de smeltbaarheid van een delfstof
sclleikundige bestanddeelen;smaak is alleen vergeli
jkenderwijzekanbepalen;dezessmeltwaar te nemen aan D.die in wateroplosbaar gradenzi
jnaanvangendmetdelichtstsmeltbare
nen
de
zi
zid
eoe
nn
van hetg0voelkun- delfstof:1)anti
zi*
#
in (z
outD.
en);
tcehn aa
moonglans,2) natrolith,3)alvon
or
met 00n vettige mandin,4) straalsteen,5)orthoklas,6)bronoppervlakte (speksteen, talk, kalk), zacht ziet.Magnetism e bezitten slechts enkeledelf(asbest),ruw (puimsteen),koud (edelesteen), stofsoorten ; polair magnetisme vertoonen
klevend (toon, klei); door hetgezicht laten platina en lnagneetkies en vooralin staatvan
zich meerdere merkwaardigekenteekenen der ontbi
nding verkeerend magneetijzer (natuurD.waarnemen,a1s haar glans,doorschi
jnend- lijke magneet); eenvoudig magnetisch,door
heid en straalbreking; dekleurderD.kaneen magneten wordende aangetrokken, zi
jn met
wezenlijke,met de scheikundige substantie name i
jzer,magneeti
jzer,magneetkies,ennog
jzerbevattende delfstoffen ;dikovereenkomende zi
jn (gekleurde,diochromati- eenige veeli
scheD.,a1sgroen malachiet,blauwekopervitri- wi
i
s is er slechts een kleine hoeveelheid
@#
'l
jzer in een dclfstofnoodig om dithet verool,roodvermilj.),ofzi
j kan berustenopeen i
bijgemengd vreemd pigl
nent(verontreiniging), mogen te verleenen op de magneetnaald te
o@i
fls echter eerst na vooraf te
waardoor op zichzelf ongekletzrde D.in ge- werken; dikwi
F
kleurde (allochromatische)wordenveranderd; zi
jn gegloeid gesmolten. de scheikundige
zoo is b.v.smaragd door chroom oxyd groenBi
j het onderzoek naar
gekleurd beryll, enz.; aan eenzelfde delfstof geaardheid, de scheikètlbdige é,
#60î.
Sc7?(4.
/?
.
/?é0
1van
zi
in niet zelden verschillende kleuren w aar een dellstof, de soort der stofen die in een
##
jn(kwalitatieveanalyse),
te nemen;zoo zi
jn erb.v.inwendig rood en delfstofvoorhandenzi
uitwendiggroen gekleurdetoermal
i
jnkristallen, de hoeveelheid van elke stof (kwantitatieve
diopsiedkristallen, die aan het eene einde analyse), bedient men zich in het algemeen
groen, aan hetandere kleurlooszijn,en ook van dezelfde methodena1sbi
jdeanorganische
vele, 'lie, a1s l).v. de agaten,gevlamd,ge- scheikunde, 0n slechts terwille eener snelle
streept,geaderd,gevlekt,gestippeldzi
jn;ken- bepaling maaktmen bi
jvoorkeurgebruikvan
merkend is voor vele gekleurde 1).ook de den zg.drogen weg metbehulpvan deblaaskleur harer Pulvel's; door uitwendige schei- pi
jp; bij het onderzoek van deze categorie
.

'

kundige werkingen kunnen de kleuren der van eigenscllappen kom en allereerst in aanD. veranderen. de D. kunnen ,,aanloopen''; merking de scheikundige reacties. De scheide op deze wiize ontstane kleuren (aanloop- kundige saamstelling kan slechts door een
kleuren) znn oiover de geheele oppervlakte nauwgezette kwantitatieveanalysewordenge-

geliik ofop onderscheidene punten verschil- vonden,terwijl de chemische reacties louter
lenh; in het laatste gevalverkri
jgen de D. tot de meer of minder nauwkeurige kennis
een bont aanzien (regenboogacht'
l
'g, enz.). der kwalitatieve saamstelling leiden. Deze
Naar den graa'
d van het vermogen derD.om

laatsteeenvoudigescheikundigeproefnemingen

pelrstolrell.
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worden langs den drogen of langsden natten

weggedaan;bijdemethodevanondprzoeklangs
den droken weg bedient men zicltvan de
blaaspiip, met btjvoeging van vloeimiddelen
(soda,Lorax);alduswordengegevensOlntrcnt
de slneltbaarheid, het ontwillten van vluchtige stoffen, desublimatie vanzekel'
ezelfstandigheden, de aanwezigheid van een Of
meer kcnmerkende m etalen ellz. verkregen,

pellstofren.
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derllng '
Valttleze(lrdcnwortlcnd.emccstenog11ltweeolldez--

o'
rden vertleelil,(11e tler watervrljelt (anltydrlscltc),cn
derwaterltoudetldcll(lïydroxldlsclle)1)e Slllkaten wortlctt
Audatuslctgroep, Tflevlna11.1ngrocp, Epidotgroep,()liv1l1-

ln de vtllgellde ,yllatuurlyke groepelt'' onderverdeeld

groep,Mrlllelllletgroep,Grallarttgroep,Helvlnggroep,Skapolttllgroep, segllcllllgroep, Gllnlntergroep, Cllntollletgroep, Clltorletgroep, 'l'alk- en Serpelltingroep,Augieten ltoorlllllell(.
lttgt'tlt!p, Cordlertctgroep, V'eldspnatgroep,
zeolitllgrocp,Tllollgrocp,llencvens cen aanllangsel,allerlelMctaalslllkaten.
1(.lasse V1.. O 1-ganisc1te ve1-1)lndiltg (.
,)l, tcll

deele dclltflallllllablllell der oude delt
-stofkullde),ntctde
Waarbi
j de kleur Van de vlam die de verordell vall (1e Z()Itt()ll (ler organisclle ztzrell,lttyolwatcrstoflkn er1 lIRrsen,cn ecltaalïllallgscl-Kolcn.
schiinselen dle bi
j samenslnelting'metandere Het kenteeken van een bi
jzonderedelfstolstofen W ordon Vorkregen en Waargenomen,
oort is de bi
jzondere wijze,waarop zijziclt
een belangri
jke 1o1 spelen. Bi
j proefne- s
mingen langs den natten weg gaat ltet in in hare saamstelling en eigenschappcn voor-

hitte stof oylevert,en de producten el1ver-

hoofdzaak om den graad van oplosbaarheid
van een delfstof in water of in verschillende
zuren, de daarbij optredende ontwikkeling
van gassen, de afscileiding van enkele be-

doet. Behalve de bovenstaande,meer zuiver

wetenschappeli
jke rangschikking,wordenook
andere vcrdeelingen qevolgd,waarvanenkele
daarnevens in stand zl
jn gebleven.W ordtals
ondslag van rangschikking genomen hetl)estandtleelen (b.v zwavel,kiezelzuur)enz;de gr
tanddeûldatingrootehoeveelheidofmetbi*jin water noch in zuren oplosbare ofontbind- s
zonderekenmerken indedelfstofvoorkomt,dan

bare stoFen rnoeten met andere zelfstandig- kunnen 3klassen worden gevormd:Metalloïden,
heden worden saamgesmolten,om hen daar- Metalen en Organische verbindingen.Andere
dooroplosbaarenvoordeanalysetoegankeli
jk stelsels van rangschikking zijn gegrond op
te m akeu.
kristalvorm, hardheid, dichtheid. Een der
De
mt
a
ndepogingen om de in de natuur voorko- m eest bekende en m eest practische rangD.kunstmatig door het experilnentte schikkingen is die in Metalen,Aardsoorten
imiteeren.berusten hierop,dat de elementen en Gesteenten,Brandbare delfstoien enZousynthetisch tot een verbinding worden saam- ten. De voornaam ste delfstofen ZIJ!I
(voor
#
gevoegd, of anderszi
jds daarop datvoldaan
ere bijzondeal
rhe
de
ntiz
pha
be
si
ce
hebi
p
jlaa
detsge
):noemde
wordt aan de voorwaarden waarop een reeds nad
op hun
bestaande verbinding een vasten kristalvorm stoffeMnETA
1:L()ll)EN otl1let-nl
etalen (zulke D dl($ovcr
aannem en kan. M et behulp der sublimatie,
11et gellet,t(1(,lt lltetattlglans ltllssen,weillig ()f geel) gel
e
l
dl
l
l
gs
ve
r
l
l
ï
t
l
g
e
l
t
5
,
0
0
1
wa
r
l
n
t
e en clectrlclteit llezltten,
Van de inwerki
ng van gassen en dampen op
en veelal ()f ultslllitend lllvloelllaren en gasvilrnllgelt
sterk verhitte lichamen,het smelten en optocstand voorkolklen) Zuu rstf)f(Oxygenium)1ll1774
lossen van vloeistoFen, enz-, heeft m en op
door Prlestley olltdekt. nlaalxtéellvljtdevaltdedaltlpkrlngslucllt clt éelkderde van (1egelleele nardnlassa Illt,
dit gebied zeer bevredigende en belangri
jke
llezit groote gellelgdlleid oldtzicllnlet allerleilicltanlell
resultaten verkregen.
te verllllldelt (dle te oxydceren) en (iaarldtcde nieuwe
De delfstofsoorten zie
llcllalllen (oxydel), zllrell) te vornzen SV aterstof
i
#n, gcli
jk reeds werd
(Ilydrogenlllnl), llrandllare llltrllt, llestanddeel va'l llet
aangemerkt,scheikundige zelfstandigheden en
water erl vele anderellcllanlen,wordtkunstmatlg ververbindingen ; scheikundig-analoog saamgekregen lllt ljzervljlselofzi11k nïetverdlzndzwavelzullr,
stelde D. vertoonen dikwi
katt olltstllltelt u-()rden el
jlsgeli
jke kristalt verlllndtzlclldaarlli,jscllel-

zii
#
Jn isomorph (zie lsomorphie);aner ook in verschillende
derzi
jds kunnenkriesctht
alliseel-ende D eenzelfde
kristalstelsels
scheikundige saamstelling bezitten (zie Heteromorpltie): de erkenning van de belangràjkheid del'scheikundige saamstelling vindtook
llierin llaar uitdrukking datbijde systematisclle rangschikk-ing der delfstofsoorten dikwijls van scheikundige beginselen wordt
llitgegaan.Men rangschikt op diengrondslag
V0rlN0n,

de D.a1s volgt:

kllndIg met zullrsttlftotwatttr,geett,lnet koolstofscltelkuntllg-vcrlloltdcn,llclltgas,is 11 en eenltalfnlaalllcllter

dan de tlampkrllpgslllcltt, K oolstof (Car1)onlltllp),
vast,reltk-cllsltlaakloos,onsnleltllaar,sleclltsopltlsllaar
ln gesnlolten (zel',koltttvoorln versclllllendevorlklctl
Gekmstalllseerde kool (dlnntallt, graplliet, anth1aclet),
PlantaardlgekoollltlloutskooleI1zwartsel,Dlcrlijkkool
1lllleellzwart,nletzlltll'sttlfstllketkllndlzverllolldelt()flltj
g'stlllg vanplalltttnstofl-eltetL1))Jl:eltandelingvan kalksteeltofkrtjtntetzwavelzuurenz ontwlkkeltzlcltkoolzutlr dat zwaal'tler ls dan de danlpkringsluclltelleell

prlkkelenden slltaak geeftaalllliereltwiln - Stlkstot'
(Xltrogenlum,Azotunl)kleur-,reuk-e11.smaakloos,nlaakt
1)1,Jl
1a viervljftle van detlanlpkrllàgsluclltult,geeftntet
d(!zuurstofscltelkundlgverllolldenlletsalpeterzlzur,M-tll-dt
vp1.
-kregell1)j llet1l
1eellafgesloten rulnlteverllranden

Klasse 1 E.lell1e11,tcn eltltllnlle Is()l'1or1)1l(,vernlcll.van v1ll(.11t'gt.lstofl-en.
glnge11,oll1vat de ordettdcr sletalloldelte11.(1e1-Aletalc11
1Nlasse l1 Z M-avelve1-1)l11d111gelt (tcn (l(
)el(,tl()
Zlcarel(Sulphur)licht smeltbaar,wordtgel11tlanllttalllll.ellderoude deltstofkll11(1(!)(.
,11dt,verlllkIdt11n zwavelkies en gips,en
gellvan ltetsttle11ttlnl,llet tcllul-l111-t1.lletal-se11I(.tll'1,Ilet vonden als erts i
11nttnloot1 c11 llet 1)lsn'
tut;onlvatde (')l-llelltler lilt'.nvotl- gel
e
ge
n
i
n
de
na
bà
jheid van vulkanen,geeft
dlge Sulhtlen,derS111tozoutellclldtlr (.
)NystllfllI-l'lcll
lnet zuurstofverbondenzwavelzuur,m etzuur1(lassc 11l ()xydel1,naet (1e orde11der A,111)-(1rltlelt stof en waterdampzwavelzuur-& /z
/flfsl,zeldcn der 11),dratellof11)-(
.11-4.,:)-tlt)ll
1(lasse lV llal()ld7,()lzten,'
lll.(,t (1t,()1-(1(:14 (1e1-1'
iltl11- zaam,vooralgekenl
ne
r
kt
do
or
d
a
t
ve
le zi
jner
vollfllgeltaloldzoutellel1der 1)u1)1)e1t.1l1f)l-1tltwltcl1l)u1)1)elrbindingeninhoogelnatekwali
jkriekendzi
jn,
tluorlden en a1saallllangsel de OxyclllorltlellellOxyflufl- ve
vertoont overigens groote overeenkomst in
rtdel1.
1(lasse 'k- Zuu rstofzo11telt (()x)zoutelp) nlet t1e scheikund. eigenschappen met zwavel.Pltosorden der Alllnllllatt,n ell(Perratell,11()1atell,Nltratell, ./
?7?pr?r.
s, wordt verkregen uit phosphorzuur,
Carllonatell, Selcnleten, Arstanletell clt A.Iltlllltllllf,ten, e
n dit laatste uit witgebrande beenderen met
Sultaten, Cltrolllaten,Afolylldate11,svoltralllate11ellUrnzuur overgoten,is kleurloos,doorzichnaten,rfelluraten,Pllospllaten,Alsettlatell-Alltklllollinttlll, zwavel
s/
'
-altalllilatel,, Nlflllattan e11 Tal1t11l11te,), SI11lxatcl,, '131ta- tig,wordt,aan het licht blootgesteld,geelen
1,atcn,Zl1-r-f)lt1aten,'11110ratetl,Statllkate11,Ve1-lll11(.
1:llgel'
tder ondoorzicl
ltig,ontwikkelt in de luchtlichtenSillkatetl,lllet'l'ltanatell,Zlrcolllatel,,Nltlllatcn ()ltValladlnatelleltArerlllll(1tllgclldcr laatstgclkotlltld:zolltclt()lt- de,wi
tte?sterk riekendo dampen, werd 1669
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door Brandt te Hamburg ontdekt. K iezel

(S'
1llcl
-um , lcomt nooitin vri
J
'entoestandvoor,

is altijd verbonden lnet zuurstof, kiezelzuul'
,
maakt het hoofdbestanddeeluitvan demeeste
delfstoffen en is naast dezuurstof ook lloofdbestanddeel van de vaste aardkost, wordt in
verschillende soorten verdeeld :

a ItAvAltrrs, geM-olle kualts,011rtàgelllllttlg ofk()l'rt)llg,
dt)1iJllste stlolteltM-oldellltletpotlls11gesltloltelltlltglfts,

verder zalld, grlllt,lxelstecllllerpt
'ltrlsfal,doorsclltllelltl
lll zesz'Jdlgc zullell, 5-0()lal ln Z
'5:ltstxrlalld, Saksen e11
Bollelhlen - AVlltlratoell,vooraliltFralïltryk,tllalls valï
l1llllderbelallgdaltvroeger 1).
l1l)1,1Li-s'
l'l?l'
-'
NI',N,gellrulktals
vool-wcrpellvalkwceltle 1)()(t111(,1;111st,vloletkleurlg;otld-

tjjtls llcrtleltld a1s 1.1l(1dlal tegcll drollkellscltap, - de
cllalcedollln versclllllelldelslcuren(r()()d t'arlletltll,groell
cllrystlpaas), doozen, klloppen, knllxkcrs, -- (1e Jaspls
(llandlaspls, lxogellaspls); -- (1e tollaas, ook cllr)sollet,
()f goudstecn, scllooll geel, O()st-lll(.
1llà,Brazllle, -- de
sraaragd,lkeerllijk groell;Zuld-Allïerllta,Azl0,llollgarije,
B()1tc,l)1cn; - de zlrkoll,r()tld geklellrtl,ook llyacllltgclloenld;- de agaat,sclloollgeteelxelkd;lvunstvoorwerpcll,
klclne 'llllrtlcrelk; - de (l1)aal,nletllilzolltlel-ekleurlllellgellllg; - de grallaat?vooralde dtlnlve'
rroode vtlol-sleradcn - de toerntalpl1,llï versclllllellde klelzle11,1)j
ver:val-nting electrlscll,- de turkools,blauw ofgroellaclltlg; Perzle; - deatlular of nlaansteell,lllauxvacltlg
grocll;- de lallrador,nlet kleurwlssellng1ltlllauw,groclt,

geel en rood; - delazuursteen,llecrljk lllauw;ult
Slllel-le,Tllillet,Cltina; lleeldellen sleraden - c.TooN
ofltla1'
-f,sclleikuudlgeverblndillgvallklezelzultr(,ltalulltaardc,ntct'watervernlengdkneedbaar Versclkllleltdnaar
l'late van vermeltglllg nzetltletaaloxytlcn Lcenl()fgele

klel,tegels, en nlet tizerdeelen,celllellt, - ptltaal-de,
gr
ltjsnclttlg,nzetfijnkwartszantlvoorpottellaklterssverk,
l)J
1paarde,fiJneren M-it.voorpijpen cn aardewerk,porseleltlaarde (k-aollcl'l),deh'Jnstesotll-tvan klel,geeft
lltet klezelen glpsporccleln (Saksen, Frankrljk,Clllna,
Japan);- lel,spll
jtlaar,scllrllel,daklei,- geleaardc
of oker, verfstof; - trlpel ofpolkjstaarde;- llollls,
llkeest lll-tlln, voor aardewerk; - vollersaalde,grocllof
geel volltïolens.d V.
lIIZDSlaAA'
r De llaanl spaatwf'z-dtgebrulkt voor een spla,tllaargekrlstalliseerd 'lïetaal Verscllillentle soortcn: llellalve de adular,delallratlor ende
lazuursteen (als kostllare verfstof,ultranlal'tjn),ookde
pulnlsteen;de peksteen ;de ollsidlaan ()t-flesscltellsteen,
groenaclltlg zlvart,voor doozen,knoopeltellz,ook voor

sllig
-dellde Mrerktulgen en 'wapelïenllijdellewonersvalï
Zuld-Anlerika.e Si-.a1'1,N1'IJNsTè-1:NEN.Speksteen ofzeepsteen, vettlg op '
tgevoel,polt-stnllddcl,uitmaken van
vlelcken,vuurvast vaatwerk;- nleerscllullll,pp-pcnkoppen;serpentà'jn (opllietofslangensteen),groen gevlekt,
ltkortieren, pllarcn fGI-IAI'ME1t,nleestalgekrlstalllseerd,
ln dunne glanzende plaatles,vooralgrtlelten zuart;ln
Sillerle onder den xlaalll M'arla-glas als vellstelglas gellrttiIst g.Auoly-'
l',donkergrtlen tl41zuart,oolk1l1vpl()rotsstlortelt,1lllava,llazalt ellz - lllerttle llclltlol-t ()fllc d(!

11()oItNBIzIsxoy:llletzJ
1nesoorten-llergvlas,asllcst,allllallt,
gtlk)lstatllseerd ln ulterst IiJl1e llaaldles Ascltkrullcen,
tlltlll'andllaat-llnncn,laltlpenpltten,papler B o1.
-1u n1,1lt
vlllkanlsclle nllncraalbronncn, ltlct zuurstof velllondelï

als lloorzuur C1k1oor (Cltlol-lunl) llleest verllollden
lllet natmuln totkeukenzout,lleeft een gcelgroellekleur
en pmkkelelldell reuk, ls oplosllaar ln Mater (clll()or5:ater),Jodiun1,ln zeewater,ln l)lJ1laalleplantaardlge
en dlerli
jkevoortllrellgselen derzee,00kltleltkelellr()ltnen, verglftlg, ofhclneel (zle Levertraan) 11ronl)u 111,
lctlllkt slecllts ln klellle hoeveellleden voor,verllondell
nlet natriunl en nlagltesiunl en (1e zouten vau lletzeeuater en sonlnllge zoutllronnen F llto1-1u n1,lltetcalclllnllnvloelspaat,nloellilk te'
verkrljgen
METALEN,etlkelvoudige llcllartlell,ltteestalzwaar,lltet

lljzondel'en glans,ondotlrscltljnend,sltleltbaareltrekllaar,

onderschelden ln.gedegeneen crtsell,lnedeleenonedelc,
1lk llcllte en zwarc Gedegenenletalen ltonlen voor ln
zuiverelz toestand,ertsen z'
-jn nletanderestoFen vermengd - Edele metalen verblnden zicll lliet'ltet de

zuurstofvaa dendaulpkrlng,z1joxydecren(roesten)nlet,
onedeleltletalenwel - Llclltemetalellzljltllcllterdan
waterofnietnleerdanvtfmaalzo()zuaar;zMart,metaleltzp
''n vàjf-ofzneernlaleltzwaardel.
'daltwater
LIcH1,>! M 1:TA LJ'
!N K all11ltl of P otasslum
zilverglanzendenweek,llultengew verualltscllln zuurstof
Potascll, koolzuur en kall,ultlloutasclldoor ultloogen

gewoltnen;zeepzledert
'en,glasfallmeken.Salpeter,salpeterzuur enkall,grauMaclltlgwlt,gevornld 1)J
'verrottlug

van planten en dlereu,salpetergt-otten ()p Ceylon,Malta,
Slcille;geneesllllddel,buskrult 7:at1.
-1unlofSodlu nl.
Metckloor verbollden alskcukenzout;ultzeewater,ook
lnl'ortugal,'W estIndtecnzoutbroltltenluDultschland,en
als steellzoutult de bergen inW lllczlxa,Cordova;gezond-

Delfetoffen.
1lel(1s-ellgcneesmiddel - Soda,veel overeenkomstmet
potascll,ook gebrulkt :1n ververljen,zeepzlederl
jen en
glastallrleken - Glatzllerzoutwonderzotzt,van Glauller,
gelleesnllddel,llellltxstlng - Borax,vloelluiddel;soldeerell,vlttlrwel'k - A lu1lton'
1u 1t1,vluclttlge verlllndlllg
vallstëkstofe1twaterstllf - Salltïlak,zoutzlzur e1l loogzout,wltvaltklcur,vrocger llereld ultkanleelenmestlll
de Egyptlsclte provlllcle Allllllollltllll,Sa1anltltolllaculkt
als gelleesnllddel, el1 tot vertlnllellellsoldceren C a1(1lu111,een groot gcdeelte valldeaardrnassa,llestanddeel
van alle plaltten e11 dlersoortell,van groot belang door
zl
jnc verlllndlngell.'
&ltlelspaat, vloelsteen, vloelaarde,
anltydrlet, apatlliet - Met zlturstof verb-lllden ontstaat lvalk, dle Mredcroldk verst.lllllellde verlllndtngelt
vornït Koolzure kalk, 1)1
*i
J ltct llrallden vall kool-

zuur vlw( genlaakt, dtlor lllussclling ntetwater verlllengd; '
metselkalk,zulvttrlllgsltllddel,geneesntlddel,1)eIllestlllg - Marluer, vel'sclllllelld gekleurd, llouw- en

lleeldlïtluwwerk (Italle, Paros) - Krt
't,scltr'
livell,p()1p
'stell, llelltesten (Ellgelaltd) - Kallvsteen,lllnlergel,
drulpsteen. - Kalkspaat lllkleurltltlzc doorzlt'lltlgekrlstallell (llslaud) - Zwavelzure kalk glps v()()r lleeldwerk c11sleradelt, - alllast,wlt ofgekleul-dalsllïaz-nler
llewerkt Pllospllorzure lvalk,lloofdllestallddeelvanlleen-

tl(?rell - Cllloorkalk,voorbleekerten eltalszulverlngsllïlddel B a1-l11nl,zeldzaanl Totpoeder gemalen,wordt
lletalswltteverfstofgellrulkt Bljvuurwerkgroenllcllt
()t)k weleen z-attelïverglf - Strontium , zeldzaaln
De llase vall de strontlaall-aarde, aldus genoenld naar
eene stecnsoort 1)p*-Strontlaltll1Scllotlanfl;o0k ln dell
cttalestln op Slcilic,geeftr()()dll('1tt M ag1tesiu1u '
slct

zwavelzuur.llltterzout (Ellgelscll zout)ilIzcewaterell
vele llrollnelï(Seldlltz,Klssingell,Epsom) - Mtlt kf)()lzuur en kalk llltterkalk, als steellsoort tdoltlnlletl elï
als hgl1e wltte losse ltlassa (gelleesltllddel) - Metlvlezelzuur talk, glad t'
l11 vet ()p llet gevoel:vlelxkenzeep,
wagensllleer.A luItt1niuljï.Metzutzrst.verllonden,vorlltt

lletdealulllaarde(toollaarde) Gekmstalllseerdgeeltdeze
d.esapltler,sclloonelllauwekleur,de1-01)1,jn,roodekleur,
llelde edelgesteenten (111lletrivlerzaltdll1(lost-llldlc), de kollllld en (1e slttergel,llel(1e zeer llard en alspoeder
gellrulkttotslppen ellpolàjstllll;(1calulll,ooltfallrlek-

l
tlatlg ll()reltl.ververtif'll - Alltlllaarde,verllonden nlet
klezelzuur, gtatlt t(')slll(àtlxlcl
Z w A.
lt1.>,M 1',e1.ALF,x ,IJzer,zw 7,7,llardlt4 ;
$
Rekllaar,v 11 slneltentanlweek,oxydeertsptledlg(r()est,)
slecltts in nleteoorsteenen gedegell,veelv.nlzwavel,zwa-

velkles,of zuurstot-nlaaglleet'
àjzer,llz-ulllt'zersteen 1lï
Zweden , llusland, llultscllland en alldere landen en
werelddellell - 111lttlogtlvenswordtllct(zerertsznet
5 pCt kolen totgletpzer ofruw p
'-zer llewerlvt Slakke,
donkere glasaclttlge nlassa :an ltlezelzuur,alulnel1kalk-

aal-de.: 1)j llet sllïeltcn uit ltetljzerafgezondeld .l
)m01.'
verwpderlng van de kOolstofverkrljgtllïellsnleedpzer;
lllervan, door llljl-ot'gll1g vn111 zti!pct.koolstof,verklpgtnlen staal 1411Ix.lj7(-l'(11'a1lt1,doodekflp,roodaarde vitrltltll,voor Bcrltnscll blauw,voor lltkt,0()1tln de
gelteeskllnde M altgaalz, zw 8, ook wel ll1'ulllsteelt
gtall()eld1(1, v-ort'lt ve1-kregen ultllrttlnsteenelts eltisge-

uoollljltverllolldelllltcttàjzerAlgellleenverspreld,vooral
llï dell 11arts,Saksen, llollgarije,Zweden Gellrulkttlt
llel-eltllllg van zuurstofen cllloorgas,tot kleureltellollt14leurelt valt glas cn nllnel'alen K o1)alt,zw.8,7,en
N 1k lxe1, zw 8,8,koulen nleest ln vez-lllndlng llletelkallder,ook nletarscnlcum,of Illetarseltlcuntellzwavel

voor llard,llloeleltksnleltllaar Kollaltgeefteenesclloone

rozeroode ()flllauweverfstof S)'ltlpatlletlscllelnltt Nlkkel
lllet geel koper geeft '
llet llleuw zllver K ()pe1- zot)
genoellld llaar llet elland Cyprus, zw 8,9,lkaz.tl (5
,
z-/-;
Roed, sterk glanzend, nloelelpk snlcltllaar, snlecdllaar,
rekllaar, ln voclttlge lucllt spoedlg oxydeerelld,koper-

groell, somsgedegen,veelalnïetzwavelen'
lJzer,kopcrkles 1lt Zweden, ltusland, Engeland, delï llarts,llet
Ertsgellergte, Clllna, Canada, Peru Koper Inettlngeeft

llrons, gesclllttmetaal, klokspts;- lltetzink ofgalnlel
llleuw zllver.Koperen zyjlteverlllndlllgen zt-inverglftig

geelkopcr, l'oodkoper llladgoud, met zlnk el1 nlkkel

1$ls11tut,zw 9,8 Roodaclttlg wlt, llcht smeltllaar, gedegell. ln Saksen ell't Ertsgellergte,Soldeersel,1)1anlxetsel,kleurlng van glas cn porceleln, ook gellrulktzlz
de gelleeskllllde L ()od , zw. 11,5; llard l-i! 5Vc(?k,
llulgzaaltl,llcllt smeltbaar,glanzelld,tamcltk relxllaar,
oxydeertspoedlg Verglttig Met zwavelverlloltdell,l()odglalls, ln verfstoFelt loodwlt,nlenle; -- tot platell elï
llulzell,ook tot drukletters,ook totkogels - Ellgelaltd,
Spanle, dell llarts, Vereenlgde Staten.:1.
'l11,zw.7,3;
llard 2 - W eek,llulgzaam,llcltt snleltllaar,nlet gedegen.
W elnlg gellelgdlleid olllzlclïmetde zuurstofte verlliltden; daaronl gellrulkt tot vertinnen. Bllk, soldeerse1 gqreedscllappen. In Engeland, Saksen, Banka,B11lltoll Z1nk, zwaar 6,8; llard 2- 3 Grauwwlt, rekl'aar,lïlet gcdegen Metkoolzuur ofklezelzuur- galmci

ot kalanlijll; - nlet zMav-el- zlnklllellde ln Sllezlc

b elfstoFen.
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Saksen,Engeland,Clllna. - Dak-en sclleepsbekleedlng,

p
l-pen,gietwerk,geneeskunde oogkwalen.C11r()nliun1
.,
zw.5,9.Aldusgenoenl.dnaarhetGriekscltewoordcllrollla,
kleur. Als metaal van nlinder belang, lnaar lneer 1ll

ztjneverbindingen,dlealle zeersclloollegroenc,violette

gele,ofz-oode kleurelt opleverell. Bescltllderen vau glas
en porcelein. A nt1nlonium , zw. 6,7. Blauwaclltlg
wit, zeer bros, niet gedegen Met zwavel verllonden:
splesglans,vergif,geneesnllddel; - lltetlood tot ltltter-

Delrstofkunde.

steenten algemeen voor; de overige zijn
spaarzaam verbreid alstoevalligebi
jmengsels
hetzi
j in kristallijne aggregaten en in kristallen ingegroeid in de gesteenten,ofin holle
ruimten van deze en in gangen en beddingen
van bizonderen aard.Jvat de benoeming der

onderli
jke soorten betreft,ontbreekt een
specle.lnPraï
lkrl
jk,llongal
l
je,Spalje A1
-senlc1111,zw afz
dend beginsel;betrekkeli
jk zelden zijn de
5,7. Blauwaclttig grv
--s, ruw, sollts gedegell, veelvllldlg lei
nlet kobalt en àjzer.Algemcenverspreld,vooraltevllt- namen gevormd naar karakteristieke eigenden ln Dultscllland. 1lï verbllldlltg lltet zlllll'stot' tlll

schappen (b.v. orthoklas wegenszijn rechthoekigeenoligoklaswegenszi
jnscheefhoekige
spli
jtbaarheid,melanietnaarzi
jnzwartekleur,
eulinietnaar zijn gemakkelijke oplosbaarheid
n zuren);hetmeestzi
jn de namen derdelfbonden clnllaller, lergrood,verlt
llloen l1lSpall
jc(Al- i
nladen), Kl'aln, Peru,Brazklle, Mexlco,(.;lï1l,1t - Vt!l'- stoffen naar de vindplaatsen ofnaar eigennxogen onl deR salllellllang van de llltleste ldttltalellte namen gekozen,waarbi
j dan het achtervoegverbreken en zich daarntede te verllllltlen,alltalgalkla
el it (l
'et),lith wordtgevoegd (b.v.werneVergulden en verzllveren;splegelglas,llaronleter,tlltll'- s
nzonleter; metllt-p-,1;verglt lllver,%w.10,5;ltard r
iet,danalith enz.)
2-3 Glanzend,wlt,Itloelettjk slneltllaar,zeerreltllaar;
Ilelrstofkunde.(Mineralogie,vroeger ook
Ineest als erts; sollls gedcgell, als aderen.ln Mevlctl,
yktognosie)Hetdeeldernatuurli
jkehistorie
Zuld-Alnerika, den IIarts, 'tErtsgellergte Altllltell,ge- Or

andere stofen geeft het een wltpocder,z'atteltkrult,dat
sterk verglfls, - zerfstof,gelleeslktlddel.
E o y:L12M 1'TA1.11N K w lkzllver,zw.13,G.wlt,
ltard;srneltllaarlliJ-4()grC,l)(lnet,rtlercwarltltcgrweek
en vloelllnxr. Zeldell gedegcn; nleest llletzwavelver-

dat zich lnet de eenvoudige,onbewerktuigde
natuurlicllamen, de delfstoien,bezighoudt;de
jeterzuur,onultwlsclllarelltkt,lapislllt
krll
alis. Go11d,
zwaar19,3;llard 2-3. Sterkglallzclld,nloelelljk snlelt- D. beschouwt deze eenvoudige lichamen der
llaar, allettn oplosllaar door zoutzuur en salpetcr- onbewerkt
uigde natuur naar hunne gezamenreedscllappen, sleradell. Verltlellglllg llttlest lkxet lçtlllt,r,
alllage, legeering. V'erllllldlllg nlet (.ltlf)(kr,ook lyttlt sal-

zuur, kollingswater, zeer rekllaar, lneest gedegelt,stotl
goud. (11.Zuld-Anterlka, Calltbrnlt!, Australle, Atrlka,
den Oerla.Muuten,gereedscllappell,sleraden Vernleltglng nlet andere metalen.131atlna,zw.21;ltard4-5

ii
jke eigenschappen, groepeert ze,bescllri
jft

hun vorm ,hun ontstaan en hun verandering
in andere delfstofen.De D.heeft een algePr'
àjs olntrent 4 nlaaldlevanzllver.Grauwaclïtlgwlt. meen gedeelte, dat de eigenschappen der
glanzend a1szllver,vaudaardenaanlplatlna. B1jzeer, delfstoien in het algemeen behandelt, en de
sterke hltte snleltbaar, scllelkultdlge werktuigell,zeer
rekllaar,(loorgaansverbollden ntetandere stofletl
gegevens oplevert voor de grondbeginselen
ORGANISCllE VERBINDINGEN Tu 1*f,valtvergalte
planten,van veen,waarvanltetlloofdbestaltddeelturtllttls
1s;B ru 1n koo1,ouder dan de turf,zwartaclltlg ll1-ulll,

derklassi:catieofrangschikking(systematiek)
en een beschriivend tphysiographisch) gete,dat de afkonderli
jke,doorhaareigenvooralln Duitscllland.Fljn genlalenvoorllenzestllkg;ook deel
gellrtukttot llrandstof;eene lll
l-ztllldere stlort (glt),gepo- schappen van andere verschillendedelfstoien
t

ll
jst voorsieraden Steenkoo1,nog ouder I1ïEl
lgede,stelselmatigeordebespreekt.
land,Duitscllland,ook in alldere werelddeelen. Verwar- in een bepaal

De geschiedenis der D. vangt reeds aan
in de oudheid?ook wanneer deeerste sporen,
ssl
oeorratte
n.Doorschljnend,geeloflll-ulll.lteukwerk,vcrllls,
eenstaandewaarlen.Oostzeek-ust, Sicilie Steenolle, petrtlletllkl, die in een Opsomming van all
ntiltg,verllclltlllg,fallrlekell,werktulgell.11ar1.steelt,
llz-andsteen,elektron. Verllard ltars vall vroegere 1)00111-

naphtlla.Geel,llruin ofzwart;ln 1,1-01111e11,v()()rallltde
nalllllteld vall vullxallelï;zeerlll-alltlllaal- Ve1-11c11tl11g l11
Pcrzie, ltalle, Noord-Anlerlka A sp ltalt, aardllars,

nemingen aantechnischbelangri
jkedelfstofen
(edele steenen,ertsen,bouw-en beeldhouwmaterialen)bestaan,buiten rekening worden
gelaten. Van de vroegste tijden hebben de

aardpek,podenpek,llitunlen.Vastofweek,llruln()fzwart
I.n Palestlna,Fraukrl
jk,Amerlka ReedsdoordeEgyptenaars gellrulkt1)ljhetllalsemellvaltt1ellg-lcell;tllalts delfstofen de aant
lacht tot zich getrokken,
a1sllrandstof,verf,vernis,bedekklng valtwegell.dalten
en scllepen.

en reeds vroeg verstond m en de kunst om

achtig zwart,sclïllferachtig.- G n e1s,kwarts,gllntlner
en veldspaat. Grauwwlt,geelofgl-oenaclttig.Iltveleder
Zwitsersclle Alpen. - G ra11iet, kwarts, glllklnïer ell
veldspaat Nzet schilferaclttlg; grauw, rood-, geel- of
groenaclttig,ofwlt Montlllallc,l-lartsgellcrgte.Bouw-en
kunstwerken ollellsken. - Syelklet, aldus gclloemd
naar de stad Syenein Egypte,veldspaatel1ltoorllllleltde.
Rootl- of groellaclltlg. P orp11yr, kwarts, veldspaat,
glimmer,gl-anlet Versclllllelldgekleurd Egypte,Zwedell,
Azlatisch Ruslalld Pllarell,vazen,kunstwerkell.- 11a-

en steenentesli
jpenreeds in de oudste ti
jden
bi
jde Egyptenaren bekend was.Aristoteles

Onder de GESTEENTEN zit;ndcvoornaanlste-Lei- uit metalen allerleiwerktuigen te vervaardisteen (kwarts,rllntmer,veldspaat,talkellkool)Blauw- gen,terwi
jlde kunstom metalen te smelten

salt, augiet, veldspaat,lltagneetljzer Zwart, groell-,
gl-auw- of llruillzwart 1llde Ilallijlleid vallIlltgellrallde
vulkallell. 1aava, valt vulkaniscllen oorsprollg Bruill,
grauw,roodachtig, groell,geelofzwart - Za11dsteell,

kwarts,toon,nlergel,ijzeroxyde.Versclïillelldekletlrelï
Bouw-enlleeldllouwwerk,molensteenen,sltpsteencn.

de schepper en hervormer van zoo menige
wetenschap,wasook de eerste die een soort

delfstofkundige systematiek ontwierp;hi
jverdeelde de delfstoien in twee groote afdeelingen, de orylcta (steenen)en de metalleuta
(ertsen).Theophrastus(omstreeks3t0vChr.
)
beschreef in een afzonderli
jk werk de hem
bekende edelgesteenten, Dioskorides (omstreeks 60 n. Ohr.) en Galenus(omstreeks
150 n.Chr.) behandelden de voor degeneeskunde belangri
jke eigenschappen van een
aantaldelfstoffen?door Strabo (omstreeks50
n.Chr.) en Plinlus.
*(23- 79) in wiens werk
Ilistolkt llff/zfztx//
à vijf boeken aan de delfstoffen ziin gewijd,werden vele delfstofsoor-

De vormi
ng der D.heeftopdrieërleiwi
jze
plaats;zi
j ontstaan door stolllng vangesmolten massa's (als vele deelen der lava.b.v.
veldspaat,leuciet,augiet,biotiet,apatiet,magneeti
jzer), verder doorafscheiding uit waterige oplossingen (b v.steenzoutengips),ein- ten naar geaardheid en voorkomennaderbedelijk door sublimatie uit dendampvormigen schreven. ln de middeleeuwen gaf de arabitoestand (b.v.salmiak,sneeuw).Tenaanzien sche arts Avicenna (980-1036)een nieuwe
van haar verbreiding onderscheiden de D.

indeeling der delfstosen,die tot den aanvang
zich opvallend van elkander.Onderhetgroot der 19de eeuw in hoofdzaak behouden bleef;
getal bekende soorten kom en slechts onge- hi
j verdeelde de delfstofen in steenen of
veer 40 als wezenli
jke bestanddeelen derge- aarden,zouten, ertsen of metalen, en zwave-

Delfstorkunde.

-

1991 -

lige of brandbarefossielen. ln 1509verschcen

pelft.

hang onder de kristalvormen der delfstofen

in Duitschland een werkje,getiteldBelgbich,leilt,waarvan de schrijver ofschri
jversonbekend zijn gebleven,en dat een schatvan in
de metstudie verbonden praktàjk waargenomen btjzonderheden omtrent de producten
van het mi
jnwezen van dien ti
jd,bevat o.a.
beschl'ijvingen der technischbruikbareertsen
en metalen, vaxthet voorkomen der ertsla-

van geli
jke scheikundige samenstelling aau;
hijging daarbi
juitvandedoorhem ontdekte,
echter reeds vöör hem doûrBergm an waargenomen spli
jtingsvormen,enbeproefdeeenhier
op gegronde systematiek op te bouwen ;omstreeksdenzelfden tijd kreeg de wetenschappelijke D.van Saksen uit een nieuwen stoot
deordenarbeidvanA.G.W erner(1750-1817),
gen,van de methoden tot onderzoek naarde aan wien xnen de zg.em pirischemethodevan
del
aanfwe
stozll
'
ie
gl
n)
leeid
nz.
in
Dede
ar
ntsgrond vanverschillende delfstofbeschri
jving dankt, welke methode
GeorgAgricola(1490- geheelvri
j
i
s
van bepaaldë theoretische op1555) was de eerste die een rangschikl
ting vattingen en daarom nog heden in haargrondder delfstoFen op zuiver wetenschappeli
jken beginselen in gebruik is. Sinds volgen de
grondslag beproefde; in zi
jn hoofdwerk:De mineralogen in hoofdzaak tweeërleiricllting ;
eene stelt demorphologischeen physische
y'
àff/t/rt
x t'
0s8ili'
l
4llt(t546),dat evenalshetrijk- de
geïllustreerde werk van denzelftlen schri
jver: de andere de sclleikundigekenmerken op den,
De 9-t,metallica,velemalen werd lterdrukt,be- voorgrond ;deeerste,dez.q.natuurhistorische
spreekthijvan vele delfstoffen behalvellaar methode, werd gevolgd door Molls en zi
jn
voorko
haa
wi
J
'ze Van ontstaan, school;ook het stelselvan Breithauptberust
den
aame
rd n
har0ok
ertechn
isrche
belangri
jkheid,haar op natuurhistorischen grondslag ; de andere
uitwendige kenmerken (zwaarte,glans,kleur, richting volgden eerstens Berzelius,aanwiens
hardheid,spli
jtbaarheid)opeenwijzealsvoor scheikundig stelsel de stelsels van Kobell en
hem nog doorniemandwasgedaan.Omstreeks Blum zich aansluiten.lntusschen hebben debe1670 ontdekte Bartholin het dubbellichtbre- langri
jkeontdekkingenomtrenthetverbandtuskend Verm ogen Van het kalkspaaten Steno schen vorm en menging meer en meerbijge-

(1638-1687) de standvastigheid van den
kantheek.Boyle (1627- 1691)en de zweden
W allerius(1709-85)en Cronstedt(1702- 65)
waren de eefsten die de scheikundige natullr
der delfstoYen zochten op te sporen)terwijl
Linnaeus zich vooral ten opzichte van de
mineralogische terminologie verdienstelijk

dragen totbevestiging van de reeds fang

man (1735- 84),Scheele (1742-86) en Gahn
(1745-1828)den eigenli
jken grond voor de
scheikundig-wetenschappelijke behandeling
de
r delfstoll'
en ;na hen verwierven lloerhave
*
(1n.Grondbeginselen der sclteilcustde):Vauguelin
@
ln Frankr
ijk, (1763- 1829), M.Houtman (de
nederlandsche bewerker van de Natuurli
jke
Historie van Linnaeus),K1aproth(1743- 1817)
in Duitschland, schri
jver van Beitrl
ïge zlfr
cltem hclten.ffczlzl/kv.sder Aff
Wtvtzsczè,1795-l815),
Berzelius (1779- 1848),denederlandersM.N.
Beetsen B.Meylink,samenstellersv/h Woordenboek wtzs Droogerqevt(1825- 56),waarinook
die uithetri
jk der delfstoffen op uitvoerige
wijzeennaardentoenl
naligen standderkennis
werden behandeld,verder Rose (1795- 1864),
Mitscherlich(1794-1863),Stromeyer,plattner,

terwi
jlin het kristallo-chemisch stelselvan,

door vele mineralogen verkondigde beschou-

wing,datalgeheeleeenzijdigheid 0okindeze
verwerpeli
jk moet worden geacht en een bevredigende klassi:catie der delfstofenslechts
onder geltkti
jdige inachtneming van beide

reeksen van kenmerken kan totstandkomen.
maakte; echter legden eerst de scheikundige De stelsels van Leonhard, Beudant,W eisz
analysen van de zweedsche vorschers Berg- Naum ann en Geinitz volgen allen dezen weg,

Gustav Roze enindatvan Dana meerdeche-

mische constitutieoqdenvoorgrondwordtge-

steld met inachtnemlng van hetisomorphisme.
Juist wegens deze laatsteom standigheid hebben in het laatste gedeelte der 19deeeuw die
pogingen tot rangschikking, die bovenal de
scheikundige samenstelling der delfstoien in

het oog houden,denmeestenbi
jvalgevonden.
Dellstralluizen. Dorp, gem. Schoterland
Friesl.
,
,aan de z.o.zi
jde van hetTjeukemeer.
Delft.Ri
jkskiesdistr.;inonderstaandetabel:
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Damour,Kobell, Scheerer, Ramm elsberg en tlillegersberg
anderen zich groote verdienste omtrent de
(Zwaanshals) . 2,- 500,- 325,kennis der algemeene en vooral der scllei- Delft .. ... .
1,75 450,300,kundige eigenscllappen v/d delfstoffen,en0m- îlof van Delft
trent de soortbepaling doormiddelvan schei(stadsgedeelte)
yj
kundigeproeven. Gellk in Zweden de schei- Vri
j
e
n
b
a
n
kundige geaardheid der mineralen het eerst
tstadsgedeelte). ,,
,
,,
toteen hoofdpunt van onderzoek werd,ging Hillegersberg
van Frankri
jk de wetenschappelijke behan- (overig deel)
1,25 350,- 250,deling van het kenmerkende in deuitwendige Hof van Delft
vormen uit;met zijn Essai #'lfp,
: tltll
wiedzf'
r (overig deel).. 1,- 325,- 225,la cristallographie(1772)werd Romé del'lsle Vri
jenban
(1736- 90)degrondleggerderkristallographie, (overig deel).
,,
,
?
die echter eerstna Hauy(1743-1822),schri
j- Bergschenhoek .
,,
,,
ver van Essai ts'l/oz: tltlorie q
s'
lf'
r la dfk-zfcfzf'
r: Pi
jnacker.. ... ,, 300,- 200
,,,
descrd
à//zzfz(1784),wetenschappelijk grondsla- Berkel .. .
jk .. .
,
,,
/en kreeg; deze laatste mineraloog toonde Bleiswi
.

ln genoemd werk den lnathem atischensamen- Zevenhuizen . .

. .

I ,
,

,
,
:

,,
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n worden verkregen, en verder voor hen
zijn aangegeven de tot dit kiesdistrict be- ka
lloorende gemeenten,en de plaatseli
r- die zich willen bekwam entotcivielingenieur,
#i
#kevoo
waarden voor huur- en loonkiezerschap,als- bouwkulldig ingenieur of architect, scbeepsm ede het bedrag, w aartoe genot van kost bouwkundiq ingenieur, wel-ktuigkundig in-

gn-ingenieur enz.(1900:25 hoogen inwonillg herleid wordtom a1swerkelijk genieur, ml

inkomen te worden berekend.
leeraren,8 leeraren,30 assistenten,714 leerIlellt. Gemeente in Znid-Holland, grenst lingen waarvan 652voorden volledigen cursus,
ten n.o.en z.o. aan de gemeente Vrijenban 72 diplom a's uitgereikt,n1.8 vantechnoloog,
en ten z.w., w. nw. aan de gemeenke Hof 35 van civiel-ingenieur,26 van werktuigkun-

van Delft,beslaat een oppervlakte van bi
jna dig ingenieur,3vanmi
jn-ingenieur),envoorts
560 bunder, en bevat,behalve de stad Delft een gemeenteli
jke hoogere burgerschoolmet
en hare voorsteden, meest weiland,belloo- sjarigen cursus.D.iszetelvanhetarronrende tot vel'
schillende polders (W ippolder, dissement Delft (omvattende de gemeenten

Noordpolder van Delfgauw,BieslandscllepOl- Berkel,Delft,'soravenzande,Hofvan Delft,

der,Abtswouderpolder enz.)
De stad Delft, aan deSchie,tusschen Sclliedam en Den Haag,aan de spoorli
jnen Amsterqam-Den Haag-Rotterdam (station 71
km. van Am sterdam, 8 km.van Den Haag,
11 km.van Schiedam,16kln vanRotterdam)
en Den Haag- Delft,beiden van d()Hollandsche spoorwegmaatschappi
j,en aan de tram-

de Lier, Loosduinen, Monster, Naaldwi
jk,
Xootdorp, Pijnacker, Rijswijk, Schipluiden,
Stompwijk,Veur,Voorburg,Vrijenban,W ateringen,kegwaard,Zoeterlneer)van hetdistrict 'soravenhage der tweede inspectie van

hetLager onderwi
js Te D.is een consulair

aullltenaar van Chiii gevestigd. De stad heel'
t
een kantongerecht en is zetel van hettweede
liWFin Delft- Den Haag,wordt van hetnw .naar kanton van het arrondissement'sGravenhage,
het z.o.door vele grachten doorsneden,is in welk kanton zi
jn rechtsgebied uitstrektover
denvorm van eenvierhoek geb.,enhad in 1899 de gem eenten Berkel, Delft,Hof van Delft,
a1s gemeente 31
.,582 inw.;onder de openbare de Lier,Monster,Naal
dwi
jk,Nootdorp,Pi
jn-

gebouwnn zijn merkwaardighetvoormaligSt. acker, Stompwi
jk, Vrije'
nban, W ateringen,
Agathaklooster,sinds 1572 hetPrinsenhofge- Zegwaard,Zoetermeer.belftheeftingarnizoen
heeten,later in twee zeelen gesplitst, waar- (1001) het eerste batal
jon van.het vierde
van het eene tot kazerne is ingericht,en be- regiment infanterie, en is de zetel van de
kend als de plaats waar 10 Juli 1584 prins directie der artillerie-inrichtingen; er ztjn
W illem 1 van Oranje doorde hand van Bal- verdereenmilitairhospitaal,stapelmagazi
jnen,
thasar Gerardsz.den dood vond ;verder het constructiewerkplaatsen,de vuurwerkerijvan
ruim e, in 1618 geLouwde stadhuis,met vele het w apen der artillerie.Delft isook de zetel
schilderwerken van beroemdemeesters; dein van een dekenaat met 14 parochiën van de
gothischenstijlopgetrokkenOudeofHypolitus- kerkprovincie Nederland van het roomschkerk, omstreeks het midden der 13de eeuw katholiek kerkgenootschap.DebewonersNvorbegonnen,met een 90meterhoogen toren met den in de personeele belasting aangeslagen
spitsen,sterk overhellenden top,en herinne- volgens den grondslag der 4de klasse.Delft,
ringsmonumentenvoorpietHein,M.Harpertsz in de 17de en eerste llelft der 18de eeuw
Tromp,den natuurvorschez-vanLeeuwenhoek, europeesch verlnaard om zi
jnaardewerkfabride echtgenoote vanM arnix van St Aldegonde, kage,welkeindustrietllans,naeenlangttjdperk
Elizabeth ; de Nieuwe of Ursulakerk,thans van verval,weder eenigerlnatetotbloeiisgee
venals devorigevan dehervormdegemeente, komen, is m eer een fabricks- dan een han*
ln 1381 aangevangen, ol
nstreeks een eeuw delsstad(gist- en spiritusfabriek op coöperalater voltooid,met een beroemd klokkenspel tieven grondslag, enz.
); llet schijnt in den

en de grafkelder van het huis Oranjeenvele aanvang der ltde eeuw te zi
jn ontstaan en

praalgraven,als dat van prins W illem 1,het
werk van Hendrik de Kepser,op kosten der
Unieuitgevoerd,vervaardigd v.zwarten toetssteenenzwartmarmer;vanhetbeeldhouwwerk
m unt uit de Faam, een metalen gevaarte,dat
slechts op éên punt,een derteenen,rust;een
ander praalgraf is dat van Hugo de oroot,
die 10 April 1583 te Dell
'
t geboren werd, en
voor wien te D. in 1886 ook een bronzen
standbeeld werd opgel.
icht. De van witte
zandsteen gebouwde, ruim 64 Ineter hooge
toren der Nieuwe kerk w erd 29 Sept.1872
zwaaq door den bliksem geschonden Na de
opheffng in 1900 van de Indische instelling
te D.tot opleiding van indische ambtenaren

wordt voor de eerste maal in 1062,onder
de regeel'
ing van graaf Floris 1 vermeld.
Gesckiedkttndige /ào''
JA?sérï9wé0>2

1072, D.kri
jgt van hertog Godfried mct
1246,D.krijgtvanW illem 11rechtencener
vri
je gemeenie, die in 1268 door Floris V
den Bult vestingmuren.
worden bevestigd.

1304,De Vlamingen li
jden bi
jD.eengroote

nederlaag tegen de Hollandschen.
1359, D. wordt gedurende 10 weken door
hertog Aalbrecht van Beieren belegerd,omdat het tegen hem in opstand wasgekomen;
het onderwerpt zich.

1389,D.krijgtvan Aalbrecht van Beieren
heeft D. aan inrichtingen van onderwijs ecn vergunning tot den aanleg van een haven
gylnnasium,verderdePolytechnischeschool,in naar de M aas, lletgeen aanleiding geeft tot
Nederland dehoogste inrichting voormiddelb. het ontstaan zi
jner voorstad Delfshaven.
onderwi
js,opgerichtin 1864,bestemd totop- 1536, (15 Mei) Groote brand,die de stad
leiding van industrieelen oftechnologen die voor een goed deel verwoest.
een grootere m ate van theoretische en prac1572, (26Juli)Delftverl.deSpaanschezi
jde.
tische kennis m oeten bezitten dan aan een
1584,(10 Juli)W illem 1 van Oranje door
hoogere burgerschool met s-jarigen Cursus Balthasar Gerardsz doodgeschoten.

Delft
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Deli.

Del
de
gado.
grensKa
der
ap aan deOostltustvan Afrika,
t600- 20, De eerste fabrieken voor aarde- aan
portugeeschekolonieM ozamwerk te D.opgericht
1654,(12 0ct.)Een grootdeelderstaddoor bique en Duitsch-oost-Afrika, is zeer laag,
het springen van een kruittoren verwoest.
zuidelijk ervan strektzich deTunglli-baaiuit;

1672, (J!
1ni) D. wordt ti
jdens de binnen- iets noordelijker mondt de rivier Rovulna.

landsche oalusten door visschers van Maassluisen boeren van hetW estlandoverrompeld.
1847) (3t Mei) Het spoorwegverkeer met
Den Haag en Rotterdam geopend.
1886,Bronzen standbeeld vanHugodeGroot
ontlluld
Ilelft. oehucht in de gemeente Druten,

Het district Cabo D. der gortug.kolonieAIozambique met de hoofdplaats 1bo op een der
Kirimba-eilanden telt ongeveer 7000 inw.
D elllasse. (Félix Joseph) Belgisch letter-

kundige,geb.te Sya,1809.overl.te Brussel,
1898,was langen tl
jd een der leiders van de
liberale partt, richtte meerdere bladen van
vooruitstrevend-liberale richting op, en gaf
Gelderl.,aan den W aaldijk.
DelrtsellAardewerk.2ieAardewerk.
in llet licht: l'Annttaire #l'
tïp'
ltlfïgdl: (1839Delfk
'jl.Qemeentein Gron.(arrond.oro- 47)lesApry.sdq l'Ambllve (met Thoré,1153),
les Ecl-ivains llpp/ziz
lé,
:politiques de la Belgique
ningen, kanton Appingedam), in het oosten (
bepaald door de Eem s, overigcns omgeven 1857), l,Otp)
z.
tzde Brui
relles (1877).
.

door de gemeenten Bierum, Appingedam , Dellli, z1e Dehli.
Slochteren en Termunten,beslaat ruim 4670
Delllem eh,titel van een Arabische avontubunder; het land bestaat over het algemeen ren-roman,ook bekend alsSiret-el-Mbdjakidin
uit vruchtbaren kleigrond,allceninlletuiterst (Leven derhelden);dezeepischeroman,lang
zuiden,bi
jhetProostmeer,ligteeniglaagveen; het meest verspreide en m eestgelezen boekin
de gemeente bevat ook een drietalplassen: de mohamedaansche wereld, vooralin Syrië
het Proostm eer) het M eethuizermeer en het en Egypte, bevat niet minder dan 55 deelen:

Kleine mecr;zi
j bevathetvestingstadjeDelfzi
jl,de dorpenFarmsum,W eiwerd,Uitwierda,
Hegeskes,Oterdum en Meethuizen,en degehuchten Amsweer,Zomerdtjk,Heveskeskloos-

isduseven uitgebreida1sde Antar-roman;ht
bevat het verhaal van de lotgevallen en
avontureneener prinses,genoem d Doelhimlna

tof bi
j verkorting Delhemeh), en wierware

ter,oeefsweer, de W arven, Tuikwert,Nieu- naarn Fatim a is, zuster van emir M azloelnwenlluis, Schaapbulten, Overtocht, ldeweer lbn-el-sahsah; zi
j wordt na een onsuccesen Opmeeden,tezamen in 1.899 met7395inw.; vollen oorlog alsslavin weggevoerd, dooreen

personeele belasting: stad Delfzi
jl en dorp arabischensjeik,Haris;haarbeidezonenAbdFarmsum 7t1e klasse, overig deel 8ste klasse, el-W ahhab en Aboe-Alohamed-el-Battalworklesdistrict Appingedarn.
den daarop de hoofdpersonen van het ver-

HetsterkbevestigdcstadjeD.,dehoofdplaats haal,datplaats heeftten ti
jde derregeering
dergemeente,ontleent zi
#
jn oorsprong aande vanHaroen-alRascllid;gedul.ig rustlketlloofdwaterwerken, waardoor het water uit de verhaalvoor een poos,en worden lange uitFivelgo geheeten landstreek naar de Eems wi
jdingen uitgesponnen, die weer aanleiding
wordtafgevoerd;genocmdewerkenbestaanuit geven tot nieuwe bi
jverhalen, zoodat D.in
1,sluizen:Dorpsterzijl,Scharmstcrzi
jlenSloch- constructie lnet de vertellingen van de Duiterzijl; eerstgenoemde bestend waarsclltjnlijk zend en Eén nacllt overeenstemt.
reedsin1272,terwijldebeideanderenollderzijn; Delhi) Delhi of Dilli.Portugeesche hoofdgedurende de saksische onlusten in de lbde plaats aan de noordkust Vall het Soendajdensdenz.o.moeson
eeuw werd bi
j deze sluizen een sterkte aan- eiland Timor,aan eenti
gelegd, die door Alba in een meer uitge- gemakkeli
jk toegankeltjke baai, echter van
breide vesting werd herschapen,waaraan llij een ongezonde ligging,drijftuitvoerhandelin
den naam gaf van Marsburg, een naam die vee,ri
jst,groenten en gevogelte.
met de Spaansche heerschappi
jverdween.D. D eli.Afdeeling van de residentie Oostkust
isthans een havenstadje aan demondingvan vanSumatra (zieSumatra),Nederl.Oost-lndië,
de Eems in de Noordzee, 27 km. n.o. van grenst ten z. aan de afdeeling Asahan,ten
Groningen en ligtaan de haven Groningen- n.aan Atjeh enonderhooriglleden,ten o.apn
Sauwerd- Delrzll; de llaven is ruim en toe- de straat van Malakka, en gaat ten w.zongankeli
jk voor zeeschepen; hoofdmiddel der bepaalde grens over l@n het gebied der
van bestaan is scheepvaart; hetstadje telt onafhankeli
jke Toba.enKaro-Bataks,bestaat
ongeveer 3000 inw.,er zi
jnconsulaireambte- grootendeels uit een alluviale,vl'akke,20-25

naren Vall Ponomarken en Noorwogen, km . breede kuststreek, in het z. begrensd
het Duitsche ri
gk, Rusland en Zweden en door een vulkanisch gebergte met de vulkaNoorwegen gevestigd. ln de 16r
1eeeuw was n0n SiBaja en Si
manaboen,wordtdoor tal
rivieren doorsneden,die echter grootenD.reedseenbelangri
jkplaatsje;in150twerd van
llet door de Groningers overrolnpeld, in 1514 deels voor groote vaartuige
n onbevaarbaar
tweemalen door de Saksers ingenomen, in zi
jn en aanzienlijke m aSSa1S sli
jk en zand
1516 door graaf Edzard van Oost-Friesland meevoeren,waarleor aan demondingenvaak
veroverd,in 1577 door deOmmelandersbezet, banken worden gevormd; sinds 1883 verbindt
in Junien Juli 1580 doordeSpanjaardenbe- een spoorli
jn de mond van de Delirivier of
legerd,in 1519(loorprinsM auritsvermeestert
l; de Soengei Laboean over Laboean Deliende
12 Febr.1594 dced Verdugo,een aanslag op hoofdplaats der afdeeling,M edan,met Deli

hetstadje,die evenals die van de Munster- Toewa,terwljlook enkele zijli
jnen benevens
schen in 1672 mislukte; 23 M ei 1814 werd meerdere tramli
jnen het vervoer der gl'
oote
het door de franschen bezet.
D elgada,zie Ponta Delgada.

hoeveelheden hier verbouwde tabak en het
verkeer in het algemeen ten dienste staan

Deli.
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Deljannis.

de bodem is over het algemeen los,.ri
uœ Vieilles Gardes (18551, Si
jk aan De
œ fldzzîpz
l::l/c.
:
A

teelaarde,en bi
jdenrijkdom aanwateruiterst
vruchtbaar,bijuitstek geschikt voor de tabakscultuur,die ook nergens in de nederl.
bezittingen dergeli
jke resultaten oplevertals
llier. Hooldpi.is Medan,andere belangrtl
te
plaatsen zi
jn:Belawan,LaboeanDeli,deoude

p?tp-ïtv- (1856), l'Omelette # la Follembltclte (1859), les J.
fzfdïcïps: de l'/rc/zeyfz:
(1861), le e
Ttv#lsïp'
r et:pzèsei
glmur (t863),la
T0-J,
t
//
/?
po/ (1.864)
es%-ppsf# plumes (1864),
e,
' l
Wr
L#
le.
J?f
z?kf/'Apt
s (t865),Mtln'(:333/Pierrot (1862),
le8 A'
cfzfz d'Ems, .
z1.lgei.(1865),Malbrouglt:':01
llooldplaats van Deli,en Deli Toewan, gele- l'
a-t-en #?f/
?/?: (1867), Ct
l
1lp(ll'
l
'
t
'
fof/cfplletfzfz
gen te midden van tabaksplantages.
yea.
r f'
/'tlp/fff/(1870),le J?pi/'f
zdit(1873),Sylritt
Deli is Ook de naam van een rijkje Op fk?f la 1ppà/?//:del.
?lzlf'
/(1876),Lal
lntl(1883),
Sumatra, dat behalve de bovengenoemde al- lt
-assya(eerstnazi
jndood,1893,opgevoerd)enz.
(/

.

.

deeling nog een deelvan de afdeelingBoven
Delit-aat,teer,ftjn,aardig,aangenaam,lief,
Langkat ol Timbang Langkat bevat, en zich met omzichtigheid te behandelen: ook : van
langs de kust uitstrekt van de m onding der een heerliikensmaak;delicatesse:teerheid,hinKarang Gading tot aan de monding derDeli- 110id) siel
''li
jkheid, zwakheid, weekelii
'i
d
.khe
. ,

rivier;ditri
jkje staat onder eensuitan,vasal l
tieschheid; lekkerni
j;delicato:teeder,Nnvan het nederl.gouvernement,en onderwien gevoelig, smaakvol; delieielts. lekker, welhet directe grondgebied van het sultanaat smakend,li
efelijk,aanvallig.
Delieefo. Islaats in de ital
Deli door kamponghoofden wordt bestuurd.
, prov.Foggi
a,
lteeds in den aanvang der 17t
lt
,eeuw wordt 7500 inw.
Deli als een onderhoorigheid van Atleh verjf;corpus
Ilelief,vergrijp,overtreding,misdri
meld ; na vele m islukte pogingen wist llet delieti: VO0rW 0rP Waaraan 0f Waarmee het

zich ten slotte in 1669 onathankeli
jk te vergri
jp, de overtreding of het misdri
jf is
maken, Om ruim een eeuw later door Siak
te worden ten onder gebracht;in 1814 stond

gepleegd.
Deligatie, verband, afbinding, omzwachSiak hetzelfbestuurtoe;in 1854deedAtjeh teling.
Deligeorgie. (Epamei
zi
jn oude aanspraken op Deli gelden en
nondas) Grieksch
dwong den sultan van Delizi
jnleenheerschap staatsman, geb.10 Febr.1829,te Tripolis in
te erkennen; toen in 1858 bijhet verdrag den Peloponnesus, studeerde te Athene in de
tusschen het nederl. gouvernement en Siak rechten,practiseerde eenigent
Vijdalsadvokaat,
destaatjesaan deoostkustvan Sumatra,en werd in 1859 in het district esolongion tot
ook Deli, tot onderhoorigheden van Siak afgevaardigde gekozen,en w erd alszoodanig
werden verklaard, weigerde de sultan van door zi
jn redenaarstalent weldra de leider
Deli,M ahmoed Perkasa Alam, Siak als leen- der uiterste oppositie, die zich de afzetting
heer te erkennen,doch onderwierp zich aan van koning Otto ten doelhad gesteld ;nade
het nederl.gezag ; onder genoemden sultan, troonsbesti
jging van George 1(1863)wasD.
die 25 Febr.1873 overleed,en zi
jn zoon en meermalen mlnister, en kreeg in 1865 het

opvolger) Rasjid Perkasa Alam Sjah,werd presidium, waarmee hij ook in 1870 voor
Deli een goudmi
jn voor het europeesche eenigen tijd en daarop 1872-74bekleedwas;
kapitaal;de vestiging der tabakscultuur,die
in deze positie maakte hijin 1873 een einde

den inlandscllen hoofden groote voordeelen aan de zaak-luaurion (zie Griekenland)door
opbracht) gaf op vele punten aanleiding de oprichting van een maatschappijtotonttot verzet en opstand,die door de expedities gi
nning, en trachtte ook de betrekking tus-

van kapitein Koops (Mei1872),luit.-kolonel schen Griekenland en Turkiie te verbeteren;
Van Hombrecllten majoor VanStuive(Sept. dit laatste streven deed hem@# in 1877 ook in
1872) werden onderdrukt,waarna genoemde hetuitdegezamenli
jkepartijleidersgevormde
cultmzr,vooral door het optreden derin 1869 ministerie tegen gewapende tusschenkomst
opgerichte Deli-maatschappi
j, zich gedurig van Griekenland in den Russisch- Turkschen
ontwikkelde, slechts belemmerd door de oorloq opkomen en alle daarop aansturende
moeili
jkheid om goede werkkrachten,koelies initiatleven zi
jner collega's verijdelen;nahet
(zie Koelie),te verkrijgen;de exploitatie en congres van Berli
jn (1878)trok hijzich uit
de bellandeling dezer koelies op de tabalts- het openbare leven terug en stierf 27 M ei
plantagesmaakte overigensherllaaldelijkeen 1879.ln 1880 werden te Athenezi
jnpolitieke
redevoeringen in het licht gegeven.
ingràjpen van regeeringswege wenscheli
jk.
Ileli (Poeloe) Klappereiland. Eilandje in Deligeorgis. (Leonidas) Grieksch staatsden Indischen oceaan, bezuiden en nabijde man en journalist,broedervan den vorige,
kust van Bantam,onder 70 2,N.B.en 1050 geb.1840 teM esolongion,studeerdeteAthene
32 0. lu. V. Gr., onbewoond, bedekt m et i
n de rechten en stondsinds1859zi
jnbroeder
kokosboomen, Waarvan de vruchten door terzi
jde,dooralsjournalistin depersvoor
eenige bewoners van stranddessa'sderafdee- diens plannen stemming te maken ; na diens

linIgler
l'
jbe
ari
girhen,
(Javbae)ra
wo
denoi
ngre
zgge
amenl,d.be- dood werd hij zi
jn plaatsvervanger in de
l
i
rnee
der
n,
ve
le
ka
me
r
;
5
No
v.
1
890 aanvaardde hi
j onder
spreken; delibo.atie: deraadslaging.
Delijannis de portefeuille van buitenl.zaken
Delibes. (Léo) Fransch opera-componist, en moest 29 Febr.1892 weder aftreden.
geb. 1836, studeerde aan het Conservatoire
Deljallnis of Delyannis. (Theodoros)
te Pari
js, werd in 1865 koordirecteur der Grieksch staatsman, geb. 1826 te Kalavryta
groote opéra,in 1880 hoogleeraar in compo- in den Peloponnesus,studeerde te Athene in
sitie aan hetparijsche conservatoireenoverl. de rechten,werd in 1844 surnumerair bi
jhet
15 Jan.1891;hijschreefsinds1855eenreeks ministerie van binnenl.zaken,in 1859 secrekomische opera's, operettes en ballets,als: taris-generaal van den minister van binnen-

Dellla.
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land; sinds 1862 vertegenwoordigde hijherhaaldeli
gk de eparchie Gortynia en hetnomos
Arkadiëindekamer,waseenigentijd griekscb
gezanttePari
js,negen maalministermetde
portefeuille van buitenl. zaken, ûnanciën of
eeredienst (tweemaal in 1863, tweemaalin
1864, 1869, 1877, 1877, tweemaalin 1878);
in 1878 nam hi
j a1sgdvolmachtigde deelaan
hetcongres van Berli
jn;1 Mei 1885 vormde
hij, ingevolge de overwinning van de door
hem geleide ogpositie tegen Trikupis, een
nieuw ministerle; hij bleek nietin staat de
openbare m eening omtrent de vereeniging
van oost-ltumelië en Bulgari
je tevreden te

Delisle.

Standig dichtwerk :LesJ't
zrt
fïzl,
q p?f l'art d'embellil.les paysages (Pari
js 1782,vermeerderde
druk 1801)vond welaanvankelijk den bljval
nietdie aan zi
jn vertaling van Virgilius,die
llijlater nog meteenoverzettingderAeneïde
(1804) vermeerderde,waste beurtgevallen,

doch geldt als een der beste leerdichten der
franscheliteratuur.Aanhangerderoudevormen

denkeli
jkepositie,waarin 1),'smilitairemaatregelen en geheel zi
jn regeerwi
jze Grie-

en denkwi
jzen verloor hij bi
jhet uitbreken
van de revolutie bijna al wat hi
j bezat,en
wees een plaats in het lnstituut van delland;
eerstlater nam hj deze na herhaalde aanbieding aan; in 1794 verliet hij Pari
js en
dichtte gedurende zi
jn oponthoud in Zwitserland l'Ilbmmv
e des eltamps. p?f les GtJp?.
gk?,
,
ft
?:
J/:f'
/lj'
::?
'
yt?
.
$ (1800))een dichtwerk,aan welks
ontwerp hi
j20jaren had gearbeid;hetltjden
van zi
jn geboorteland gaf hem hetgedicht
lua p//f
t
l(1803)indepen,datveleaandoenli
jke

Duitschland, Oostenrijk en ltalië, gevolgd
door een blokkade der grieksche kust,door
een eskader der mogendheden,Frankri
jk en
Rusland uitgezonderd; D.legde daarop zijn
portefeuille neder (9 Mei1886),doch kwam,

voltooide hi
j daarop zi
jn vertaling van Milton'sy:verloren paradi
js''(1805),keerde vervolgensnaarFrankrijk terug,enlietzi
jn T$'oi
,8
z'
lgzèés de la srffzfr: (1808)) waarvoor Cuvier
aanm erkingen schreef? benevenshetyedicht
La cp/zrcrytzfïp3z (t812)verschi
jnen, Hi
J overl.
1 Mei1813 te Pari
js.Na zi
jn dood verscheen
zi
jn LeA.
pt
vfd'Eden (1815);meernlalenwerden zi
jn werken in volledige edities in het
licht gegeven ;in1820verscheenzi
jnvertaling
van Pope's Essay on man.D. is vooral een
beschrijvend dichter,zi
jn geestdrift is rheto-

stellen en beging toen defouteen mobilisatie
te bevelen,w at llet land Op grooteen geheel
noodelooze kosten kwam te staan ; de be-

kenland brachten, gaf ten slotte de groote
mogendheden aanleiding nota's aan de
grieksche regeering te richten, om het aftreden van dezen staatsman te bewerken '
toen deze pogingen echter geen gevolg
hadden 0n D. in dezelfde richting bleef
J
'n politiek ten slotte
voortgaan? leidde Zi
tot terugroeping der gezanten van Engeland,

.

en dieproerende plaatsen bevat;te Londen

krachtens den uitslag derverkiezingen 7Nov. risch, bestaat louter in woordenpraal; de
1890 wederaan hetroer;zi
jn uit-eninwen- schoone vorm vergoed niet de nuchterheid

dige politiek,en vooralzi
jnfnancieelbeheer,
was echter van dien aard) dat de koning
daaruit aanl
eiding nam hem en zi
jn kabinet
29 Febr.1892 te ontslaan,alhoeweldekamer
heteen votum van vertrouw en schonk;bijde
nieuwe verkiezingen van 15 Mei'92bleefzi
jn
parti
j sterk in de minderheid, en behield
slechts 40 zetels; D. trad alsnu in de op
6 Juni geopende kam ersessie wederals leider
der oppositie tegen het nieuwe kabinet-Tri-

kupis op.ln 1895 werd llem nogmaals opgedragen een kabinet te form eeren; onder den

zijner didactische poezie.

D elineavlt,zie Del.
D elinqllent?overtreder,misdadiger.

Deliriuln.(1at). ln wi
jderen zin elke toestand van i
jlhoofdigheid ofwaanzin;delieereiî.
bazelen,verward spreken ofdoen,raaskallen,
i
jlhoofdig zi
jn, phantaseeren, ingevolge een
hersen-eFectie, waarbij de werkzaamheid
van den geest van het normale afwi
jkt of
geheelwordt opgeheven, en m et een onmidde
llijke organische prikkeltot oorzaak.llel,
iy':*/
fp? tremens. dronkemanswaanzin, delirium

z

druk der openbare meening stortte hi
j Grie- tengevolge van misbruik van sterken drank.
kenland in 1897 in den ongelukkigen oorlog p.'valb Itet Ato-f: algeheele onregellnatigheid
pp:vzz/2
met Turkije en zag zich na deeerste neder- van de werking van het hart. b.zltv-z
lagen gedwongen m et het geheele m inisterie toestand van nerveuse opgewektheid na verafte treden.
wondingen, operaties enz. bi
j hysterische
Delila,zie Sim son.
personen.
Delille.(Jacques)ook Delisle.De beroemdDelisle.(Guillaume).Een dergrondleggers
stederfranschedidactischedichters)natuurl
i
jke der moderne aardri
jkskunde, geb. 28 Febr.
ZOOn Van e0n advokaat, Montanier,waarom
1675 te Parijs, leerling van den astronoom
hi
j zich ook wel M ontanier-Delille noemde, Uassini, vatte reeds vroeg het plan op te
werd geb. 22 Juni 1731 te Aigueperse in trachten de aardri
jkskunde een nieuwen
Auvergne,bezocht,doorweldadigheid daartoe grondslag te geven; in 1700 gaf hi
j een
in staat gesteld het college van Lisieux te wereldkaart, kaarten van Europa, Azië
Pari
js, voltooide zi
jn opvoeding te Amiens, en Afrika,een hem el- en een aardglobe van
werd leeraar aan het college vanLaM arche, 31 cM. in doorsnede uit, waaraan hi
j de
en debuteerde a1s dichter meteen overzetting tot op zi
jn ti
jdgedanesterrenkundigeontdekv/d GeorgicavanVirgilius(1769),diehem reeds kingen ten grondslag had gelegd, hetgeen
dadelijk een goede reputatie benevens een zi
jn Llindelingsde lengtebepalingen yan Ptoaanstelling aan het Uallège de France te lemeus volgende voorgangers verzuimd hadPari
js verschafte;kort daarop kreeg hijook den; het aantalzi
jner kaarten van de oude
een zetel in de Académie française (1774), en de nieuwe wereld beloopt 134;daaronder
waarin hij Daclos opvolgde;in 1786 verge- geeft vooral zi
jn wereldkaart van 1724 de
zelde hi
j den gezant hertog van Choiseul- vorderingen aandiedeaardri
jksk.tedientijde
GoufûernaarKonstantinopel.Zijneerstezelf- had gemaakt;D.stierf35Juni1726tePartjs.

1)ellsle.
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Delitzseh.

Ztjn broeder,Joseph Nicolas D., geb. 4
Delitzseb-totto)Duitsch aardri
jksktlndige,
April1688 te Pari
js,wijdde zich aan dester- geb. 5 Maart 1821 te Bernsdorf in Saksen,

renkunde,en werd reeds in 1715 lid van de studeerde te Leipzig in de godgeleerdheid,
Ac
ademie van wetenscllappen; in 1725 werd en werd in 1850 Ieeraar aan de reaalschool
'
11i
loor czaar Peter den GrootenaarPcters- aldaar,dochbegonzicl
tJ c
l,zijnneigillgvolgende,

burg beroepen,in welke stad hàjeensterren- weldra aan de aardrijkskunde en llaar aankundige school stichtte, die weldra tot ver verwante vakken te wi
jden, werd in 1874
buiten de russische grenzen vermaard was; hoogleeraar in de geographie aan de hoogein 1.
747 keerde hiiwedernaar Pari
js terug, schoolte Leipzig,enoverl.hier15Sept.1882:
waar llàj11Sept.(768arlnenvergetenstierf; D.redigeerde van 1869- 78 hetgeillustreerd
zi
fdwerk islletA'
l/îèloireydf'
z-lesnoltvelles aardri
jksk-undig ti
jdjchrift: nAusfl//pzl Welt*i
#n hoo
dlcoz4vel.
tes tzzf o
lprr
,
/de lt'
fM ei.#!
4sttd (Pari
l
.s teilevt''(Leipzig),gatvelewandkaartenenat1752,2dadruk 1753),waarin ltij(1eresuttaten lassen in het licht,bewerltte (ien 27ste,tdrult
en de pogingen der Rtlssel)om een waterweg V an Steen's Geogl-apltieJ'
#r Scltulezfzl# Halls
uit de Zuidzee naar (1e wateren benoorden (Leipzig 1866 en 1873))en bewerkte W estAmerika te vindenwordenmedegedeeld;zi
jn lndië voor Steen's Hall.dbucltder Gt?pg/'r/ep/zlït?
.

M émoires .ppzfr serril.# l'histoire et au .prtwr),
s ltnd Sft
x/ïdfïl,
-(t871)
de J'tt.
sfrpzlpz?zï:,de /t
4 géogl.apltie et de la pkyDelitzscll. 1)Kreits in hetpruissschregee'
.s?
,

y'
lf: (Petersburg 1738) bleven onvoltooid;
ztn Arertissement tl'
l
fz astronolttes.
s?
4r l'lcll
Lpse
lpzzlzf/t/ïo-: du yp/t,
ï/ que î'pplattend le25y'zfï'l
(Pari
js 1778) geeft een volledig overzlcht
aller ringvorm ige zonsverduisteringen.
Twee andere broeders, Simon Olaude D.,
geb. 1675, overl. 1708, en Iaollis D.,meer
bekend onder den naam Delisle deLacroyère,
die a1s sterrenkundige zi
jn broedernaar Petersburg volgde en 22 Oct.1740 overl.,hebben zich evenzoo als geleerdcn, deeersteals

ringsdistrict Merseburg, 7563/4 km 2 groot,
69.500 inwr., 3 steden, 155 landgemeenten

2) Hoofdplaats van den kreits D , 18 km.

noordeli
*
i
#k vanLeipzig,aandeLöbber,zi
jrivier

van de M ulde,isomgevenvan ten deelenog in
goeden staatverkeerende ringmurenmctturee
wachttorens,ensclloonepromenaden,95ç0inw.
D., oorspronkeli
jk een wendische vesting,
belloorde van de12t
10eeuw totdemark Landsberg; bi
j de deeling van de Saksen kwam
het aan de Alberti
jnsche 11*nl*0 die het later
aan het hui
s Saksen- Merseburg schonk ;na
het uitsterven van dit huis in 1738 viel het
aan Keursaksen en Nverd in 1815 pruisisch ;
het ls de geboorteplaats van den natuurvorscher Ehrenberg.

geschiedschrtjver.de laatste door zi
jn reizen
naar Siberië en Kamschatka en a1s metgezel
van
eerstBe
er
li
eng
ver4de
1841
e)
envel-diensteli
jk gemaakt.De
fransclle bewel'
kinz van
de Tablesc/zrpzlp/twë?fc: (1708)van P.Petau,
eu was medewcrker aan Défensedeî'
tozfïgzfïf/ Delitzseh.(Franz)Duitschtheol.(luthersch)
de /1 rille et(
/:4siègecr
/lï,
scpy?txfde Toul(t702), en hebraïst, geb. 23 Febr.1813 te Leipzig,
de tweede schreef:Reckerches tf'
lfmoltrement studeerde aldaar in de tlïeologieen deoosterprp.
pz'
: des /f
sche talen, w erd in 1846 hoogleeraar te
pï/é: Fœes,0nZ.
D eliele (Jacques)Zie Delille.
Rostock, in 1855 te Erlangen, in 1867 te
Delisle.(LéopoldVictor)Franschgeschied- Leipzig,en overl.hier 4 M aart1890.D.,aanvorscher en paleoloog,geb.24 0ct 1826 te hanger der streng-luthersche richting, be-

Valognes (dept.Manche),kreeg tePari
jseen schikte overeengrondigekennisderna-bijbelaanstelling in de afdeeling handschriften der sche, rabbi
jnsch-talmudistische litterafuur;
nationale bibliotheek,werd in 1871directeur voor de zending onder de lsraëlieten gafhi
j
dezer afdeeling, en werd in 1874 a1s admi- sinds 1863 hettijdschriftSaatauf ffp//hvs.
g
nistrateur général aan hethoofd dernationale uit en richtte in 1880 opnieuw hetlnstitution
bibliotheek geplaatst.Van zi
jn talrijkehisto- Judaicum benevens in 1886 een sem inarietot
rische en bibliographische werken zijn de opleiding van zendelingen voor de zending
voornaamste: Cartulais-e'zpl'
zzlczltfde f'Vîz
q
py?: onder de lsraëlieten: llàj schreef:Z'
ur GeAuguste(t852),ttcataloguet/.
sactesdef'/lïny.
p: sckicltte der JW#.Poesie rpp,Abschlles der h,eiAugustet' (1856), ttltecueil (le p'
vgpyzl:klf.
s de ligen Schriften des alten Wzfzlt
ïé.
g bi.
% quf die
J'J
c/zft
/vïpr deNbrmandie :
/zfXllle.
st'
e
xcle(1860)
neueste Zeit(1836),cenvergclijkendtaalkundig
Ro
,;
,1 uleattl #p,
s morts du IXe tl'
ldA'
IQ siecle werk Jesur'
l3!c/rttn (Qrilnma 1834),vertler x'
(1866),ttllistoiret/'
lfchdtealtetdesyfrp,
sdeSaint- dota z'lfz' Gescltichte der mittelalterlichen Sc/zpSaveur-le-Fïcpzzlf:''(Palognes1867),ttckroniî'
tte lastik zfzlfo-Juden zfzà Moslelnezt(Lpz.18114,
net oude
de J?p/t,rf de Tt
lrïgsg, abbê t&4 Moltt Saint- komm entaren op vele boeken van '
Michel'' (2 dln., 1W 2-74), ttMandetltellts et testament: m-eest opgenomen in hetdoorKeil
actesdiversde fWcr/t
s 17
'
r''(1.
874),Les:/:/:.
:de en hem ultgegeven Bibllhchen .ffbAngnpyl/tzriibeèGutenberg (1897);de voor/ede vanhetMoltas- das .,4//: Testamenttvoorts Da8 S'tï/o-tzpzélf de8

'/
Jtz/l
z
r:p Leibes'
lfzl# Blutes.
718
4 Cltristi(Dresd.
(1844; 7dedruk Lpz.1866),Diebiblisclt-prophetische F/z:p/pgï: (1841),Biblisch-theol.:/,
3//8
allologett
'
sclt-k,
t
l'
.
itisclteStudien(metGaspari,Berl.
1845- 48),Viet..
/Mc/d:r '
pps derKirche(Drestl.
1847), Neue rfo
lft?
zvzfc/zz
lfAl
gég: ilber Entstehatng
/
?
4Aè# Anlageder kcfspzàgc/l:zlErqngelien(Leipz.
1853),System der /
??
,
'
&T'
J.
sc7lo/Psycltologle(18a5;
2de druk 1861),HandschriftlicheF'
ttnde(186t
van Recueil des Aï,
sfprïpzl.
s des Gtzzf/:.
g etde 1a, tot 62),Jesuuzfzlt/Hillel(Erlangen 1867;3de
France.
druk1879))HandlrerkerlebenzurzeitJ'
:.
S?
,
I(1868),

fïcp/î Gallicanum (2 dln.1871),een verdienstelijke arbeid overLectzlf3/6fdee
de8 ozllszfscrff.s
de la .
lï&/ïpf/l@l
t
zzfcnatioltqle(3 len-,1868
s # laBibli1881) een Inventaire des 'pt'fz/z/ycrïf.
othèque ''
zpzpf-ïtï/: (1u épo/tg /f
ffïo'
l (5 deelen-,
1863-71) enz.; voortsis hiide uitgave van
een Inrelttail'
ep/zllrt:letmabodiquedespztxslfyel-its p-tzzàçlï,
s (dl.1-2,1876- 78)begonnen;met
Jourdan en de W ailly leidt hi
j de uitgave
.
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,Ezzelino da Romano bijdeverwoesSysteîèt491-ehristl.Apologetik(Lpz.1869),Pakb. in 1863 1
plf.
s des Apostels Arl/-an d'
ieWJAAI:I-,(l.
lts dem ting van Vicenza,''in 1865 ,columbusterugGrïéc/lgc/léyz ins fféôrfiïdc/àé l'
ibersetzt zfAl# @M.
8 keerend van zi
jn eerste ontdekkingsreis''
T'
tfn//l
ft
fund Midrasclt:r/t
'
fbf/t,
l'
/ (1870),Studien volgden; van ziin overige werken zi
jn te
z'rr Es%t.
nteltultgsgescltl'ckte del. .fàp/y,g/pf/po
z
l:ïdlc/ noemen:Koenrahi
jn van Zwaben in hethuis
des .
X'
d
'
pzcn,c.
: (t871-86),Eilt Tag in Kaper- der Frangipani. Olivier Cromwell (t870),
o'tzzfp'
l (187t, meermalen herdrukt), Dt
tl-clt Venetië in de 16t
1eeeuw (1873), Kroning der
ffrt
ïél/c/lcïf zur Genesung. Eine jerusalemische Dogaressa Caterina orimani (t878),en het
Geschicltte#t
,?-Herodierzeit(1873),ErnsteFrtx- landschap Quies (188t).
gen an die Gebildeten JW:. Nation 1808);na
Delle C11., achter latijnsche diernamen
een 4o-jarigen arbeid verscheen in 1877zi
:
i
#n StefanodelleChiaje(ital.anatoom enzoöloog,
levenswerk :Die Aï/c/l:r des neuen Azf/ltl.
s a%38
dem Grieeltisclten ïs.
s H ebrlisiselte i
lbersetzt(11
stukken,1889),dpt onderdeduitschelsraëlieten een groote verbreiding voni.

geb. 1794, overl. 1860 als professor aan de
universiteit te Napels;hoofdwerk :Deserizione
degli animqli ïzlrprfc/
?rtxfï della Sïcî/ft'
fciterioreq

2t
ledruk,8 dln.1844).
Delligsell.M arktvlek in denkreitsQanders
assyrioloog, geb. 3 Sept. 1850,werd in 1877 heim Van het hertogdom Brunswi
jk, 180
hoogleeraar in de assyriologie te Leipzig,en m eter boven zeeniveau, aan de W ipse,2000
schreet:Assyr.Studien(1874),eenbearbeiding inw.,i
jzer- en glas-industrie.
Delitzsell, (Friedrich) zoon des vorigen,

der Chaldt
iischen Genesis van Qeorge Smith

D elline, in de noorsche mythologie de

(t876), Assyr. fvct
stsf#ckc (t876), '
Fb lag tf(f,
: M orgendauw,derde gemaalvan Nott(N1tcl1t)
Paradz
'
:,
s (t88t), Die Spracke ts:r Kosst
ier en vader van den Dag.
(t884), Studien :1:/- t
'
ndogerman.-semit. l'
lJkrDellinger. (Rudolf) Daitsclï operettenzelrerlrantscltaft (1884), f'rp/pqgp/zlpzltx eines komponist, geb. 8 Juli 1857 te Graslitz in
netten ltebr. lfzlt/ arçtmliisclten W örterbuchs z?dzzl Bohemen, bezocht het conservatorium te

Alten Testament (1886). Assyl.. ltrlrfprh'
l
/c/l Praag, arbeidde in verschillende plaatsen,
(t887),Assyr.GrtfpA/zltfffà (1889),Beitrl
igezvr eerst als klarinettist,later als kapelmeester,
Assyriologie '
lf'
/?t/ rergleichenden .
9f
?z???
'f.Sprqclt-

en werd in 1883 aan hetKarlSchultze-theatre

'/
?
lï,
sdpzlyc/ltï/'
f(metP.Haupt,dl.1 en 2,Leipz. te Hamburg verbonden;hi
@
jcomponeerdevele
1889-92),Die Entstehttng dest'
i/fcdfés Scltrift- operetten,waaronder vooralDonCesar(1885)
le C/ltfoz.
splè:f/c (1
systemsp&r deî.rJr&)'?ov derKeilschriftzeielten en D'
.895)bi
jvalvonden.
Dellingshaueen. (Nicolai,baron van) Na(t897).
Deliu.. (Nikolaus) Shakespeare-kritikus, tuurvorscher,geb.5 (17)Oct.1827tePetersgeb. 19 Sept. 1813 te Brem en, studeerde te burg,diende eersteenigenti
jdinhetrussische
Bonn en te Berlijn in de taalwetenschappen, leger, studeerde daarna van 1846 tot 1850 te
werd in 1867 hoogleeraar in sanskrieten ro- Dorpat en Heidelberg in de natuurwetenlnaansche en engelsche letterkunde,trok zich schappen; zi
jn hoofdwerken zijn: Versuclt

6J3>c0'spekulatirePkysik (185t),Gl.ttstdzil
gezur
j-ï/?rlfïpsyfhcpg-ï:der lrt
'
zfzfr (1872),Beitrlt
'
gez?fr
meckan. Tz
'
jvt
'
fr/pz
tlf/?
-t
lpo
-f: (1874), Die ztxfiottellelt
Formeln der CA:OAI'
J:quf Grltltdlaget
'
/prnlechakt.
D. de kritriek en de uitlegging van diens l'
frt
frzzlpf/lppz-ï: (1877),Das .
'
&(
7f.
st
?/der Grarita-

in 1880 uithet onderwijs terug,en overl.10
Nov.1888;D's eerste wetenschappeli
jke arbeid was Radiees pracriticae (Bonn 1839);
door zi
jn geschriften over Shakespeare heeft

werken geheel nieuwe rwegen geopend; be- &.
,
p3z (t880),Die ,
$'
cA?ccrt? oderdas Tfr?
z
r/c,
st,
v?halve een groote kritisch bearbeidde uitgave Irerden der ppf
p
z
/
/
/
t
y
/
/
t
?
/
?
En
e
s
g
i
e
(
1
88
4
)
.
Hi
j
ove
rl.
derW erkenvanShakespeare(tdln.1854- 61) 1896 te Riga.
.

en kleiùe opstellen en tijdschriften zag van

DelLullwo. (lsidoro)Ital.literatuur-histo-

schen SAtzlré.
gpt
'
/o-:-Gp,
sp//.
:cAt
4/'
f,bjeenverzameld
opgenomen ln ziin AbhqndlltngenzzfSltakspere.
(1 Elberfeld, 1478:11,aldaar 1887,tezamen
uitgegeven 1889). 0ok leverdehijbelangri
jke
studiën der romaansche letterkunde, als:
lï
h-orell,
ct
l,
ll
hehelt Lieder'
n (t853), Der :tIr#'
J0@.
Dialelct(
&,
: 13 Jaltrlt.(1868)enz.
Delle.Hoofdpl.van hetkantonD.(27gem.,
19.000inw.
)vanhetfransche territorium en

Prose wp/yt
zz
rï inedite e poesie jrecl
te e latJ'
??:
edite ed '
lzlt
r#/
'
,
/: di u'
lzwp/p Pok'
tziltlto (1867),
Scritti ,
s/pg'fcfdiAkrïcp Caltgini(1876),Dante
nei /:à3/p'
JdiDante(Bologna 1888),Pagineletterarie e'
r:cprf'
/ï(Flor.1893),Florentia.
.'Ap0z??
'
,
??ï
e cpy: delvzft
xffrpcégà/p (Flor.1897),DtfBonifazio VIII ad .
z
1.'-0-#p VII (Mil.1899)enz.
Dellys. Stad in het departement Algiers,
arrondissement Tizi-ouzou, aan de kustv/d
Middell. zee, 77 km.o.van de stad Algiers
en hiermede door een spoorli
jn verbonden,
bestaat uit een arabische en eeneuropeesche
wàjk, welke laatste geheeleen modern aanzien heeft;D.is een belangri
jk militair sta-

hem het licht een uitgave van M aebetltm et rikus,geb.20 Dec.1841.teMontevarchi,werd
varianten, aanmerkingen en vertaling (Bre- in 1862 hoogleeraar aan het gymnasiuln te
men 1841),verder: Die Tieeksclte SAt
zlv.p:?-c- Faenza, daarna te Casale,Siena,en in 1868
Kritik (Bonn.18464,Der Mytltuswp'lWilliam te Florence;1id van de Academ ie derCrusca
S
ltaxlkls
pere(1851),Ueberdasengl.Th:txftv-?/,
cdpzlzu en een der redacteurs van hun woordenboek;
sht
,
s
.p:
re.
s Zeit(Brem.1853)Pseudo-shakspe- behalve zi
jn hoofdwerk Dilto Compagnie pt'f
rescheDramen (2 dln.,Elberf.1856- 74),Shak- sua Crpgîtzcc (F1or.1879 87:zie Compagni),
spere-lueœikon (Bonn.1852),Colliers alte ltand- 0n bedragen in Archirio.sfp'-ïcpin N'ttora dglfpschriftlicheEmendationen zzfzzlShakspere#:z/S/0-- logia en andere ttidscbriften, gafhi
j in het
digt(l8s3ljbijdragenvoorhetJahrbkçcltderOpvff- licht: Leggende del y:cp/p XITr (Flor 1862),

arrondissement Belfort,aan de Allaine,2600
inw.
Delleani.(Lorenzo) Ital.schilder,geb.17
Jan.1840 te Pollone,debuteerde in 1863 met
een episode uit hetbeleg van Ancona,waarop

.
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Delos.

U

tion;alsgemeente 14.250 inw.;de stadheeft
een moskee,een meestdoorkabylenbezochte
school voor kunst en nàjverheid,een ruime
reede,een vuurtoren,en belangri
jken handel
in graan,wàjn en oli
jven.D.beslaatdeplaats

(Par.1858),Cak-tt
alait'
es t
'
/tll'
abbayedeAt
vfz
tl/ïtl
o'
è
(1859), Del(b/b/.J/l-t
lt
lttledeZ?
'
(
.
/?
x/'
J'
?
o/lkltezlti(
)it
,
lttk t/tf//.
s 1a. ctf.
/?l/l/f//
'/.
t? (le X#a/e
.
$?
: (1859),
lleslt
l.
l
;
)ltioit #/ta
.
s lqonltaies p?t&.
f
????
)l.
r
/9/?/?,
f?
,
s d'
a
lul'
llltl%vilt(1863),h'
tltdes.
s'//-la.
r/lp.
r
?k.t
v?A/cltisto-

geïdentiûeerd,waS26km.Oosteli
jkergelegen;
maarschalk Bugeaud maakte zich in 1844
van D meester.
Dtlllnatius of Dalmatius, neefvan keizer
Constantàjn den Groote.werd,nadatl'
làjeen
opstand op het eilandCyprushadonderdrukt,
in 335 tot cesar uitgeroepen,echter na Constantijns dood bàj een door diens zonen te
Konsfantinopeluitreloktemuiterijdertroepen

(t864),L('
t F?'
?/.
s/& et/'
t'
f?l//'
?f,
S&p3lroyt'
tldpk/.
sle8
t/cdf.
r llrellières z'
t'
/ct
?.
s(1873),Des yzlpzlst'
fF
:.
s(l'or
tt?f 'lp?3l d1t 0'pJ Tltlodebel'
t I (1886-88),La
pi.
ocessioit (f?
'
/: de /tf lltnade t
l Tltlle (1890),
Etudes de ?l?fp?
,
?
'
,
:/??(//?
'
f
/?
,
?t
?nttb-oringienne(1890).
Delolllle. (Jean Louis)Zwitsersch staatsrechtsgeleerde, geb. 1740 te Genève,moest
wegens zi
jn geschriftEœamen des frpk:points
des(ll'
oits zi
jngeboortelandverlaten,hieldzich

vermoord,Sept.337.

lang in Engeland op,keerde omstreeks 1775

pellne. 1) Zàjrivier van de Ochtum,ontspringt bij Twistringen in hethannoversche
graafschap Hoya, doorloopt het graafschap
Delmenhorst, neemtde W else op,en mondt
uitbeneden llet dorp Hasbergen,naeenloop
van 59 km.
2) Delme,dorp,hoofdplaats vanhetkanton
Delme (35 gem., 9440 1
-nNv-)van den kreits
Château-salins,Lotharingen,12 km.n.w.van
Château-salins,900 inw-;keltisch-rolneinsche
overbli.ifselen; D.wordtin 990 a1s Duadeci-

naar Zwitserland terug,enoverl.16Juli1806;
hiischreef: Coststttlttiolt(lel'
.
z4kl
.
g/t
f/t
f/v'c(Amst.
1778,door hem zelfin hetengelsch en duitsch
overgebracht),P(tl.(tllel/?é///r
t
,t
nîtlte.
/.
(k.
4
///
*
.
s/1gol
'(
'l.
itlllelltf/??f/the/b/.//?:/.govet.
ltlllesttf?/-Slt'
edett
(1772),llisl(
)l'
y(
)f //?c (I(lf
lell(t1l
,
t8:t?/-II'elll()I'
i(tl8
(3f /??/p?tf??s'ltll
etvtitioit(1782),z
'
t'
/?
-essayt'
f
?/lfff?
,
3??
/?,
.
g
t//k'//. slê'
l
'
t'
tltles f
?/?tlte ,
?//?/
p/?
,f
?/',
%'
('
p//(f/?# lvitlt
E;lf
!l(t;l(l(1787).
I)e Izollg.(GeorgeW ashington)Noordpoolreiziger,geb.22 Aug 1844 teNew-York,be-

Delmas. (Jean François) Fransch operaden pràjs voor zang van hetPari
jsche Oonservatorium,debuteerde hetzelfde jaarin de
rol Saint-Bris in Ilbtglteilots, in de groote
Opéra te Pariis,en créeerde sindsrollen in
lq f?rf//ltl(le jfpyàypy-t?
rf/r (1888),Zah'e(1889),
Lolleilt
ji.
l.
it(1891),la 11Q/@J.
,
y'
3'?
'
:(1893).leslféf/-

ring van andere expedities (Nordenskjöld),
onttlekte het Jeanette-en hetHenriette-eilpnd
(beide I)e Longs-eilanden geheeten),en het
eiland Bennett,(Ju1i(1881)en kwam in 1881
ter hoogte van de monding der Lenarivier
met elf gezellen doorhonger om lletleven;
de li
jken werden in Maart1882 gevonden.
Delos,thans Delopulo ofMikraDilos,(d.i.

van een romeinsche sterkte.De kolonie Rus- i'
iqîte de l(t (J(t1lle t'/sptkitlleillelttyz
lfo'lesdipisisuccurrus,die men tt
an onrechte metD.lleeft p??
,
y tei.
l'itol.
iales (/?f Limoltsilt t4'
?
.
f moyen-dge

mus Villa, in 1016 a1s Dodeism es,in 1566a1s trad 1861.de Naval Academy,deed meerdere
Dellnes vermeldt
reizen naar de poollanden,meestalteropspozanger,geb.te Lyon, 1861,behaalde in 1886

tl.
es c//tf/d/t
?lf/'.
s(1897))la .
/
.
?/fr.(
/o//#t?(1898),enz. Klein-llelos)in tegenstelling vanMegaliDilos
munt uit in de vertolking der muziek van Groot Delos, tegenwoordige naam van het

W agner.
Ilelmenllorsf: 1)Ambt in het oldenbllrgsche district Oldenburg, 3201/4 km2.,1900:
32.925 inw.,7 gemeenten.2)Stad en lloofdplaats van letalnbtD.,12km.w.vanBrelnen,

nabi
jgelegen eiland Rheneia).Klein,uit granietbestaand eiland der Cycladen,indeEgeïsclle zee,ongeveer 3 kln2.groot,slechtsmet
laag struikgewas begroeid en tegenwoordig
onbewoond; D. was oudti
jds wàjd vermaard

burcht D.,in 1247 door graafOtto gebouwd
en in 1787gesloopt,sinds1878 een ziekenlluis.
Ilellllotte. (Henri Philibert Joseph) Belgisch dichter, geb. 14 Mei 1822, Overl.
1884 te Brussel,waarvele bliispelenenz.van
hem werden opgevoerd;van àem werden in
het licht gegeven: Poésies (1876) en (Nmt;dies (1873).
Ilelna. (Marie Ledan, gezegd) Fransch
opera-zangeres (contralto)geb.teParàjs,1875,
debuteerde in 1892 in de Opéra.comique te
Pariis,in de rol van Didon in 1b.
(
)qe;'
s,crèeerhe rollen in H-('
i'
thek.(1893),l'uittttqltef/kf
9p?f??//?
'?l (1893), .
>'f
//s/t
f//'(1894), l(t .Tt/t.
r/vta
/.?
'
c
(1895) enz.; in 1898 verbond ziizich aant1e
groote Oqéra te Pari
js,waar zk
j debuteerde
als Fidès ln 1*l.(
))2h;te.
Ileloelle. (Maximin) Franstsh arclleoloog,
geb. 27 Oct. 1887 te Tlllle,overl.12 Febr.
1900 te Paràis, bekleedde in Frankrijk en
Algiers allerleistaatsbetrekkingen,en werd
in 1871 li(1 van de Academie desincriptions;
lai
j schreef:EtiettlleAt/l'
?
xzt?,sa rieetsestrurrt
?.
s

nietrots, heet bi
j de ollde dichters Cyntbus,
aardschudder Poseidon door eenslagmetzi
jn
t
lrietand heteiland uit de zee verri
jzen,hetwelk nu vlottende ronddreef,totdat Apollo
llettusschen Myconus en Gyarusvast legde.
W eldra werdheteenalgemeenehandelsplaats,
inzonderheid de slavenmarkt voor Griekenland, ontzaglljke ràikdommen werden hier
opgehoopt,die slechts door deheiligheidder
plaats beschermd werden.want de stad zelf
had geene muren;doch Menophanes,een bevelltebber van Mithridates,plllnderdeen verwoestte llet eiland geheel, terwi
jlhef door
de Perzen gespaarl was.Depraclltigetempel
van Apollo lag dicht bi
j de haven;daarbàj
werden alle vnfjaren feesteljke spelen gevierd,waarheen alle grieksche statengezantschappen zonden.De ionische bevolking van
het eiland was llier gekomen onderdezonen
van Codrus en in 'tjaar 506 door attische
volksplanters, cleruchen,versterktgeworden;
hier bevond zich de schatkistder bondge-

aan de Delme q 1900: 16573 inw.; op den
Schloszberg, op de plaats van den ouden

en vereerd a1s geboorteplaats van Apollo en
Artemis.De voornaamste berg,een ruwe gra-

een beek lnopus. Volgens de sage deed de

Deloyaal.
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nooten;hier werden hunnevergaderingen gehouden,totdat in 460 v. C.de schatkistnaar

âthene werd overgebracht.- Geenli
jkmocht
op Delosbegraven worden,men brachtdaarom
alle gestorvenen naar hetnabi
jgelegeneiland
Sedli.Tegenwoordig is het eiland eenedoodsche wildernis, waar de puinhoopen zelfs
allengs verminderen, daar zl
Jdoordenaburen
voor bouwstosen gebruikt w orden.

Deloyaal,trouweloos,ontrouw,onredelijk.

D elphi.gr. Delphoi,stad in het z.
w . deel
van het oud-griekschelandschap Phocis,thans

Kastri, oudtijds bekend door het Del
pltisclt
pm lz/.

Volgens Aescllylus was de oudste profetes Gaea llet
ecrst in 't llexlt va'lllet orakel; z)J-gaflletaallllart,
docltter Tllenlis,deze aatlllare zusterP1lo(,1)e,wellve1l(,t
alseelkpeetgescllenk aanllarcnklelnzoon'PlloellusAptlllo
afstond Volgens andere legclldellwas llet orakeleerst
llz llet llezlt valt Gaea e1l dttpz-olltalltls Daplllle,eelle
l'lynlpl, van ltet gellergte, vervolgens van Gaca elt1:0seidoll; Gaea stfllld llaar aandeel afaaltTltenlis,deze
daarop aan Ap()lltl. dil) flt)lt ltet aandeel vallP()seld()n
vtlor Calauria lnruilde Vlllgellsdeltllolllerlscllelkltylnllus
op dellpytlllscllen Apollo lleelzttApollo,van Delos ko-

nlcnde,spoedlg na zll-negelloflrtellezltvau 11()to-akel,
temvl-l11
p
'
*den dl
'
aak Pytll()(()fI
lelI)llllte),eeltzt
l(
)nvall
Gaea,dlelletllewaaktldletzij11I)lJtlrllvelte1lcretellslsclte
l
l
l
al
t
l
t
e
l
l
ul
t
Cnf
l
s
s
l
l
s
t
ot
z
l
j
'
ï
pr
l
e
s
t
e
r
s
a
al
t
s
t
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rvtll-zot,lllng v.d ltloordv PytlloIllflestAp()llf)vluclltell()lt8J
((.,ellgrotltgaar)111.dlellstllaarlleld tlfltll-lll-ellgell.1'1(,ltt)l)1.
t'l(.
, 8 Jart,11. terugkeerelld feegt (1(.,1.
- lltll1)l1.lersMras (.,ttll
z,illllelleeldlge ll.lll-lll.ll.
erlllg aaltdeze 1)()et(,vall.AI)flllo (,11
.
zp
--lte rellllglllg.llen.knaap,dle Apt)lt()ver1)(,(,1d(1(,,tl-tl1ç,
lladat ltlelleellltutvtltlr delttelttpel,de lllltvalt1'yt1l(),

illllralkd llad gesttlkclt(,.
l1.l14allerljlvalldaargevllltlllt

M-as, nlet eell processle ult Ilelpltld()()1-l.
ktlcl-ls,l)()rIs,
over deltOt,ta,(loor llet lalltl der Aelllallelke11.A.
falllâl-s
totnaar Telupc,waar 11'
lJ-door allerlelzoenpleclttlglleden

g
erelltlgd werd Eerst na zljlle relnlglng llalttApf)llf)
llezlt van ltetorakel,ontaall de Illellscllelt(1ellwllzplls
vaders Zeus te verkondlgen el1 eeltlletel-elttljd valt
relnere zeden aan te llrengen De plok valtltetorakel
was eell openlng ll1de aarde dle bedwelnlende danlpen
ultwasenlde, waarovez- d(3grotlte tenlpelvan Ap()llo gelltluwtl was l-lerders zolldelleells dle plek olltdelvt 11(,1)1,e11 door eellgeit dle daar stlzlptrekklngen kreeg. (.)vclde opening sfond een lttloge drlevoet,waartlp celtcirkelvorlulge, doorlloorde scllpf rustte en ()p deze stoltd dc
zetelvoor de prllfbtes'Pytltla 111vroegerelttltjdwasdf
l
.
l'ytllla een nleis,le, later eellvrouw lloven de 50 Jarell
'
in lllaagdelp-k costuunl T()en llet orakelllet llleestll1
llloelwas,wlsseldelltwee Pytltla's ellxaarln tlelt(.
11e11st
af, ext nog een del'de deed (11:11st alsplaatsvervallgster.
Het lot llepaalde de beurt valtllel1(1le raad kwanlen
vragen Meteenlaurlerkransverslerd,llrachtenzljltulllle
gelleden en oflkranden aan.dc godlteld,daarop lleklolll
de Pythla, na zlch gellaad en gerelrtlgd te 11el)l)en,mf)t
gouden verslerselen ln lletllaar el11l1eelllalzg,golvend
gewaad,dendrievoet,el1doordeopsttjgelldedanlpeltlll
geestvervoerlng gelhracllt,ultte zp--de orakeltaal,dle,zoo
zp'-llletreedsln verzelkwas,(1001-dlcllters,1lldlenstvan
het oralvel,in versnlaatgebracllt werd Deze waseplscll
InlaterelltlkjdeclltergellrulkteInenproza Deuttspraken werden zncest ln verllloenldellvorm gegevenenhadden letsdulsters en raadselaclltlgs Totllet(lverlgepersolleelval'thet orakelllelloordeltde oflkrpriestersultde
2;delpltische prlestergeslaclttell,de orakelprlesters()f'ttltleggcrs, dlenaressell, rondgelelders der vl'eentdellllgell
Het delplllscll ol-alxel ls zeer (lud,llllewelJollgerdall

Delpino.

d()cll Illeestalllletlgellljzondereaallgelegenlleden Dflo).
dc kerlvvadersllestret
lelt,dtltlr d.e kelzersgepllzttfle'ld.et't
1,1.isllalldeld, M'l'
,l-d lketel11tlelltik d4
)4)1.-r
1'Iletldflslllsgelteel

gesltltell -1)e gl-fltlte '
Ill-at-lltlgt,teltkllt',tvall del1. pytllls(.1le11 Alltlllo, dI(-,(lver t.1(,11.at-gro11.d.(.
1el-aarde gl-llltluwzd
Mras,Svas ()l11rlugd (l()t)1-e(,ll 1-11.lItIte11l1)e1.1l()fv4)ll11(.
,tlxleillt,l-l.
, teltlpels,scllatkaltters,stalldlleeldelke'
ll.'
bv'
lJ-gllsttlttlll.
lx(.,l
t 1)t,(ludste telltpel,dlegellfluqvd zougeyvr
el,stzljlt
t.
1f-)f)r Aganledesellr-propllollllts,M-as1.n 't 1aar 51,8$v C.
af
'g
t,lll-alltl;1112-Mrerd

p'raclltlger ln delzd()risclten stijl

lll!r1)()uMrt1 (1001- de Alclllaetlllltlell, die door Plslstratus
warellverdrevell,en ltetMrerk voor 300 talenten aallgellfllllt,ll llatltlelt l11 $80 v C.Avas 11p--voltooid (1.n llet
v
eld vatlden gevelaalldevoorgijdellevondeu zlcllde
dric delpllische godlledell Artelnls, Leto (,11Apollf),te
lltldden van dc lnuzell, llellevells hetdalende vlerspart
valtIlelllzs;op d.eacllterzi
jdelllonysusIltlltdetlerende
rl'lllrlallell De lttlofdbalkett waren versiez-d nlet de golldelt sclllldell der (lvelnvtlllllett Perzell en (.1alllers,(lle
llttltll,lt(lel1 telllpcl lledrelgd lladdelt 1:1.deltpronaoszag

1,1()11.M-ljze spz-eukt,llelllletllecldvan l-lllnlerus lnden

ttlldlpel zelvell ware11 d.()stalldlleelden der Alolrell,vall
Zells t>pl van Ap()llo. 1ll ltet adytulu, ltet lllllllellste
11(,1llgtltllhl,Avaar (1e gapende kullzl(.!ltllevoltd,stoltdeell
gtllldellstalldlleeld van Apollo 1.11de llalllJ
-llcttl valldelt
tlrlt,vtlet M-as eeltlaltrlerboonl,en eeltdoor kllltst afge-

leltl(,zljtak valldcllrf)llCassotts;votlrdatPytllladelt
drlevlletllelxtllln,atzljvau tlelllallereuvaltdt,ktllull-ler
elldronk ult (1e 1)1-()11 O()k zag llleltdaar ltetlleeld vall
dell llavel der aarde ultMrlt I'larnler Itlet de ()1)
lelde
. l

zijdell staallde gouden lleeltetllsselt der adelaars,tlle

eelds valt de tegltnflvergestelde elpldelt der aal-tle (Iflo'r
.
Zetls ltf-gttzl)11.(1(.
,11,e1.Ixlt,llt1(,1-11I(,.1-f)kttldl.flcttl.
rl1,Avaal-tlItlll.
el1.
(ll
plklltalste ('lattl()zl.,lllltatsllet l'tltltlltl.)lll.lltt'leraltl-tlltMrlts.
f.)1)(le I'
)ltllt vltll(l()zl,llt(,pkl'
l)el.'
w()rt1ft11.l11.1*t)le@t1%t)1a
(')vt.
tI.
-llll,jt-sett,lt gtlvl)lLdf
.)ltlklllt1llslrl.
-llltl(*s,f)f)Ivtl(!t4lt)lt7,(.
:ttll1g '
vl't
-ll e(,ll !l11.t7;l()lxstltlv, 1let ()el.tIgsttt vtlf)l-l)et,1(1 '
vltlt
(lltflgl-l.
l,lvsclte llltlztelc

Delllbrllln, (lt
tei.
e) eigenlàjk de plaats der
verzoening en reiniging, de tempel, inzonderheid llet stil
le,heilige verbli
jf'der goden,
vandaar bà
j uitnemendheid, zooals bi
j tie
Grielten, de plaats waar het standbeeltlder
godheid en het daarbi
j behoorende altaar
stond.
pelpllilline, C:
?2 H)
o,N0(;, alkaloïde il1 de
zaden van de plantsoortI)el.1)h/-/1/-///??.s/ff7?//f-xf/f//.?*t/
Delpllillillll. Toultx.Ridderspoor.Plantengeslacht v/d fam.der Ranunculaceeën,lnet
0en 40-ta1soorten in denoordeli
@
jkgematigde
zone,kruiden met een vertakten,bebladertlen
stengel) hand- of vindeelige bladen,en gesteelde, lneest blalzw e of violette,in eindelingsche trossen staande bloelnen;in Nederlalld komen voorD.cp/èyf
l//t
/tf,dewilderidder-

spoor of kalketrip,een éenjarige plant,met
armbloemigen tros,draadvormigebloemstelen,
kale vruchtjes,donkerblauwen,zeldenroseof
witten kelk, groeit alsonkruid tusschen het
koren op zandgrond,wordt ook wel alssier-

plantgekweekt;en 1A.ff/t
'
fc/d,éenjarige sierplant uitZuid-Europa,metveelbloemigen tros,
korte,dikkebloemstelen,behaardevruchtjes.

Van de in Zuid-Europa en vooralin Qriekenland groeiende D y/t'
f/?/à?
kt'
f.g/.@(f waren vroeger
datvan lltldona,recdstflntll-devau llomerltsls(1epy- de giftige zaden,die het alkoloïtl delphinine
tllisclle g0d el1z'
l2-11orakellleroenld 1Iethad vallouds- bevatte.of:cineel.
her l,(n1 veelzpdlgl,lllltvllled ()p de llelallgellder g1'le1.-

Ilelllllilllls? zie
sclke staten (zle Al)oll()),waarvall(1(,(,ersteaadtleltlll1g
waarscllljnlp'k rcltds tezflelveltislI1lpetllytllIs('1l(:Al,l- pllin.
plllctytllle'lqverlltlll(,
l zlt, AlklI?lllctytl11c11; vf)()ral11ad llet
eell grtlot gezag llp-de dflrlsclle stalpl1.11,11,lllzflll(1ltl-ll(3I(1
te Sparta (.)()k vreelltde voll
xcl1.llal-lll.tl-el1,vereerde11llet
delplllscll orakel, l11 't1)l,jz(
)llder(1.t,1)-(11scll.ekf)nI11ge11

ell.de volke11vall'ltalle. Bljde ltellellenlll()elfle11et

ongeveer totaan deltpelflpolllleslscllen oorlog,del,tll(1
eener nleer doorlpl-ekellde verllclltlllg Gedeeltelpk 1ag(1t,
sclluld valtllet vervalaaltllet orakel zelf,daarllet(1fltlr
staatlvulddlge partàjdlglleld eltolltltflflpllaarlleldM,alttr()llAvelltegellzlcllverwelvte e11.zlcllveraclltll1g ()p deltllals
llaalde.Ten tp
--de van 'I'ladmalluskAvantltetoralxelMret,1iets Illeerl.n aanzlen;docllde zakcn waartlverI'len llet
raadplecgde M-aren 11u ltlet nleer vanstaatlkundlgenaard,

Dolfi
jn;alstitelzie DauIlf.lpllilloidelt.ZieDolfljn,Cachelot,Narwal

en Cetacea.
@
Ilelpllos. Stad l
n Allen county v/d n.amerik.staat ohio,4600 inw.
Ilelllino. (Frederi
go) ltal. plantkundige,
zeb. 27 Dec. 1833 te Chiavari, studeerde te
Genua in de wiskunde en de natuurwetell-

schappen,was lanae
n ti
niste.r van flnall*i
'd mi
.%-''

ciën,besteedde zàln onbezetten ttd aanbotanische studiën, werd in 1871 hoogleeraar in

Delpit.
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Belvaux.

de natuurli
jke historie aan dc acadel
nie van water bezinken,zoodat hetzi
j ondiepten(subhet boschwezpn to Vallombrosa, in 1875 aan marine delta's),ofzich boven llet waterverde hoogeschool te oenua.in 1894 te Napels; heffende stukken land ontstaan,evenzoo met
hi
j schreef:Sl4gliapparecchidella//cpbztftlzïpzl: den naam D. aangeduid? waardoorheen of
nelle .pï
tfzlfé qntoeœrpee (1867),Ulterioî-ipr
%t?
r- wparomheen de rivier zlch mondingsarmen
razioni8ull@ tffcpgtfozl?r
f'
f nelrég
îp vegetq/é) Te0- openhoudt. De naam D.werd eerst door de
,/
r'
Jéfgeneraledella F///ftïddï(oenua 1883),F'
an- Grieken alleen voor den benedenloop van den

z'
ione AzlïrplpcpF/ff ltel rét
/glp regetale (2 dln-) Nijlgcbezigd,welkedoorzi
jntaksgewi
jzesplitsing aanleiding gaftoteen vergeli
jk met de
Bologna 1886-88).
Delpit.(Alfel-t)Fransch romanschrijver en lettcr L van het grieksche alpllabet;Iater
dramatikus,geb.30 Jan.1849teNew-orleans werd de naam aan andere dergelijkevorminj de D.
(Vereenigde Staten), wi
jdde zich vroeg aan gen gegeven;bedoeldo splitsing ls bi
de letteren, was eerst medewerker van de nevellzaak en ontbreekt bii vele deltavordoor Alex.Dumas opgericllte bladen ?:Mèous- l
nende rivieren,b.v.bi
jde Xbro.Naardatde
-

quetaire'' en ,,ll'z
t.
rtagnan''1gaf daarnadicht- rivieren in de Z0e) o
inde
n er
es
nche
mi
e
dt
er)ofin een
werken in hctlicht:L'aphothlosedefztxzzltfz-flg/é a'ldere uitm onden,
m en Zee-)
(1869),L'Inrasion (1871),Lerepentir,pu rleit m eer- en rivierdelta's.
tï'
çtzlcuré de ctz-.ptvzl: (1873).EenigetooneelDeltam etaal, een uît 56 deelen koper, 40
stukken:RobertPl-adel(1873),Jean-Nu-pieds dln. zink, 1 (11.ijzer en 1 dl.lood bestaande
jlsooknogeenigmangaan
(1875),Le message de Sccfwïk'î en Le,R ckevaliers legeering,die dikwi
de la .pt
zfrï:(1876) vonden geen bi
jval,terwiil en llikkelbevat;wordtgebruiktvoorscheepsdaarentegen zi
jn dramatische roman Le#/,
sèe scllroeven, deelen van machineriën, werkCoralie(1880)veleopvoeringenbeleefde;zi
jn tuigen enz.
overige romansbevatten levend.schilderingen
Deltaspier,zic Arl
n,en Spierstelsel.
van het leven der hoogere klasse,m etsterke
Deltapurpurine, handelsnaam van eellige
efecten en tragische ontknoopingen; de goor- azoverfstoYen.
naamste zi
jn: Les cpzzl
wtwpz
pzl.
sd'
ttz'pf(1873), Deltoïde, een trapezoïde of vierhoek,be-

La rengeresse (1874),Lez?'p,
s/pr:d,
tt.
lt
u-3f:îfrfp'l
(1876),LesFls dejoieenLedernier.
g6zlfï/hpzlpzl:
(1877),La familledeCavalil (1878),L@ Marg'
l
fg: (1882),Solange(1885),Tltlrhine (1888),
Toutes les Alfz (1889),Belle-Madame(1892).
Met Le zzdt
zrïcf
//: d'Odette (1880)verwierfhi
j

staande Ilittweedriehoekenvangelijkenbasis
en ongeli#
jke hoogte
Delue. (Jean André) Zwitsersch geoloog

gen.Hiioverl.4 Jan.1893 te Pari
js.
Zi
jn troeder,EdouardDelpit,geb.teNieuwOrlêans,1844,in 1868 in Frankri
jkgenaturaliseerd, schreef: Mosaïques (gedichten 1871),

l-ales ,
sîfr l'ltistoire de la f6rr6,voortsNpAz
frc//c,
s
.
'
idles dzfr lq mlt
lorologie(1786);Lettres G .pj)jgp
z/l:sùffc/lsurJ'/'
l?
r
sfpz
.
lrp.ph.!
/,
skfr:delafcrr:(1.
798):
pz
rlc: de l
a.
pAï/p,
:p.
pA?
> defc,
cpzè(1802);Intro-

en meteoroloog, geb. 8 Sept.1727 te Geneve, overl. te l'indsor, 8 Nov. 1817,

schreef: Recltercltes dur les pzptf/#ctrffpzl,
s de

zicllde gunst van de hooge katholieke krin- l
'atllosphère (1772), Lettres .
p/lgWgzfp,
s et zzlp-

Constantin (drama in verzen,1877),les Fai- duction t
- la w/zl/yft
//rp terrestreyc
fr lesFuides
seurs de c//zfp,
:prinet
i
pes ettfp:
st
s'F/cff(1878))benevens meer- erpansibles (1803);Abrégétf:.
dore romans.
fa'
lf,
qconeernant/4
:cosmologieetla.
çf
/p/ot
çït,t1803);
Del R io.Hoofdplaats van Valverdecounty Traité Jîlzzlczlft
zïz'
: sur le //îdïrfc électro-galrav/d n.-amerik.staatTexas,2000 inw.
nique(1804),enz.
Delsberg.1)DistrictinhetzwitserschkanDeluns-xontaud.(Pierre) Fransch politi.

ton Bern, 266 km 2, 14,000 m eest fransch

kus, aeb.5 Juni1815 te Allemand-du-Dropt

sprekende inw. 2) D , fransch Delémont, (dept.Lot-et-Garonne),wasadvokaatteMarhoofdpl. v/h district D., 26 km.nn.o.van mande, werd herhaaldeli
jk in de kamer.gekozen, behoorde hier tot de m eest op den
Biel,aan de Sorne,4000 inw.
Delta,vierdeletter enderde voorgrond tredendeleden deropportunistische
Union républicaine,aanva>rdde 3 April 1888
in het kabinet-Floquet de portefeuille van
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-obepehinebladr;einwe189rk3enwe, dzidehijhidijrteoctte2ur1Federbra.rc1hi88e9sche letter D.

Delta. 1) Territorio van ven van het m inisterie van buitenl.zaken.
de Vereenigde Staten van
jver, geb.
lvatl.(Alfred) Fransch schri
t,Hoopo-, Venezuela, omvat de delta 18De
2
5t
e
Pa
r
i
j
s
,
ov
er
l
.
a
l
d
aa
r
3
Me
i
1
86
7,schreef:
2, GEWONE yan de Orinoco,65.647 km2., Hi
stoiredelar/zpplèffïp'
?ldeFlrrier(1850),'les
LEI''rER.
7300 inw., mcest guarauno- J.
fkfo-/fï//c.
srlrolutionnaires(1851);Mémoises#'Af'
?î
indianen.2)County ofdistrict rieuz ypzf(1.
859);les flp.
s.
spkf.
sdeParis (1860);

inhetw.vanden noord-amerlk.staatColorado, Histoire ttzlcct
fpfïk'
l
f: des C/JJ.
M et cabarets de
1t50 engelsche miilen groot, 2600 inw. P aris (186t);les Cyf/llyp.
sparisiennes (t864);

3) County, n.o. van Vîclligan, 718 ((()eng.
mi
jlen, 16000 inw., hoofdpl. Escanaba. 4)
County in llet n.o.van Texas,260 (((
)eng.
miilen,9500 inw.,hoofdpl.Cooper.

,rrkrpk-p,
s (le Paris
ff'
J.sfp/'r: anecdotiqtçe des ètt

(18651;Dictionnaire deîtflanguererte(1867)4en

metDuchesneonderdengemeenschappelijken
Pennenaam Junius: Lettres de .7J:0>ï':.
:(1862)
Beltagpseudoniem van den Schotschendich- cerstin pFigaro'
'opgenomen).
ter Davld M .M oir, 1798- 1851..
Delvaux.(Laurens)Belgisch beeldhouwer,
Delta.Benaming voorriviermondingen voor geb.1695,te Gent,leerling van Gery Heydelwelke de door den stroom meegevoerdesedi- berg en Plumier te Brussel,arbeidde 1717-26
menten door de tegenwerking van het zee- te Londen.1727-33 in ltalië werd in 1734

Delvenau.
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l:entaraflls

hofbeeldhouwer van KarelV1,vestigde zich waarom de benedenloop dezer rivier ook wel
later te Nivelles en overl.hier24 Febr.1778 ; rivier van Demak wtlrdt geheeten, een der
meest werken van religieuzen aard.
m erkwaardigste steden van Java,voorheen

Delvenall. Rivier in de pruisisclle prov.
Sleeswijk-Holstein,mondtbi
jLauenburgrechts
in de Elbe.
Delvillo,Delflno of Delonia,oudtijtls Helicranum.Stad in hetsandsjak Argyrokastron
van het turksche vilajet Jannina of Zuit
l-

residentie der invloedri
jkste vorstenvanMidden-lava; de stad ligt aan de tramli
jnen
Semarang-ltjoewana enD.-poerwodadi-BloraGoendih (waar zi
j aansluiting heeft met
despoorli
jn Selnarang-vorstenlanden),enis
door eep door de Sérangrivier en de ToenAlbanië (Epirus),aan ecn nevenrivier vande tang gevoed scheepvaart-en irrigatiekanaal,
Kalesiotikos, die in het strandmeer Butrinto in 1808 aangelegd tot draineering van de
llitmondt;D ,aan de hellixjg van een m etllet laaggelegen deelenvanhetregentschapDemak,

Keraunischgebergtesaamhangendellergmassa, metSemarang verbonden;zi
j lleefteen naar
boven ecn vruclltbare vlakte gelegen, telt men meent onder radèn Patah om streeks1468
4000 inw., heeft vele lnoskoeën,bouwvallen voltooide en in 1845 verbouwdem essigit,een

van een burcht,en vervallen muren;handel
en oliebouw ;een straatweg verbindt D met
de zeehaven Hagii-saranta;aan dekustnoordeli
jk daarvan de havenplaatsChimc
a
rra,voorlleen een berucht zeerooversnest.
pelyallllis,zie Deli
jannis.
Dellkl' of Dim. Linkernevenriviervan de
Bjelaja in het russisch gouvernement Ula,
ontspringt op den Obsch-schij-syrt,enmondt
uit na een loop van 429 km.,bi
estadUfa;
.jd
zi
j is waterarln en onbevaarbaar.
Delllatles,een Athenervan lageafkomst
maar die zich doorzijn redenaarstalenttot
groot aanzien wist te verheffen,een tegenstander van Demosthenes,dienlli
jmeermalen
bestreed, en wiens dood bijOok zou bevorderd hebben

der weinige overbli
jfselen van denvroegeren
luister dezer stad;in de nabi
jheid van deze
messigit worden de graven van drie vorsten
van Demak,PanembahanDjimboen,Pangpran
SabrangluorenPangéranTrénggonogevonden.
D.telt6600 inw.
DelllallK,op Java ambteli
jke titelder districtshoofden in de residentiesLampongsclïe
districten,Bantam,Batavia,ook op departiculiere landeràien derresidentie Krawang,en
op Banka,verderderonderdistrictshoofdenin
een deelderresidentieDjokjakarta;D.wordt
ook door hetgouvernementvanNederl.-lndië
a1s ambteli
jk predicaatverleend aan hoofden
beneden den rang van regent;in Soerakarta
predicaatvoorinlandscheambtenarenbeneden
den rang van mantri en voor dorpshoofden:
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pelllagogie. De kunst hetvolk te leiden;
'!rikkeling der volkshartstochten voorpolitleke doeleinden, speculatie op volksnelgingen;in de politiek:hetinbewegingbrengen
der massa voor leugenachtige en valsche

Dtllllallsp.(UilarlesoabrielEdgard)Fransch

advokaat, geb. te Versaillep'
, 1841,werd in
jy6g a)s advokaat ingeschreven, pleitte in
Vele geruohtm akende zaken,a1s dievan prins
Pierre Bonaparte,vervolgd vool*den lT1oord

op vjctor Noir (hooggerechtshof te Tollrs,
1870) en in de zaak-Dreyfus (1894 en 1899),
en verwierfzich een grootevermaardheida1s
avocat d,assjses.
Iàtllllllllte.(AugusteGabriel)Franschrechtsgeleerde, geb. te Pari
jsz 182t,was eenigen
t'
lid hoogleeraar in hetromeinschrecht,werd
1864 hoogleeraar in hetburgerli
jk reclltte
Pari
l
-s; hi
g. schreef: Qttestiop,
s c,esercices ,/f,.
les tl
atx/llfl
z?.
s(le*'
p?
'f(1849),De/t
x loietde /tf
'
ltl.isllt-ttdeitce t
yll?z/tf//lz'
cdet/pzltf//p/d,
s(lt
huisées
.l
(1855),Etttdesyuz.la z'
tl/dtx/
kf/lffff/p?zdesctkolt/t
xplltés(1849),Eœpositioztgttlspoly/tf
c des?4/'J/àc/
)'
:t
wde
l'eltl-egistl.
etlteltt (1857),I)ltctf/cl
t/(le /tfquotitl
dispoktible (
4..
4 cas (le l'çtt'ticle815 (1862).D(l
F-

leuzen; D. is de huichelari
j van den quasivooruitgang (Proudhon).
IlelllagooK,gr.volltsleider.Oudti
jds in de
grieksche demokratie, in het btl
'zonder te
Athene,iemand die doorzi
jn aanzien bi
jhet nitioltle'
gale (
le /(/qîbalitêdeclfp//t?
kl(1869).

volk,door redenaarstalent enz.op de besluiIlelllalltoid, een fraaie,groene,van geelten der volksvergaderingen en daardoor op bruin tot smaragdgroen gekleurde verscheide leiding der staats-aangelegenheden grooten denheid van den granaat.

invloed uitoefende.HetlangstbezatPericles Ilelllal-atus, 1) zoon van Ariston,koning
een dusdanigen invoed,die er ook op edele, van Sparta,tegenstandervanzi
jnambtgenoot
beleidvolle en voor den staatheilzame wi
:
jze Cleomenes 1., werd door dezen met hulp
eebruik van maakte,waarom hem den tltel van Leotychides, die van een onzeker ge-

D. als een eerenaam werd verleend;voorbeelden van demagogen dievoorzelfzuchtige
doeleinden misbruik maaktenvanhuninvloed
zlin Cleon te Athene en Claudius te Rome.
Zie ook Demagogie.
Delllak. 1) Afdeeling, zie Semarang. 2)
Hoofdplaats der gelàiknamigeafdeeling,Java,

ruclltover zàine geboorte totztjn nadeelgeschimpt vluchtte hij naar den koning der
Perzen Darius, die op zijn raad Xerxes tot
zi
jn opvolger benoemde. Demaratus vergezelde dezeopzi
jnheirtochttegenGriekenland.
Ztineraadgevingenenwaarsclluwingenwerden
bruikt m aakte, verdreven. Bespot en be-

aan de Toentang,niet ver van haarmonding, echter in den wind geslpgcn. De nakolne126
111.

Delllaskeerell.
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lingen van Demaratus regeerden nog langen

Dttlneter.

Délnenti, fr-, logenstraf:ng; demeltteerett.

tijd over een klein gebied in Aeolis.- 2) logenstraffen, de onwaarheid van iets aanzl
e Tarquini.
toonen, weerleggen.
D elllalkettren?Ontmaskeren.
Delner. Rivier in België, ontspringt in
Delnatopllora Iletatrix.l1.HAlt'
r Padden- Limburg bi
j Tongeren,stroomt langs Bilsen
stoelsoort uit de familie der Pyrenornyceten, en Hasselt, neemt links de Groote- en de
die in den nieuwsten tàjd alseen schadeli
jke Kleine Geeste en de Velp (franscll:Fleppe)
(
an rechts de Mangelop,loopt langsDiesten
parasiet van den wijnstok is opgetreden.
Ilenlllelt. Noordeli
jk deel van de hoog- Aerscllot, en mondt na een loop van 93 km.
vlakte vpn Midden-Abyssinië, waarop ltet in de Dyle
Delnbea- of Tanalneer is gelegen.
Ilelllthrltrlh of Demerary. 1)Rivier in het
Ilelllbia. Rivier in Senegambië, ontstaat 11.0. van de
Zui
rd
bi
-Ame
nnenl
ran
ika,
den,
entspringt op het
uit de beide rivieren Kokrima en Kokoelo, ltoogland
loopt evenwi
jdig
t
ennd
mo
zt
ui
udie
tninVt
a1n
e Sa
Lanbgé'i
arenah
.Fo
-laeati
avDs
anjd
al
eonnAt
eln
. lnetde Essequibo,vormt meerdere watervallen en stroomsnelten,en mondtmeteen3 km.
Oceaan.
llreede mondig,die door een bar isversperd,
Ilellllpitti'.Stad in oalicië,oostenri
jk,dis- echter nog schepen van 6 meter diepgang
trict Ropczyce, aan de W isloka,3600 inw.
illvaartveroorlooft,bi
j de hoofdstad Georgeder
aan
voe
de.r(s
inndr
de
n)Poolschgeneraal,een town in den Atl. oceaan ; De D. is voor
Ilel
llbi
llsrki
He
ik
oostellrt
-l'kscllen revo- l
tleine zeeschepen 115 km stroomopwaarts
lutieoorlog van 1818/49,geb.3 M ei 1791,bi
j bevaarbaar.

Krakau, trad in 1809 b1J de bereden jagers
in dienst, voclttin den rllssiscllen veliltocht
van 1812, bàjLeipzig,leefde na 181b teruggetrokken,sloot zich in 1830 bàjdepoolsche
revolutie aan,hield aan hethoofd van een leger
van 4000 man bijKuslew zevenurenlangdcn
stri
d tegen hetk0.000mansterltelegeronder
#j
Diebitsch vol, kreeg den rang van brizadegeneraal, verdreef na een gevecht van 14

uren den overmachtigen vi
jand van de brug
bi
j Ostrolenka,ging nadenvalvanqrarschau
naar Frallkriik,organiseerde in 1833indienst
Van pacba Vehemed-Ali van Egypte diens
troepen in Syrië,leefde daarop tertlggetrokken tot 1848.nam toen deel aan de Slawencongressen te Breslau en Praag,aanvaardde
de uitnoodiging der opgestanen'ol
n plaats te
nelnen in llunne gelederen,en k'reeg 5 Febr.
1819 het Opperbevel over de hongaarsche

hoofdarmee;hi
j beantwoorddeecllternietaan
de gekoesterde verwachtingen;de ijverzucht
van Görgey en zi
jn onbekendheid methet
land en llet volkskarakter deden hem weldra
zijn gëzag verliezen en na de nederlaag bi
V
j
rtpolna (26-28Febr.1849)endenterugtocht
acllter de Theisz legtle lli
j op verlangen van
hetgezamenli
jkofncierskorps lletopperbevel
neder;de voorjaarsveldtoclltwerd echter in
hoofdzaak naar het door hem ontworpen
kri
jgsplan vool'
tgezet;lli
j was daarop eenige
maanden aan het hoofdkwartier teDebreczin
werltzaam,ltreeg bijde nadering derRussen
hetbevelover llctltongaarsclïenoorderleger,
beraalnde een inval in Galicië die door de
llongaarsche regeering werd afgelteurd,legde
toen zi
unctie neder,werd generaal-ltwar*i
#n f

tiermeestpr onder zt@
ln opvolger, Mt
qszâ
'ros,
leidde den terugtocht der Tlleisz-armee tot

Szegedin,en denslagbi
jSzfsreg(5Aug.1849),
elt werd ten slotte biT-i Temes
tr door de
.vr

vereenigdeoostenr.-russlsclleltl-i
gslnaclltvol.l

kolnen verslagen,waarna lli
j zicllmetKossuth en fke andere leiders (
ler revolutie op
turkscllgebied redde,in Juli1850 naar Pari
.j
s
ging, en llier 13 Juni 1864 stierf. lli
j gaf
meerdere gedenltschriften in llet licllt.
I)é1l1êlé,fr-,vechtpartij,stri
i(1,debat;(1(,111(tleetelt.ontqval-ren,afwiltltelen,in orkleb1
-e1)g-e11,
xofaktan,onf
lel
-schf
aitlt
an.

2)QraafschapvanBritsch-Guyana,Lenoemd
llaar de rivier D.,ornvat de kuststreken tusschen Essequibo in het w.en Berbice in het
o., heeft een vochtig klimaat, een vruchtbal'en bodem , een tropische vegetatie, en bellalve de inboorlingen 80 à 90,000 inw.
Dellteter, Ceres, dochter van Cronus en
lthea, zuster van Zeus, was a1s degodlqke
èlè()etlel-tttl
,
rtle de godin der plantenwereld en
inzonderheid Van het graan. Zà
j was een
Iniltldadige,hcilaanbrengende godin,dealveedende moeder der menschen.
lllJ- llonlez-us, tlle van oorlog en gevelrlltcn en vez-re

z
tletllt.llten zillgt,wor
dtzlj,evenalsDlonysus,zelden ge11tlelttt1 e1ltrett 111(.
,4111a)1.lllet aan ondtlrde godcn van
(1ltlt (.)1)lllplls K4J 11,a111stsleclltsnleldlng van de nlytlle
:att lllalklttte1-(:t11la.ll()ll,(lle ()p een d'rlentaal onlgeploegd(,11aklx(.
,1-op llt,tvruclttllare Creta Plutus(l-iJ-kdf,111)verwelvken;docltZells treft uitafgunstlasionllletzl
-J-111)1lksell' IIet lltldtlelllttllt vattllare l'llytllc en eeredlcnst ls
de lletrckklng totllare dochter l'ersepllone,z1e aldaar,
(11(,(lflol-IIades gest-llaaktMrerd 11ozllerusverlueldt deze
1t1)tl1(
3 11iet,Illaar 1112-kellttocllde gelloorte vallPerse))1t()l1e lllt Zeus eIt Delllctez-; in den lt()lt1. llynlllusop
llellll,terM-ol-dtz1jllaarelttege'lltltvoerig llellalldeld Delklettll- zflekt llat-e geschaaltte tlocllte'
r $) dagen lang,op
de111()(1t,verlleellltzà
-J-valldeualzlendenHellus,datlIades
llaar weggevoerd lleeft Nu duraaltzijtreurel)deell()p
Zells verttlflrlld, 'ltet wlells ttlestenllllillg Persepllone ls
'weggevtllard,ovtlr de aarde rond,totdatzl
-tllndegedaallte
va11eelkllesgeollderdeltIlaalltd,e zoeke11(1e teEleusis
klslllt, l11 ltet lluis vallCelcus,zooh van El.eusls,M-lells
vl-()llu-Aletalllra ltarellklelnen zoolt tlelktflplltltlllllaarter
verzorglllg toevertrouwdc l)e godlll'
wrllde dezeltlsnaap
ollsterflp-k'
nlaken;zyjzalfdelleljl.zdïetalltllrozij.1ell.llleltl
llell1.'s ltacllts ll1lletvlzllr.ToenMetalurallaardt,sllacllts
eetls llli
J- dit lledrl,lf flvervlel en van scllrlk eeltlulden
kreet deed lloorell,staaktelleltlctcrvcl-ttlorndllaaru-erlt,
(1()(-1' (laar I)e11t()p1t()()lt01)(lellsclttlflt (1(,1-gll(1ln ge'rust
llad,vlel1lel1ltocllceuwige eertendeel llelpletcrlllaakte
zlcll1111alsg()(11l1llekelld;zljlletzlcllcelltenlpel1)011.M()ltlliJ-dtlllrollCalllcltoruselt(lllderAvees de nlenscltell

1lt llarell (11e11st D()c1t zij verllleed dell.Olylllpus elt

ltlaakte de aarde ollvruclltllaar,totdat Zeus llarelltoorn
llevrfrdigde, door Persepllone ult (1e ollderwereld tcrtlg
()p aarde llp- llare Itloeder vertoeven zle Persepllone
Vtlfll-tlat llelllcter Illet llarc docltter naar t'len Olylllpus
terllg1set,l-tle,leerde zijaalldevtlrstellvalïEleus,'l'rl1)t4)I(.!41llls, lltdlt.llts, l'
lttlllfllplls ell. ('(kl(aIIq.11(>tgtàllrlll1: (1(àr
11.(,l11g(,()fl'erllleclltlglled(),1. c11.(1e (.l('1lhIllIh(l1(.II1u!j11Il1g(-11
l'u
'leusls M-tts eett(lvero'ttde zett,l'
va'k(1ellf.1.1.e11stvalklleltt()ttlr,zp M-erll1t'l(.t
'rv()('1-l1aldll'
,ll#jk've1-(.
,(.
)1-(1alsdcgfldl11.dle
delt Illttllscllel1 delt1al1t1llflllM-gelee1(111a(1,dle daardoor
tot llet lltluM-e11 val
'lvaste M-t)()nplaatse11aallleldlllg ge-

tf,latellllalell.Tweederdenvall1)et'jaarlltoclltdcdocllter

geve11.i)lt lllaatscllaI)pe1p-Ixe flrdla,11et 11uqvelljk en een
vl-ef.
ltlz,aaktllllve11-I1-Iv''.1111'a.1vandnar11aarI)lj1.,aaltl'wetgeetste1.
- 1Iet1I'-Iî'-'Il. $'î(1 lll#jElcuslsM'
eldJaarlljks
feestlp1(.(llngeplflegd,ter 11e1..111lterl'lg dat lller lleteerste
graallgezaal(1M-ttl(1 *1-1-1ptolf,I,1lls (1f)z()()1tvall1t
11eusls(()f
flolt zoolï '
valï Celttus elt 1llde plaatsvalïDelltopltoon
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1tl1n110n biodon, leed Soilipbreult Op het 1)esluit (ler âtlleners) ol
'
n he!
'
n niet in llllnne
Stad toe te laten. (
D.,vindingri
.
ilc in het geVaar 011 1i1111110r '
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der van den jongen koning Antipater,hem

I'
lellhetrias,zeer sterke stad van Thessalië, te hulp riep,297. D.liet Alexander die inin het landscllap Alagnesia,in den binnensfen tusschen aall het wankelen was gebracht,
hoek van de pagasaeïsche golf,gestichtdoor vermoorden, werd in 294 tot koning uitge-

Demetrius Poliorcetes en lancen ti
jd eender
sleutels van Griekenland. Hier landde Antiochus de G.in zijn oorlogmetdeRonleinen
Rll'
fnen van D.biihettegenw.Goritsa.
Ilt-lllt-tl-ills, Naam van aantal personen
der Macedonisclle en Syrische geschiedenis'
.
1) Poliorcetes, zoon van Antigonus,geboren
337 v.C.,nam vroegtijdig deel(3t7)aan de
oorlogen zi
jnsvaders tegen Eumenes,Ptolemaeus, Iuysimachus en andere veldheeren
van Alexander,overdenalatenschapvandien
koning. Ziin veldhe.ersbekwaamheid en zi
:i
'n
mocd werden dikwi
lls door onstuimige drlft
en '
jeugdig vullr verlteerd geleid,zooals in
(len s1ag bi!
' Gaza tegen Ptolemaeus (3t2),
doch door diezelfde eigenschappen behaalde
hi
n Sv
ië een schitterende overwinninl
@i
# i
*J
'r
h'
-'' op
de Egyptenaren. Niet gelukkig was zt.n
tocht tegen Seleucus in Syrië In de volgent
le iaren streed hi*
i
#ecbternietalleenzez
%Jevierend tegen (1elegersvanPtolemaeus,maar
hi
@
i
#bevri
@
jdde ook Athene van deheerschappi
j
van Cassander (307),veroverde Mtlnychia,en
werd uitdankbaarlleid meteerbewijzenoverladen'
,daarop ten stri
jd tezen Ptolemeusopgeroepen belegerde hi
j Salamis op Cyprus,
bezigde hier door hem uitgevonden krijgswe
rktuigen, kreeg deswege den naam van
,,stedenbedwingertt,en versloeg een veelsterker vijandelijker vloot;sinds voerde hi
j met
..
-

roepen,tuclltigde flaarop de oproerige Beotiërs, nam Thebe ilt,verwoestte vervolgens
Epirus, welks koning Pyrrhusde Aetoliërs,
die hem vijandigwaren,ondersteunde(289).en
keerde eindeli
jk naarMacedoniëterug. Terwi
jl hier de afkeer der bevolking van den
trotschen en losbandigen koning hand over
hand toenam,vatte deze hetplan op om de
eens door zi
jnvaderbezeten axiatischelanden
te heroveren. Ten dien einde maakte hij
zulke ontzagli
jke uitrustingen te water en te
land,
eucus'.Lvs
machusenPtolelnae
' datSel
'' i
.us
zich tegen hem verbonden. Doch doorzt
lne
ontevreden troepen verlaten,moesthi
j nog
voor het eigenli
.
jk uitbreken van den oorlog
heimeli
jk vluchten, ging naar Griekenland,
van daar,na een vruchteloozebelegeringvan
Athene naarAzië en werd na eenige gelukkige ondernemingen,genoodzaakt, den wanhop
ze
trij
en hi
eedstegenSelellcl
ls
œi
'' n s
ud.
e di
*i
@ r
in Cilicië begonnen had,op tegeven,wal
trllii
tleze llem de vluchtoverzeeafsneed,286v.U.
EvenalsSelellcus metafkeerde groote solnlnen gelds lteln (loor Lysimachus geboden
van de hant
l wees, zoo hij D.wildc laten
ombrengen,zoo gafhijook geen gellooraan
de beden om hem vri
jte laten Na een gev
a
n
g
e
n
s
c
t
l
a
p
v
a
n
3
jaren s
tierfD.(283)te
Apamea in Syrië. De Griel
ten van alle landen vereerden llem na zig
.n dood. D was

Demetrius.
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geheel en al het beeld van zijnen onrustigen
tijd: vermetel en hartstochtlijk dikwijls tot
onbezonnenheid, vastberaden en krachtdadig
in het oogenblik des gevaars, tuk op avontuurlijke tochten, vol hoogvliegende dikwijls
onbereikbare plannen, daarbij vernuftig en
geestig, vol verfijnde beschaving, maar ook
uitspattend en aan zinlijk genot verslaafd, dikwijls was hij geheel een waarlijk groot veldheer, doch over het geheel een man van de
ingevingen des oogenbliks en van zijn luimen.
2) Demetrius II, zoon van Antigonus Gonatus
en kleinzoon van Demetrius Poliorcetes, regeerde 10 jaren lang over Macedonia onder
hevige oorlogen met de naburige volken, van
240—230 v. C.
3) Demetrius I Soter, zoon van Seleucus
Philopator, bracht zijn jeugd als gijzelaar te
Rome door, vanwaar hij na den dood zijns
vaders, daar de senaat zijn verzoek om vrijlating afsloeg, heimelijk ontvluchtte, om zijne
rechten te doen gelden, wellicht niet zonder
onder de hand door den senaat ondersteund
te zijn, daar deze op elke wijze de macht
van Syrie zocht te fnuiken. Spoedig maakte
D. (161) zich nu van den troon meester en
werd door Rome erkend. In den oorlog tegen
de Joden was hij ongelukkig. Tot dronkenschap geneigd, maakte hij zich bij de Syriers
door zijne wreedheden gehaat en sneuvelde
in den strija tegen Alexander Balas, 150
Zijn zoon,
4) Demetrius II Nicator, kwam in zijn
vroegste jeugd als gijzelaar zijns vaders insgelijks naar Rome, doch keerde spoedig naar
Syrie terug en beklom na het verdrijven
van Alexander Balas, met behulp van Ptolemaeus Philometer, den troon zijns vaders
(147), waarop hij zich slechts kon staande
houden met behulp van vreemde huurtroepen
en van den Maccabaeer Jonathan. Toen hij
echter zijn aan dezen gegeven. woord verbrak, verloor hij bijna zijn geheele rijk, dat
hij met moeite herwon Een in den aanvang
voorspoedige, later ongelukkige tocht tegen
de Parthen bracht hem in gevangenschap
van hunnen koning Arsaces (140 v. C.); die
hem zijne dochter tot vrouw gaf. Herhaalde
pogingen om te ontvluchten mislukten Eerst
een oorlog van zijn broeder Antiochus tegen
de Parthen verschafte hem de vrijheid weder
en na den dood van Antiochus ook het bezit van Syrie (130); 4 jaren later werd hij
echter in een opstand vermoord.
5) Demetrius uit Phalerum, van daar Phalereus bijgenaamd, geboren omstreeks 345 v. C.
was een kweekeling van den wijsgeer Theophrastus en den blijspeldichter Menander.
Hem werd van 317—307 door Cassander de
leiding van den atheenschen staat opgedragen
welke hij met zulk een goed gevolg waarnam,
dat de dankbare Atheners den verdienstelijken
man talrijke (360) standbeelden oprichtten.
Toen echter D. Poliorcetes Athene innam,
moest hij de vlucht nemen, en het wankelmoedige volk liet zich zelfs overhalen om
het doodvonnis over hem uit te spreken. Na
een kort verblijf te Thebe begaf hij zicli tot
Ptolemaeus Philadelphus, werd in ballingschap
gezond en en stierf in 't jaar 283, naar men
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verhaalt aan den beet van een vergiftige slang.
D. was volgens Cicero niet alleen een zeer
degelijk en bekwaam staatsman maar ook
een vriend van wetenschap en letteren (zoo
als blijkt uit de door hem gehouden voorlezingen over de gedichten van Homerus te
Athene) en een uitstekend redenaar en geleerde. Cicero en Quinctillianus prijzen hem
zeer.
Demetrius (Dmitrij). Naam van meerdere
russische grootvorsten:
D /, zoon van grootvorst Alexander Newsky,
besteeg in 1276 den grootvorstelijken troon,
leefde met zijn broeder Andreas in voortdurenden oorlog, tot hij in 1294 stierf.
1). 77, zoon van grootvorst Michael, vermeesterde na diens gewelddadigen dood in
1320 het vorstendom Twer, werd door
George III verjaagd, vluchtte tot de Tartaren,
vermoordde George III en werd 15 Sept. 1326
ter dood gebracht.
D. Ill, zoon van Constantijn van Susdal,
werd in 1360 door de Tartaren tot grootvorst
uitgeroepen, werd twee jaren later onttroond
en stierf 5 Juli 1383.
D. IF, Donskoj, zoon van Ivvan II van
Moskou, geb. 12 Oct. 1350, kwam reeds als
kind in het bezit van het vorstendom Moskau
en huwde in 1367 met de dochter van D. Ill;
hij verlegde de residentie van Wladimir naar
Moskau, voerde allerlei oorlogen, kreeg na
de overwinning op de Tartaren aan den Don,
8 Sept. 1380, den bij naam van Donskoj, en
werd later door de Tartaren verslagen en
verjaagd, waarna de Russen weder schatplichtig werden; D stierf 18 Mei 1389
D. V, zoon van Iwan den Verschrikkelijke,
geb. 19 Oct. 1583, werd door zijn stief broeder,
czaar Feodor Iwanowitch met zijn moeder
Marfa naar Uglitsch verbannen, en op bevel
van Boris Godunow waarschijnlijk 15 Mei
1591 vermoord; bij de onzekerheid van zijn
dood traden verschillende valsche Demetrii op.
Demi, fr., half; komt veel in saamgestelde
woorden voor: demi-cotons: sterke, halfkatoenen stoffen; demi-fortune: vierwielig rijtuig, bespannen met een paard; demi-hollande: vroeger
naam van eenfijne linnensoort, gefabriceerd in
Picardie, vooral te Compiegne en te Beauvais;
demi-monde: de half-fatsoenlijke of half-eerbare
wereld, benaming het eerst door A. Dumas
fils gebezigd voor een zekere klasse van
vrouwen van verdachte reputatie, en die op
grooten voet en loszinnig leven; le demimonde represente la classe des declassees
il est separe des honnetes femmes par le
scandale public, des courtisanes par 1'argent
(A. Dumas fils); demi-relief: halfverheven
beeldwerk; deml-saison; dunne overjas, die
gedragen wordt tijdens den overgang van
zomer en winter (herfst enlente); demi-vierge:
halfmaagd, benaming het eerst door Marcel
Prevost (in Les demi-vierges, roman, 1894) gebezigd voor verdorven jonge meisjes; demisang (van paarden); halfvolbloed.
• Deinis&ie, fr. ontslag, afdanking; demissionair, een bearnbte die zijn ontslag heeft genomen, zijn ambt heeft nedergelegd.
Demiur^, gr. werkmeester; bij Plato de
hoogste godheid; in de kosmologie der Gnos-
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tikers de van de hoogstegodheidonderschei-

Delnoeedes,geboren teCroton inBeneden-

den schepperder zinneli
jke wereld.
ltalië,kwam a1sjongeling naarAegina,waar
Dellljallsk.1)Districtin hetz.w.van het hi
j als arts grooten naam maakte,van daar
russiscàe gouvernement Nowgorod,zeerheu- naar Athene en eindeli
jk naar Samos,van
velachtig, 4932 km2,68,000 1nw.,landbouw , waar Dari
ushem naar zi
jn hofontbood.Xaweinig industrie.2)Hoofdpl.van hetdistrict dat hij den gewonden voetvan den koning
D., 187 km.z.
o.van Nowgorod, aan de Ja- genezen had, keerde hi
j, ri
jk beloond naar
blon, zi
jrivier van de Pololnet, 1500 inw. zi@.Fin geboorteplaatsterug,ofschoondekoning
werd in 1824 tot stad verheven.
vurig wenschte hem als lijfarts bi
j zich te
jd der aristocraIlellllne. (Hermann Christian Gottfried) houden. Toen hijin den strl
Duitsch liederdichter en romanschrtjver,geb. tische tegen de democratische parti
jzich bi
j
7 Sept. 1760 te Mûhlhausen in Thfiringen, de eerste aansl
oot,moestlli
j vluchtenenviel
overl. 26 Dec. 1822 te Altenburg, schreef door de hand van den democraat Theages
onder den pennenaaln K arl Stille: Pé
ieltteî
- die daardoor den prijs verdiende, die op het,
3.
f/o-f?
W lgnd .
:/
,?
,3
*
1 Vater(1793),waarinW eiland hoofd vanDemocedesgesteldwas.Democedes
een echtsocratischen geest erl
tende. en E;.- is het hoold van de eerste bloeiende genees/1.
beltdstl
kltdesb 'z;zJ'
f'
fèll?
,//
/:?
,- kundige schoolin Griekenland.
ztiltlungekt (1793)1 .
kl
set
ge
er
/
?,f,/gz
14-e0i8
ebilde
Wti
lhev,
ll
u
ltet.3.
p/?
,
.
qc///n?
,(1805)enz. Ilelnoehares,neefvan denredenaarDemosluudwig D.)gel).20 Maart thenes,belloorde tot deuitstekendstem annen
Zijn zoon
Mûhlhausen, overl.26 M aart 1878 te van Athene.Doorzi
jn oom opgeleid,bestreed
W ïirzburg, rechtsgeleerde, schreef: Annalot hi
j met alle kraclltde macedonische parti
j,
/Wr deutseh,
e llnd J,
k,
f.
s/t
7'
p,
f'
/?:c/l/
.
?hh-lm,
lîî
alkeeltls- na den dood van Demosthenes. Door den
ppege(1837
. 45).A?/c/ldo.Tvt
,r/
kl-t
?c//
z
/
vz(8dln-, invlobd van Demetrius Poliorcetes(307v.C.),
die de democratie in Athene herstelde, werd
1851 53)enz.
Delllme.(Rudolf)Zwitserschgeneeskundige hi
j totaanzien verheven;hijmoestechter(le
geb.te Bern,12 Juni1836,studeerdeteBern, wisselvalligheid der fortuin ondervinden,daar

W eenen,Parijs enluonden,werdin1877hoog- hi
j (303) uitzijn vaderland verdreven werd,
leeraar te Bern, en overl.16 Juni1892;hi
j in het jaar 2û8 daarin terugkeerde en op
schreef:Anasthetika,.&-Jr
Avf/lJa?/zwf?
/lder &cA?'
&/- nieuw doorDelnetriusondersteundhareregeedriise,
-Ueber 4/:01Eiltpusz des .
z
1.ll
ctjhçll.
èff?f/'delt ring zocllt te bevestigen en hare macht te
Orgé
zzlp
'
.
:A??
z
?/: des Kiktdes (1891)enz.
verzekeren.Verscheiden gezantschappen naar
Ilelllllleni. (Henry) lndisch offcier, geb. de beheerschers van Macedonië en Egxpte
5 Sept.1830teMûhlhausen,tradopl8-jarigen werden hem opgedragen,terwi
jlhijin den

leefti
jd te Harderri
jk bijhetkoloniaalwerf- tusschenti
jd zich Li
jAthenedoorregelingvan
depôt te Harderwl
gk in diensty nam deel aan het :nantiewezen zeerverdienstli
jk maakte.
de expeditie in hetPalembangsche (1851-52), Hi
j stierf waarschi
jnli
jk in 280 v.Ohr. Een
doorliep allerlei rangen,werd in1883 militair doorhem geschreven geschiedenisvanzi
jnen
kotnmandant en in 1884 civiel en militair ti
jd is verloren gegaan.
gouverneurvan Atjell,leiddedeconcentratie Demoerates, pythagorisch wijsgeer van
van de stelling aldaar,en overl.13Dec.1886. onzekeren leefti
jd) van wien eene verzameIlellllnin. 1) Kreits in het prlzisisch re- ling gulden spreuken in het ionisch dialect
geeringsdistrict Stettin, 9833/4 km2., 1900: gescbreven?t0t ons is gekomen,en m et,der48.114 inw , 3 steden,84 landgemeenten. 2) geli
jke spreuken, van een anderen pythagoHoofdplaats van den kreits D., 45 km . z. raeër,Demophilus,is uitgegeven.
van Stralsund, tusschen de mondingen van
Ilellloeritlls, geb. te Abdera in Thracië
de Tollense en de Trebel in de Peene,1900: tusschen 470 en 460 v. Chr,en alzoo aan-

12.
085 (5960 mannel.
,6135 vrouw.)inw.
Ilem lllin.(August)Duitschkunsthistoricus,
geb. 1 April1817 te Berli
jn,beeindigde zàjn
studiën te Parijs, bereisde Europa en Azië,

lnerkeli
jkjongerdan Anaxagorasen nogten

hij bearbeidde de afdeeling duitsche school
van Charles Blanc's H isto?
'
k-: des /)
t??
,
'
9k,
/k:: de
/p?///?
.
slesJco/t
w (1849-75),encompileerdeeen
Este:
jclnpédlt
e #/w béaîlr-al-ts ??
/f/,
:/?
k?ff
?: (5 dln-,

berichten, dat hij 80 jaren daaraan besteed
en dat hij zich zelf van 'tgezicht zou beroofd hebben enz.berusten deelsop misver-

ti
jde van Socratesin leven.Zijn vader moet
zeer ri
jk geweestzijn en zouXerxesopdiens

tocht naar Griekenland onthaald hebben.Xa
leidde verschillende uitgravingen,en maakte zi
jnsvaders dood besteedde de zoonhetaanzich vooral ten opzichte van de geschiedenis zienli
jk vermogen tot reizen naar Egypte
derkeramiekenderwapenkundeverdiensteli
jk; en in de binnenlanden van het Oosten. De

.

stand,deels op de zuchtnaarhetwonderbare.

1872-80,met 6000 afbeeldingen,i/h duitsch Evenzoo is het bericht van zi
jne inwi@
#
iding

verschenen onder den titel Handbîteh der /??
'/- in de geheimenissen der magiërs een uitvloeisel van een verkeerde uitlegging van
Herodotus;een ander verhaalvoerthem zelfs

deltden '
l/k?# gelverblielter .
ft'
?
7p,
.
:/t
?(1877 79);van
zijn talrijke overige werken zi
jn de voornaamste: Gètlde #t
,J't'
f???tf/t??//-d'tî-lilek
%ett'
fl-z/?///-t
>q
:
avteievotes(1869),Gttide t
F't/3)?&ft??f?-deJt?7f??c/wet
pf
lrct
?/tz'
/s:: (1873), Ilie A-i-?
>t
#
.
/
'.
:?
z'
f'
////l/ 1
-31
,,//
,/f'/1
gescltiehtliclteit>3?,
/?/'?
cl,
.
/?fllgsstltfezî(1891),lL(?
lami
-studie.kt (188t 83)
chreef hi*#i
';
- ook s
' be
.k

naar de gymnosophisten inlndië.lnzijnegeboorteplaatsteruggekeerd,schi
jnthi
j weldra,
tot spi
jt zi
jner medeburgers,zichaandeopenbare aangelegenheden onttrokken en aanphilosoplaische en natuurkundige studiën gewàjd
ri
mde blilspelen,twee tooneelstukken, en de te hebben.Hi
#l
j stierfin hoogen ouderdom in
rolnantrilogie:Das Trt
'
/
g?
z
-.
fe
fby/lz
?
qc//: (leè-Gtt
.
a
.(
/p3?,- 361 v.C. Metzi
jn leeraar Leucippuswordt
v,ttrf (1886) enz. Hijoverl.16 Juni 1898 te hi
j voor den eigenli
jken grondlegger van de
W iesbaden.
leer der atomen gehouden.Hi
jnam eenedoor

w
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bemoplloon.

de geheele wereldverbreidegodli
jkezelfstandigileid aan)bestaandeuitbtzondergevormde
atomen (ondeelbare grondstoien) van het
fljnste lnaaksel; daaruitOntstaan nietalleen

Apzpinv
l'
sl veroorzaaktde zg meteeters (kome-

ruimte in eeuwige bew eging)daarom zlgn er
tallooze,@slechts in grootte verschillende werelden ; ln sommige is z0n noch maan,in
sommige wel, in andere zelfs verscheidene;

de liefde van Aphrodite en Ares) van het
llouten paard der Grieken. Later hield men

#py/t
s/,die zich bi
j den mensch dikwi
jlsinde
nabi
jheid van den neus en aan de oorenontwikkelen en zich a1s kleine puistjes met een
de goden, maar Ook de zielen der legende zwartstipjevertoonen;di
tstipjeistalk,die
wezens, die door het inademen bestendig aan de huidoppervlakte door vuil zwart is
deeltjes van deze in de lucht aanwezigezelt- geworden;in (lltpuistje houdtzicb dan een
standlgheid a1s voedsel tot zich nem en. Een worlnvormig diertle op,dateen zeerverlengd,
versctltl der stoffen nam hj slechts aan overdwars geringd, zich acltterwaarts vernaar de kwantiteit niet naar de kwaliteit. small
end achterli
jf heeften voorzien is van
Verder ondersclleidde hi
j in de voorstelling e0n zlzigslluitje met prielnvormige kaakjes
van ltet zi
jnde: warm, koud, hard,zoetelt en vier paren korte uittwee leedjessaamgebitter, dat alleenin gedachtebestaat,lnaar in stel
de stompjes als pooten,elk eindigende in
waarlleid slecllts de Ondeelhare stotl'
en en de dlie klauwtles. Slechts weinig verschillen
zo//
'
.
: die op den hond,en
ledige ruilnte.De zielnoemde hi
jLolvormige ltiervan belllotle.r ct'
atomen;ookbeproel'
dehijeeneverklaringvan lletltodekr 1?//.y//ty.s/pp?tf/?'.s? die Op een Surinaamhetmenscheli
lke bewustzijn endenoorsprong sche vlederllluissoort, Pltyllostoma Atfsftffzfpl,
der gewaarwordingen.Dezelaatsteverklaarde leelt.
hi
jnameli
jk daardoor,datzich vandeopper- llelllodocus,de blinde zanger aan hethol
vlaktederdlllgen alshetwareeenefl
jnestof van koning Alcinoûs, die toen Ulysses hier
alzondert,die ln de oogen en ooren stroomt. a1sgastzi
ch ophield,Onderdenmaalti
jdzong
De dingen zelven echter zi
jn in de ljdige van den stri
jd van Ulysses en Achilles,van

de afstanden tusschenhenzijnongeli
jk)terwijl

denzanger,dienAgamemnonbi
jClytaemnestra
achterliet,voor Demodocus.
Ilelplogeot.(JacquesOlaude)Franschschri
jver, geb. 5 Juli1808 te Pari
js,wasleeraar
in de letterkunde te Beauvais,Rennes?Bordeaux, Lyon en Parijs (1843), een ti
gdlang
hoogleeraar aan de Sorbonne,en overl.1894;
behalve zi
jn hoofdwerk:Histoirede lalittlra-

sommige af-1 andere toenemen; sommige er
n alle levende schepselen, van
van ztnenvaal
le vloeistoffen beroofd. W atde
planten
afzonderltke atomen betreft, deze ziJ'n alle
van dezelfde hoedanigheid, maar zeer verlfré h'
schillend van vorm ; a1swerkende,scheppende f@'
aitft
aise depltis dpzl ok'
igitte o
/zf.
:f
/?
z
f't
ï'
ttos

oorzaak,welke ze Li
jeenvoegt,maglnengeen
denkend,zichzelf bewust,verstandlg beginsel
aannem on, maar sl
echtseen blind,onvermijdeltk toevalof noodlot. M et zulk een materiallstische bescl
louwingswi
jze liet zich het

pp?I)-.
S (18b1, 24st
e druk 1892),gat11l
J in het
es et /'/lp)èl??l: (le lettrestz'
lfXIXe
ticht: les Letti.
Men Jl
rtzzlc:
siècle (1856);l(tCritiqueetle8cl'ïfïkzfp.
t'
fzfX1Xe dflc/: (1857);I'
ableal!deJtt
,littérattsk.
e

fl't
'
foz
ljtfïdé ('
f'
lf .
X-V'
lle.
$?'
,
f
)c/6(1859)4llistoit'
e des

gelool aan eeue de w ereld regeerende en litfts'tftl4l-es Jfrifrwlrtld, cotîsidérlks (/twzg lelfs-s
s areo le dlveloppemelttde la litff
s-trfttke
onderhoudendevoorzienigheidnietvereenigen, rtï-p.pprf.
wel de voorstelling van beelden door de f/
-f
fzljtfgc (1880); L'tut
le .
:/f'
r Dante et x
S'f/?)
Jp

godli
jke stofbezield,die ofgeluk ofongeluk Pellico;T'
z-tt
wctsct
fde Ritttilti(1882);enz.
'
aanbrengen, die zoowelin den droom a:s in
llelllograpllie, gr., Volksbeschri
jving (in
wakenden toestand door het lichaam in de betrekking tot den staat) tegenover etllnoziel dringen en daar zich hoor- of zichtbaar graphie,volksbeschri
jvingnaarafstamlningenz.
openbaren en a1s voorspellingen dertoekomst
moeten gelden. Het einddoel van alle kennis

is bij hem gemoedsrust,doch nieteene van
bloot zinlijken aard,maarveeleereenezedelijke, door geene hartstochten bewogene.
Daarom heeft vermoedeli
jk hetvolksverhaal
hem tot den steeds lachenden en Heraclitlls
t0t den steeds Nveenenden wi
jsgeergemaakt.
ZiJ
'ne werken liepen over zeer verschillende
onderwerpen:ethica,physica,natuurlijkegesclliedenis, wiskundige wetenscllappen,technica, muziek, en waren in sierln
-ken,bàjna
dichterli
jken sttl geschreven; ten ti
jde der
rom einsche keizers doorThrasyllusverzameld
en in tetralogiën verdeeld,zijn zi
jtocllreeds
vroeg verloren gegaan en slechtsbi
j enkele
brokstukken tot ons gekomen.
Ilelllotlettitlae. Familie van Spinachtige

Dellloiselle,zie Damoiselle.
Ilem okratie, gr., volksmacht, volksheer-

schappi
j, regeeringsvorln waarbi
j het volk
volk, volksinvloed. De grieksche schrijvers,
a1s Arlstoteles (in Politica),ondersgheidden

zichzelt bestuurt, souvereine m acht van het

driegrondvormen vanstaatsbestuur:demonarchie! bi
jwelke een enkelmensch,de aristokratle, bi
j welke een bevoorrechte klasse?

en de demokratie,bi
j welke de vrijeburgeri
l
zi
jn sinds bewaardgebleven.D.,overgebracllt
op het geheele samenstelder maatschappij,
het staatsbestuur uitoefent.Deze benamingen

nlet dus alleen op de rechts-,maar ook op
de economische verhoudingen, is sociaal-

demokratie (zie aldaar).

Ilelllologie,volksleer.

Belnolins. (Edmond) Fransch geschieds
c
hr
ijver en socio
loog,geb
.teMarseille,1852;
voorn.werken :.
z1 qltoi f/t,
/îf 1a,sltpériot-ité des
vlzl
g/p-x
sf
ltrpzl.
s(1897)4les.
fd/-t
'
fo'
ljr
t
'
t
.
?<(l't
.
l,
îj()uld'lt11
,
i
(18:8);l'Et
blcation oàp?/?t
?//t
?(1898).
llelnoll?zie Daemon.
Ilemoplloon,1)zie Demeter,2)Zoon van
Simostea geheeten; Detlèode.
r /'
p//?
'c?r/p0-?/?)l(D. Theseus en Phaedra,koning van Athene (z.

dieren,A'
i.
achnoideatvan de orde derMi
jten,
Aeal
-ilta, die in de lblliculi der haren van
zoogdieren en in de talkkliertjes van het
aangezicht v/d mensch leven;owengafdeze
di
ertjes den geslachtsnaam Detèlldeœ;zi
jworden echter, naar hun ontdekker, ook wel

Delnonax.
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bem ostllenes.

'

toestand der Atheners OP Sicilië zeer bedenkeli
s geworden en Niciasom spoedige
ei
#k wa
hulp verzocht, werd op het einde van 414
Eurymedon m et eenige schepen vooruitgezonden, dien D.in de lente van413 meteene
ter van (len thraeischen koning Sitho;voor vloot volgde. Zonder de schuld van 1.).Inisde voltreklting van het huweltjk echter,ver- lukte ecllter de aanval der Atheners op Epitrok llàjnog eerstnaar hllis om zijne zaken polae (een dea) van Syracuse); D. stellle
te regelen, en daarhiiover den bepaalden daarom aan Nicias voor,af te trekken,oftell
ti#jd wegbteef,hing Phyllis zich op.Zi
j wert
l minste llet leger andere plaatsen te doell1.)ein een boom veranclerd.Demoph.bescherm de trekken en (1e vloot in zee te laten steken.
de Heracliden in Attica tegen Eurysthcusdie lloch Nicias kon zich hierlnede nietvereenihen vervolgde en doodde hem in tlen slag gen,hetgunstige ti
jdstipvoordenterugtocllt

Diomedes). Volgens de na-llomerische sage
stri
jdthi
j voor Troje en bewerkt de vrijheid
zijnergrootmoeder Aethra,die a1sslavinvan
Helena naar Troje kwam. Op de terugreis
van Traje verloofLe hi#jzichmetPhillis,doch-

Zi
jn broeder is Acal
nas,die insgelijks voor
Tro#
je streed.3)Tochtgenootvan Aeneas,in
Italië door Camilla gedood.
Iltlnlollllx,wàisgeeruit Cyprus,geb.waarschijnli
jkgon.C.,leefdetentijdevanHadrianus,
volgde de sto'
fsclle,aan hetcynismeverwante
richting,volgenswelkeonafhankelijkheidvan

ging ongebrllikt voorbi
j en toen Nicias toctt
eindeli
jk de noodzaaltli
jklteitllliervan inzag,
ging door zijne vernieuwde besluitlooslleid
eerst de vlookverloren,vervolgens leed ook

doeldes levens zi
jn.Hijwilde door vriendeli
#
jlte vermaningen en zachtzinnig onderwi
js
verbeteren,wi
jdde zich aandestaatsbelangen
en genoot hooge achting. Hi
j berelkte een

leid;staatsl
uan was hijechternieten daarom

het landleger de nederlaag,en Nicias en D.
Werden govangon gonol
11en el1d00r do V0r'bitterde Syracusers ter dood veroordeeld in
aardsche goederen , zelfgenoegzaamheid en Sept.413. D.onderscheidde zich dooronderdaardoorverkregeninwendigerusthethoogste nelningszucht,maar ook door voorzichtig be-

zeer hoogen Ollderdom, doch om de gebre-

ken van den ouden dag te ontgaan,stierfh!j
een vri
jwilligen hongerdood. Zi
jn vriend
Lucianus heeft hem geschilderd in een naar
hem genoemd geschrift.

Delllolletiseerell, van geld:de wettelijke

gelukte het hem ook niet den oorlog m et
eenheid en naar een vastplan tevoeren,daar

hi
jin de volksvergadering geen invloed llad.
Ilelllostllelles, Griekscll redenaar,geb.383
v.C.in den attischen demos(genleente)Paeania? als zoon van een geli
jknamigen wapenfabrlkant, verl
oor op 7-jarigen leefti
jd zi
jn
vader,waarop zijn vermogeninhanden zi
jner
voogden viel;hijkreeg van lsaeus 1es in de

waarde van een munt, van een papier op- welsprekentlheid, had echter met allerlei beheffen;flg.:het crediet sluiten.
zwaren, als met een zwak lichaamsgestel,een
Delllonstratie,rechtstreeksbewijs,betoog, ernstig spraakgebrek enz.te kampen,kwam
aanschouweli
jke voorstelling,volksbetooging. deze echter door volharding alle te boven,
Delnonteeren, weerloos of onbruikbaar en begon in 364 zi
jn loopbaan lnet eenpleitm aken.
rede tegen zi
jn trouwelooze voogdon,die hi
j
Ijelllorltlieatie, zedelijke verwildering,ze- tOt terllggave van het nog voorhanden deel
denbederf,verlaging.
van zijn vermogen wisttedoenveroordeelen;
I)e lllortllis Ilil llisi belle,lat.:Van de bi
j dit eerste proces maakte hi
j zich ecltter
dant
n goe
,s
eekwoord,Waar- ook machtige vi
dooden nion
ets
janden,als Midias,die zelfs
tlee
aands
Ch
ipr
lon.
lnet geweld het huis van D binnendrong,
schi
binli
jk
elllollte. Plaats in de ltal.prov.Cuneo, l
lem op allerleiwi
jze vervolgdeenlastigviel,
aan de Stura, als gemeente 6000 inw .
en zelfsin 354,toenD.bi
jdegrooteDionysiën
Ilelnos,grieksch woord voor volk,in den de choregie had op zich genomen,llem openzin van de lagere klasse der gemeenschap, li
jk in den schouwburg metvuistslagen misdus tegenover den adel; ook zooveel als ge- handelde.Omstreeks 3b5 begon D.ook tegen

jk voorlletvolk
meente, onderdeel van een phyle (demen), Leptines en Androtion openli
gelijk die door door Clistheneswerdellgeor- op te treden. Door deze en andere redevoeganiseerd.
ringen had hi
j zich voorzi
jnegrootepolitieke
Belnosthejles. Atheensch veldheer, zoon
van Alcisthenes,streed tegen de Aeoliërs en
de Beotiërs, verdedigde Naupactus tegen

loopbaan voorbereid; sedert hetoptreden van

Philippus van Macedonië hangt zi
jn leven
met de geschiedenisvan Athene op hetnauwst

den spartaan Eurolochus,versloeg deze bi
j tezamen. Sedert 358 v.Chr.had Philippus

het amphilochische Argos en veroorzaakte
tweedracht tusschen de Peleponnesiërs en
hllnne bondgenooten, door slechts aan de
eersten vri
jen aftocht toe te staan,keerde
naar Athene terllg 0n maakte zich in den

zich allengs meester gemaakt vande atheensche bezittingen in het n.van Griekenland,

nameli
jk de steden Amphipolis,Pydna)Potidaea en Methone,en had de Atheners door
allerlei kunstgrepen weten te misleiden en

an daar te verwi
jderen.lnzijnephilippische
zomer van (425)opnieuw verdienstelijkjegens v
de Atheners,door de inneming van Pylus in redevoeringen,vestigde D.met klem deaan-

M essenië en het insllziten vandeopheteiland dacht hierop. Dochdetoestand van zaken desids teAthene,deonverschilligheiddesvolks,
Sphacteria gelande spartaansche hopliten, ti
#'
F
welke hijeindelijk ook noedzaakte zichover gemis van een veldheer die tegen Philippus

tne
te geven. ln den volgenden tijd hadden de was opgewassen, dit allesmaakte datzondernelningen van l).tegen Megarawelniet voorstellen meestal zonder gevolg bleven,
den gewenschten uitslag,(
loch de havenstad vooraldaar zi
jn aartsvtjand Aesehinesin elk
Nisaea werd toch behouden. Toen door de
maatregelen Van den spartaan Gylippus de

opzicht a1s vriend der m acetlonischepolitiek
en als N'
i
J
'and Van D. optrad. Te vergeefs

Dem ostllenes.
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ilZzxc
l0 P. A0SChineSaan Van hOogverraad,
omdat hij den vrede metPhilippus,ten nadeele van Athene,trachtte tegen te werken
(345); twee jaren later herhaalde hi
jzijne
aanklacht. Toen de houding van Philippus

Denbigll
Z
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had aldaar de wi
jk genomen in den tempel
van Poseidon,waar hi
j doorvergifteeneinde
aan zi
jn levenmaakte,den14Oct.322.Athene
vereerdezi
jnenagedachtenisdooreenmetalen
standbeeld op Calauria. - Zoolang eerli
jk-

steeds dreigender werd, zocht D.een alge- heid van bedoeling en het handelen naar een

meen verbond tegen den koning totstandte vaste zedelijke overtuiging,meerdan deuitbrengen. op zi
ln raad werd Plaocion naar slag der pogingen, de maatstaf van beoorElzboea gezonden om de door Philippusaan- deeling zi
ln zullen, moet D.als mensch en

gestelde tyrannen te verdrl
jven.Een gouden
kroon, die hem in 340 op de dionysiën geschonken werd, was het loon van D.,aan
wiens streven ook de volgende gelukkige
krijgondernemingen tegen Perinthe enByzan-

staatslnan onderde grootste en edelste mannen van alle ti
jden gerangschiktworden.A1s
redenaar verachtte lli
j alle overbodige praal,
hi
j hield slechts de zaak zelve voor oogen,
hi
j was geen redekunstenaar,maar een rede-

zant naar Delphi (340) had Aeschines den
tweeden heiligen oorlog bewerltt, waarin
Philippus zelfs tegen Athene oprukte.Doch
D.bleef,te midden van den algemeen heerschenden scitrik, kalm en moedig, spoorde
van het spreekgestoelte tot bedaard overleg

ging. Duideli
jke voorstelling van hetonderwerp, logische ontwikkeling der denkbeelden, innige overtuiging zi
jn neergelegd in
een taal die manli
jk is en toch eenvoudig,
ernstig en toch bevallig, bondig en toch
vloeiend, liefli
jk en toch indrukwekkend. De

Thebe totstand,en de Grieken overwonnen
zelfs in twee gevechten.Maar eensklapsvernietigde de nederlaag bi
jChaeroneainAugustus338 al hunne hoop.Niettegenstaande de
tegenwerking der macedonische parti
jwerd
aan D. de taak opgedragen, van staatswege
de li
jkrede te houden op hen die in denslag
gesneuveld waren. en Ctesiphon deed zelfs
lletvoorstelom voorzi
jnetotnutoebewezene
diensten en opoFeringen aan D.een gouden
kroon te schenken en ditbij de aanstaande

thenes;onderde61 die wijnog bezittenzijn
ongetwi
jfeld eenige onecht.
llelllostratus,atheensch redenaarenvolksleider. Hetwas vooralop zi
jn voorstel,dat
Demosthenes, Xicias en Lamachus a1s aanvoerders met onbepaalde volmacht aan het
lloofd gesteld werden van de onderneming
tegen Sicilië.
Ilelnotika ofDimotika.Stadinhetturksche
vlazet Adrianopel,aan de M aritza, 5000 inw.
llell,denneboom,pi
jnboom,plantengeslacht,

donische parti
j,verzette zich daartegen,doch
nadatdezezaak 8jaren lang vertraagd was,
overwon D. eindellk door zi
jne redevoering
oz,
es- #t
'0/
, ki-alts tegen die van Aeschines en
Aeschines ging in ballingschap. Na den
dood van PhilippuslegdeD.terstond weder
den grondslag van een nieuw verbond tegen
Macedonië,doch Alexander'sgeduchtewraakoefening tegen Thebe verbrak terstond het

(7 geln.33.700 inw.)vaa hetl'
ranschekanton
Nord,12km.vanvalenciennes,aanhetScheldekanaal,20.000 inw.; kolenmi
jnen, metaalindustrie, scheepsboaw,glas- en suikerfabrieken, branderi
jen. D.danktzi
jn ontstaan aan
eenhierin7q4gestichtteabdi
jvanedelvrouwen.

tium m oeten toegescllreven worden. Maar naar van wiens klem mende betoogen een verweldra dreigde nog grooter gevaar. Als ge- nietigende en tevens opbouwende krachtuit-

aan,bracht een verbond tusschen Athene en

Oudheid kende 65 redevoeringen van Demos-

groote dionysiën in het openbaar te doen zie Pinus.
plaats hebben.Aescllines,hethoofd dermaceIlellltill. Hoofdplaats van het kanton D.

Nabi
j den weg naar Cambraieen 12 meter
hooge obelisk ter herinnering aan de overwinning die Villarshierindenoostenri
jkschen
verbond, en slechts door tusschenkomsten successie-oorlog (27 Juli1712)opprinsEugede omkooping van Dem ades gelukte het,de nius behaalde.
uitlevering van D. en Lycurgus te verhinIlenarius,oudromeinsche m unt van 10,een

deren.- W eldra vond de parti
jhaatgelegenlteid om tegen D.op te treden. Toen Harpalusmetde schatten van Alexanderden G.
te Athene kwam en door omkooping zi
jne
voorstellen ingang,zichzelven aanhang zocht
te verschafen,kwam ook Demostllenes (zeer
onverdiend)onder verdenking van door Harpalus omgekocht te zi
jn. Het niet betalen
eener geldboete Lrachthem in de gevangenis,waaruit hij ontsnapte; eensklaps verspreidt zich de tijding van den dood van
Alexander - geheel Griekenland raakt in
beweging. D.laatzi
jn stem weer hooren en
de Grieken vereenigen zich op nieuw tegen
Macedonië;de verdediger der vri
jheid wordt
op een trireme naarAthene teruggehaald en
daar leestli
jk ontvangen. NadatechterAntipater en Craterus spoedig de overwinning
lladden behaald,werd D.metzi
jne vrienden
aangeklaagd en op voorstelvan Demades ter
dood veroordeeld. D. was intusschen naar
het eiland Calauria bi
j Troezen gevlucht en

ti
jdlang ook van 16 assell,heteerstgeslagen
in 269 v. Chr.;ook naam van een gewicht,
sinds den ti
jd van Nero het96stedeelvaneen
rolneinsch pond.
llellaro)danaro'
, fr.denier,voormaligeital.
munty1/24:lira,en in de verschillende staten
even verschillend alsde munteenheid;vöör
de invoering van het metrieke stelsel(Juli
1861)ook een lengtemaat)n.l.1/24:braccioof
el,dus2,432 m.M.
Ilellbigll. Graafschap van Engeland,noordeli
jk W ales,grenstten n.aandelerschezee
(60 km.kustli
jn),ten n.aanCarnarvon,tenz.
:an Merioneth en M ontgomery, ten o. aan
Shrop en Chester?ten n.o.aan Flint,is 1720
km2. groot, en telt(1901)129,935 inw.;het
grootste deel wordt ingenomen door kale
heuvelen en bergen, echter heefthetland een
minder wild aanzien dan andere deelen van
Noord-W ales; het heeft schoone rivierdalen,
a1s dat van de Clwyd,een zi
jrivier van de
Elwy;de overige rivieren zi
jn de Oonwayin

Dender.
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het w . en de Dee in het z,klimaat gezond

pendroeygna.
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'

ophetvasteland van

en mild, echter regenri
jk;ongeveer 1/4 van Indië en opCeylon,
den bodem isvruchtbaar bouwland ;overigens D z/l.
y.
s/f/f'
t
?f
4 op de
meest gras- en weiland,met schapen-en run- MolllkkenenNieuw-

-

u

z '.

&

derteelt; in het 0.ligt een ri
jk kolenveld;
overigens worden i
jzer, lood, zilver, eenig
koper en schilfer gewonnen ;het graafschap
zendttwee leden en de stadDenbighookeen
1id naarhetparlement.Devoornaamstesteden
zijn:Denbigh(hoofdplaats),W rexham,Rutllin,

Guinea;allen bou- ,
' %. 6
wen met speeksel
enplantenvezelenop Lno x,/z
boomtakken geti
jke )
/
zS
+
s
'
z'
kJ
'
nesten als het tot .4,r/t -q
'
c
,
i
'<,z>
dezelf'
de familiebe- J'
--(-'
rx

Ruabon.

cp//pctf//f: (eetbare

Holt, Llangollen, Llanrwst, A Lergele en

.

.

.

..

hoorende geslacht '' '
%
1 x.z

2) Hoofdpl.v.h.graafsch.D.,parlelnents- vogelnestjes).
borough, in het dal van de Clwyd,aan t1e
Iàtklldl-orllilotae.
zi
jden en den voetvan een steilenkalksteen- Familie van Long-Dl
sNDI
tOC:lEIz1DON-SOOlt'
r.
heuvel, die aan den top de bollwvallen van

een sterktedraagt,6500inw.,lati
jnsclleschool,
ltrankzinnigengesticht, leerindustrie, vee- en
graanhandel.
Ilender.Rivier in België,ontstaat bi
ll
.iAt

holotlluriën, Plte'
u-

ntotttltlltora, gekenmerkt door kertakte voelers; de voorttelingsklieren liggen steeds in
twee bunde1s ter weerszi
jden van het rugmesenterium ;op grond van de verschillende

uit de vereeniging van de Oost- en W est- plaatsing der pooties worden nog eendrietal
Dender; de eerste, ook Cambron geheeten, onderafdeelingen ondersc.heiden:
ontspringt 85 M . boven zeeniveau en loopt
Spol.
ttdipodia; de pootles omgeven het gelangs Lens;de tweedeontspringt60M .boven heele lichaam en laten zelden een plaatsing

zeeniveau en looptlangs Leuze;de Dender
zelf loopt langs Lessines en Aalst in OostVlaanderen,en mondtbi
jDenderlnonde inde
Schelde,na een loop van 105km.;van Aalst
tothaarmonding is zi
j gekanaliseerd.
Ilelltlel.l'.Dorp in Opper-Egypte,een tlagreis n. van Thebe,aan den linkerNi
jloever;
op geringen afstandstroomopwaartsliggende

in ri
jen herkennen; geslachten Hemicrepis,
Stereoderma,Phyllophorus,Orcula,Urodelnas,
Thyonidium,Thyone,Stolus;
Stichopoda;pootjes in regelmatige ri
jengeplaatst; geslachten Cucumaria, Colochirus,
Echinocucumis;
Gasteropoda,pnrti
jen in drie duidelijkerijen
aan een scherp begrensdebuikschi
jf;geslach-

ruïnen van de stad Tentyris of Tentyra,met ten Psolus of Cuviera en Stolinus.
een nog in zeergoedenstaatgebleventempcl. Dendroeitta GouLo.Vogelgeslacht van de
Dellderlnollde,fransch Terlnonde.Staden
fam.der Raafachtige Vovcsting in de belgischeprov.oostVlaanderen,
gels,Colvidae,meteen 10aan den rechteroever der Schelde,aanweerst
e z tal soorten,inheem sch in
Indië;middelmatig groote
kanten van demondingderDender,enaan
/%1#
,
a0
,
.

de spoorlàjnen Booln--D.(22 km.),AalstLokeren, Mechelen- schellebelle, D.- lette
(28 km.) en D.-St.Nicolas (20 km.),heeft

'.

(1899)9903 inw.,eenLieve-vrouwenkerklnet -.
m+
-'
Y
enkele werken van Van Dyck, de Crayer en
't,
z-.
Tenier! den Oudere,zeepziederi
jen,katoen- -4'
X? Q
weverten (vooral dekens), bleekeri
jen. De
é,tt-;Q'A
'
heerli
jkheid D. werd in 1264 bijhetgraafschap Vlaanderen ingelijfd:in 1467,maakte
--

.

:.
)Q
--

'*

de stad zich op de nadering van een fransch
leger door inondatie ongenaakbaar;in 1706

werdzi#jdoorMarlborough'sbroeder,Chllrchill,
belegerd en ingenom en; de franschen onder
den l
naarschalk van Saksen vtll.
overden haar

b
oomraven metkorte,afgeplattensnavel,afzeronde
vleugels van genziddelde

grootte, en een zeer langen staart.
Ilelldroeyglla.Geslacht
van eenden(Ares,Anseres,
Anatl
klae,vty/fxfd
rzàtxélmeteen
tientalsoortenindewarme
deelen der aarde, boomeenden met middelm atig

grooten hals,dunnen snavel, en afgeronde korte
vleugels,waarmee zi
jniet
dan trltag enmoeili
jkkun-

in 1745; Joseph 11 liet in 1784 de vestingwerken slechten, die echter in 1822 werden
gerestaureerd.

nxowyvxnsxzmxroa,x
.
i'nnunuv'
'' ''* nen vliegen, en sterkver,
SOOl14.
)engde voetwortels. De

Denderwilldeke. Dorp in de belg.prov.
Oost-vlaanderen,3000 inw.
Dendriten (v.h.gr.déndron,boom),boomof struikvormige teekeningen op allerlei gesteenten.oxydatieproducten vanverschillende
metalen, meest van mangaan en ijzer;door
leeken ten onrechte dikwi
ls van or
'ganischen
4l

vederen zi
jn gràis, zwart
en geel; zj houden zich op aan de oevers
van rivieren en
m oerassen enzetten zich gaarne
--:'
#'A
op boolnen ; zij
a.zt
a .. .'
o
bereiken ten' aj'
lhs
-Nw
as
.
g
r.
..
y
>

Oorsprong geachtenalsaftlrul
tkenvanplanten
beschouwd.
Dendrobatae,zie lguanae.
Dendroellelidon Bols Vogelgeslacht van

.

hoogste eenleng
te van 1/zmeter.
p.ak'cuata,inden
Indischen archi-

de fam. der Gierzwaluwen, Cypselidae, met pel,heet b!jde
een 5-tal soorten, verspreid flver lndië tot Javanen melizt,is
aan Nieuw-Guinea; I). Kleeho komt voor en bi
j de Ma-

.
Q7
Y>.
:
*/-'
'
'
--zv
.évoc
x
iw

Q-=

-

-c.=
*1=-

x:
z.g.,zXii
.
'ew> z'
.
:
-4

psxol
toevcxw-sooul'.

op M alakka en deSoenda-eilanden,D.coronata leiers beliebis; D.wt.çf/oz.
:, op de Aroe- en de

Iàelltlrolaglls.
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Kei-eilandelï,lleet op de eerste boes.
sib,op de de ellandengroepen tusschen Kattegat,Oostllhatste lel-les.
at.
zee,Jutland en Schonen, en het eilandBornl)(.Il4lI.
4)l11gIls) t
lc boomkangoeroes. Bllidel- holm,tezamcn beslaande een oppervlaktevan
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38318 km.
2;de onderhoorigheden zi
jn:1)de
Faro
ë
r
)
1
3
3
3
l
t
m.
2
g
r
o
o
t
y
2
)
l
l
s
l
a
n
d
,104785
km.t;j en 3)Oroenland? 88100 km.tj,waar in
de gletschervràje gebieden langs de westkust
tot op 73O N B . eeni
ge nederzettingen zi
jn
q
'
l
i
n
e
a
,
c
.
n
b
e
v
a
t
o
n
t
s
t
a
a
n
.
T
o
t
1
8
Ma
a
r
t
1
.
9
0
2
L
e
h
o
o
r
d
e
n
o
o
k
tende k'allgocroes (
le dl'
ie westindischeeilandenSt.Croix(2t8I/4
van middelmatige km.?), St,
.'
l'homas (86 km 2) en St.Jean (54

grootte,metlangtàr 1tm.2)totDenemarken De gelleelemonarchie

achter- en' akorter - Leslaat alzoo een oppervlakte v. 232,536 km.2
A'Oorpooten (lan (1e
.
/1pf
fa/l?fp
f
a/lt
pgesteldheoit
l. l
let hoofdland breidt
-/
,'

'

b:
'
.
.,.

dierengeslacht van
(.
10 fal'
n. f
1er Ifangoeloes,l,
ft/ck'
f
?ykf?f/f'
fl
11
1heemscl)op Nw.
llollantl ()n Nieuw-

.
.---m.
-.
e
'--'

eigenlàjke kangoeroes, kleinen kop,
i
en langeooren;het
.
zàjn uitmuntende
klimmers, op den
ilxstlltolzAotls-soouq.
.
grond bewegen zij
zich echtermoeilijk;
llun vleesclllleefteenmuskusaclltigen smaak,

zich uittusschen 54 34 (zui(jpun(v.gajster,
Gjedserodde)en 57O45'(noordpuntvan Jutland, Skagen)N.B.en tusschen 805'(westk.
van Jutland,Blaavandshuk)en15O10'(Ertl1o1mene bii Bornholm)O.L.v.Gr.en behoort,
behalvezornholm,tothetnoord-germaansche
laagland;de hoofdmassa van denarchipelbeoosten Jutland splitstzich (afgezien van het

soorten.
Delldrologie, gr., boomkunde, of kennis
der houtsoorten.
Ilelldrollleter, gr., boolnmeter.in hetal-

eiland aansluitende eiland Bornholm)intwee
groepen,een oostelijke met Seeland,Moënen
llet zuidelijk voorgelegerd eilandenpaar Laaland en Falster, en een westelijke,die uit

die het oneetbaar maakt; lnen kent vier zich geologisch aanhetscandinavischeschier-

gem een elk instrument dat tot lletm eten van Funen met de kleinere eilanden Taasinge,
de hoogte en de sterkte van staandeboomen Langeland en Aerö bestaat.Samso w ordttot
kan dienen.
Seeland,Anholt enLaesöwordendaarentegen

Ilelltlrolllys.lfnaagdiergeslachtv/dfam.der totJutland,hetcontinentalegedeelte vanD.,
Muisachtigen,metzesin tropischenzuidelijk gerekend. De oostelijke eilandengroep wordt
Afrika voordoor de Sond van Zweden geschelden, de
koln.soorten,
.
westelijlte door de Kleine Beltvan Jutland
-kleinedieren,
y ' - 2,<
en Sleeswijk-llolstein;tllsschenbeidegroepen
sleclltsinden
- .-. =m-- s.
pstrekt zicll de Groote Beltuit.Evenals de
vorm d.ooren Xx
wz. - = c
-- mw b
grootere eilanden zich in hun noordeli
jke
en den bouw
deelen meer of minfler diep ingesneden verderteenenafDlcxllltouvs
toonen tlsefjord in Seeland,Odenseefiord in
wi
jkende van
soolt'
r.
y,
uuen),wordt ook de oostkustvan éutland
de gewone muizen;zijllebbeneenzeerzachte gebroken door eenreeksdiepinsni
jdendefjorPe1s; zi
j llouden zicf
'
t overdag meestop in den, zoodat geen enkel bevolkingscentrum
holle boolnen.
meer dan 60 km.van de zee verwi
jderd is.
Ilthlldl'
osolllidltt!. Familie van Zuig-infuso- De belangri
jkste insni
jclingen zi
jn de fjorden
.

.

.

-

riën,Acinetina,gekenmerktdoordathetlichaam van Kolding,Veile!llorsens,Randers en M azich door verdeeling en knopvorming in een riager;de noordeli
gkste en diepste van allen,

aantaltakken splitst,welke takken allen aan
hun eindezuigbuizendragen;zàjvormengrootere ofkleinere koloniën;geslachtenDendrosoma,Dendrometes,Stylocolnetes.

de Limfiord,snijdt,sindshaardoorbraaknaar
de Noorhzee in 1825,de noordspitsv/hnoordeli
jk deelvan hetJutschevastelandeilandsgewi
js af. De Noordzeekusten van Jutland,

naam van een ster van de tweede groottein
hetsterrenbeelddeZwaan
Ilelleget'rtlll,loochenen,weigeren;tlenegatie:
weigering,loochening.
Iàellelve tlules)Belgisch muzikus,geb.te
Chimay; 1814, overl te Mons,1877,leerling

zee beschermd,bezit evenmin eigenli
jkefjorden a1s(benoorden Esbjerg)llavens.Aan de
338 km.lange kustli
jn van Skltgen totBlaavandshuk, geven slectdts twee invaarten,het
Thyborönkanaalnaarde luimfjol'd en deNymindegab naarde Ringkjflbingfjord,doorden

Delleb,arabischwoord,datstaai'
tbeteekent; door duinen tegen llet binnendringen van de

van het conservatoriul
ll te Brussel,compo- duinzoom toegang tot llaff-achtigezoetwaterneerde behalve andere muziekwerken, drie bekkens. Bezuiden Blaavandshuk evenwel

opera/s: Ketty p?I leW:/f
??/r e;tS?
:?
'
.
%c(1838), vertoontdekusteenzelfdegebrokenheida1sde
l'Eclterin .
/
drtf.
s.
st
z/'
/ (1845), Jftf/'/
k (le A/'t
xitfolf zich zuîdwaarts daaraan aansluitende west(1850)en een cantate:Ol.
l(tildlts.
J.
ùt/,
%à/.
s(1858), kust van Sleeswi
jk-llolstein kenmerkt;door
symplloniën,ouvertures,scènes lyriques,mis- haar geringe diepte hebben de meeste der
sen en koren voor m annenstem.en waarvan bochten hier voor het verkeer echter weinig

vele populairzijn gebleven.
Dellelllarkell(deensch:Danmark)Hetkleinste derdriescandinavischeri
jken;hetbestaat
uithethoofdland ofhet eigenli
gkekoninkri
jk
D. en de nevenlanden ofonderhoorigheden;
hethoofdland omvathetschiereilandJutland,

ofgeen beteekenis.
Het relief van het land is tamelijk eenvormig; verhef:ngen van 30 meter van
den voorhetgrootste deelgolvenden bodem
gelden reedsa1s aanzienlijkehoogten;hieren
daar komenheuvelenvanienhoogste90meter

b enemaarken.
2.
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voor;de hoogste punten vorlnen de Qyldenlöves l'
löj(126 ln.)in het ambtSoröopSeeland, en in lletOosteltk deelvan het eiland
Moën de Kongsbjerg (142 m.)en de Aborrebjerg (141 ln.);het eiland llalsteris vlak,
slechts in het n.verheft zich de Bavrlellqj
tot43:/2m.;Laalandbezitslechtshoogtenvalt

-

zijn.Aaa iletzuîdeli
jk deelder westkastbeginthet drassig laagland.
Klit
ltlbqt, p/tz/îf- en diet.tvereld. llet klitttaqt
van D.isin hetalgemeen oceanisch;de ligging van hetland ttzsschen zee (inhetw.)en
vasteland (in heto.)Lewerkt echter,dathet
beurtelings door hetw.en het o. beïnvloed
.

30 111.Op Funen ligthethoogere landin hetw. wordt.Zuidwesten winden hebhendeoverhand?

en z.,waarzichdeFröbjergtot13t)endeTre- t:
1 April en Mei treden veelvuldig ooste-

blerg tot128 m.verhetfen.Langeland bevateen
reeks atgezontterd ligg.heuvelen,onderwell
te

winden op. De titerlnolneter tlaalt hoogstzelden beneden - 150 6.
, en de wintertel
npera-

de 46 111.ilooge Skovlebjerg de hoogste is.
Op ltet scl
zierelland Jutland zign de oneffenheden belangri
lker;van de Lilnt'
.
jord zetziclt
zuidwaarts tot door Sleeswl
jk-llolstein en
totaan de Elbeeenlandrugvoort,dieJutland
ln een westelijke en oostell
jke)beidedaksgewi
js alloopende helft scheidt,van welke de
westeli
jk de grootsteis;van dezen landrug
gaan een menigte zijtakken uit,tOteenwaar-

tuur varieert bi
jna alttjd tusschell + t$0 el1
- 40, de zomertelnperatuur tusscllen + 1b0
-1
- 220.De grootste warl
ntehebbendeXoordxeekust en Langeland) de grootste koude
Midden- en Noord-lutland. De jaarlijksctte
lïoeveelheid regen bedraagt45- 75 c.1
W., en
is hetgrootst langs de kusten der Noordzee
en op Zuid-seeland)het kleinst(minder dan
50 cM.) in hetn.o.van Funen en hetn.w.
.

van de grootste verhevenheid van geileelD., van Seeland.De lente is regenarm,de herfst

de 172 hooge Eiers-Bavnehöj, behoort. De regenrijk,het weer over hetgeheelonbestenJutlandsche landrug vormt tegeli
jkerti
jd de dig,wlnderig?mistig. Kopenhagen heefteen

waterscheiding tusscilen Kattegat en Xoord- gemiddelde zomertelnperatuur van 153/40 (;.
zee. ln het Kattegat monllt bl
JRandersde - De plalttenl
rereld is betrekkeli
jk ri
jk an
1b0 km.lange tluden-Aa,de hoofdriviervan van het o.naarhetw.zijn drie vegetatieD., uit; in de Xoordzee vallen de Ribe-zta) gordels voorhanden: woud-) heide- en dtlinde Konge-Aa, de 68 km. lange Varde-Aa, vegetatie;de woudgordel of het deel waar

de lb km. lange Lönborg-Aa ofSkjern-Aa
en de 83 km. lange Stor-Aa.De Skive-Aa
(60 km.)looptultlndeLimtlord.opSeeland
verdient slechts de Sus-Aa ot'Nâsby-Aa (82
k1n.),Op Funen de odensee-Aa (60 km.)den
naam van rivier.Kleine binnenmeren zi
jn in

over hetalgemeen woud optreedt) omvatde
eilanden en Oost-lutLand; van het eens zoo
houtri
jke land is echter nOg slechts nauweli
jksb0/a met wouden bedekt.Gelijk uitde
veengronden Lli
jkt hadden in oade ti
jden
pi
jnboomsoorten en later eiken de overhand;

lnenigte voorhanden,doch hebben allenslechts thans vormt de beuk het hoofdbestanddeel
een geringe diepte;in het n.o.van Seeland der wouden, hoewel ook eiken en berken
zi
ln uhet Arrelneer, llet Esrolnmeer en het nog ruim voorhanden zt
Jt
1.Alle lnidden-euro-

Furemeer, in ltet w. van hetzelfde eiland peesche graan- en oottsoorten gedi
jen uithet Tismeer, in Jutland de schoone meren

muntend,en aardappelen)erwten)knolgewas-

tusschen Skanderborg en Silkeborg de voor- sen trapen,wortels)enallerleigroentesoorten
naamste.
worden algemeen verbouwd.- De tïtttltttls
Met de gesteldheid van omtrek en opper- een verarlndenoord-duitsckle en bevat,bellalve
vlakte harlnonieert de geologische bouw van eenige insectenvormen tlneest kevers),geen
den bottem ten volle.Jutland el1 de eilanden

enkelen diervorln die ook nietin Daitschlaad

rusten ten deele op een ondergrondvankri
jt, wordtaangetroll'
en,daar btjgebreke van gewelke in een van het n.w.tot het zo.gestrekten gordel blootligt,b.v.op M oën tàloens

bergten de dieren van llettloogenoorden lllel'
nog niet voorkolnen ;de zeefauna is aan het

Klint),op Seeland (SlevnsKlint),aandeLilntlord in Jutland en op anderepunten.Hieraan
sluit zich in hetw.debruinkooltbrlnatieaan:
glll
nmertoon en zand met bruinkolen?echter
stechts hier en daar als oppervlakvorlning.
Deze ondergrond is overdektmet diluviuln,
dat op de eilanden en aan de oostkustvan
Jutland een golvenden, zeer vruchtbaren
bovengrond,met tarwekultuuren ultgestrekte
beukenwouden,vormt. Verderwesteli
jkvolgt
hetgruisachtig zand (oudeeind-morailtes),tot
lleuvelen opgehoopt, gedeettellk lnetileide

noordeinde rigker dan aan de Sleeswijk-Holsteinsche en eerstvolgendedeenschegedeeltell
der kust. Sinds 1825) het tl
jdstip van de
doorbraak naar de Xoordzee,is de Limfjord
voortdurend rijkeraan oestersgeworden.
Bevolking. Bl
j de volkstelling van 1 Febr
1890teldelletelgenlijkekoninkrlk14.2,172,205,
elt jaren later, 1 Febr. t901: 2,447,441.(64
op 1 km2) inw.;de bevolking nam sinds1890
met 122/3 (
tlotoe. lletzwakstisde westkust
van Jutland,hetsterkstAerobevolkt;onder
de 73 steden (1901)kan stechtsdehoofdstad,

begroeid,nlet onvruchtbaar,doch slechtsnog Kopenhagen, 378,
280 inw , tot de groote
voor boekweit)rogge en havergeëigend.Ten steden worden gerekend; de tweede stad des
w esten hiervan strekt zich de vlakke,011- rlks,ztarhuas,tleeft 51,900 inw.;hierop vol-

vruchtbare Ahlheide,de Jutlandsche steppe) gen (ldensee (40,104)el1Aatborg (31,412),8

aan, hoofdzakeltk bestaande uit steenvrlg steden hebben tusschen 30,000en10,000inw.,
zand, slechts hier en daar door veengrond de overigen minder. Dekleinste stad,Sandvig,
en lnoerassen onderhroken en lnet enkele telde 1901 852 inw. Beilalve de steden beconiferenbosscllen bezet. Aan de westkust stonden ln 1901 nog 3 handelsplaatsen.waar-

strekt zlch het gebied van het vlugzand onder Frederiksberg met76.
237 inw.Bljhet
uit,metduinen van 10 tot30 meter hoogte, getalinw.van heteigenli
jk D.kol
'
ntnog dat
die door zandgrassen en wouden bevestlgd der bezittingen: de là
'aroër (17 bewoonde ei-

Denem arken.

-- 2012 --

Denem arken.

landen)lnet13,000 inw , llsland met74,
000 Bi
j den buitenl. handelvan D,waren de
inw .en Qroenland met 11,000 inw. W at de volgende landen betrokken als volgt(in milreligie betreft bestond de bevolking in 1890 lioenen kronen):
uit l'
uim 2 millioen lutherschen,3685 r--kath.
en overigens uit baptisten, m ethodisten,irvingianen, mormonen (9411
,,israelieten94080)
en 2560 personen van generlei of van onbe-
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kende belijdenis. De bevolking der stetlen
neemt gesladig toe, die van het platteland
bli
l
jftstationair.
tuandboltlt,t
??àStjvet
-heid,enz.Van denbodem
zi#
jn 80 0/(jyroductief(34 t'
/tjbollwland,41t;/()
weien hoolland,5 0/(jwouden);op elke1000
inw.vinden bijna de helfthunbestaanin den
landbouw,die ook in de kleinere steden het
hoofdbedrijfuitmaakt;in1899werdengeoogst:
11/
4 millioen hectoliter tarwe,bi
jna 61/2 idem
rogge, 72/:
)idem gerst, 13l/x idem haveren
62/3idem aardappelen. De veestapelis zeer
belangri
jk; bi
j de veetelling in 1898 werden
geteld 449,329 paarden, 1,744,797 stuksrundvee,1,168,493varkens,1,074,413schapen,bi
jna
9 lnillioen hoenders. ln 1899 bestonden 64
branderijen, 23 suil
terfabrieken en rafneriën,
42 bierbrouwerijen (tezamen met eenproductie van 1l/5millioen hectoliter bierperjaar).

t
. l 144.
25
100,
52

Dl
litschland .
66,67
Qroot-Britannip
216,42
Vereenigde Statelï
78,15
6,85
Zweden en Noorwegen
.
59,12
46,12
Rusland .
36,78
16,
21
Frankri
jk
11,15
1,
40
Nederland
.
10,70
0,
47
België .
..
8,42
1,t7
Brazilië . . . .
4,55
Spanje . . . .
3.88
0,
05
Voormalige koloniën
3,46
3,71
Duitschland heeftderhalvehetgrootsteaandeel aan den Deenschenhandel,daarop volgen
Groot-Britannië, Vereenigde Staten,Zweden
en Noorwegen,Rusland,Frank-rijk,Nederland
en Belgit. Hetgeldverkeer bemiddelt groo-

waarvan slechtsbranderàjenensuikerfabrieken
op denvoetvangrootbedri
jfwordenbedreven:
1 0/(jderbevolking leeftvan de vischvangst,
dieindelaatstejarender19dceeuw eengemid-

sche bank; in genoemde stad en andere
steden bestaan o0k verschillende particuliere
bankinstellingan.De munteenheid is sindsde
invoering van een gemeenschappelijk munt-

Kopenhagen is de hoofdzetel der industrie, tendeels de te Kopenhagen gevestigde Deen-

delde opbrengst had van 328 millioen kronen. stelsel tusschen D., Zweden en Noorwegen

Handel.Onderdetalrtjkellavensvan D.is (in 1875) dekroon,verdeeld in 100 öre;de
die van Kopenhagen voor den wereldhandel kroon heeft een nominale waarde van 662/a
de belangrijkste,voor de scheepvaart ook de cent: bti overmaking moet 68 centworden

beste; vele hebben te weinig diepte voor berekend.Maten engewichten metriekestelsel.
verkeer met groote schepen;aan dewestkust
Verkeel'strezen. Aanvang 1899 had D.2523

vanJutlandontbrekengoedehavensgeheel.De
Deensche handelsvlootbestond aanvang 1899
Izit3264 zeilschepen,tezamenmetende169,263
ton,en 510 stoomschepen met225,422 tonen
48,062 paardekrachten : voorts waren nog
11724kleinevaartuigen van minderdanvier
ton laadruimte voorhanden;opmerkelijkisde
ongemeen sterke toename derstoomschepen;
alleeninhetjaar1898steeghettonnentaldaarvan 231/2 0/:, wat een laadruimte vertegenwoordigtalsvoor20jarendegeheeleDeensche
stoomscheepvloot had. De totale invoer bedroeg in 1:99:4928/1% millioen kronen,ende
uitvoer 36452/1(: millioen kronen; de voorn.
handelsartikelen hadden hier aan hetvolgend
aandeel(in mi
llio-enen
kronen):
z,.=
j ---= -- r 1 oxu. tJ11'v()Eu.
W wltsx.
xv
-

--

-

-
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Koloniale waren
en vruchten
Dranken
Dieren .
Granen

1

De
T
lfstoffen .
extielwaren . .

39,85
7.45
2,23
70,47

12,81
3,72
19,45
15,70

4
9,71 ! 7,88
65,88 ' 15,28

Hout en houtwaren .

25,35

2,10

Metalenwa
enremet
aaln . .

47,22

11,38

Eetwaren afkom stig
van dieren .

65,62

236,62

km.spoorli
jn,waarvan1783in exploitatievan
den staat;de eerste spoorli
jn inD.,AltpnaNieuwmunster-lfiel (van de Altona-lfieler
spoorwegmaatschapyi
j) werd 18 Sept. 1844

geopend De posteri
g behandelde in hetboek-

jaar1898/1899:85 millioen brieven,31/6mil-

lioen paketten,791/2millioen bladen en tijdschriften, 2,511.968 geldzendingen (tezamen
60 millioen kronen).D.hadin18991070postkantoren, 480 telegraafkantoren (met 6789
km.staatsenparticulieretelegraaii
jnen,21.139
km.draad).
Bestuur. D. is krachtens de grondwetvan
5 Juni 1849 een constitutioneele monarchie;
de koning is nietverantwoordeli
jk,zi
jn persqon is heilig en onaantastbaar;deministers
zlgn verantwoordeli
jk; de koning verklaart
00rlog en sluit vrede, bondgenootschappen
en ljaxdelsverdraren en heftdeze op;hijkan
zonder goedkeurlng van zi
jn parlementgeen
landen afstaan of verandering brengen in de
staatsrechtelijke verhoudingen;hi
j kangratie
en amnestieverleenen;hàjheeftabsoluutrecht
van veto (bevoegdheid eenparlementsbesluit
krachteloos te maken en de uitvoering daarvan te verbieden), en kan hetparlementof

n
aarbelieven eenderbeidekamersontbinden
en zoo hetnoodig isen deStaten-Generaalniet

vergaderen, voorloopige wetten uitvaardigen,

di
e echter niet strlgdig mogen zijn met de
grondwet

. De s
taatsraad bestaat uit zeven
ministers: buitenl. zaken, oorlog, marine,
nnanciën, justitie, eeredi
enst en onderwi
js,
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binnenl.zaken. Het parlement of de Staten- bisdomlnen (behalve llsland, dat een eigen
Generaal(Riksdag)bestaatvolgensdein1866 bisschop lleeft);de bisschop van Seeland,die
herziene grondwet van 1849 uit een Eerste te Kopenhagen verbli
jfhoudt,is primas;elk

kamer (Landstlling) en een Tweede kamer
(Folkething), en komt den eersten Maandag
in oct.te Kopenhagen bi
jeen;hetFolketlling
bestaatuit114 (volgens de kieswet1opelke

ambtheeft eenalnbtsraad(provincialestaten).
llsland heeft 5 Jan.1874 een eigen grondwetverkregen.Allen staatsburgersisvràiheid
van godsdienst gewaarborgd ; er bestaat in
1
6.
0
0
0
i
nw.
)
a
f
ge
va
ar
di
gt
l
e
n,
d
i
e
vo
or
d
r
i
e
D.volle vrljheid van drukpersen vanvereeni'
aren worden gekozen; voorwaarden voor ging ;ieder in de wetgeving aan adel,titelof
,1
hetkiezerschap zi
jnhetindigenaat,eenleefti
jd rang vastgeknoopte directe bevoorrechting is
van 30 jaren, burgerli
jke zelfstandigheid en afgeschaft.
een verbli
jfvan minstens 1 jaar in hetkies- De rechtspleging is openbaar; de laagste
district; voor de verkiesbaarheid wordt een rechterli
jke lichamen zi
jn in D.de thinggeleefti
jd van25jaren vereischt;hetIuandsthing rechten in ellt district (onderdeel van een
bestaat uit 6ù leden; daarvan benoemt de ambt) en de stadsgerecllten;llierop volgen
koning 12 voor hetleven,de overigenworden a1s tweede instantle de landgerechten te
volgens een vorm van censuskiesrecht ge- Kopenhagen en Viborg,en inlaatsteinstantie
kozen; Kopenhagen vaardigt 7 leden af;de doetde Hqi
este llet(llooge Raad)teKopenleden hebben achtjaren zitting;om de vier hagen uitspraak.
@
i
#aren treden zj voor de helftat.Elkekamer 1). is llet land van hetgemiddeld 0n het
heeft het rechtvan initiatief;vooreen grond- kleinbezit.
! de klassen-tegenstellingen zi
jn er
wetswijziging is niet slechts de goedkeuring minder scherp dan in de olnliggende landen ;
van de bestaande Staten-Generaal,maar ook de Denen, over het algem een volhardend,
v8n een tweede,nieuwgekozen St.-Generaal, pblegmatiek,zi
jn voorallespractisch;hetzi
jn
benevens de sanctie des koningsnoodig.Vo1- goede! doch langzame waarnemers,en in het
gens de wet op detroonopvolging van 31Juli dageli
lksch leven zoowel a1sin dewetenschap
1853 isdekroonerfeli
jkindemannelàikellako- nuchtere denkers;onder de schoone kunsten
melinyschap van den regeerenden koning, zijn dicht-en toonkunstlli
.
jhen hetmeestin
Christlaan 1X.
eere; zi@
j leggen groote neiging totzwaarHet koninkri
jk is verdeeld in 18 ambten moediglleid aan den dag.
(zooveela1sprovincién),behalvedehoofdstad, 1)e evangelisch-lllthersche is de deensche
die een ambt op zichzelf vormt:
staatskel
-k, en wordt a1s zoodanig door den
staat gesubsideerd ; de zeven bisdommen of
Z-- - ''-

1.,
.

eppcrvl

AMBTEN
Stad Kopen-

1,. ,kr

stiften van D.zi
jn Seeland,Funen,Lapland,
Falster, Aalborg, Villorg, Aarhuus en Ribe

vI
J.
'
k. wplt
ers wotlcrs 17a Ripen). ln de laatste helft der 19tleeeuw is
l
t.
M. 1890 1901 )I5 (
doorallelagen derbevolking hetparlementaire
socialisme doorgedrongen,dat misschien nergens, behalvein Duitschland,zoosterkstaaten

l

hagen
. 20,1 32t.
418 378.280 17,69
Kopenhagen 1208,7 144.147 195.277 35,47
Frederiksborg .
1353,7 84.684 90.555 6,93
Holbaek .
Sorö . . .
Praestö .. .
Bornholm . .
M aribo .. .

1680,7
1472,4
1673,
0
583,4
1668,2

94.235
88.990
100.
649
38.761
100.552

98.30t 4,31
94.471 6,16
103.257 2,59
40.877 5,46
105.018 4,44

Svendborg .
odensee
Veile.
Aarhuus.
Randers
Aalborg .

1645,1
1771,3
2331,5
2477,4
2434,0
2896,4

120 707
136.117
111..904
157.19t
110.444
104790

128.006
151.495
l25 602
186.481
118.679
128 539

6,05
11,30
12,24
18,63
7,46
22,66

Hjörring.. 2815,7 110.36t 119.203
Thisted
I1693,3 69.407 71.439
Viborg... 3032,6 100.777 105.826
Ri
ngköbing. 4528,7 98623 110.66t
Ribe . . 3032,6 78.623 95.474

8,01
2,93
5,0t
12,2t
21.43

zoogroote ontvankeltjklteidheeftgevotltlena1s

in D. De algem eene voll
tsontwikkeling is
bevredigend ; sinds 1814 bestaat leerl
alicht;

aan het ltoofd Van het onderwi
js staat de

universiteit te Kopenhagen.welke stad overigens alle hoogere inrichtingen van onder-

wi
js benevens ri
#
ike wetenschappe
ii
n
*.& l
*#ke e
ltunstverzamelingen bevat; verder zt.
n er
.

academiën te Sorö en Herlufsholm
Legel. r/ppf. De militaire dienst is ver-

plicllt vooralle lnannelàjke onderdanen,voor
den ti
jd van 16 jaren;deoefentijdduurtvoor
het wapen der infbnterie 180 dagen,artillerie
12 maanden, k-avalerie 8 maanden,vesting-

artillerie en genie 5 maanden;bi
j de nieuwe

legerwet van 13 April 1894 werd de conscriptie behouden,de plaatsvervanging afge-

schaft; in oorlogsti
jd kan D. op de been

brengen ongeveel'50.000 man8chappen en 1200
offlcieren, en een reserve van 16000 manschappen en 260 of:cieren.l).heeft een be-

rek-kelijkzeersterkevloot(1.899:87schepen);
Koninkri
jk. k
3
'831.8,81
21.
72.3801
2447.441412,66 t
de hoofdoorlogshaven is Kopenhagen ; de
Aan het hoofd dezer ambten staan ambte- tnarinetroepen llestaan uit ruim 1300 m annaren,die in de zeven ambten metstiftsteden schappen el1285 of:cieren
(bisschopsresidentiën) den titel van stifts- Hetwi
ldenn Van D. bestaat uit een door
wape
ambtman,en in de overige auzbten eenvoudig twee
vastgehouden,m et de koningsdien van ambtman voeren; de ambten zijn kroon gedekt en m etdeinsignesderOlifantswei
erverdeeld indistricten endezein kerspelen orde omhangen schild,dat door het zilveren,
ofgemeenten (1070 gerneenten). ln kerkeli
lk in rood gevatte kruis der Danebrogsorde in
opzicht is D. verdeeld in zeven stiften of vierkwartieren wordtafgedeeld,die de wapens
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der verschillende deelen deskoninl
trijksbevatten.Aan orden bestaan naastde olifantsen de Danebrogsorde meerdere orden van
verdienste.
Fipakèeiiht Hetbelastingstelselvan D.isin
den loop der 19d'
,eeuw zeel'vereenvoudigd
geworden,laatsteli
jlt vooraldoor(1e wetvan
20 Juni1850,die et'n tientalkleine llelastingen ophief en t
laal'vooreen enkc'lein f1eplaats
stelde'
.dedirectebelastingenbestaanbehalve
de oude belasting(galllnlelskat)uiteengrondbelasting, een belasting op gebouwde eigendommen en een vcrlnogensbelasting ; de
indirect
'e uitvoerrecllten en belastingen op
geestràjke (
lranken, suiker, tarfellis enz.;de
staatsinkomsten bef
lroegt
an in lletûnancieel
t
iaar 1898/99:71.2lllillioellkronen,deuitgaven
4.4 millioen kronen ; de totalen van het
budget voor het flnaneieeliaar 1809- 1900
waren: inkol
ylsten: 67.6721p'
8 kronen, uit-

--

(

-. .

wàjkt door ruwer, llarder uitspraak van het
eigenliik deensch af. Een eerste deensche
spraakkunst verscheen in1668 teKopenhagen,
in lletlatijn,vanErikBroby(Pontoppidanus);
hierop volgden die van Peter Syv (1685)
en van Gerner,()i'
thll
gl.
tvhitç.
Dffollct
:(1679)en
Etlitoiile#/??'
/f?/f
?.
(
/?
'
f/c lhtiticae (1690),Hpysfzaart
l
(1743 en 1747),later die van Baden,Bloch,
Rask, Petersen,oppermann,Sörensen,Bentzien,Jessen (I.
)aI',
slc 6t/-4/331?316////.
:, t891),die
thans ecllter allen worden overtroffen door
llet werk van M ikkelsen:D(
tlè
,
skx
sd
y?i-tf
//tt?/'t
?med
'
yll.
t
lgllistlli.t
'
sl
c 7'
,
J/&z'
p (Kopenh. 1894). Het
noorweegsche deensch werd voortreffeli
jkbeIlal
ltiell t
loor Iupklte,Model.
smaalets F/i'zzl/trre
(1855)en K.Knudsens,1l'
(taIl(lb(
)g ?
'desttft//?.
sI,
'll(
)t.
sj.
e S/?/.
qg/f
.
zp/.
f
? (1856). Een eerste proeve
van deensclle lexicographie is Christiern Petlersen's J'bettbttlltl'
iltlîtJ/àusttil
tfltïplp/dfpl(1519).
Aan dit en andere deensch-lati
jnsche.woor-

gaven : 69.494.095 kronen : van t'
le uitgaven tlenboeken sloten zich laler die vanAphelen,
vorderdehetlegereen bedrag van10 3millioen J. Baden, Reisler, G. H. M iiller,aan. Het
kronen,de vloot 6.8 nlillioen kronen.
eroote door de kopenhaagsche academie,
Taal- t
nz letteî'
k'
ltltde.Dedeenschetaalvormt Videnskabernes Selskab, uitzegeven en no=

met t
1e noorsch-àjslandsclle en de zweedsche onvoltooideDaîîskOz'#&pg(d1.1- 7,â-U,1793
een taalfamilie,de oostgermaansclle van den v.v.) wordt doorMolbecll'sDansk O?W&p# (2
algel
neen-germaanschen taalstam. Totin de f11n.,1833,2(
1edr.1854-59)in veleopzichten
lot
le eeuw hadden de scandinavisclle landen overtroffen M olllechbearbeiddeook eenDaltsk

ét
hne taal, wat uit de olldst-bekende 1-11nensteenen bliikt (zie Thorst
an, De f/tfkdy/
tr
t
?
Rttltelllillçlest
ilœ,
inj'
ei., 1864-79 ;Iu. '
W ilnmer,
J??f/?t'
y/
f.
3'
?
'
J/t
?0?.
sopl.
isldelseqr/ Utlviklillg i
,.
yp/'
f/t?/l
1874): de eerste verscllillen in de afzonderlàiketaalgroepenwarenvandialectiscllenaard.
Reeds het bondgenootschap (ler Denen met
de Angelsaksen sinds Knoet den Groote
oefende eenigen invloed uit op llet verdwi
.i
.

Dialelctle.
rijost(1833-4t),en een IhtlîslcG/p.
ssttl'l
'
ltkîl
,(18544.Een woort
lenboek vanhetoud(leenschgeeft0.Kalkaruit:Ordboflitldetœldl'
e
(laitslcel
%?p'p.
g.1300-1700(sinds1880).Deniellwere deensclle metrieken zijn E.A.Thorst
an's
>Rf?3wJJ
/ tilc?àdaltskJfcfrfl'
r(ùdln.,1833- 34)en
Id
lrnst van der Recke's Pl-iktcillei.
tte Jpz'detb
Dallske lz
'?/'
.
s/
.:
lfo?
,
sf (2 dln.,t881).De gescllie(lenis der deensche taal behandelen N.M.

nen der olldscandinavische taalvormen en001
1 Petersen,Det #tJ0?
,
.
s/
t
-:,nt
lrske f
?/ Dveitsl
i.
e Sprqf/:

op de scherper afscheiding van het deensclt Ilistol'ie(2 dln.,1829-304,Molbech,Dttt#tzkà.
s/zc
Belangràiker voor de verdere ontwikl
teling W immer;Narltet
lldeltes &#jttin.
q ita/ffA'
t,dqnsk'.
der deensche taal waren echter de laterebe- Bi(l;.aq
l'/ dltltslc S/
. t
prp.
r
//l/
'
q
sfprd
z
'
c (1868),Noreen.
trekkingen van de llenen lnet de Duitschers I)e k?p/'f/?
'
.
9Jr
tz Spixklcen en bovenalDahlerup,Det
en Ilet verkeer met de Hanzcsteden. De (lttll.
?lce Sprogs Historl
'
e (Kopenh.1896). Ten
reformatie had lnede grooten invloetl op de opzichte der deenschedialecten maakten Dyrdeensclle taal,en de overzetting vanLutllel's lllnd Udsi
yt t?'
?,t
v-de danske Sprt
wt
ty-fpr (1857),
bàjbel (t550) is heteerste monulnentin llet llaeerup,Det#txol
z
y7ccSprog iAnqel(zdedruk,
niellw-deensch, dat sinds nog belangri
jke 1867),Iuyngby,Bidl-ag tilt
,olsönkojyskSp -pgverbeteringen onderging en den eigen woor- ltrre(1858),Kok,Det(
lanskeFoll
cesprog>
'Söndenschatmet vele aananderetalenontleende tleljyllalul (1863-67),Thorsen,Sprogartet./
:#
woorden verri
jkte,zoodathettllanswatri
jk- $j'
)e;.
l
;(Kopenh 1889-94),zichverdienstelàlk.
dom aan woorden,Lepaaldlleid van vormsn, Op de eerste deensclle spraakkunst in het
duidelàikheid en kortheid vanuitdrukking,en lederlandsch (anoniom,Amst.1854)volgden
van de verwante oudnoordsclle tongvallen. ,
%)l.ogs ltistot.
iske /7(
f?
J//
.:
/?:
0v (Koph.1846),1u.
.

.

.

.

gramlnatikalevolkom enheid betrel'
t,voorgeen enkele andere,alsook deBruin'sgrootecursus
enkele levende taal behoeft onder te doen; voor zelfonden-icht.
de deensche taal is de meest moderne der
Van de oudste .
l)ét
?c?q
sc/îtllettek.kunde is niets

scandinavische talen; hoewel nietzoo welluidend a1s Let zweedsch, overtreft zi
j ook
in dit opzicht vele andere levende talen.Het
gebied van het deensch is het koningri
jl
t
Denemarken. en het noort
'eli
l
jkste deel van
Sleeswàjk;sinds deyolitieke vereenigingvan
Noorwegen met Denemarkell i)1 de 146leceuw
werd hetdeensch ook de scllrtjf-en tendeele
de omgangstaal der Noren ; in den nieuweren
tàjd hebben deze laatste allepogingen gedaan
om hunne volkstaal tot schri
lftaal te verheffen, en zich ook in dit opzicilt van de
Denen te emancipeeren,eclltermetweinig gevolg: l'et,in Noorwegen gesprol
ten deensch

in het oorspronl-elàike bewaard gebleven;
Saxo Grammaticus en de vervaardiger van
de noorweegsche Thidreksage roemen de
schoonheden der oud-deensche heldenzangen:
eenige werden door Saxo in hetlati
jn overzebracllt, van andere zijn in latere volksliederen llrokstukken bewaard gebleven. Denemarken's letterkunde begint eerstna de invoering des christendoms en onder den invloed daarvan in delati
jnschetaal;uitlegenden en klooster-oorkonden ontwikkelde zich
olnstreelts het jaar 1100 een rebrekkige
ltroniek-literatuur;eerst onder deW aldemars
(1150-1250) komt het land in nadere aanm*
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raking met de europeesche kulttlur;scholas- zameli
ng van de oudste deensche geestelijke
tieke vorming, wetenschappeli
jke opleit
ling liederen. Van de wetenschappen vond na de
(vooral aan de lloegeschoolte Pari
js)wordt reformatie allereerst de gesclliedkunde bealgemeener;de aartllisschop AndreasSunesen oefenaren: zoo schreven gedurende de 16de
(overleden 1228)scllrijlteengrootscholastiek 0n 17de 00l1W Hans Svaning de oudere,A.
gedicllt: lle-raeéitei.olt, Svend Aagesen een S. Vedel (1542 1G16),Arill Hvitfeld (f#fAlkleinere en Saxo een grootereH istoi.
iltptf/àl
'
t/t? y/àffl-lv.s .At/r
J/f
?.
.
s lk
Tlöll
,
ike,10 dln.,Kopenh.1595tot 1185, de laatste, de voorn. bron der 1604),NielsKrag,ClausC.Lyskanderlbtttbslce
oudere deensche geschiedenis en in uitmun- .Jff?/?
,J/t?/'.
s .%'lt'é.qt
eb%q,1622),J.J.Pontanus,J0tenden stijl geschreven. l)e oudste gedenl
t- nas Ramus en anderen, deels in de lat.,deels

stukken der deensche taal zijn provinciale
wetboeken;het oudste llieronder ls het wetboek van Schonen (Slcaallslcefvpz
p,13deeeuw,
in 1853 door Thorsen uitgegeven);in 1241.
werd op den Riiksdag te Vordingborg de
Jyske fupn (in 1t50 door Petersen,in 1853
door Thorsen uitgegeven) gesanctioneeld;

in de deensche taal,een rrootaantalnationaal-historische werken; ln nauwen samenhang hiermede trad de studie der philologie
en der oudheidkunde in het algemeen.
De eerste voortllrengselen der nieuwere

deensche dichtkunst zi
jn afkomstig uit den
tii
7d t
lel'reforma
ie; ztjbestaan in hooi
-dzaak
. t
voorts ZlJ11 nog allerlei gildestatt
lten enz. ult aan de bi
lbelsche geschiedenis olltleende
voorhanden.Voor dekennisderoud-deensche l
lylnnen, beri
jlnde vertellingen en treur, onder het vele onbeduidende onderletterk.zijn verdervan belang defftftltpe- en spelenFolkevisekt,die echter in vorm en inhoud duit- sclleidt zich gunstig het episch-dramatische
schen invloed verraden; daarnevens ontston- gedicht Peter Smed (opnieuw uitgegevendoor
der echter weldra ook echt deensche volks- Grtlndtvig,1880),gerichttegen hetpausdom.
liederen, waarvan Grundtvig een menigte Over het algemeen staat de deenschelit.van
verzamelde en onderden titelDasl
,îkl
,
a,
l.l
csg
1/4/: dezen ti
.4
jd geheel onder den invloed der
Folkeriset.(5 dln-,1853-90)in hetlichtgaf, duitsche.ln de 17de eeuw openbaartzich een
terwàjl Steenstrup er een uitmuntend werk: voorliefde voorllettot berljlnde treurspelen
Vbl'
e lz
rp//zcr/e/- (1891) over schreef. Overi- bew erken Van bàjbelsche verllalen, op het
gens biedt de lettelkunde van de tweede voorbeeld van Rauch (overl.1607 lL'
pk?,f
o./Sql
periode der middeleeuwen weinig oorspron- z?/f?0/'.: .
f.
f#/
.
/?
'k?Uf
/#', 1585,
tbl
n.
%tlstt
sF't
@/?
f
/.
:6/) en
..
'
K f
#'
# S
#M
keligks; genoemd m oet wort
len Henrik Har- Peder Hegel
und (overl. 16t4), terwnl Erik
pestreng's (Overl.1244)Ltrqebog (opnieuw in Pontoppidanus de oudere (overleden in het
hetlichtgegeven doorMofbecllin 18264,en #
iaar 1678) deze reeks van dichters besloot
Peder Lolle's O;.
dspî.
@(çk, een verzameling (lnet (I
ol
nötlie f
.
?,/1 l'obit
i G?
r
J/t?
3))èt
z,
ff/, 1.
635).
deensche spreel
twoortlen (nieuwste uitgave AndersArrebo (overl.1637)beproefdeinztin
1889)4 laatstgenoelnd boek werd langcn tiitl He.
raltterolt(Ilitgeg.1661)heteersteenernstig
als schoolboek gebruikt. Voorts bestaatèe episcllen toon aan te slaan,en Anders Boroud-deensche letterkunde hoofdzakeli
jk uit ding (Overl.1677)was zeer bedreven in het
vertalingcn.
lyrisch gelegenheidsgedicht(PoetiskeSJ'
k'
?
'Jfc/'
,
De renaissance deed zich in llet verre 2 dln.,Kopenh.,1735);een hoogerentrapl)enoorden slechts weinig en indirect gelden; reikte de deensche dichtklznst met t
len 1ynietteminkreegDenemarkenin1479zi
jnllooge- rischen dichter Kingo (1634- 1703), die in
scllool en in 1490 zi
jn eerste boekdrultlteri
j; zàjn Aatbtlelige Sp'z
lfkkJyt
?cAp/'(2 dln.,1674,laatmaar eerst de reformatie deed ten dienste stel
tjk 1856)en in hetKil'
l
ce-psltlmebog (1869,
van practisch-godsdienstige doeleinden een laatstelàik 1827) een menigte waardevolle
literatuur in de lalldstaal ontstaan.Christiern geesteli
jke liederen bood,en metdienstijdgePedersen (omstreeks !480- 1551)is de voor- nootJorgen Sorterup (overl.1723),dieinz'
lin
naamste deensche scllri
jvervan hetreforma- Nyeifc//cyt
'
f/wt,(t716)hetoudeheldenliednog
tietijdvak,y,eenLuthervoort
1e(leenschetaali
t; eens beproefde;naast dezen dichtte denoorbehalve de volksboeken Keisel.tl
W/-/',
sl'
çb.
l
htike weger PeterDass (overl.1708)kerkeli
jke en
(Kopenhagen 1501)en Olger f-ltfkà
y/ct?'
,
sKl'
öltike volksliederen lNllrtllakktls To'p/zv,let,1692,Norsk
(Partjs 1514)gafhi
j gebeden-en artsentboe- ptï/tlr?',st,, gedrukt t7t3,Attitdelig TJtfq/brtïrïr,
ken in llet licht, die nog in de 19de eeuw gedr 171t enz.
).Jens Sten Sehested (bverl.
meermalen bijeenverzal
neld werden uitge- 1698) en Povel Jtl
ul (overl. 1723),wàjdden
geven; daar de deensclle vertaling van het zich aan de beschrtivende en didactische
nieuwe testamentvanHansMikkelsen(Leipzig poezie.ThögerReenberg's(overl.1742)Poetiske
1524) niet aan de eischen voldeed, bracht Skriftel. (1769) muaten uit (loor vloeienden
Pedersen hbtnieuwe testament(Antw.1529) versbouw, zorgvuldige behandeling en ongeen depsalmen(ald.153t)llitdengrondtekstin zochte geestigheid,
het deensch over,en leidde eindelàik ook de Met den genialen Holbergbeginteen nieuw
door Cllristiaan Ill bevolen overzetting van ti
'
jdperk derdeensche lit.;hijstichtte welis
den geheelen bi
jbel (Kopenhagen 1550)een qraar geen eigen school,docflwerddegrondnationaalwerk,enten opzichtedertaaltevens legger van llet deensche tooneel;Holberg en
een m eesterwerk. Naast Pedersen m aakten (in de tweede helftdereeuw)JohannesEwald
zich vooralPoulEliesen (Vendekaabe),Peter vertegenwoordigen den bloeitijd derdeensche
Litle van Roeskilde, Hans Tausen. Petrus letteren; terzelfder ti
jd richtte 5. W ieland
Palladius, Niels Hemmingsen, verdienstelàjk (overl.17301 in De/t
rl-f/t?Tideitder (1720-30)
ten opzichte derdeensclletaalen letterkunde. ook het eerste orgaanvoorwetenschappeli
jke
De predikant Hans Tholnissön (overl.1573) kritiek op. Het in 1742 opgerichte Genootgaf in zi
jn DaltsàïT'.
stf//ilc&p.
g (1569)een ver- schap der W etenschappen en het in 1744
.

.
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door Langebek opgerichte Genootschap tot engeest.C.Pram (overl.1821)beproefdeinhet
verbreiding der noordsche gesclliedenis en heldendicht b'tttî.kodtlel.(1785)het oud-noordtaal oefenden veelzi
jdigen invloetluit op de sche leven te verheerlàjken.Aldeze dichters
ontwikkeling der taal; llet Genootschap tot worden echter in populariteit en vruchtbaarbevordelz
ing der letterkunde envanden esthe- heid door Jens Baggesen overtroFen.

tiscllen smaak begon in 1759 pri
jzen uit

Een nieuw ti
jdperk van bloeibrak voorde

het licht (7 dln., Kopenh. 1764- 79).J.S.
Sneedor; (,patriotisk Tilskuer''1761 63)en
J. Baden (mlfritisk Journal''1768-72,1774
tot 79) leidden eenigen ti
jd uitmuntend geredigeerdeorganentenbehoevederesthetische
kritiek;laatstgenoemde wasnietslechts een
onpartiidig en degeli
jk kritikus, maardeed
a1staalkundige en vertaler(b.v.vanTacitus)
ook veelvoorde zuiverheidenverri
jkillg der
lnoedertaal; verder maakten zich ook A.G.
Carstens (overl. 1795) als kritikus en Abrahamson (overl. 1812) a1s taalvorscher verdienstelljk:later oefendenSander(overl.1819)
en Knud Lyne Rahbek (overl.1830)als kriticigrooten invloed uitopdensmaak;deti
jdschrlften (Minerve 1875, Danske Tilskuer,
1791- 1806) van laatstgenoeml
le kregen vele

Schack Staffeldt (1769- 1826)en H SteFens
uit Duitschland in Denemarken ingevoerde
romantiek.B.S.lngemann,wiens overspannen,sentimentcele pennevruchteneentiidlang
in den smaak vielen,trad eerstalslyrikusop
(1811), wijdde zich voortsaan dedramatiek
ensclll'
eefeindeli
jkhistorischeromans.Grundtvig (1783-1872), in nog hooger mate dan
Oehlenschl:ger voor den noordschen voorti
jd met geestdrift vervuld, trachtte in gedicllten en mytllologische verhandelingen
door rolnantiseerende symboliek het oudnoordsche met hetchristendom saam tesmelten. J.L. Heiberg introduceerde de vaudeville in de deensche tooneelliteratuur, na
eerst de Hegeliaansche wiisbegeerte in zijn
geboorteland ingang te hebàen doen vinden.

te loven voor pennevruchten in proza en dichtliteratuur aan m etAdam Oehlenschl:ger,
poëzie, en gaf de bel
troonde inzendingen in den hoofdvertegenwoordiger van de door

navolgers. Nevens Holberg traden nog C

Andere deensche dramaticiuit deeerstellelf'
t

Fltlster (overl. 1752) en 0.B.Tullin (overl.
1766. Salkltlige S/
J/'?
,
'
/?pr,3 dln.,gedrukt1770
tot 73),alsdichterop (lyrischeen beschri
jvende poëzie in den franschen smaak);olnstreelts denzelfden ti
jd leefde ook de tweede
beduidende geesteli
jk-lyrische dichter der
Denen, Hans Adolf Brorson (overl. 1764;
Psalmei. pg attlldeellï
qe Stfzwc,2de druk 1838,

der 19de eeuw zi
jn P. Overskou,geestverwantvan Heiberg,J.C.Hostrup,wiensbliispelenzeerin den smaak vielen,Erik Bögil,
P.Chievitz,C.C.Rosenhos ;ook C.J.Boye
dichtte treur- en blàjspelen;zi
jn dichterroeln
dankt hàjechter voornamelijk aan zi
jn psallnen; a1s liederdicllters maaken zich vooral
Hertz, Heillerg, Andersen, Blicher, H. P.

(overl. 1785) verkreeg door zijn komisch
drama Kjerliglted àft
pp/Sh-ömpel.(1772)endoor
zijn levendigeberi
jmdevertellingenbli
jvenden
invloed. Onder de dralnaticiverwierven zich
J.W ibe (overl.1782)metDezle
yagpkr/'
igt
lMandrolk (1784), Frederik W .W iwet(1t90)met

vond grooten bi
jvalmetzi
jn erotische,K.P.
Ploug met zijn chauvinistische poëzie; P.
Möller's dichtwerken waren de vruchten van
een even dichterli
jken a1swi
jsgeerigengeest.
0p hetgebied der novelle mulltte vooraluit
Steen S.Blicher,die ziclllnetvoorliefdebe-

Ib.oens ,'
tt?'
: Klestodie, 1739)4 J. H. W essel 1101st en Rosenho; populair; Ch. W 'nter,

Datltm bl blaltco (1777), J. Clemens Tode zighield methet Jutlandsche volksleven,K.

(overl.1806)vooralmets'
llofpc
'ererne(1782)en
uhj
qteskabsdjerleib (1783), Enevold de Falsen
(overl. 1808) met Dl.
agedukken, Christiaan
Olufsen (overl.1827) metGltlddttaselt(1793)
een bljvende plaats in de geschiedenis der
komische dramatiek,hoewelallenverbi
jPeter
Andreas Heiberg ten achter staan. Ewald
schreef het eerste nationale treurspellRolf
Kl'alel en werd de vader der oud-noordsclle
renalssanceindedeenscheschooneletteren,als
zoodanig onder onmiddelli
jken invloed staande van de duitschers Klopstock en Gerstenberg; na hem verwerkten allereerst 0le J.
Samsöe (overl. 1796, byvelce) en Levin C.
Sander (overl.1819,FielsEbbeselt,1797)zuivernationalestoftotdrama's,terwi
jlo0khet
meerendeelderidyllischezangspelenvanThomas Thaarup (overl. 1821) aan het vaderlandsch verleden zijn gewi
jd;omstreeksdezen
tiid traden nog afs lyrisclle dichters op:de
gebroeders C.(overl.1829)en P.H Frl
Qlnan
(overl. 1838), verder Joh. N.Bruun (overl.
1816,patriottiscllezangen),JensZetlitz(overl.
1821, luimige gedichten) en Eduard Storm,
(overl.1794,liederen,fabelen en een satiriek
beldendicht).Desatirenenluimigediclltstukjes
dergebr.P.M.(overl.1793)en P.K.Trftjel
ovcrl.1784)muntenuitdooroorspronkeli
jklleid

Bernbard (pseudoniem van Saint-Aubain),en
(1e schrijfster Th.Ch. Gyllembourg-Ehrensvi
ird,wierveelgelezen vertellingen vele llertlrukken beleefden,F.J Hansen(pseudoniem
Torkel Trane) en J, C. C. Brosböll(Carit
Etlar). Terzelfder tàjd waren M.Goldscllmit,
Schack(Phalttasto-lte)enluobedanzdemeestge
vierde romanschri
jvers. Bellalve J. Casten
Hauch moeten uit ditti
#
jdperk nog vermeld:
Henrik Hertz (lyrikus en dramatlkus),Frederik Paludan-Möller(wiens satil
-iek gedicllt
Adalkt Jfp?àlp tot de belangri
jkste voortbrenqselen van de nieuwere deensche letterkunde wordtgerekend),de iongereChr.Molbech (een lyrisch talent),H.C.Andersen(door
zi
jn msprookjes''overde geheelebeschaafde
wereld bekend)enW aldemarThisted (lyrisch
dichter en römanschrjver).
Sinds 1871 ontstond in de deenscile letterkunde een nieuwe richting,onderdeninvloed
van den begaafden esthetikus en kritikus
George Brandes, die onvermoeid debeginselen vanhetmoderne,fransclle,radikale,realisme verkondigde.0m denmeesterschaarden
zich weldra een menigte voli
jverigevolgelingen, die met alle kracht en zonder iets te
ontzien tegen het oude en mafgeleefdette
velde trokken;zoo de talentvolle lyrikus en
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novellist Drachmann, de romanschri
jver en
dramatikus Gjellerlzp,de schitterende stijlist
J P.Jacobsen (overl.1885),en de stekelige
humorist Sophus Schandorph,die vooralhet
leven van de onderste lagen der bevolking

D ellenlarken.

in ditland. De bottwkuêt
'
st niettemin bracht
hier,sindsdemiddeleeuwen,eenigezeermerkwaardige kunstgewrochten voort;ondermeer
de kathedraalvanRoeskilde,inbyzanti
jnschen
sti
jl, de Saint-Denis der Deenscne koningen;

schetst;deze nieuwe school trad echter met de voornaamste bouwwerken echterdateeren
zooveel voortvarendheid op, en werkte zich van het einde der 16deeeuw ;de regeering

zelven dooruitputtende overdri
jving enfana- van Christiaan IV (1588-1648) vormt de
tiek vasthouden aan doctrines zoozeertegen, eerste periode van een soortrenaissance; het

dat zti geen tîjd had in den nationalen
geest door te dringen;van dem eestbegaafde
voorvechters stierf Jacobsen; Drachmann,
Gjellerup,en jongerelettez-kundigen,a1sArne
Cilristiansen, sloegen een nieuw-romantisclle
richting in, die haar stof ontleende aan geschiedenis, saqen en sproken en de daarbi
j
passende rythmische vormen aannam , en
wier voortbrengselen lneer bi
jval vonden
dan die der vertegenwoordigers vanhetradikale realisme,alsHerman Bang,diezijnniet
onbeduidend talent aan ziekelàike al'
fectatie
en excentl'
iciteit wijdde,EduardBrandes,otto

voornaamste monument dezer periode is llet
de meest uiteenloopende stijlen en datget
leeltelijk door nederl.kunstenaarswerd gebouwd.Vöörde 18deeeuw had Denemarken
btina geenenkelentalentvollenbeoefenaarder
scltilderkttltst; de meeste der Deensche schilders arbeidden buiten hun geboorteland;
Ismael Mengs, vader van den vermaardeu
Raphael M engs, geb. te Kopenhagen, 1690,
genoot ziin opleiding van den engelschen
schilder Pooper, maakte zich de kunstvan
ltet schilderen in emaileigen,werd hofschil-

kasteel vanFrederiksborg,een combinatievan

Benzon enz.a1s dramatici,Claussen,Jörgen- der van den koning van Polen,en stondlater
sen, Michaells enz. als lyrici;naast aldeze aan het hoofd derkunst-academieteDresden ;

bleef langen tijd H.Pontoppidandemeestge- Krock (1671.
- 1738) vormde zich te Rome,
lezen novellist.

onder leiding van Maratte en vestigde zich

Gedul'ende llet laatste tientaljaren der later teKopenhagen;denoorwegerMagnus

19de eellw heerschte in de deensche letter- Berg (1666-1739), ivoorschilder,leidde den

kunde een zekere matheid,een onzekerlleid Deen Andersen in (
1e kunst op; deze laatste
van riclltinz ;derealistisclleen naturalistische werd hofschilder en liet vele hooggeschatte
ricllting, die, zichzelven aankolldigende a1s werken na. Een der voornaamste deensche

?!literfttuurder toekomst'',plotseling metre- schilders der 18dt
,eeuw? Jens Juel(1745volutionail'
e progralns. aanmatigent
le leuzen t802), arbeidde eerst in ltalië en Frankri
jk,

en materialistiscllelevensbeschouwing,(laarbi
j
echter ook lnet onweerstaanbare kracht en
frischheid was opgetreden, was snelen a1s
zonder overgang moderichting'geworden,en
bevond zich even spoedig alkeleefd,nietin
staat iets nieuws te leveren;enkele vlijtig

doorproduceerende aanhangersbegonnendoor
zichzelven te herllalen te vermoeien,anderen
zocllten ongeduldig nieuwe wegen te banen,
het opkomend intellect maakte zich gemak-

vestigd'e zich later in zijn geboorteland,en
leverde vele portretten,landschappen,bloelnen fruitstukken. Ziin ti
jdgenoot Nikolaas
Abildgaard (1744- 1409) is een der beduidendste der deensche historieschilders. De
familie Lund leverde vele talentvolle scllilders op: J.1a.Lund,historieschilder,arbeidde
lneest te Kiel, en bloeide op het einde der
18t
1e eeuw, .
I. L. Lllnd, F.C Lund,Troels
Lund,decorschilder.Onder dedeenscheschil-

keli
jk 1os van hettyrannieke,doch onzeker ders der 19de eeuw moeten vermeld 0.A.
wankelende dolmatisme der realistiek, die Jensen,Nportrettist,J.L.Jensen(1800- 1856),
nauweli
jks in Denemarken tot lleerscllappij leerling van Fritzsch,bloem- enfruitstukken;

gekolnen bijna tegelijkerti
jd alharefrischlleiâ C.Dalgas (1821- 1851),dierschilder,D.Blunk
en energie verloor en bijde jongeregeesten (1800- 1853), historie- en genreschilder, C.
niet dltn een onbehagefi
jk gevoel van be- W . Eckerllerg (1783 1853), historie-, zeenauwing kon teweegllrengen. li'
elle penne- en portretschilder, C. Baalsgaard en de schil-

strijdenonvruchtbareprollleemdebattenwaren deresNeergaard,bloern-enfl
-uitstukken,enz.
hiervan een eerste gevolg.Onder deze om- De grootste der kunstenaars die Denemark-en
standiglleden leverde de nieuwsteletterkunde heeft opgeleverd, is de beeldhouw er Thor-

weinig anders dan beginsel- en planlooze
prodllcten op;-eenerzijds slecllts negatie en
reactie,anderzi
jdseenflervatomwoeleninden
voortijcl, alles zonder nieuwe uitgangspunten
ofvastezroàdslagen.Deliteratuurvandendag
stempelde zich de laatste jarender19deeeuw
tot eene die zich wel van e1k dogmatisme
llceft losgel
naakt,van het conservatieve zoowela1s van hetradikale,doclllletlnetzichzelf oneens is, en geheel in pessimisme
opgaat.

waldsen (1779- 1844), die, na zi
jn studîën
Onder leiding van den schllderALildgaardte
hebben aangevangen, naar ltaliëvertrok en
lange jaren te l'
tome arbeidde;Thorwaldsen
heeftin de kunstmetzijnlandgenootenniets
gemeens; hij bezit nocà llun eenvoud,nocll
hun naïviteiï,noch hun liefde voorhet werkelijke; l
ai
j is een klassieke meester;onder
zi
jn leerlingen maakten zi
jn landgenooten
Freund en Bissen ook buiten de grenzen des
koninkrijksnaaln.Vandelaterebeeldhouwers

dolmen van Jutland en de eilanden,zi
jn de
talrijkste en meestlnerkwaardigevoorwerpen
der voorhistorische ti
jden bijeengebracht De
schoenekunsten ontwikkelden zich eerstlaat

grareek.l
atttst bloeide in Denemarken vooral
op het einde der 18de en in den aanvang
der 19de eeuw ; zi
jn grootmeester in deze
kunst, J. F. Clemens (1757- 1831),leerling.

Scltoone /c?f0à.
s/oz. Bouw-, schilder-, beeld- trokken vooral Jerichau, Saabyeï Smith,
houw-,graveerk-unst.Uit Denelparken,in de Peters en Hassebriis de aandacho.
oe
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van Preissler en W ille,arbeidde te Berli
jn, ske A'
lercurius'' (sinds 1666)en zExtraordite Genève, en vestigde zich ten slotte te naire Relationes''(sinds 1672)volgden. Tot
Kopenhagen;hi
j graveerde naar Juel,Abild- 1830 haddenteKopenllagen slechtsdrie bladen
gaard, Lorenzen enz.; onder de deensche het couranten-privilegie, nl. de ,,Berlingske

graveursvan den lateren ti
jdnemen Iu.Froe- Tidende'') de ,?Dagen'' (sinds 1803), en de
lich en Joh.Ballin een eerste plaats in.
,
!Kjobenhavens Adresse-comptoirs EfterretDe toonl
ctvtst stond in Denemarken sinds ninger''(sinds 1749);behal
veenkeleofflcieele
de 16de en 17deeeuw in hooge eere,meerdan artikelen gaven dezebladen slechtsuittreksels
eenige andere kunst; D.ontving steeds gast- uit buitenlandsche bladen. Sinds 1830 eerst

vri
jbuitenlandschetoonkunstenarenen musici, ontstond een eigenlijke deensche pers; de
e11 leverde bovendien zelf een geheele reeks
componisten op ; onder de eerstLedoelden
moeten genoemd de engelschlnan John Dowland,fluitist van Christiaan IV2 de duitschers
Heinrich Schfitz,tw eeulalen dlrecteur van de
particuliere kapel van genoemden vorst,Joh.
Hartmann, die de muziek van het deensche
lied :.
ffbpz
f? CltristJtzolstod '
ppt'
/ltoïeltJft
/.
sf?
'lîog

tw D(til
p, schreef,Friedrich Kuhlau (17861832),vermaard lluitist en componist.enrestaurateur van de deensch-nationale opera;de
italiaan Giuseppe Siboni(1782- 1839),eender
meest gevierde zangers van het koninklijk

politiel
te oppositie kreeg in 1835 haar eerste
eigen orgaan:,li
Aœt
lrelandet''.Detegenwoordige zg. groote pers bestaat uit de ultra-

liberale,politiken''(opgericht1884),het,,Dagbladet''(zie aldaar),debeideeveneensconservatieve bladen ,National-tidende''(sinds1876)
en ,,Dagens (
NT)'heder'' (sinds 1868) en de
sociaal-delnokratischey:socialdemokraten''.De
voornaamste geïllustreerde bladen ztin ,,1llustreretTidende' (sinds1859),en J
zlllustreret
lpamiliejournal''(sinds1877).Heteerstedeensclle poBtiek-satiliek blad was M . Goldschmidt's ,corsaren'' (1846-55). De letterkundige journalistiek.begon in D.metde
,
!Nova literaria lnarisBaltici''(1tdln.,Lûbec,
k
1698-1707), die met de y,Acta eruditorum''
(117 dln., Leipzig 1682-1776)wedijverden;

theater en wiens zoon Erik een eersteplaats
inneemt onder de dramatische componisten,
eindeli
jk Frölich, omstreeks 1830 directeur
van genoemd theater. Onder de nationale
musicizi
jn de voornaamste:in de 17deeeuw grooten invloed oefenden vooral uit het
M elchior Borchgrevinck , hoforganist, Niels in 1720 door Joachim W ieland opgerichte
Hansen, theoretikus, later P.oroenland,en Nye Tidellder om lœrde Sager'',dat,later
bovenal W eyse; een tijdgenoot van dezen onder den titel ,?llansk Literatur-tidende'
laatste was Nissen, tweede echtgenoot der t0t 1836 w erd voortgezet,en voorts Schnee-

weduwe van Mozart,schri
jvervan de eerste
belangrijke biographie van den schepper van
den Don Juan De 19deeeuw leverde aldadeli
jkeenviertaltoonkunstenaarsvandeneersten

dors's,,Den patriotiske Tilskuer''(t761--63);

conservatorium teKopenhagen?een dervrucht-

reeks geleerde en vakti
jdschriften.

de nieuwerestroomingen vertegenwoordigden:

1,Det nittende Aarhundrede''(1874- 77) van

de gebroeders Brandes, ,rilskueren''(sinds

rang Op :Berggreen,componist van opera's? 18841 achtereenvolgens door N. Neergaard,
cantaten,rom ancen enz.;Hartmann)pal'ticulier M .QalschiöttenValdemarVedelgeredigeerd,
kapelmeester des konings,directetlr van het en het ,Dansk Tidsskrift'';voortsbestaan een

baarste componisten zi
jns ttds en in ieder
genre;Lumbye,bi
jgenaamd de llstraussvan
het noordeni
' componist van een lnelligte
dansen, en Niels Gade;tot dittijdperk behooren ook de opera-cornponist Siegfried
Saloman en zi
jn echtgenoote,mevr.NissenSaloman een der meest gevierde OPera'Cal1tatriceshaarstijds.Onder de hedendaagsche
deensche musiclstaatEdvard Lassen, opgeleid te Brussel, bovenaan ; verder Asger
Hamerik: bekend door twee opera's en vele

symphonlën,endieookinAmerika(Baltimore)

naam m aakte; P. A. Heise; de violist en
orkest-directeur H.E.Kayser;de pianist A.
Ree;Oornelis Gurlitt.componist van sonaten
en liedel.; Henrik Böie, dien men komische
Opera s,ouvertures,lieder en een muziek voor
De Klolc van Schiller dankt; J.Beehgard ;

Victor Emanuel Bendix, bekend door zi
jn

symphoniën,suitesd'orchestre,trio'senvocale
composities; E. Rung Andersen;lluitist; L.

Schyte, pianist, beide laatsten ook verdien-

stelnke componisten ; Fritz Berdix, gevierd

Gescltiedeztis. De oudste geschiedenis Van
Denelnarken,zoowelalsvangeheelScandinavië
in ltet algemeen, is door dichte duisternis
omgeven. Eerst om streeks de ltde eeuw der

christeli
jke ti
jdrekening begint het duister
een weinig op te klaren,zoodatdeeigenli
jke

hist.gesclliedenisvan ditland zich ternauwer-

nood overeentijdrl
aimtevanduizendjarenuitstrekt;omtrentde daarachter liggendeti
jden
geven slechtsdeinhetlandoverigensrijkelijk
voorhandenoudhedenendebijromeinscàe,engelsche en frankische kroniekschrijvers verstrooide berichten eenige onvolledlge opheldering ; de sagenliteratuur? gedurende de
middeleeuwen in llsland opgeteekend, en
waaruit ook de eerste deensche geschied-

schrijver, Saxo Grammaticus,geputheeft,is
welzeerrijk,dochalsgeschiedbrgnteneenenmale ontoereikend. Slechtszooveelstaatvast.
dat in den voortijd hier een volk leefde dat
zichmetgereedscliappenvanvuursteen,hoorn,
beenderen enz.behielp(zg.steenti
jdvak),later,
wellicht door handelsverkeer met dePhoeni-

*gI'
S en anderezuidel.volken,werktuigenvan
violoncellist, evenals Alfred Giessing, zi
jn Cl
leerling; en eindeli
jk de opera-componist bronsbijzichinvoerde(zg.bronstàjdvak),enten
August Enna.
slotte met het ijzer en zi
jn grootere bruikPers. De courantenliteratuur begon in de baarheid bekend werd (zg.i
jzerttjdvak). De
tweede helft der 17de eeuw m et een ,,Euro- deensche gebieden werden reeds vöör de
peesch weekblad''(sinds 1663)waarop aller- groote volksverhuizing' door germaansche
eerstBording'sinalexandri
jnengestelde,:Dan- stammen bewoond; op de eilanden hielden

Denelllarken.
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zich llerulers op,ophetschiereilandSaksers,
Angelen, W arnen en andere aan deze verwante stamm en.Eerst Op het einde der 5t
le,
of in den aanvang der 6deeeuw,verhuisden
de Dcnen van Scandinavië naarheteilanden-

ri
*
jk,verdrongen ofonderwierpendel
-lerulcl'
s,
en vestigden zich daarop ook in het n. en o.
van Jutland; de Jutten behielden slechts het
midden en het westen van hun land,en verbreidden zich sinds de 8steeeuw langzamerhand over het gebied van het latere hertog-

Denenlarken.
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dra begon het nieuwe ri
jk zich naar buiten
te doen gelden ;Haralds zoon,Svend Gabelbaard, ving de verovering van Engeland en

Noorwegen aan,die doorzijnkleinzoon,Knut
den Groote, werd voltooid; deze machtsuitbreiding hieldechterwaarkortenti
jd stand;
Noorwegen schudde het Deensche juk af,
Engeland koos zich,toen de zoon van Knut,
Harthaknut,in 1042 overl.,uitzi
jneigenlandzaten een koning, en D. zelf kwam door
erfverdrag onderde heerschappi
jvan koning

dom Sleeswi
jk.Van t
1e Eidertotaandegren- Magnus van Noorwegen; echter werd een
zen der zweedsclle prov.Schonen,Halland en zusterszoonvanKnutden Groote,Svend EstridBleking, ontstonden tal van kleine deensche sen, eerst stadhouder en na Magnus' dood

staatjes ofgouwen,die door Gottfred (804- koning van D.(1047-7,
6);hi
jwerd de stam810), koning van een dezer staatjes,toteen vader van de dynastie der Ulûngersen herenkel ri
jk werden vereenigd. Va zi
jn dood stelde de onafhankelijkheid deslands,doch
begonnen verschillende pretendenten om de lnoest de suzereiniteit van de duitschekeizers
opvolging te stri
julen. Een dezer, Harald erkennen. Na hem bestegen zijn vi
jfzoons
Klag, nam in flet jaar 826 op een reis achtereenvolgensdendeenschen troon:Harald
door Duitschland te Vainz het christendom Hein (t076-80),Knutde Heilige (1080- 86),
aan. ln weerwil van dertzendingsi
jver van OlufHunger(1086- 95),ErikEjegod(1095Ansgar (overl.865)handhaafde hetoudehei- 1103)en Niels (1104-34).Dezoon van Erik
dendom,de eeredienst van Odin en deAsen- Ejegod,KnutLaward,was hertog vanzuidgodlleden, zich nog langen tijd in het scan- Jutland en werd door keizer Lotharius aan
dinavische noorden.De heidensche Denen en deObotriten totkoning gegeven.NadiensverNoormannen waren toenmaals alswoestezee- moording doorNiel'szoon,M agnusNielsen,was

rooverswijd enzi
jdgevreesd;zijondernamen
rooftochten naar de noordeli
jke kusten van
Engeland en het Frankenràik en sloegen in
885 zelfs het beleg voorParijs,hetwelk tot

D.eenigentijdhettooneelvanbloedigebinnenlandscheoorlogen,totW aldemar141157-82)
den vrede en de eenheid des rijks herstelde.
Gedurende den laatstenburgerkrijghaddende
een voor de Frankenweinigroemvollen vrede stri
jdendepretendentenkeizerFrederikBarba
rossavanDuitschl.alsscheidsrechteren oppervoerde.
De tweede die alle deensche landen onder ste leenheer van Denemarken erkend,en ook

êéne heerschappij vereenigde was Gorm de
Oude (900-935),die tenslotte over Schonen,
Seeland,Funen en de okerige eilanden,Jutland en Zuid-lutland (Sleeswi
jk) regeerde;

W aldemarmoestdezen vorsthllldigen(1162);
zi
jn zoon echter, KnutV1 (1182- 1202),kon
reeds ongestraft zi
jn leenplichten weigeren,

Gorlll (1e (llt(1e 900- 935.
llarald Blaatatïd 035- 085
Sveltd 985-1011,
1Ia'
raltl 1014- l8
1(nlltt1e Groote 1018- 35.
1Iartllalvllut1015- 12.
M agllttsde Gotlde 1042-47
Svelld Estrldsell 101,7- 711
11arald 11e11t1076-8()
K ltutde llelllge 1()80- 86
Olttf11ungcr 1086- $.
)5
Erlk 'I)1095- 1103
slels 11()1,-34
Erlk 11 11,
34-37
Erlk 111 1137-47.

op te treden. Koning W aldemar l en zi
jn
vriend, bisschop Axel of Absalon, hadden,
den kri
jgszuchtigen ijver der Scandinaviërs
weder opgewekt,en le door dekruistochten

die sinds ook niet w eder werden hernieuwd;
sederthadDenemarkendevolgendeheerschers: integend.begonnendeDenenwederveroverend

W aldelllar 1 1157- 82
KllutVl 1182- 1502
W aldenlar 11 1202- 41
Ertk l7 1241- 50.
Allell250-52
CllrlstoFel 1 1252- 59
J'
ll'llt V 125$)- 86
Erlk Vl 1586- 1319.
Cllristofel 11 1319- 32.

1nte1.1%0b
tr1111l1t 1332- 40.

Mraldeltlar I.V 1340-75
Oluf1375-87
Alargaretlla 1387-1112
Erlk van Polnltteren l1,12-30.

Cllrlstofl-el111 valxBeleren,
1439-48
Cltrtstlaan 1 1.448- 81
Jtlllannes 1481-1513.

Cllrlstlaan 11a 1.513-53
Frederik 1 1:23- 33.
1nterr1g1111m 1533-34
Cltrlstiaan 111 1534- 59.
Frederik 11 1559-88
Cltmstlaan IY 1588- 1648
Fretlemk 111 1648-70
Chrlstlaan V 1670-99
Frederlk IV 1699- 1730.

ChrlstlaanV1 1730-16
Fredemk V 1746-66
Chrlstlaan V11 1762- 1808.
l'rederlk V1 1808- 39
Chrlstiaan V111 1839-48.
Frederlk V11 1848-63
Clïristlaan 1X,sedert 1823

onder hen algemeen geworden overtuiging,

dat hetvermoorden en onder hetjuk brengen van heidenen een verdiensteli
jk werk bij

God en menschen was,gebezigd ter verovering der door heidensche W enden bewoonde
duitsche kusten derOostzee.Devolledigeuitvdering van het plan van W aldemar leed
schipbreuk op de kracht van Frederik Bar-

barossa en Hendrik den Leeuw ;maarzi
jne

twee Zonen,KnutV1 en W aldemarl1,waren
gelukkiger. De eerste onderwierp een groot
gedeelte Van Pommeren en Mecklenburg,
0n ook het landschap Holstein, nam den
gebieder van het laatste,Adolfvan Schauenburg, gevangen,veroverde Lubeck en Hamburg, en nam den titel aan van J
/koning

der Denen en W enden.'' Zijne rooftochten
Gorm noch zi
jn zoon Harald Blaatand ver- strekte hij zelfs tot over den Oder in het
mochten echter op den duur de overm acht Brandenburgsche uit.Zi
jnbroeder,W aldemar
der Duitschers te weerstaan; Gorm werd 11 (1202-4t),lietzich terstond na zijneverdoor Hendrik l overwonnen,terwi
jlHarald kiezing te Lubek onder grooteplechtigheden
keizer Otto l1, die overwinnend doordrong als koning der Denen en W enden en als
tot aan de Limfjord,huldigen en in de vor- beheerscher van Noord-Albingie (Holstein)
ming van een duitsch markgraafscllap van de kronen. Vervolgens maakte hij van de gelanden tusschen Danevirke en Eiderberusten vangenschap van graafAdolfvan Lauenburg
m oest.Sedert verdrong hetOhristendom,hoe- gebruik om de bezetting van Lauenburg te
we1 uiterst langzaam,den Odindienst. W el- dwingen zich over te geven.Lauenburgwerd
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den Denen ingeruimd,en Adolfmoest,oln de waartoe zelf'
s de helft van het stamslot

vrtjheitl te verkri
jgen, ziin duitsch ri
jl
tsleen Scltwerin behoortle Toen Gunzelin nietlang
Holstein aan koning àvalhelnar overlaten en daarna stierf, betwistte Hendrik het recht
zich terug trekken in zijn erfeli
jk graafschap zi
jner niclït op hetgraafschap Scllwerin,en
Schauenburg aan de:vezer.llierop pndernam verzette zich tegen de inbezitneming ;daarNvaldemar llietalleen veroveringstoclltennaar voor ontrukte hem ecllter Albrechtvan Orla-

Estland en Li
jlland, lnaar breidde ook door
nieuwe ondernelningen tegen Pommeren en
Mecklenburg zi
jn gebied aandeDuitschezi
jde
der Oostzee nog verder uit,lieteen brug over
de Elbe bolzwen, en legde in lletland tllsschen Nvezer en Elbe allerleivestingwerken
aan; in Estland en Li
jfland bereikte hijzi
jn
oogrnerk zonder grootemoeite,omdatdedaar
/evestigde duitsche volksplantersvandeorde
der zwaardbroeders en de geesteli
jkheid van
die streken vergeefs de llulp van den keizer
en hetduitsche ri
jk tegen hem inriepen.ook
kwam hem daarbi
j,zoowelalsbi
j andereondernemingen, de omstandiglleid te stade,dat
het deensche ri
jk toenmaals w'etteli
R
#
ik betor
georganiseerd wasdaneenigandereuropeesch
land, bovenal ten aauzien van hetltri
jgswezen.Zoodra een leding ofkri
jgstocht aangekondigd was,moestinDenemark.,geli
jk allerwege,de adelten strijde toegerustopkomen'
.

lnunde,de deensche stadhouder-generaalvan
alle landen aan deze zi
jde vandenEider,niet
alleen hetgeheele stamslot,maarllijberoofde
hem zelfs van de hem behoorende helft van
hetgraafschap.'Hendrik was te zwakom zi
jn
land te heroveren;llijpoogde derllalve door
listte bereiken,watLijdoorgeweldnietverkrijgen kon,en zi
jne onderneming werddoor
bultengewoon geluk bekroond.Hl
Jbegafzich,
nadat l1i.
Jlnet eenige heeren in hetMecklenburgsche en Lllneburgsche afspraak gem aakt
had,naarhetdeenscbehof,vergezeldekoning
W aldemar op zi
jnejachtparti
jenenzochteene
gelegenheid,om hem gevangen tenemen.Deze
deed zicll voor bi
*
j
' eene Jachtpal'
ti
jop een
klein eiland (Löye)bilFunen.Hendrik overviel den koning en zi
jnen zoon desnachts
in eene tent en maakte zich meester van
n W aldemar
beiden,trots den terenstand,die
,
bood, en waarbi
j h!jgewond werd.Hendrik

honderd schepen en een daarmede in verhouding staand leger naar Li
jfland trekken;
onder deze vloot bevonden zicitvi
jfhonderd
zoogenaamde lange scllepen,e1k m ethonderd
en twintig man, die meest door de steden

aan een zi
jner vrienden en bondgenooten
toebehoorde,bewaren(tzz3l.
vergeefsbei
jverde
zicltpaus llonorius111:doordeDenendaartoe
aangezocht,voordevri
llating van denkoning ;
de pauseltjke vermaningen konden zooveelte

W aldemar van den fnschen zeeboezem aftot
Stade, zelfs het zweedsche rijk nietuitgezonderd, en hi
j beveiligde door zi
jne lnaatregelen gedurende den vrede wat llijdoor
hetzwaard verkregen had.HtjstichtteVtraal-

11 zelf niet alleen zi
jne ondersteuning weigerde aan de pogingen van den paus,maar
zich zelfsmoeitegaf,om dendeenschenkoning
in zi
jne eigene macht te bekolnen.Aan de
eene zijde gelastte Frederik wel aan zijn

sond,verleende aan de nieuwe stad zeerbelangri
jke rechten, vaardigde wetten uit,en
verwierf zich eindeli
jk van Fredel'
ik 11 van
Duitschlanddekeizerlijketoekenningvan alles,
wat hi
j vroeger mei geweld aan zich getrokken had. Frederik maakte in 1214 ten
behoeve van ziin persoonlijk belang eene
doorhem en deràien (luitsche vorsten onderteekende acte op,waarbijhi
j,hoewelnogniet

W aldemar het aan gene zijde der Elbe en
Elde (niet Eider)gelegen dllitsche grondgebied en de in hetland dersventlengemaakte
veroveringen als deensche bezitting afstond.
Doch ook ditmaal was de onnatuurli
jke

ri
jk-sbestuurder in Duitschland,den aartsbisschop Engelbrechtvan Keulen,om zi
jne belnidl
leling aan te bieden,maar aan deandere
zi
jde lietlliitloor de bisschoppenvanNvurtzburgenHildesheim aandengraafvanSchwerin
al llet mogelijke beloven,a1shij W aldemar
aan den keizer zou uitleveren.Depausdroeg
de behandeling der zaak daarop aandenzelfden Herman van Salza op,die eenige jaren
later ool
t tusschen Gregorius IX en Frederik
a1s belniddelaar optrad,en nu werdenonderscltéidene samenkomsten gehouden, waarin
men de voorwaarden der vrijlating vanW aldemar vaststelde 1)e laatstgenoemde moest
nietaileen aan graafHendrik eenlosgeldvan

tigen koning der Denen geheelonverwacht
van het toppunt zijner macllt nederstorten.HendrikregeerdelaetgraafscllapScllwerin
gemeenschappelijk met zijnen broeder Gunzelin,en beide àroeders hadtlen reedsin1213

het ri
jk,ja zelfszijn eigen deensch rijk van
den keizer inleennemen.Degevolmachtigden
der Denen en koning W aldemar bewilligden
alles,alleen de afhankeli
jkheid hunnerkroon
van tlen duitschen keizergaven zi
jniettoe.

moeten erkennen.Nu brachtSvaldemarinhet
jaar 1217 een htlweli
jk tot stand tusscllen
zi
jn natuurli
jken zoon, graaf Nicolaas van
Halland, en de eenige dochter van Gunzelin.
en deze wees ziin dochter a1s huweli
jksgoed
zijn aandeelin degoederellvanScllwerinaan,

ri
jk nalnen nlIhllnne bemiddeling terugende
wapenen werden te llulp geroepen om te
beslissen.
Graaf Hendrik had intusschen vele machtigebondgenootenverkregen.entoenAlbrecht
van orlamunde, dien de Denen na de ge-

de overige grondeigenaarsmoesten bovendien
al naar de waarde hunner vaste bezittingen,
een bepaald aantal scllepen en mannen leveren. Derhalve kon W aldemar met veertien

geleverd waren. sveldra gold het gezag van

in het bezit der duitsche kroon,aan koning

.

sleepte degevangenen naareen gereedliggend
schip,voer met hen over naar Mecklenburg,
bracht llen van daar naar het Luneburgsche
en liet hen hier in het slot Dannenberg,dat

mintler gevolg hebben,daar keizer Frederik

lnachtsuitbreiding der Denen van korten duur: veertig duizend mark zilverbetalen,maarook
Graaf Hendzik van Schwerin deed denm ach- de veroverde dtlitsche landenterug geven aan

den deenschen koning a1s hlznnen leenheer

Daardoor mislukte de gelleele zaak.Keizeren
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vangenneming van M'aldemar tothun ri
jksbestuurder benoem d hadden, met een leger
in Holstein verscheen,trokken hem behalve
Hendrik nog de burggraaf' van W ettin,de
graaf van W erle, de heer van Luneburg en
de zoon van den verdreven graafvan Holstein,

Denem arken.

zijn ongeluk verblind genoeg, om de vri
je

Ll
ithmarscllentedwingenhem ,den veroveraar)
met llunne democratisch ingerichte troepen

te vergezellen. Bi
j Bornhöved ontmoette hij
in Juli1227 h0t legerzijner vi
janden enleed
nog eens eene voll
comene nederlaag.Volgens

AdolflV,tegen.BàjMölln kwam hetin1225 de deensche berichten waren het de Dithtot eell hevig gevecht, dat geheelten nadeele marschen, die het verlies van den slag verder Denen uitviel. Hun leger werd vernield oorzaakten, en weldoor opzetteli
jk terug te

ten of zelfs hunne wapenen met die der
en Albrecht van Orlamunde gevangen geno- trekl
nlen. Nl1 begonnen de ontlerhandelingen op- vi
janden te vereenigen.W '
aldemar zeiwerd
nieuw, en daar Frederik in ltalie bezet en gevaarli
jl
tgewond en otto hetKind gevanzoon Hendrik nog een ltilld en (le ri
jks- gen genomen.De belangrijkste qevolyen van
llestuurder Engelbrecht kort te voren ver- dezen veldslag waren de vernletiglng der

lnoord,en ertterhalveeigenli
jkinDuitschland deensche heerschappàjin Noord-Duitschland,
Veen bestuur meer aanwezig. was,kwam men de geheele vri
jmaking'der stad Lïibeck,en
jueldra toteen einde.QraalHendrik en ztn de bevestiging van den demokratischen vri
bondgenooten gaven ten aanzien van hetri
jk staatder Ditmarscllen.Hetdeenscheri
jkbleef
toe en bedongen daarentegen grootere voor- Leperkt tot de Eidergrens.
deelen voor zichzelven.De Denen moestenin
Na W aldemar's dood (124t) Nverd het
een losgeld van vijfen veertig duizendmark deensche ri
jk ongelllkkiglijk onderzijnzonen
toestemmen,de geheele streek tusschen Elbe verdeel
d; hieruit ontstonden onmiddellijk
en Eider en het land der W enden,met'uit- nieuwe binnenl.onlusten,waarvandievan Iuïizondering van het eiland Rugen, aan het beck parti
jtrokken om de deensche vlootte

duitsche ri
jk teruggeven,aan graafAdolfa1s vernietigen,terwi
jlin 1249 zelfsKopenhagen,
heer van Holstein de vesting Rendsburg toen echter een onbel
angri
jkeplaats,inllunne
afstaan,aan deLubeckers,Hamburgersen aan handen viel. Het einde van dezen burgerooralle andere metDenemarken handeldrijvende log was als dat van alle dergeligke ool-logen
duitsche steden de vroegere vrijheden en dermiddeleeuwen:verarming beiderkrijgvoerechten weder toekennen en voor de nako- rende parti
jen en vermeerderde ellende van
ming van ditalles gi
jzelaarsstellen.Zoogin- het voor tie eer- en heerschzuchtdesadels
gen de vruchten van alle veroveringengeheel boetendel
andvolk.Onmiddelli
jknahetherstel
verloren en behield W aldel
nar van de uit- van den binnenl.vredenam Erik :-1,deoudste
gestrekte buitenlandschedeenschebezittingen der Lroeders,en die'tuitsluitend rechthad den
alleen het recht der opperheerschappi
j van koningstiteltevoeren,hetbesluitom de laatste

Esthland en eenige kleine strekeninluijlland, krachtendesri
jkstegenEstlandintespannen;hi
j
wat spoedig een eerderlastig dannuttig over- maakte toebereidselentoteentoclltderwaarts,
schot bleek. Nadat dit verdrag aangenomen waarvan de kosten echterdegel
deltjkedraagen bezworen was, verkreeg W aldelnar op kracht van het land ver te boven gingen,en
het eindevanbetjaar1225,en zijn zoon in hiefbijdeze gelegenlaeid van elke ploeg een
de lente van hetvolgende jaar,(
)e vri
jheid belasting,die zulk een haatjegens hem verterug.W aldelhar was nauwelijksinDenemar- wekte, dat lnen hem den spotnaam Ploegken teruggekeerd, of hij ondervond alhet penning gaf; nog voor de toerustingen votdrukltende der aangegane verplichtingen en tooid waren,viel de koning a1s offervan een
wendde zich tot den paus.Honorius hief llet, doorzijnbroederAbelgesmeedesamenzwering;
gesloten verdrag op en vermaande llendrik l
li
j werd n1., toen hi
j aan een uitnopdiging

Schwerin met dreigende woorden,om van Abel gehoor gaf,door diens bewerking
af te zien Van de daarop rustende eischen. onderw eg overvallen en,nadat men hem had
De graaf bekommerde zich echter weinig l
aten biechten,onthoofd,waaropmenzijnli
jk,
om t
len paus.Htjltad waarschijnlijk de han- met lood en steenen bezwaard,in een rivzer
Van

delwi
jze van W aldemar reeds vool'
uit,verwacht, omdat het de gewone uitvlucht was,
waarvan de lnachtigen van dien ti
jd zichbedienden, als zijeen gezworen eed niethou-

lietzinken (t250).Door dezegebeurtenis,die
het diepe vervalder deensche beschavingbi
j
den adel in het licht stelt,kreeg de aristokratie (hoogegeestelljkheidenadelli
jkegrondeigenaars),naast welke de boerenstand opde
ri
jksdagen in het geheelniets en de nog onbeduidende steden weinig beteekenden,0en
zeer grootoverwicht;zijbeschiktethansover
den troon en werden daardoorm achtigerdan
de koning, die te erkennen had dathijhet
ri
jk aan haar verkiezing en niet aan zijn

den wilden ; onderwlgl Nvaldemar zicll van
het verdrag ontbinden liet,sloot graafH endrik reeds een verbond met hertog Albrecht
Van Saksen,met den aartsbisschop oerl
lard
Van Bremen en met verscheidene andere
vorsten, die volstrekt geen deel genomen
hadden aan de onderhandelingen over de
boorterecht te danken had.
f
vr
i
j
l
atoo
ingn van den deenschen koning,die den geAl
le
'
i
nz
)el vond de eenige bron van inkomsten
van Hendrik den Leeuw, Otto het
Kind, tot bondgenoot kreeg; otto bezat het voor de koningen)de steden,verpand; om ze

brunswijksch-luneburgsclïegedeeltedergroot- inte lossen schreefhi
j een buitengewonebevaderlijke erfenis, was reeds in 1224 nauw lasting uit, die door de stenden werd goedmet de Denen verbonden geweest en zag gekel
lrd; de Denen schi
jnen deze schatting
thans zijn kans het rijk van Hendrik zonder tegenspraak te hebben betaald; de
flenlaeeuïvterugtekri
jgen.W aldemarvielmet vri
je Strand- of Noord-lpriezen echter, die
zi
jn leger in Holstein%, was echter toen tot nevens de Ditmarschen inSleeswijkwoonden

D enem arken.

-- 2022 --

'''XXLV

kwamen in verzet,daarzijzich enkeltoteen
regelmatige jaarli
jksche opbrengstverplicht
achtten;toen men doorgeweldmaatregelen den
eischklem bijzette,grepenzi
jnaardewapenen;
in den oorlog die hieruitvolgdehadhunland
onuitsprekellk te li
jden;zi
jzelvenkondenbuiten hunne moerassen en poelendenstri
jdmet
de bereden ridderschap niet volhouden;toen
zi
j echter hetleger der Denenineenestreek,
waar slechts voetvolk gebruikt kon worden?
onvoe zichtig gelegerd zagen, brachten zi
J

het eene verschrikkeli
jke nederlaag toe.Het
deensche voetvolk verkeerde i
n eenen jammerli
jken toestand,zooals gewoonli
jk bi
j de
leenroerige legers; daarentegen waren de
Noord-Friezen op eigenaardige wi
jze gewapend en tot den strl
gd te voet op een voor
hen gunstigen grond voortrefelijk geoefend.
Toen zij daarom tegen hetleger derDenen
oprukten, waagden dezen het niet eens hun
aanval af te wachten, m aar sloegen op de
vlucht. De koning verzam elde de vluchtelinjne
gen weliswaarweder en behaalde metzi
ruiters eenige voordeelen,maarwerd terstond

daarop met ziin geheele leger verslagen.Dit
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het interdict af, doch slechts in weinige

streken had dit invloed; de vijandschap
tusschen de koningsparti
j en de geesteli
jkheid, en daardoor de binnenl. verwarring
en spanning?werd inmiddelsgedurig grooter;

eindeli
jk zou zelfs een der geesteli
jken den

vorst door een vergiftigde hostie van het
leven hebben beroofd.
Daar Christoiel een minder.i
ze
'ari
-.
't n zoon,
Erik V Glipping,naliet,voorwi*e
nzui
g
n moeder
een ti
jdlang a1s voogdes regeerde, haastte
de oppositle zich, in bondgenootschap met
den vroeger uitgesloten zoon vankoning Abel

(graafErik van Sleeswijk),allevoordeelente
trekken van de verlegenheid eener van alle

zi
jden in het nauw gedreven vrouw ; zi
j

riep, behâlve Erik, diens schoonvader,den
vorst van Rugen,en de graven van Holstein
in het land 0n lltl waren weldra Seeland,
Sleeswi
jk en Jutland het tooneel Van 00n
verwoeden oorlog, die niet alleen niet eindigde toen M argaretha in 1261 dengevangen
aarlbisschop de vri
jheid hergaf,raaar daardoor nog te feller werd voortgezet,daardeze
aan de regentes m inder nog wilde toegeven
dan vroeger aan haar gem aal; graaf Erik

gebeurde in het jaar 1252,vierjaren vöör
dat de stamverwanten der Noord-Friezen,de bl
eef daarbi
j onverzettelijk in zijn eisch,dat
MrestiFriezen,in den stri
jdvoorhunnedemo- zi
jn hertogdom Sleeswi
jk naar duitschewijze
kratische rechten W illem van Holland,ver- een eriand zou zi
jn.In een veldslag,diende
sloegen.
jongedeenschekoning bi
jSleeswi
jk aan zijn
Abel liet wel een zoon na,m aar deze was vereenigde vi
janden leverde (1261)werd hi
j
op de terugreis van Pari
js,waarhijgestu- volkomen verslagen en vielmetzi
jn moeder
deerd had, door de aristokratie van Keulen in handen van de graven van Holstein; hij
naar de wi
jze der ridderschap van dien ti
jd zelf werd aan den m arkgraafOtto 111 van
en der Kurden en Arabieren van alle tijden, Brandenburg overgegeven,bi
j wi
jze van beovervallen 0n werd door haar in harde gevangenschap gehouden.ChristoYel 1,broeder
van Abel, werd daarom door dezelfden,die
voorheen den broederm oorder op den troon
verheven hadden,tot koning benoem d.Onder

taling voor bewezen diensten ; de koningin
echter bleef @
ln de m acht der Ilolsteiners.
Hertog Albrecht de Lange Van Brunswi
jk
een bloedverwant, koos onverwacht VOOr
beiden krachti
g partij, en viel, door de
Christoielleedhetri
jkdoorveetenmetdegra- Lubeckers gesteund,inHolstein,dwong onder
ven van Holstein en zi
jnen bondgenoot,den medewerking van een pauseli
jken legaat,de
m arkgraafvan Brandenburg,alsmededooreen vri
jlating der koningin af,en werddoorhaar
vereenigden aanval der koningen van Noor- ui
t dankbaarheid daarop tot rijksbestierder
wegen en Zweden en door de plunderingen van D. benoemd; de bevri
jding van den

der Lubeckers.Tegeli
jkerti
jdwerddezwakke jongen koning,voor wien Otto eenontzagli
jk
band, die tot hiertoe Estland en Li
jlland losgeld eischte, werd eerst een jaar later
aan Denemarken verbonden had,bijnageheel door zijn huwelijk met de nicht van Otto
los gereten,daar in deze landen m et detoe- bewerkt; Albrecht bei
jverde zich alsri
jksnem ende zwakheid der Denen de macht der
steden aanwies,0n de zwaardbroeders door
hunne vereeniging met'de orde der duitsche
ridders nieuw ekrachtverkregen.OnderOhris-

bestierder van D. minder om den vrede en
de rust te herstellen, dan om de koningin

wraak te verschaYen op haar vi
janden; hi
j
trad metgroote hardheid tegendegeesteli
jktoielvielen ook de kerkeli
jke twisten waar- heid op en maakte zich zoo gehaat,dathij
toe aartsbisschop Jacob Erlandsonaanleiding reeds in 1263 het land m oest verlaten.
Na de terugkomst van Erik V Glipping
gaf door allerleim et het in D.geldigekerkrecht stri
jdige handelingen,waaropdekoning hernieuwde zich de strijd met de geestelijkzich van een later m eermalen in andere lan- heid ; Jacob Erlandson en drie andere bisden (Duitschland, Engeland) toegepasten schoppen raoesten het land verlaten en 0en
maatregel tegen de geestelijkheid bediende: nieuw interdict werd over D.uitgesproken,
hi
j zeide haar debeschermingharergoederen geesteli
jkrenenwereldlijkenbestreden elkander

en eigendommen op,deze daarmede pri
jsgevende aan de roofzucht der ridderschap en
haar aanhang;de geestelijkheid daarentegen
riep het woeste,op den adelfel gebeten en
door deze diep geminachtelandvolk voorzich
op ;de toestand werd zoodreigend,datChristoielten slotte genoemden aartsbisschopliet
overvallen en gevangen zetten ; de andere
bisschoppen kondigden daarop den ban en

met woest geweld,aile orde scheen vernietigd,en de onderdrukking derarm edeensche

boeren werd door de invoering der li
jfeigengchap voltooid. Den koning ontbrak het
ondertusschen niet aan kracht,werkzaamheid

en ondernemingsgeest, hi
j was zelfsin zijn
stri
jd metde geesteli
jkheid ten slotte gelukkiger dan eenig ander vorst in Europa. De
geestelijkheid kwam daarop opeenekerkver-

Denem arken.

--

2023 --

gadering onder pauseltjke bemiddeling met
den koning tot overeenstemming,en dezaak
werd ten voordeele des laatsten bijgelegd.
'
0ok in Sleeswi
jk handhaafde Erikzi
jnerechten tegen den hertog,en in Zweden, alwaar
hi
jzich in debinnenlandschetwistenmengde,
oogstte hi
j veel roem. Daarentegen vernietigden zijne pogingen,om het recht der opperheerschappij in Estland en Lilfland te
handhaven, zelfs het laatste overbli
jfselvan
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den verslagene met geld, niet met vee of
met koopwaar zou tevreden stellen; tevens
werd de bloedwraak in beginselbi
jde wet
toegestaan, daar voorgeschreven werd dat
hijzich zoolangde moordenaarleefdetotdeze
lnoestbeperken, en ook bloedverwanten niet
voor de betaling van het zoengeld m ochten

worden aansprak
-eli
jk gesteld.

Deze bevoorrechting der grooten, tengevolge waarvan een honderdtalpersonen den
den handel,zien de Denen vroeger tusschen staat vormden, en het overig deel dqr bedeze landen en ltalië gedreven hadden.Deze volking in diepe afhankel
ijkheid en lijfeigenhandelkwam in de handen der duitsche ste- schap werd gestort, terwi
jl dit rechtlooze
den, waaraan Erik talrijke voorrechten en (leel daarenboven alle lasten van den staat
marktvri
jdommen,en zeffs hetrechtsgebied han
ch
Op dzib
ij gewenteld zag , sleepte naderover hare ondergeschikten in het deensche
elke verkiezing van een nieuwen
gebied verleende.Gekender nog dan doorde koning afpersing doordeoppermachtigegroovaardigheid en krachtige werkzaamheid,die ten van nieuwe voorrechten na zich; Erik 11
Erik V in zi
jne ondernemingen aan den dag zelf werd 00n der eerste oiers der woeste
legde,is hi
j door zi
jn veranderingen in het ridder-oligarchie en viel door de hand van

staatkundige en kerkelijke rechtvan Dene- een harer roofhelden;Erikhad n.l.ztjnmaarmarken. Van de beschlkkingen, die hi
j te schalk Stigo in diens echtgenoote beleedigd;
dien opzichte maakte, kunnen hier evenwel deze verbond zich daarom met een aantal
slechtsde puntenaangestiptworden,noodig om andere grooten tot een bloedige wraakoefede verhouding zi
jner begrippen van rechttot ning, en Erik werd in 1286 door de saamgede tegenwoordige in het oog te doen vallen'; zworenen in den slaap vermoord;de daders
Erik ontnam aan het onderdrukte volk het wisten zich eersteen ti
jdlang te verbergen,
l
ata
st
edeoverschot zi
tawa
lf
.
jner vrijheid) die in de vluchtten toen dit niet langer doenli
jk was
en dertiende eeuw trapswi
jze was naar den koning van Noorwegen,en ontvi'nondergegaan,daar hi
j met weinige uttzonde- gen van deze niet alleen alle bescherming,
ringen en beperkingen de vrijerechtspleging maar konden ook in vereeniging met Noor-

aan de wereldlijke en geesielijke grootbe- weegsche vri
jbuiters gedurende geruimentijd
roof-invallen in Denemarken doen,met deze
handelwiize duideli
jk den aard der vaderlandsliefèe van de grooten dier dagen in

zitters toestond,en daardoor de t
oude volksgerichten vernietigde. Over het algemeen
werd doord
Er
e iks wetten de vri
jheiddesvolks
geheelop geestel
ijkheid en denadelover-

gedragen.De koning verleende nameli
jk aan
zàjn grooten in 1282, zonder daarbijin het
minst zich om het volk te bekreunen,een
merkwaardigen vri
jheidsbrief,waarin hi
j den
adel en de geesteli
jkheid een jaarli
jkschen
ri
jksdag(hetzoogenaamdeDenenhof)toestond,

het licht stellende. 0ok de qaaste bloeddema
ve
rwan
r t van den vermoorden koning, W alVan Sleeswi
aa*i
k,eel
had,
aan
naade
r nhet alge:nd
meen gevoelen,
moord ;

hij werd echter door een rechtbank Van Onderzoek vri
jgesproken; daar Erik's zoon en
opvolger, Erik VI Menved (1286- 1319)
en hun niet alleen het recht gaf,om noch- sl
echtstwaalfjaren oudwas, werd genoemaan gevangenneming, noch aan straf zonder den Jvaldamar,a1s naastebloedverwant,voor
gerechteli
jk onderzoek onderworpen tezijn, eenigen tijd hetregentschap opgedragen.De
maar hun ook veroorloofde, om zich door jonge koni
ng,die na eenige jaren zelf dereeene vri
jwillige verbanning aan de strafvoor gaering aanvaardde,onderscheidde zich door
eenige misdaad te onttrekken. Hi
jbeloofde zachtheid en vriendelijkheid; bi
j hetdiepe
buitendien een strenge handhaving der wet- verval en de uitgeputheid van het land,
ten van W aldemar 11, vooral ten opzichte brachten hem de onophoudeli
jke invallen en
der kerk.W atzi
jnemaatregelenvaninwendig rooftochten der N OorWegers en de m et deze
bestullr aangaat, zoo vervielen hi
j en de verbonden gevluchtemoordenaarszi
jnsvaders
stenden in den ook elders dikwijlsbeganen in groote verlegenheid,waarom hi
jhulpzocht
misslag, om den staat m et de mode in een bi
j zi
jn naburen,Zweden enDuitschland;den
bestendigen krijg te wikkelen. op eenen Zweedschen koning,Magnus 1, wist hi
j door
ri
*
i
1ksdag werd nameli
jk bepaald,datniemand een dubbel huwelàjk aan zich te verbinden
goud of zilver of eenig sieraad der kleeding en de Duitsche hanzesteden,die evenals Degebruiken mocht,dat zelfs de koning geene nemarken) de zeerooveri
j der Noorwegers
kleeren met open spleten mocht dragen,en hartel
i
jk moede waren,verbondenzichgaarne
dat het niemand tot schandezou verstrekken, tot een gemeenschappel
ijkenstri
jdtegendeze;
zoo hijziine kleederen langer dan een jaar terzelfderti
jd zochten de Denen opnqnle bi
j
droeg. 2et bier werd bij deze bepalingen het verbond der Hanze,hetgeen zi
jteeerder
insgelàjks t0t eene zaak àes ri
jks gemaakt, hoopten te verkrijgen nu zij kortte voren
daar men ook nopens den handeldaarin bi
j- het beschermrecht over de stadRostock hadzondere voorschriften maakte.Voortshiefhi
j den V01'W0rV0n; het genoemd verbond was
de verplichting dergeesteli
jken en der kloo- echter te sluw en te nai
jverig op zi
jn vri
jsters, om reizigers onderdak te verschasen, heden om hierin toe te stemm en. Het proop,enbevaldeoprichtingvan herbergen :aan- tectoraat over Rostock wikkeldeDenemarken
gaande het misdri
jfvanmoord werd besloten in alle twistenengeschillen van den M ecklendat de moordenaar de bloedverwanten van burgschen adel:en men schreef de deensche
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politiek zelf'
s het plan toe om hetoude Oost- onveilig maakten,en hetgeheele land tusschen

zeerijk van W aldelnar11 teherstellen,vooral de Billen de Trave in eene halve woesteni
j
toen irt 1293 de m oetier van den deenschen herschiepen. Dit noodzaakte de stad Lubeck

'

koning met den graaf van Holstein-lfiel zich in den stri
jd te mengen, en daar zi
j
huwde,en daarm ede Denemarken,behalve de daardoor in het gedrang kwam, moest zi
J
hulp van haar bloedverwant,den markgraat' den koning van Denemarken tot bescherm-

vanBrandenburg,ookdenbijstandderHolstei- heer aannemen.Ook de graven van Holstein
nersverzekerde.Doordezeop baatzuchten be- en hertog llendrik van A'
lecklenburg werden

rek-ening berustende bondgenootschappen elï
betrekkingen in tallooze kwestiën en twisten
gewikkeld, geraakte de deensche regeering
ook nog metpaus BonifaciùsVl11ingeschil.

naderhand gedwongen,de opperheerschappij
van den deenschen koning te erkennen,en
hethad eindeli
jk allen schiln,alsofwerkelilk
hetvroegere deensche ri
jf aan de overzij'
tle

De aartsbisschop van Lund,Jens Grand,ver- der oostzee weder hersteld zou worden.Zelfs

dachtvan in den moordopErikV betrokken
te zi
jn,en laterdooreendersaalngezworenen
zelfs openli
jk aangeklaagd,werdopbevelvan
Erik Vl met een list gevangen genomen,
rnishandeld en in een afsclluweli
jken kerker
gevangen gezet,waardekerkvorstinketenen
aan honger en ellende van allerleiaard werd
overgegeven- een handelwi
jze,diedoorden
pauseli
lken ban,hetinterdicteneendagvaarding van den vorst naarRom ewerd gevolgd;
de aartsbisschop wistinmiddels uit zi
jn gevangenis te ontkomen,en Erik, dlie,hoewel
a1s zachtzinnig geschetst, op barbaarsche
wi
jze tegen het kapittel van Lund gewoed
had,zond ten slotte zi
jnkanseliernaarRome;
nudat hetgeschilnog eenige jarengehangen
had, beslootde konlng zi
jn persoonlijke gevoelens van wrok enz.aan zi
jn belangen op
te oYeren; hi
jaanvaardde schriftelijk debu1
&Wifzlls'
aîtctum,die de wereldlijke machtnadrukkelijk aan de geestelijke onderwierp,en
erkende den paus als zi
jn rechter; deze
handelwijze, die vele protesten uitlokte,

in Estland en Lijiand hoopte Erik zljqe
rechten te kunnen doen gelden, niettegen.
Staande hi
j tegeli
jkerti
jd met zi
jn heerschzuchtigen broeder,den lateren koning Christoffel 11, en met den opgestanen adel in
Jutland te stri
jden had, en zelfs in de oneenigheden derZweden gewikkeld werd.Deze
weder ophloeiende machtvan het deensche
ri
jk duurde evenwel slechts korten ti
jd,en
ging van het groote nadeel vergezeld,datde
hulpmiddelen,waardoor de koningen zich in
ltet binnenland aanzien en macht hadden
kt
lnnen verschaffen,totverri
jkingderduitsche
vorsten en ridders dienden.Bi
jdendood van
Erik waren de kroongoederen,uitwierinkomsten de kosten der regeering en van het
koninkli
jke hofvoornameli
jkbestredenhadden
moeten worden, grootendeels aan duitsche
vorsten en aan ridders en bondgenooten,die
Erik gebruikt had, om aan de kusten der
oostzee te scllitteren,verpand.
r
lAoen Erik Menved in 1319stierf,matigden
zich de deensche grooten dezellde macht

vooral doordat hiJ de handen ruim kreeg ;
hi
j ontrukte aan W aldemarvan Sleeswi
jk de
eilanden,waaroverdezegedurendezi
jnregentsclzap zicllltetbestuur hactaangematigd,en

aan,a1sde dlzitsche hadden gedaan;ook zi
j
wilden het recht hebben om den prins,die
hun hetliefstwas,totkoning te benoemen.
Zij bedienden zicll van de onophoudeli
lke

opperheerin deze landen en zelfs in destad
Lubeck te doengelden.lnnoordeli
jkDuitschland n.l.was het aanzien des keizers, dat in
het.midden en zuiden van hetduitsche ri
jk
weinig te beteekenen had, geheel te niet
gegaan; de steden, graven en heeren van

betwisten en op deze wijze totnadeeldes
volks nieuwe rechten te verkri
jgen.Eerstna
eene onderhandeling van twee maanden en
nadatzi
jeene kapitulatie of eenzi
jdlge constitutie van Chrlstofel afgeperst hadden,
erkenden zi
m als ko
'ning .en zi
jn zoon
.j he

bracht den koning velerlei voordeelen aan, ten opzichte van het bezetten van den troon

maakte van de in Holstein en Mecklenburg veeten,die Eriks broeder, Christofel 1I,l
net
heerschende verwarring gebruik om zich als dien gehad had, om hem de opvolging te

Holstein en Mecklenburg k-oesterden daarom

evenmin vrees voorden duitschen keizer als
dat zijop diens bescherming konden hopen;
het gevolg hiervan was,datin deze opveelvoudige wijze verdeetde landen bestendige
twisten en veeten bestonden, wat aan het
naburige D. gelegenheid gaf zi
jn bemiddeling en bescherming op te dringen. Vooral
was voor de graven en heeren,die hunne
boeren tot den staat van lijfeigenschap
verlaagd hadden, de der
nokratische regeeringsvorm der stri
jdbare Ditmarschen,ender
alti
jd in welvaart en machttoenemende steden een doorn in het oog, te meer daar de
eersten zich te land en te water dikwi
jls
roofen geweldenari
jen jegens hunnenaburen
veroorloofden. ln 1289 geraaktertde graven
van Holstein ook methunne eigeneridderschap in twist, en joegen die uit hetland.
De verdrevene .vasallen wreekten zich door
verwoestende rooltochten, die alle wegen

Erik als mederegent. De heeren, die dit

verdrag maakten, gaven daarbi
j zoo weinig
acht op deomstandigheden,datzij,inweerwil
dat btna alle kroongoederen in vreemde
handen waren,den koning voorschreven,om
van hen noch tollen,noch andere opbrengsten
te mogen vorderen, eene voorwaarde,die,
geli
jk te voorzien was. niet vervuld koll
worden. Voor het overige toont de inhoud
dezerconstitutie,inverbandmetdevoorvallen
uitden eerstvolgenden ti
jd,hoe gemakkelijk
het is om de beste beschikkingen te maken
en in alle vormen te waarborgen, en lloe
moeieli
jk ofonmogelijkvaakom zetenuitvoer
te leggen.De nieuwedeenschestaatsregeling
bevatte enkele voortrefelijke bepalingen,otk
schoon daarin voor de arlne boeren niets te
vinden is.Nevens de vri
jheid van den koophandel worden zoo wel de rechten van de
kooplieden,als ook dievaneenezekereklasse
van vrije burgers en van de niettotdehee-
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jMorgarten,versloegen
renstand behoorede
ndeadelli
jk-en verzekerd,a1s tevoren de Zwitsersbi
de voorrechten r heeren en prelaten. De twee duizend ridders,en doodden twaalfvan

gelleele loop der reclltsgedingen en de onder- de veertien landheererl die aan hetlloofd van
geschiktheid der verschlllende rechtsam bten den kri
g
'gstocht stond (t322).Gelukkiger was
wordt vastgesteld,en elk isgewaarborgddat graaf Gerhard tegen Ohristoffell1,die van
lli
j slechts voor een bepaald gerechtshofge- het Legin af aan de ontevredenheicl van den
roepen kan worden, alsl
nede dat openltke (leenschen adel had gaande gem aakt, omdat

votksgerichten tle persoonltke vl'
i
jlleid be- lli
j zich niet aan de door ltem geteekentle
schermen. Van de volksgerichten wortlt den verkiezingskapitulatie hield ; Christoffel had
veroordeelde,ofschoon lnissclïien nietuiteen Li
j den dood van Erik van Sleeswijk-(1325)
jlistpri
jzenswaal-dig bi
#joogmerk,hethooger dit land terstond laten bezetten;doch graaf
beroep op den koning en derijltsvergaderlng Gerhard,die op de voogdijschap vanW aldetoege.staan.. l)e ri
ksvel'gadering zelve moet mar, Erik'
s zoon,als oom van lnoederszi
jde
*l
Jaarli
l
lks bileen komen, en de koning m ag
daarvan geen lid ten opzichte van dat,wat
tot verdedigillg der lands- en volksrechten
gezegd wordt, ter verantwoording roepen.
Evenals de grooten poogde ook de geeste-

li
jkheid toenmaalsuitden staat vanzakenin
Denemarken voordeelte trekken. ChristoYel
en zijn ZOOn werden nieteer gekroond,dan
nadai zàj in 1322 de vorderingen van den
deenschenaartsbisschopenvandenpauseli
jken
legaat bevredigd hadden, en de paus zell'
schreefaan de deensche ri
jksstenden,datlli
j

aansgraak l
naakte, begon ltiertegen te realist een begooren en behaalde door kri
*#gs
lallgri
jlte Overwinning;de misnoegdegrooten
lnaakten g0m00l10 Zaak metden Overwinnaar.

en daar Christofel na zijn nederlaag door
dwangl
naatregelen en harée belastingen geld
en troepen zochtbi
jeen tebrengen,stondook
het hierover verbitterde landvolk tegen llem
oplne
en.
n.hi
jnlno
me
talde zàjnen de vluc
ht
ne
ee
poes
git
ng
om
Zj
J
*n
met duitschehulp
ri
jk te heroveren mislllkte door de trouweloosheid van zijn eigen zwager, hertog W ra-

tislaw van Pomllleren ; de Denen plaatsten
daarop een pleegzoon van graaf Gerhard op
den troon, onder den naam W aldemar 111;
de voordeelen diedezeomwenteling opleverde,
daardoor te beveiligen, (lat hi
jde naburige deelde Gerhard lnet drie deensche grooten,
duitsche vorsten voor zich wist te winnen ; Knud Porse, maarschalk van Eberstein en
hi
j moest echter ook deze l1l1lp zeer duur ri
jksdrostJonson.Gerhard lietzich voorzijn
betalen.Verderpoogde hi
j door een verbond aandeelo.a.doorzi
jnpleegzoonZuid-lutland

elke kroning, die niet door den eerste verricht of goedgekeurd was, voor ongeldig
verklaarde. Voor het overige trachtte Christoff
'el zich tegen de overmacht der grooten

lnet Lodewi
jk van Beieren,(die in zi
jn stri
jd toedeelen. De verjaagde koningzwierfintusom de duitsche keizerskroon groote behoefte schen rond,zochtvrl
zchtelooshulpbijzi
jnaanhad aan vreemde hulp,en daaroln in 1325 verwanten en bi
j de Estlanders,en wendde
zijn zoon Lodewi
jk van Brandenburg met zich tenslotte tot Lulleck en de andere duitIn die door
ChristofelsdocllterMargaretltaverloofde),het sche zeesteden en slaagde er @
llertogdom Sleeswijk van Duitschland te toezegging van geheel nieuwe handelsvoorscheiden en wecler lnet Denemarken te ver- rechten voor zicll te winnen. De LuLeckers
eenigen.Zi
jnplanmetditltertogdom wikkelde brachten een groot verllond tot herove-

hem in een ongelukkigen oorlog lnet den ring van Denelnarken tot stand, waaraan
holsteinschen graaf Gerhard,diezich vroeger bellalve Johannes van Holstein,halvebroeder
in den oorlog met twee hollandsche graven van Cllristoffel, ook twee lnecklenburgsche
en hunne bondgenooten,de Ditmarscllen,den lïertogen deel namen,en de ontevredenheid,
bi
jnaam van den Gl'
oote verworven had.ln die Gerllard' en W aldemardoorhunne overhet
Holstein waren nar
neli
jk,nadathet Schauen- land verspreide llolsteinsche ridderschap verburgsche huis door deeling lang zeer ver- wekthadden,hielpdeonderneming bevorderen.
zwakt geweest was,na elkant
ler drie mach- Ohristoffel landde op Seeland en werd,nadat

j zi
jnen hebzuchtigen stiefbroeder aanzientige en kri
jgshal'
tige vorsten uitdithuis op hi
den troongekomen :Jollannesdezachtzinnige 'd
lijke bezittingen hat
l lnoeten beloven,door
van Nvagrie,Johannes vl
tlz Stormarn en Ger- erhard en W aldemar in een (1001-de Lultard de Groote van Rendsburg. De laatste beckers bemiddeld verdrag a1skoning erkend
WaS aanvankel
ijk een Zeer arme graaf,maar (1329). Dit verdrag werd echter terstond
geraakte door dapperheid en geluk totrtjk- daarna weder verbroken,en eerst in hetvoldom en macht, en behaalde grooten roem gende jaar kwal
n de zaak tot eene bli
jvende
door eene overwinning op de Ditmarsclten, bestissing.Johannes van Holstein en Gerhard
die zich verwoestende invallen in Holstein sloten ten koste hunner bescherm elingeneen
veroorloofd hadden. Deze nederlaag spoorde vrede, tengevolge waarvan '
W aldemar (len
hierop de geheele ridderschap des la.
ndsaan, koningstitel allegde en Christoffelzonder de
om zich tegen de doodeli
jk gehate boeren- milldelen,om ook slechtsnaargewonenm aat-

republiek op dezelfde wi
jze te verbinden?a1s stafdier dagen fatsoenli
jk televen,wedera1s
zi
jdithonderd jaren te voren tegen de Sta- koning aangesteld werd. De laatste kon in
dingers gedaan had.Gerllard de Groote viel zi
:
#
ine omstandigheden lletkoninkli
jkeaanzien,
met Johannes van Stormarn, Hendrik van dat om zich te llandllaven nimmer pracht en
Mecklenburg en elf andere heeren in het praalkon ontberen,zoo weinig doen gelden,
gebied der Ditmarschen ;deze werdenechter datzelfs eenstwee roofridders hem uitzi
jne
juistdoorde overmacht lllnnervijanden tot welbewaakte woning dreven en wegvoerden.
een wanhopigen tegenstalld aangespoord,en Hetdeenscheri
jkscheenzichtoenvooreenigen

behaalden een geli
jke overwinning aiskort tijd geheel te ontbinden;want Gerhard had
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in het vredesverdrag Noord-lutland,NoordFriesland en Funen voorzich verkregen,Knud
Porse's familie bezat Halland onder Zweedsche bescherming,Christoffels halve broeder
regeerde op Seeland en Laaland,en hetland
Schonen,hetwelk aan den laatstedoorChristoffeltoegekend was,had,om v>n deduitsche
onderdrukking bevri
jd teworden,evenalsB1eking,den zwe'
edschen koning gehuldigd.
Van ChristoYels dood (1332) tot 1340
heerschte in D. een toestand van anarchie;
graaf Gerhard,die dezen toestand onderhield,
werd in 1340 dooreenjutlandschridder,Ni
els
Ebbesen,vermoord. Daaropslaagdedenieuw-

Denem arken.
.

steden,namen echter geen genoegen m etdeze
uitspraak, en Erik besloot in 1435 in een

vergeli
jk tetreden.lnZwedenbrakomstreeks
dezen ti
jd een oproer uit entenlaatstekwam
ook de deensche adel(egen denkoning in
Opstand, die daarop in 1439 afgezet werd;

zijn neef en opvolger,ChristoffelIl1 tdverl.
1i48) regeerde slechts weinige jaren; t
ie
Zweden kozen daarop een koning uit hun
midden,KarelVllllfnutsson;de Denenplaat-

sten Christiaan 1(1448-8t)opdentroon,een

geboren graaf van Oldenburg en Delmenhorst,
stichter van het Oldenburgsche vorstenhuis
in Denemarken; hlJ werd in 1450 in Noor-

gekozenkoning,W aldemarlvAtterdagtt34o- wegen, in 1460 in Sleeswijk en Holstein er1375) erin de verbrokkelde deelen desri
jks kent; in Zweden, welks kroon hi
jin 1457
weder te hereenigen; in 1346 verkochthij verkreeg,kon hijzich niethandhavenenleed
Estland aan de duitsche orde,om deverpande bijzijn pogingen daartoe in 1471 tegen Sten
deensche landschappen te kunnen inlossen; Sture aan den Brunkeberg een zoo volkomen
in 1360 WaS het geheele ri
jk wederbi
jeen- nederlaag, dat hij gedwongen was de onafgevoegd. Hierop ving de koning een aanval- hankel
ijkheid van Zweden te erkennen. Gelenden oorlog tegen Zw eden en deHanzesteden durende zi
jn regeering werd de universiteit
aanen veroverdeGotland enW isby ;ten slotte te Kopenhagen gesticht en de Olifantsorde
echter vermeesterden de Lubeckers Kopen- i
ngesteld.Ztn zoon,Hans (Johannes,1481hagen en de standen moesten,wi
jldekoning 1513) trachtte Zweden weder te herwinnen,
zich in het Luitenland ophield,metde Hanze- dochmetti
jdelàjkgevolg.DeoproerigeZweden
steden een onvoordeelige vrede sluiten. ln vonden steeds krachtigevebo
rend
eni
ge
gi
noo
ng te
dn
erindr
de
ie
zi
jn laatste jaren zgcht de koning, na de Hanzesteden, die een
uitsterving van Abel's geslacht,hetri
jksleen rijken voor hunne handelsbelangen nadeelig
Sleeswi
jk weder aan de kroon te brengen. achtten. Eindelijk ging onder Christiaan 11
Hi
*
i
F stierf echter in 1375, en zi
jn dochter (1513-23)de Kalmarsche unie geheelteniet.
moest in 1386 den Holsteinschen graaf Ger- Zwedenhadsedertzi
jneigenkoningen;slechts
hard V1 het hertogdom als erfelijk leen Noorwegen metzijnnevenlandenendeFâroër
afstaan.
De dochter van W aldemar IV3M argaretha
(1387--1412)was gehuwd met koning Hakon
van Noorwegen;zijregeerde eerstvoorhaar
eenigen zoon,Oluf,die in 1375 opvolgervan

en llsland bleven voorloopig m etDenemarken
vereenigd.

Na den valvan Christiaan 11 besteeg zi
jn
oom Frederik 1 (1523-33)den troon,envereenigde onder zi
jn heerschappij weder D.,
zi
jn grootvader en in 1380 ook vanzijnvader NoorwegenenSleeswiik-Holstein.Alsnubegon
geworden was,als voogdes,en later,naOluf's de LutheriaanschereibrmatiezichookoverD.
dood (1387) alsregentesvanD.enNoorwegen. teverbreiden,ookhier,evenalselders,eenalgeNadatziiin 1389 ook hetkoninkri
jk Zweden meene geestelijke omwenteling en stri
jd der
veroverlhad,dreefzijallereerstdoor,dathaar geesteninhetlevenroepende,ookhierdoorbijachterneef, Erik van Pommeren,tot koning mengselenvanpolitiekenaardenparti
jbelangen
der drie noordsclle ri
jken gekozen werd. onzuiver gemaakt Zoo werd de dooddeskoDaarna deed zi
jde ri
jksraden derdrielanden nings hetsignaalvooreen algemeenenburgerte Kalmar in Zveden bi
jeenkomen,en hier oorlog,de zg.Gravenveete,in welkekatholiekwam (13 of20 Juli1397)de z.g.unie van ken enprotestanten,adelengeestell
jkheid,steKalmar tot stand;bepaald werd,dat metbe- denenplattelandtegcnoverelkaarstonden.Door
houd der inwendige zelfstandigheid,voortaan de baatzuchtige politiek en de gewapende
slechts één koning over de drie scandina- inmenging der hanzestad Lttbeck onder haar
vische ri
jken regeeren zou,endatelkeoorlog burgemeester W ullenwever nam de oorlog
de unie gemeen zou zi
jn.Zoowasten derden n0g grooter verhoudingen aan, en werden
Zweden en andere Oostzeelanden erin
male door de deensche politiek het aanzi
jn ook '
gegeven aan een noordschen bondsstaat.Het betrokken. De eene parti
j,aangevoerd door
werk van M argaretha bleek echter even den graaf van OldenLurg, wilde den verweinig duurzaam als dat van Knut den dreven Christiaan 11 weder op den troon
Groote en de W aldemars. Alargaretha werd plaatsen; de andere koos den oudsten zoon
bi
j haar dood (1412)in de drie ri
jken opge- van Fredrik 1,hertogChristiaanvanSleeswi
jkvolgd doorhaarverwantErik van Pommeren ; Holstein. Na een bloedigen kamp behield de
deze geraakte in een hardnekkigen oorlog laatste de overhand en regeerde nu, onder
m et de Holsteinsche graven Hendrik en Adolf den naam Christiaan 111.van 1536 tot 1559.
gewikkeld; aanleiding wasdeleenverhouding Deze voerde de Lutherschereformatie i
nzi
jn
anden door (1536). Tegelijkerti
jd greep een
van Zuid-lutland. Na een meerjarigen kamp l
omwe
n
t
el
i
n
g
i
n
d
e
gr
o
nd
we
t
t
i
ge
t
o
e
s
t
a
nde
n
kwamen de stri
jdende partijen overeen,de
kwestie aan hetscheidsrechterlijkoordeelvan plaats. Door de secularisatie van de eigenkeizerSigismund vanDuitschland overtelaten; dommen der kerk verloor de geesteli
jkheid
de uitspraak erkende het recht derdeensche alle m acht, en, daar in de Gravenveete de
koningen om Zuid-lutland als leen te ver- boerenbevolking ook zijn schaduw van vri
jgeven. De graven,gesteund door de Hanze- heid verloren had en totvolkomen li
jfeigen-
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schap was gezonken en de steden nog geen verkiezing aangenomen.Bi
jnaallekrijgsonzermachtige factoren vormden, bleef er in D. nemingen van Christiaan IV waren succesvol
slechts één vri
jen en oppermachtigen stand voor hem, tot op het tàjdstip,dathi
j zich
over, de adel; deze verri
jkte zich met den met de duitsche zaken begon in te laten ;
eigendom der kerk,hield de kroon aan zich zelfs had hi
jop de Zweden deoverhand.Hàj
ondergeschikt,en heerschte inenkelestreken genoot in de eerste jaren zi
jnerregeering

zonder zelfs den schi
jn van afhanlcelijkheid
te bewaren.
Frederik 11 (1559-1588)voerdeeenzeveni
rigen, vruchteloozen oorlog met Zweden
#.
:a
(z.
g.Driekronen-oorlog);toenhij4April1588
overleed was zi
jn zoon,Christiaanl$'(15881648) slechts elf jaren oud ; de rijksraad,

het vertrouwen aller standen; hi
j spaarde,
wathem latertotverderfstrekte,den ri
jks-

raad en diens voorrechten,bediende zichvan
de kundige en bekwame leden daarvan,reorganiseerde het inwendig bestuur, en legde
groote werkzaamheid en 0ng0W00n doorzicht
aan den dag; om de wijze,waarop hi
jvan
toenmaals 20 leden tellende,de kern van den den valder flanze gebrulk maakte,werd hi
j
bezittenden adel en de kroonambtenaren,be- door geheel Europa bewonderd; hi
j bevorstreed aan de moeder en den oom van vaders- derde den noorweegschen en i
jslandschen
jnDenen
zijde het regentschap en droeg dit op aan handelen wist door te zetten?datzi
vier leden ui
t zi
jn midden; dezen zochten hem in staat stelden een kleln staand leger
vruchteloosook hetbestuurderhertogdommen op de heen te houden. Als hoofd der nederSleeswijk en Holstein aan zich te trekken, saksische stenden zich in 4en Dertigjarigen
hetwelk volgens duitsch gebruik aan de oorlog mengend, en in 1626 bi
jLutterdoor
moeder bleef overgelaten; de stenden van Til
ly verslagen,kreeg hi
j bijden vrede van
Holstein en Sleeswijk maakten zelfsvan de Liibeck in 1629 van den keizer wel de verminderjarigheidendenstri
jdoverhetdeensche loren landen terug, doch m oest, sinds het
regentschap gebruik om een rechttevermees- ingri
jpen van GustaafAdolfin Duitschland,
teren, dat w eliswaar door vroegerekoningen de zegevierende Zweden in de Oostzee en
hun verleend, doch nog nimmer uitgeoefend Noord-Duitschland den voorrang laten.Tegen
w as het recht om den regent te kiezen,de het einde van den Dertigjarigenoorlog (
1b43)

regeering aan een door hen aan te wijzen viel Torstenson, ingevolge de vijandelijke
prl
ins van het koninklijk huis OP te dragen houding van D.,Holstein binnen,en bijden
een moeili
jk ten uilvoer te leggen recht vrede van Brömsebro (1645) moest f). de
overigens,daar het regeerend vorstenhuis irl provinci
ën Jemtland en Herjedalen en de
verscheidene liniën verdeeld was. Christiaan

IV bleef,na zich reeds op l7-jarigen leeftijd
aan de voogdi
jschap te hebben onttrokken,
tot zijn 20ste jaar onder toesicht van den
ri
jksraad,en toen men hem eindeli
jk in1596
de teugels der regeering overgaf,moest hi
j

eilanden Gotland en Oeselaan Zweden afstaan.
Genoemde vrede scheen het kleine deensche

rijk geheel te vernietigen; een der eerste
voorwaarden, ophef:ng der Sond-tollen,beroofde het van een zi
jner belangrijkste in-

komsten ; de Denen m oesten voorts alle in
een kapitulatie teekenen, die hem in elke den oorlog verbeurd verklaarde zweedsche
richting beperkte;in dehertogdommenechter eigendommen teruggeven. Nog ongelukkiger
breidde hij de koninkltjke rechten uit,door was voor D. de regeering van Ohristiaan's
te bew erken dat heteerstgeboorterechtwerd zoon en opvolger, Frederik l1I(1648- 70);
vastgesteld; hiertoe, evenals voor de opbel- deze vond ten eerste de machtvandenri
jks:ng van het verkiezingsprivilegie van Ohris- raad en van de deze beheerschende hoogste

tiaan 1,verwierfhi
j van keizerRudolf11,die, ambtenaren (ri
jkshofmeester,ri
jksdrost,rijkshoewel zelf in zi
jn eigen paleis bi
jna geen admiraal,ri
jksmaarschalk) weer sterk toegemacllt bezittend ,zich gaarnenaarbuiten deed
gelden,een patent,later doorkeizerM atthias
bevestigd,hetwelk hetrechtdereerstgeboorte
en de opvolging zonder keuze in dedeensche
landen vaststelde;ditreedsin 1608verw orven,
doch,evenals de daaromtrentgevoerdeOnderhandlingenzorgvuldiggeheim gehoudenpatent,
deed in 16t6, toen m en een verkiezing zou

nomen, doordat Christiaan IV op het einde
Zi
J
'ns levens zwak wasgeworden,en overigens

het ri
jk in de grootste verwarring,doordien
Christiaan's sterk begunstigde onechtekinderen bi
jChristinaMunkallekrachteninspanden

eerst om de wettige zonen te verdringen,
vervolgens om niet verdrongen te worden ;
onder hen deed Uhlefeld,echtgenootvan een

doen, die door het keizerli
jk patent kon der onwettige koningsdochters, en rijkshofworden verhinderd voor de eerste maal meest
er,zichhetmeestgelden;alsrtkshofdienst; op dit ti
jdstip stierfJohannesAdolf meester had hi
jvolgens de deensche staatsvan Holstein-oottorp, ned en zwager van regeling naast den koning het grootste aanChristiaan ; de Holsteinsche stellden wilden zien i
n hetrijk;hijwerdnogmachtiger,toen
dienszoon,Frederik 111,niet zonder vooraf- na den dood van Ohristiaan IV (28 Febr.
gaande verkiezing alshertog erkennen;Chris- 1648)deri*
jksraad eentusscbenregeeringaantiaan kwam methetkeizerli
jkpatenttevoor- stelde, die tot aan de verkiezing van een
schijn,waarin de ondeelbaarheidvandebeide nieuwen koning het rijk besturen zou,enmet
deelen derhertogdommen,hethertogeli
jkeen uitsluiting van den prins Frederik uit den
het koninkli
jke, alsmede de erfopvolging in ri
jkshofmeester, den ràjksadmiraal,den rijksbeiden en het recht der eerstgeboorte voor kanselier en den ri
jksmaarschalkbestond;de
de nakomelingen tot wet verheven werd ;de verkiezing van een nieuwenkoning werd door
stenden kwalnen w e1in verzet,maar Chris- kuiperi
jen, die men aan Uhlefeld toeschreef,
tiaan had troepen gereed om hen te dwingen ; zoowel in D. als in Noorwegen vertraagd.
Frederik 111 werd alzoo zondervoorafgaande Zoo Uhlefeld,naarhetschi
jnt,aanvankell
jk
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het doel ltad, oln de keuze op zichzelf te
leiden, werd het hem spoedig duideli
jk,dat
llierep niet de geringste kans bestond;hi
j
llad zich door zi
jn trots,overmoed,heb- en
lteerscllzucht zoo algelueen gehaat gemaaltt,
dat zells zi
ë
jn zwager, Hannibal Stiestiidt,
onderkoning van Xool
-wegen,totzi
@
jnvijanden
llelloortte,lli
tFiS%'ttSt1aal*()l1100k een(lereersten,
:11(?11
tlie,zoodl-a de kellze ()p Frederik 1llgev1
was,dezeplechtig begroette:nietteluin i
lvellltx

benenlarken.

wendsels zi
jn verbli
jf in Denemarken zocht

te rekken, o1n zi
jllleger opkostenderDenen
te onderhouden ;tevens maakte hi
j alle toerustingen voor een nieuwen veldtocht,dien
hi
j voorgaftegen Polen in den zin tehebben;
de nederlgezantvan Beuningen waarschuwde
llet deensche hof tevergeefs,enditbleefwerkeloos tot tenslotte ook de l'
ransckle gezant,
'
lnerlon, die in vertrollu'ell Inet KarelX gesproken llall,een veelbeteekenellde wenk omht' voor nieuwe beperkingen derltoninkltkt
? trent de plannell van Zwedellten opzicltte
lnacht,Nvaarin Frederil
t11lbi
jkies-kapitlllatit' van D.gaf;laatstgenoemd land kreeg hier-

toestenzmen lnoest. Bi
i deze nieuure kapittl- Claor eenigen ti
itl om zich voor te bereiden.
ê#
.*#
latie werd de koninkli
lke macht opnieuw ten ln Aug.1658 landtlen de Zweden big
.Korsflel',
zeerste beperkt. De koning had vroeger llet eenige uren van Kopenl
lagen, sloegen een
recht gehad,om bi
j het openkolnen van een week later onder 'W rangel llet leleg voor
zetelin den ri
jksraad uit twee doordenatlel Kronenburg,dat ziclt8 Sept.overgaf,enverte stellen kanclidaten el'eene te l
tiezen; dit, eenigden zich toen voor Kopenhagen,waar
werd thans zoo veranderd,datwanneervoort- de deensche koning zi
ch bevond;deburgeri
j
aan een 1id van den ri
jksraad stierf,deadel was bem trouw gebleven, de adel toonde
van de provincie, w aarvoor de overledene (evenals voor den oorlog,zoodatKarelX a1s
zitting had, zes of acht k-andidaten uit lll1n voorwendsel voor den onverwacht hervatten
midden stellen en uitdeze,zonderraadpleging oorl
og naet eenigen schi
jn van waarlteid kon
m et den koning,den vacanten zetelbezetten voorgeven dat hi
j den koning tegen ziin

rijksraad zocht flàj te staan) op allerfei
wi
jze kwaadwilligheid. Kopenhagen verdeambtenaren onmiddelli
jk mogen verkiezen, digdezichhardneltkigtegendeZweden,hetgeen
maar deze uit door den ri
jksraad te stellen deze niethadden verwacht;de rijkskas was
kandidaten moeten benoemen;voortszouhàj echter geheeluitgeput,de nederlandschebondzonder verlofvan den rijksraad nietbuitens- genooten draalden met het afzenden eener
evenmin ZOu de koning voortaan den
onderkoning vanNoorwegen ofdevierhoogste
ZOlI*

vloot, en de deeneche hoofdstad was zoo
nauw ingesloten,dat niet eensgevolm achtigeen rustip'
, weinig eerzlzclttig karakter;zi
jn den konden wordenuitgezgnden ;een deensch
vrouw, Sophia Amalia, een dochter van Patriot, Christoï'el GaLe1, geheim-secretaris
llertog oeorge van luîknebllrg,betoont
le zich van Frederik 111: en bi
j hetuitbreken van
daarentegen een eergierige en ten opzichte den oorlogtoevalllg buitenslandsvertoevende,
der middelen om llaar doel te bereiken.een ll
ad ecllter een zoo duideli
jk inzichtin den
weinig kiesche vrouw ; de koning dlzldde staat van zaken,dathi
j zich,zonfler eigende'kinderen van Cllristina Munkzondertegen- h
lijke volmacltt,naardeNederlanden begaf;
lands mogen vertoeven, enz.
De nieuwe koning, Frederik 111,was van

zin, de koningin legtle een diepen lzaat en
afkeer tegen llen aan den dag ;de koning
hield zich nocllm et kuiperàjen ofwraakoefening op, de koningin richtte haar intriglles
tegen elk die haar onaangenaam was,in de
eerste plaats tegen den staatsm an Uhlefeld,
die weldra llet oFer van haar haat werd ;l1i
,J
vluchtte daarop eerst naar Nederland,voorts

l
j wisthiel'
,geholpen (loor den invloed van
Van Beuningen en zi
jn parti
.
j/ de Hoogmo-

overmoedigen r'
llksraad te wijten,die in den
zweedschen koning,die zich inzijnpoolschen
oorlog gelleelscheen t,
e llebben llitgeput,een
weinig te vreezen vi
jant
lmeenden te lnogen
zien. De deensclle koning,na zicll eerst bei
jverd te hebben den oorlog te voorkomen,
legde,deze eenmaaluitgebrokenzi
jnde,evenveel dapperheid, kri
jgskunde en volharding
aan dell dag a1s de ri
jksraad en de adelin

een bloote bemiddeling,geellwerkelijkhulp-

genden een leening van dl'
ie millioen gulden
te doen waarborgen, en tevens tot de uitzending van een vlootnaarde Oostzee,onder
OLdam , te bewegen ; een nederl,vloot stevende daarol) naar de Sond, tastte op 29
oct. de zweedsche aan,en vereenigde zicll
het
de deensche,zich ve
de
rnaar Zweden, waar hi
jten hove scllitterend voor lfopenhagen lnet
ontvangen werd, en zich rusteloos aan het der bepalende tot
blokkeeren Van
werk zette, om een oorlog tusscllen Zweden haven van Landskrona, waar de zweetlsche
en D.te bevverken ;dat deze uitbrak en van vloof de geleden schade herstelde;toen de
l). zelf uitging, was lloofdzakeli
jk aan den Nederlanders om staatkundige redenen louter

Letoon op het oog blekente hellben,zetteKarelX het beleg vanKopenllagen rllstig voort,

hoewelDuitschers en Polen Om stri
jdstukken
land v/h zweedsche rijk begonnen te rukken

en t1e Denen in Noorwegen en ter zee aller1ei voordeelen behaalden ;vrucllteloos deden
n11

Nederland,Engeland en Frankrijk een

poging Om langs politieken weg den vrede in
llet algemeen gebrek aan patriotismeen moed. llet noorden te herstellen (Haagsche concert,
Deze oorlog,waartoe ook (1ekoninginkrach- April1659);de vrede tusschenZwedenenD.
tig had medegewerkt,bracllt D.aan denrand werdeerst27Mei(6Jlzni)1660gesloten,enueel
van zi
jn ondel.
gang ; de zweedsche koning in een tent vl$(')r K openhagen ;watdeonderKarelX ,veroverde in 1657 gelleelDenem ar- handelingen tlie dezen vredevoorafgingen beken, zelfs de hoofdstad, en Frederik l1l treft, hadden zoowel de Nederlanders a1s
zag zich tot den uiterst nadeeligen vredevan Mazarin geweigerd voor D. meer te doen
n den toestand,door den vrede van RoesRoeskilde (26 Febr.1658)gedwongen,waarna da
de zweedsche vorst nog onder allerleivoor- kilde geschapen,te herstellen ;de onderhan-
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delingen waren tlaarom toen eerstlnet ernst baronniën te koopen; hij bereikte zijn doel
begonnen toen lleit
ie stl'
i'#idende Kp.arti
j'en in- zoos-poe
g,daterbinnenl
tort veertiengraven
*
*' . di
zagen dat de belllitlllelaars antlere zalten op

en vi
lftien baronnen waren,dietevoren geheel

het oog hadden dan een onparti
lia
e be- onbekend waren. Bi
euwe grondwet
ti
Ft
t.-p'
.i de ni
middeling en het daarom beter aclltten tOt won vt
loral K Opelthagen, die a1s hoofd- en

een vergeli
jk te komen;de beraadslagingen residentiestaflop elkewi
jz: begunstigdwerd,
wercl daarop (1e vrede g'eteekend;Zweden eenigeBr
as,diebeteekeniskreeg.Deinnerli
jke

duurden van 18 M aart tot27 Mei1660;6Juni waarlloor zi
der alle deensclle steden de
.j on

bleefin het bezit van de provinciën Scllonen, kracltt verllief zilrltweder een weinig.Reeds

Halland,Bleking en van lleteilandjeHween; Frederik lllzelfachttezich o1)gronddaarvan
daarentegen verkreez D. de provincieDront- sterk genoeg oln een uitbreidingsp.olitiek te
lleim,en het eiland Bornholln terllg,benevens voeren:konsekwentwasdedeenschestaatl
tunllet recht tot hefflng van de Sond-tollen ; de steedstegen Zweden en tegen de llertogen

omtrent Uhlefeld werd bepaald dathi
j llaar
D. mocht terugkeeren en zi
jn goederen zou
terug ontvangen wanneer hi
l ten opzicllte
van een sanzenzwering,waarvan llijbeticllt
werd,onschuldig zou worden bevonden,
ln Denemarken,evenals in Zweden,werd
dotnr dezen oorlog,diewederzi
jdsallegewone
hulpmiddelen uitgeput had, een omverwerping der staatsregeling veroorzaakt,waarbi
j
D. aan de onbegrensde willekeur van zi
jn
nlonarch werd pri
jsgegeven.Het deensche

vanSleesssri.
ek-llolsteill-Gottorpgericht;eenerl
zi
jds hoopte l'
nen de landen aan de overzijde
van deSond,anderzi
jdsminstensgelleelSleeswi
jk voor f1e deensclle kroon te herwinnen.
Gedurellde (len laatsten ti
jd van del-egeel'
ing
vau Frederik 1ll en zi
jn opvolgerCllristiaall
V (1470-94), wal'en (le llenen t
lan ook'in
bestendigen stri
jtlmet (14
)llel'togen van 1101stein- tlottorp,die door den deensch-zweedschen oorlog de souvereirliteitin de llertogdolnlnen verkregen lladden.Het geschilliep

ri
ik was,
a den oorloz
enzev
olze
van
e'
' n
*-' t
1h
-'
*'
-'.
.
c1e regeerwi
g
ze des adels en van den rig
ksraad
zoo uitgeput, dat elkeen inzag dat vooral
llet :nancieel beheer geheel luoest wor-

eerst ov
er de verdeeling der inkomsten vltll
Sleeswi
g.k en over llet bisklom Lïibeck,later
kwam er nog een gesrlailbiiover(
1enallttenschap van den laatsten gl.
aat van olt
'
lenbul.g,

den veranderd,en datditonmogelijk zonder Antonie Gunther,die zoowelaan flen hel.
tog

een geheele verandering van den bestaanden
toestand geschieden kon; daar de adelzicll
echter tegen een zoodanige verandering verzette, bleef den bul'
gerstand
niets anders
>
over dan den koning te Lewe
gen met ge-

van Holstein als aan den koning van Denemarken verwant was.Na veelbloeflvergietell,
en allerlei list en verraad vermeestel'
ing
van dc personen des llertogs en derhertogin
eindigden deze geschillen lnet den vret
le

weld het noodzakeli
jke (loor te zetten. 8 van ltendsburg, gevolgd door het vertlralz
Sept.1660 werd te Kopenhayen een rijksdag van Altolla (1689). Christiaan V verlnocllt
beroepen, en toen llier rtksraad en adel ecllter nietin (
len nieplwen koers der deen-

niet het geringste van hunne voorrechten sche staatkunde bli
jvende voerdeelen te
bleken te willenpri
jsgeven,droegenlegeeste- Lellalen; hi
j slaagde er ecllter in door
li
jkheid en de burgerstand,onderleitling van verdrag de graafsclzappen Oldenbllrg en1)01bisscllop Svane en den Kopenhaagschen l)l1rgemeester Nansen den koning de volleerfeli*i
'ke
souvereiniteit op, waartegen de adel, ingetoolnd door de llouding des volks,llet niet

menhorst, waar (1e regeerende linie in 1667
uitUaestorven was',voor zich te wi
nnen'
,ove4
rigens dankt l
nen hem belangri
gke hervormingen in de wetgeving (lleensch wetboek

waagde zich te verzetten; de intriguanten in 1683). Hiiwerflopgevolgd door zjn zoon

van den hofkring der koningin m aaktenech- Frederik IV (1699--1730), die de positie
ter behendig,van lletvertrouwen van ltetvolk

in zi
jn koning gebruik,om de omwenteling
geheelinhunvoordeeltekeerenenlletonhoudbaaroligarchisclldespotismeineenevendrukkende,een meer dan turksche autocratie te
herscheppen, dat in de z.g.lcoitiitgslret(lex
regia) werd vastgelegd;deze wet,hetwerk
van een Duitschen Jurist,Peter Schumacher,
en die de deensche burgerscllap,die aan de
totstandkoming onwetend had medegewerkt,
het m eestverschrikte enzichzelfaankondigde
als een vooralleti
jdenonveranderli
jkegrondwet, werd 14 Nov. 1665 door den koning
bekrachtigd; de hierin neergelegde regeeringsvorm was (
lespotiekerdandeturksche;
zijgafFrederik 111,bi
jna tegen zi
jnwil,een
macht,(lievanelkedeelnemingvanvolkenadel
vri
j was. Krachtens deze grondwet voerde
Schulnacher, eerste minister geworden,een
despotiek bewind in, waardoor hij allen
teqen zich verbitterde;hijtrachttedenouden
adeldaardoorte vernietigen,dathi
jdeleden
overreedde om zich vanhungoederen teontdoen en in andel-e jtreken graafschappen en

der boeren eenigerluate verbeterdeenin 1702

den strengen vorm der lijfeigenschap opllief.
Zi
jn deelnalne aandenNoordschenoorloghad
weinig gevolg; verslagen,moesthijbi
J den
vrede van Traventlal(t700)vanallevroegere
aan Zwedenafgestanegelliedsdeelenvol
nl-goed
afstand (loen.Na 1709 nam hi
j weder aande
oorlozen tegen Zweden deelrenbi
jdenvrede
van Frederiksborg (1720),welkeaandenoorlog een einde lnaallte,verkreeg hijbevestiging van het Gottorpsclle aandeelaan Sleeswi
jk. op het protest van den hertog van
Gottorp werd gt
?en at'llt geslagen.
De laatste jaren van Fretlerik lV,die,door
zi
jn prachtlievendheid, vele bijzitten en uitspattingen van allerlei aard,wat den aanvang van zi
jn regeering betrefttotde verkwistendste vorsten kan worden gerekend,
waren voor hetlant
lgelilkkigerdan deeerste;
hi
j werd ten slotte zelfs zoo spaarzaam,dat
hàjbijzi
jn dood eenigemillioenenindeschatkistkon achterlaten;gewetensangstenbewogen hcm 'overigpns,om na den dood zi
jner
vrolâw, met ecn zi
jler talri
jke vroegere
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minnaressen, de gravin Reventlôw,tehuwen,
Frederik V, vroom zonder bigot te zi
jn,
hetgeen voor het land weldra kostbaarder veroorloofde weder openbare vermakeli
jkhewerd dan een nieuwe minnares zou geweest den, legde weer schitterende hoseesten aan,

zi
jn;de gravin en eengeesteltjke,waarvanzi
j
zich tot gestadige opscherping van het koninklijk geweten bediende, pleegden allerlei
geweldenarijen en zochten zich op elkewi
jze
te verri
jken, wat ten slotte toteen gerechteli
jk onderzoek leidde;de hoofdschuldigen
kwamen echter vri
j en de strafder barbaarsche rechtspleging van dien ti
jd trofalleen
enkele ondergescllikte werktuigen.
DeregeeringenvanChristiaanV1(1730-46),
Frederikv (1746-66)enCllristiaanvll(17661808)verliepen zonderbi
jzonderebuitenland-

en ondersteunde op milde wijze wetenschap-

pen en kunsten ; de toestand van het volk
verLeterde eckter niet;de burger en deboer
nloesten de kosten van de pracht van het
hof en van de bevordering van kunst en
wetenschap opbrengen,endaarenboven hooge
inkomende rechten,of de kosten van het op
de been houden derbinnenl.fabrieken betalen,

zoodathandelen nijverheid op hunne kosten
bloeiden. Daarbij Lleef niet slechts de li
jfeigenschap in stand maar werden door de

vermeerdering der heerlijkheden nog vele
sche gebeurtenissen. Toen Peter 111,hertog dui
zenden vri
je Loeren totleenplichtige li
jf-

Van

H0lstein-Gottorp,in 1762 den russischen

troon besteeg, dreigde wel een oogenblik
nieuw l
cri#
jgsgevaar voor D.,doch dit werd

eigenen gem aakt. W el deed omstreeks deZ0n t
i
jd graaf Bernstorf,vader van den lateren minister van dien naarn, een eerste

door den onvoorzienen,gewelddadigen dood poging tot opheëng van de l
ijfeigenschap,
van genoemden vorstafgewend,en zijnzoon door op een zijner Lezittingen deboerenaall
Paul bewilligde onder bemiddeline van zijn eenigevri
jeakkerstehelpen,maardedoorvoe-

moeder,keizerin Katherina 11 in eenverdrag ring van het hieraan ten grondslag liggend
(22 April1767),k-rachtenslletwelkin1773de beginselhad eerst onder de volgende regeeGottorpschebezittingenenaansprakeninslees- ring plaats. Overigens vermeerderde onder
wi
jk en Holstein tegenOldenburgenDelmen- Frederik V de schuld van het kleine D.met
horst werden ingeruild. Dit ti
jdperk was 50 m illioen gulden,en werden daarentegen,
echter ri
jk aan belangri
jk-e binnenlandsche behalve de allerhoogste, de ambtenaren zoo
gebeurtenissen.
slecht bezoldigd, dat zi
j onmogelijk konden
Christiaan V1, zoon en opvolger van Fre- bestaan en gedwongen waren om hun inderik IV ) WaS e0n Vroom man en lnet de kol
nen te vermeerderen totallerleiprak-ti
jken
beste bedoelingen bezield;hi
j beging echter de toevlucht te nelnen.

de fout van godsdienst en zedeli
jkheid,we- Christiaan V11,die bijhet overli
jden zijns
tenschap en kunst,handelen ni
jverheid,alles vaders op den deenschen troon kwam,was
door loutere wetten en dwangmiddelen te toen eerst17jaren oud,bezat een zeer gunwillen bevorderen ;een doorhem uitgevaar- stigen aanleg, doch was verkeerd opgevoed
digde wet schreef b.v.voor, dat elk die des en reedsgeheelaaneenlosbandigelevenswi
jze
Zondags niet ten m inste eenlnaal de gods- verslaafd,diehem geestel
i
jkzoowela1sliclladienstoefening bi
jwoonde, beboet ofaan de melijk had verzwltkt;in het eerstejaaçzi
jner
kaak gesteld zou worden, een andere wet regeering huwde hijmetdezustervanGeorge
bedreigde zware stralen tegen vloeken,god- 111 van Eageland,Uaroline Mathilde,eenhulastering en spot m et anderelleilige dingen; wel
ijk waaruit in 1768eenzoongeborenwerd,
alle schouwburgen werden gesloten en de en dat overigens door het uiteenloopend katoegang tot het land aan tooneelspelers, rakter van den koninz en de koningin zeer

koorddansers en dergeli
jke lieden verboden; ongelukkig was.ln 1768deeddejongekoning
dezelfde wetgeving verscherpte op de meest een reisnaarEngeland en Frankrijk,dieontjke sommen geld kostte,die loor meerbarbaarsche wijze de lijfstrafeli
jke rechts- zagli
pleging en bedreigde tegen groote mis- dere bi
jzondere belastingen moesten worden
daden ongekende combinatien van de meest gevonden; Christiaan, die op deze reis het
wreede straFen; zoo werd Op moord ge- overschotvan zi
jn lichaams-engeesteskrachsteld : negen weken lang, elken dag in het
openbaar een geeseling van 27 slagen,daarna
radbraking zondertoediening vandengenadeslag. Heilzaam voor het land in hoogemate

ten verloor,nam op den terugweg te Altone
den stadsdokter Struensee alsli
jfartsin zi
jn
dienst(1769),zoodat deze reisvèr-strekkende
gevolgen had.Nadat de oude graafBernstorf
was wat deze zelfde vorst en zijn opvolger het ministerschap had m oeten neerleggen,
voorhet onderwijs deden; evenzeer valt op begon Struensee, na een nauwe betrekking

te merken dat Loor hetvoorbeeld van het metde koningin te hebben aangeknoopt,zijn
hof de hoogere standen in D.door hun ze
- gewelddadige hervormi
ngen,diehoofdzakelijk
de
ande
eag minderergernis gaven dan l@n ten doel badden in de plaats van de adelredeli
jk
gerdr
europeesche staten. svat het geering en bureaucratie een volstrektmonaronderwi
jsbetreft,werd nietalleen voorhoo- chaalgezag te stellen;hijmiste daartoeechgere inrichtingen m aarook voorvolksscholen ter alle hoedanigheden,handelde onverklaargezorgd;en welzoo,datvoorallekinderenin baar onvoorzichtig en overhaast, en verloor
hetrlk een geregeld schoolonderwijsmoge- in beslissende oogenblikken alle bezinning
n moed: overigens ging hij bij zi
jn herlijk werd.De vooruitgang van handelen nij- e
verheid onder Ohristiaan en zi
jn zoon zi
jn vormingspogingen zonder plan of samenhang
j van Sept.
minder toe te schri
jven aan zijn talrijke,ten tewerk. De verordeningendie bi
deele zeer zonderlinge voorschriften,dan aan 1770 tot Jan 1772 uitvaardigde,m eerdan 600
de toenemende welvaart van den burgerstand in getal,strektenzich uitoveralle onderdeelen
en aan den langdurigen vrede.
van het staats-en gemeenteli
jk bestuur;hi
j
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voerde de vrà
jheid van drukpers in,schafte sche vloot overleverde. Frederik V1 wierp
het dwaze lnisbruik van titelsaf,verminderde zich nu geheel in de armen val
lFrankri
jk,

j lletz.g.Continentaal-stelselaan,
hetaantalopenbarefeestdagen,wi
:
jzigde alle slootzich Li
besturen, hervormde het geldelilk beheer, beoorloogdeEngeland enZweden,en hield aan
scllafte de heerendiensten grootenèeels af en het fransche bondgenootschap vast tot Nabereidde daardoor de latergevolgdeOphefflng

poléon uit Duitschland verdreven w erd. Het

der li
jfeigenschap voor, reorganiseerde de gevolg was,dat in den aanvang van1813 een
inrichting der Kopenhaagsche universiteit, geallieerd leger onderdenzweedschenkroonltervormde het zeewezen en hetrechtswezen, pri
ns bijna geheelSleeswi
jk-llolstein bezette;
voel'd
'e geli
@
jklleid V0Or de weten de belas- bi
j dcn vrede van Kiel(14 Jan.1814)moest
tingen in,verbeterde dearm enzorg,en zorgde Frederi
k V1 daarop hetSleeswijksche eiland
zelfs voor de straatverlicllting en de lluis- Hel
goland aan Engeland en hetkoninkrijk
numlnering der hoofdstad. Geen ztjner ller- Noorwegen, behalve de Fliroër en llsland,
'

vormingen had ecltter een duurzalnen grond- aan Zweden afstaan,dat daarvoorZweedschslag,daar alles de instelnlning van llet mee- Pom m eren aan 1). afstond,hetwelk weldra
rendeel tler Levolking miste. Ook gaf de lnet Pl'uisen tegen hethertogdom Lauenburg
llervol.mer allerlei gevoelens grooteli
gks er- werd ingeruild.Voor Holstein en Lauenburg
gernis en verwekte een dusdanigen haat,dat moest de koning in 1815 tot den Duitschen
allerlei geheime samenzweringen tegen llem Bond toetreden.

werden gesmeed en hi
j reelis in 1772 viel,
de koningin meeslepende. Daarop kreeg
Guldbel'
g, de hoofdbewerl
ter van Strtzensee's
val, vertrouweling. van de stiefmoeder des
konings, Julia,onder deze laatste de teugels
van llet bewind; de eenige verdienste die
deze twee zich ei
gens l).verwierven,wasdat
'e

Hetdeenscherijkverkeerdetoenmaalsin den
meesttreurigen(oestand;door dekri
jgslasten,
het wanbeheer der llnanciën en delangdurige
strelnming van den handel w as zoowel de

openbare als de bi
jzondere welstand onderlnijnd; om een staatsbankroette vermi
jden,
nam de regeering'een Llzitengewoon enuiterst

zi
j den rechtvaardigste der (leensclïe staats- lniddeltebaat:van alle grondeigendom werd
lieden,doorgeenzi
jnerti
jdgenooteninscllran- een belasting van 6 pct.derwaardegeheven ;
dere staatkundeen diplomatiekebeltwaarnheid metdeze fondsen werd in 1813eenri
jksbank
overtroffen, Bernstorf, in het lninisterie op- gesticht,welke in 1818in een monopolistischnamen; deze Inan kreeg in April 1772 de deensclle privaat-instelling, de nationalebank
portefeuille van buitenl.zalten;hijbrachtllet te Kopenhagen,llerschapen werd.OnderFregeschil met Rusland tot een vreedzaam einde, derik Vl begon een nationalistische reactie
werd weldra door Qllldberg en Julia losge- tegen den overheerscllenden invloed der duitlaten,echter in 1784 terlpggeroepen door den sche richtingen op e1k gebied desgeestes,en
kroonprins (Frederik V1),die bi
j zi
jn meer- door allerlei hervormingen w'erd getracht de

dere.#iari<cl
eid voorzi
invaderbez
erehze
ren, innerli
>'l
.
'*
U ont
-.
.
'#.e
jke kracht desvolks te herstellen Tena Julia en Guldberg te hebben verwi
gderd,
en bestuurde daarop tot 1797 de staatszaken
van D.,terwi
jlook ua zi
jn dood ztjn invloed
herkenbaar bleef. De boerenstand werd ten

werd door de natiem etsteeds
grooter
n
VO
LS an
jekaandr
g een constitutiegeëischt;desleeswà

vollegeëmancipeerd(1788),hetvolksonderwi
js
l
treeg vaste grondslagen, de adelsprivilegiën
werden beperkt,denegerslaveri
jwerdin 1803'
in hetgebied van hetdeenscheri
jkverboden,
hervormingen van allerlei aard werden ingevoerd,en llandel,ni
jverheid en ook de algelneene volkswelvaart,bloeiden op.Na Bernstorf's dood braken echter weldra moeilàjke
iaren aan. Bernstorfhad in de europeesche
#'
F
oorlogen steeds D.onzi
jdig weten tehouden,
wat de van zi
jn wijzen raadgever beroofde
Frederik V1 (regent sinds 1784,koning 1808
tot 39) Feldra ondoenli
jk bleek. Allereerst

men,en riep in 1823 de bemiddelingvan den
Duitscilen Bond in,docllzondergevolg.Eerst
onder den indruk der fransche Juli-revolutie

kwam hl
J in geschil m et Engeland,wegens
D's toetreding tot de gewapende neutraliteit;
in weerwil van de overwinning in den zeeslag op de reede van Kopenhagen op 2
April 180t moest D.in hoofdzaak toegeven,

holsteinscheridderscllap vorderdeeengemeen-

scllappeli
jl
ten landdag voor beidellertogdomliet de koning zich toteen concessiebewegen?

in diervoege,datbi
j wet van 28 Mei1831en
15 Mei1834provinc.bestuurslichamen werden
ingevoerd ; dat voor de deensche eilanden
kreeg Roeskilde op Seeland, voor Jutland

W iborg,voor Sleeswijk degelijknamigestad,
voor Holstein ltzehoe tot zetel. De daarmee
gedane inwilligingen werden niet voldoende

geacht;de oppositie eischte rneer:o.a.vrijheidvandrukpers,bezuiniginginonderscheiden
takken van Lestuur en uitgebreider aandeel
van het volk in het bestuur. Van nu af ont-

stond er een stille vijandschap tusschen het
volk en hetkoninkli
jk gezag.En toenChristiaan V1I1 in 1830 Frederik V1opvolgde,gaf

daar zoowel Frankri
jk als Engeland eischte de Deensche universiteit en de academie te
datD.zich bi
j de eene ofanderemogendheid Kopenhagen,in haar adres aan den nieuwen
zou aansluiten.VooralEngeland drong llierop koning niet onduidel
i
jk te kennen,datzi
jvan
aan, en toen D.een alliantie met deze mo- hem de vervulling van 'svolks wenschen,de
gendheid van de hand wees,verscheen een voltooiing van hetbegonnen werk.een vrije
engelsche vloot voor Kopenhagen en eischte constituti
e,verwachtten.OhristiaanV111stelhe
pandsgewi
jze overgave der deensche vloot; de hooggespannen verwachtingen volkomen
toen dit geweigerd werd,openden de Engel- teleur, echter, hoe meer tegenstand hi
j aan

schen een zwaar bombardement op Kopen- de vorderingen der oppositie boodr.hoe gehagen (2 tot 5 Sept.1807),en dwongen D. biedender en dreigender houding deze
daardoor tot de kapitulatie,die hendedeen- aannam. De sedert lang bestaande stri
jd
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tuaschen de hertogdolnmen en D. kreeg
o*nder zi
#
jn regeering een zeel' ernstig'aallZl0n* de llenen toonden een vi
:
iandige stemming tegen de duitsche natlenaliteit der
hertozdommen en poogden zoowel hlln taal

penem arken.

ri
I
ji
ek,
nemar
Pruke
ise
nnhe
et
n Zweden l
@l1 Mei 1852 met
verdrag vanLonden,waarbi
j
llet recllt van opvolging in 't geheele ri
jk
(koning Frederik V11 n.1.waskinderloos)aan
den zoon van den hertog van Sleeswi
jk-llol-

'

aan Sleeswi
jk op te tlringen,als de totnog stein,gesprotenuitdene
r
.
'onz
l
t
-zstentaykderjongste
politiek-zelfstandige hertogdommengeheelbi
j linie van de Deensche koningslanlilie,werd
hetkoninkri
jk in te li
@
F
iven'
;terwi
#
J
i
'
lzicllbi
@
jde toegezegd.
laatste integendeelhet verlangen uitteom a1s

Detroonsbeklimming vanden tegenw.koning

afzonderlijke staat van D.gescheiden en in van D.,Christiaan IX (1863),gafaanleiding
een betrekkingongeveera1sdievanHannover (geli
jk het Londensch verdrag van 1852 dit
tot Engeland of' Luxel
nllurg tot Nederland reeds bi
j lerllaling gedaan had)totta1 van
geplaatst te worden, ternr
ijlzi
jbàjuitsterving staatkundige verwik-kelingen,die.wat Denevan de lnannelijbe linie van het deensclle m arken betreft, tot den duitsch-deenschen
koningshuis op volle losmaking van Dene- oorlog van 1864l
eidde,dienoghetzelfdejaar,
marken hoopten:daar de koning ltieringevaar 30 0ct.
,metden vredevanW eeneneindlzde,
voor de toekomst der monarchie zag, lliel' waarbi
j zoowel Sleeswi
jk-llolstein a1s Lauhi
twi
ifel inzake de opvo
gi
*i
' den
.
1F
*. l
%
.-'ng
'
%'' bi
*i
'e
.en

enburg en de li
noemde hertogdom men
*i
P ge

protesten ingebracht.

entegen gingen Fanö en Arö, die vroeger

.

mogeltke ultsterving op t
1oor de vrouweli.
lke behoorendeeilanden (Fehmarn,Alsen,Römö,
opvolging ook voor de hertogdom men moge- Sylt, Föhr, Pelworm enz) voor goed vari
lijk te maken;lliertegen werden deheftigste hetDeensche ri
jk gescheiden werden: daar-

Nauweli
jks had de zoon van Christiaan, tot Sleeswijk beheorden,thans op Denemar
Flederik V11 t1848- 1863), den troon be- ken OVer.
klommen, of hài llaastte zicllzi
jn vollteen Na de catastrophe van 1864 kreeg D.onder
nieuwe constitutie te geven. Volgens deze het mi
nisterie Friis-Frijsenborg in 1866 een
euwegrondwet.2et5deartikelvandenvrede
zouden de staten hebben te beslissen over ni
h
'et uitschri
#
tven Van belastingen, en tleel van Praag tusschen Pruisen en Oostenrijk,
hebben aan dewetgevendemacht!
-zi.
jmoesten oyende D het vooruitzichtde noordelijkste
veor het koningràik Denemarken en vool.de dlstricten van Sleeswi
jk terug te erlangen,
hertogdommen Sleeswi
jk en Holstein ge- waarover een volksreferendum zou hebbente
lleslissen ; de onderhandelingen m et Pruisen
over de tenuitvoerlegging van dat artikel,
dat D.aan Napoléon111dankte,voerden echter
tot geen resllltaat;zoolang ecltter Napolêon
111 machtig bleef'
,hield D.aan genoemd ar25 Maart 1848 onafhankelijk en steldon een tikel vast.Bi.ihetllitLreken vandenfranscllvoorloopige regeering aan. De oude i#
j
'ver- duitschen oorlog,was deopenbaremeening in
zucht der verschillende rassen, die llimmer D.nietafkeerigvanet
analliantiemetFrankl'
îik;
geheel opgehouden,maarsleclltsingesluilllerd llet snelle en voor Frankrijk-steedsnadeelig
l oorlog,noodzaakte D.zich
V'aS ontwaakte nu meer dan ooit te voren. verloop van dezel
De Denen geraak-ten in ollstand, om hun onzijdig te houden.In 1878 verstond Pruisen
konin&
o- te bel
etten afstalld van zijn reclltOp zich rnet Oostenrijk over de vervalling van
de hertogdommen te doerz. Van hun kant artikel 5.
liepen ook de bewoners der hertogdol
nmen
Het conservatieve kabinet-llolsteinborg
te w apen en riepen de hulp van Duitschland werd in Juli 1874 opgevolgd doorhetliberale
in, terwi
jl zij de inlijving van Sleeswijk bi
j kabinet-Fonnesbech, dat in Juni 1875 werd
den Duitschen Bond verlangden. Zijtrekken vervangen door het zuiver bureaucratisclle
tegen de Denen op,maarworden Li
j Flens- kabinet-Estrup,dat in het Folkething de opburg zeslagen (9 April). De tllsschenkolnst positie in de meerderheid vond,en trots de
van Pruisen, in naaln van den Duitschen verwerping van ongeveeralzi
jnwetsvoorsteç
bond. wordt verzwakt door Ruslanti,Enge- len,vooralinzakelandsverdedigingenlegeruitland en Zweden,die geen machtig Duitsch- breiding,aan hetroer bleefen zl
jn doorhet
land aan de Oostzee willen zien ontstaan,en genoemd lichaam verworpen budgetten door
zoo m oet generaal W rang.el, bevelhebber het Landsthing liet aannemen ;de oppositie
van het duitsche bondsleger,uit'Denemarken nam,om den koning totletparlem entarismete

nleenschappeliik wezen en betlrtelings llun
zittingell in Denemarken en in de hertogdommen houtien. Op de mare (
lel
-fransclle
arklaarden de
Februari-revolutie echter vt
laertogdomm en Sleeswi.jk en llolstein zich

terugtrekken. Bij den wapenstilstand van bewegen en diensvolgens zijnministersuitde
M almö,door tusschenkomst van Zweden ge- kamermeerderheid te kiezen,gedurende den
sloten, kregen de hertogdommen voorloopig eerstvolgenden ti
jd hetmiddelder obstructle
een gemeenscllappelijk bestuur,waarvan de te baat;de verhouding tusschen beidelichaleden voor de helft door Denemarken,voor
Du
tsl
cs
hewe
nr
Bon
andere helft door den
lnmi
dide
d id
n
zouden benoemd worden.
den loop van 'tvolgend jaar de revolutie

hervat,metdit gevolg echter,datSleeswijkHolstein zich eindelijk in 1851 op aandrang
der groote mogendlleden aan Denemarken
onderwierp.Ten eindenu deverschillendebestanddeelen van D.bijeen te houden,sloten
Groot-Britannië,Rusland, Oostenrijk,Frank-

men, Folkething en Landsthing,wert
l daardoor steeds meergespannen ;deverk-iezingen
van 1884 verschaften de vereenigde linker-

zi
jde 83 zetels in llet Folkething,terwi
jlzi
j
in het Landsthing slechts over 12 stemmen
beschikte; herhaaldeli
jk moestmet voorloopige finantiewetten worden geregeerd,terwi
jl
enkele leiders der oppositie tot gevanzenisstrafen werden vcroordeelcl.Ook hetkabinet-

Hörrinc
er (24 Mei t8@7-April 1900) en dat

Denem arken.
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van Sehested verm ochten geen eenheid in de dqlîske .
ffz
/
.
srpzz
lt
?(2 dln!1837 38),E.F.Allen,
regeering te brengen. Eerst na de nieuwe Det dttltsjïe S/rpg,
1ln ,
s Ill
st('
ll.
?
k1
-Sltt
slt
i.
f
l(2 tverkiezingen van April190t,waarbi
/f
'
7/
'
à.f.fp/'
jdelinker- 1857 58).Oettinger,Geschicltte des f
p,
s
,
3
4#'
5-?
t
?#/-?
c/l Vll (8 (
1l1,
1.,
ziide 87 mandaten veroverde (73 radikalen, T01% Chl-istialt 11 irlè'
li sociaal-demokraten),beslootde koningde Hamb.1857 59),Lundblad,Histoilef'
/tyDttlteregeering uit dekamermeerderheid tevormen oz/tfz'/c et de Xp/-z')./f
?(2 dln.,Tours1860),Kjellen zoodoende samenwerking der geheele gren,Dantltttl-ksff/q
s/pk./
'
t
'
f(Stokh.1862),Usinaer,
$'
p 1227(Ber1.1863),
wetgevende machtmogelijk te maken;prof. Detltsch-dalt Geschichte1/(

Deuntzer stelde alsnu een nieuw,vri
jzinnig Vaupell, IL
'apl
pelt/0r Sln,
lel.lyllltktd .
/(
$'.
/,
$ 50
kabinet saam ; 5 Oct.1901 opende de koning (3 dln,1863 67),Allen,Dett'ek?r
?/.
t/?
,
sJl(
aIti
yei'
s
voor het eerst sinds 1884 weder de zittingen
van den ri
sdag,met een troonrede,waarin
#i
#k
er de aandacht op werd gevestigd,dat het
nieuwe ministerie was benoemd overeenkomstig den wensch van de meerderheid van het
volk en dus de regeering geacht konworden

ffk
-sfpr/
k 1497--1,
536(1864 721
,,Barfod.I''
(
)1.t(ïllill.qer t
x/'lhidrelaltdets .
/f/y/f
k/'?
/
pt4dedruk 2(
11n.,
1872 74),E.Holm,llaltillal-l
c-Ni);.
.f
/f?
.
sudelli-qqske
ff/
,
s/po-?
k 1791 1807 (2 dln.,1875),l-L
kltffff//d/
f'
t?
tyslce Ark/
k 1848 50,/
,
/f/.4
/.f'
//'GeIî
,
e;.a/.
s/f//?p??(6
dln-,1867 75),L.C.M filler,I)qltlnlf'
;.
jsJ.
/'
?
s-

.

.

.

opgedragen te zi
jn aan vertrouwensmannen torie(2 (1In.,1876 v.v.),A D.Jt
srgensen,pf
?/?
z
des volks,waardoor de koning nader hoopte nol-diske.
A7/-/
.
?t?
.
sGl.ltitdlögf
lelse(2 (
11n.,1874 -78h,
te komen tot llet doel:naar buiten de zelf- J.A.Y'redericia,.
f.
?f//////f//-fw//f//f'.poll-l'lhj-(Affl-y/p/./'f.
/

standigheid van het ri
jk en een vriendschappelijke verstandhouding met de mogendheden te handhaven, naar binnen de burgerlijke en staatkundige vri
jheid teontwikkelen,
het geestelijk en economisch leven van het
volk op te wekken. Aangekondigd w erden
wetsontwerpen tot verbeterinz van derechtspraak en van de landsverdediging,een doelmatige verdeeling van Je lasten, benevens
voorstellen tot ontwikkeling van het economiscb en godsdienstig leven en van de gemeenteli
#
jkeautonomie.W einigedagentevoren
had de sinds 16 Sept. 1901 te Stokbolm vergaderende deensch-zweedsche commissie,die
OVPr het vraagstuk van eene gem eenschapPelijke scandinavische burgerlàike wetgeving
had te beraadslagen,hare vergaderingen gesloten.ln dezevergaderingenwerd hetplan en

16
28 60faa
(sl
echts tot1615,2 dln 1876 8t).
Allen, I'
ltdbog i f?
'
pff/.
t?/f///f/t?/.
sllistol'ie(8stt
,
drllk)188t),Joh.Steenstrllp,.
N()l'lttalt1l
,
(
);.
2l(t(4
dln-, 1876 82). E.Th.Sörensen,Detttf//f/f'/l
.

slesrigske ./.fp-l.g
(3 dln-,1883),E.Holm .1.
)(t//-

marlc-kkbsges c
z
0,
/tf/-e Ilistt
ll'ie 16.60--1720 (2d1n ,

1885 86), Thrige, Dttlr
tlèzqrl
cs .
J.
/?
s/f
.
?/'?
'
: i8,
f?/-/

Aarhundrede(2 d1n,18904,Thorsö,Del'
tf
/t///.
'
q/rf
?
Statspolitiske.
ffïy/p/-d
'
c 1800 6c
/ (4 dln.,1873

89,Fabricius,Illllstles-et .f?t'
/0??/?(//.J-.
s Ili-sttli-ie

Jpr I'
hlket(2 d1n,1800),T Iuund,lAaltllt'
blkY
qf
.
/Nt
llgesffïyfpg-ïciS///fill
-ll-q(tll
,f'
f/-det1(ideXt//.
/?
.
(11 dln.,1879 911,Barfod.1.
)(
i,
1l1lta;'l
cs/f'
?,
s/f
?/.?
,
c
p'
a 1319 1670 (4 dln.,Kopenh.1885 931,
Lkl'
t #///?q/.
-/.l
/.
sJp Iirig 1864,??f
(g.af Gt
f/?
,
t
?/.
ff1s'ftfôtvl(2 dln-,1890 921.Dazllltarl'
s-&?
#t
?.
sllisff
?g'?
tl(door Steenstrup,Erslev e.a.,deel1--6,
1896 99);DastskJff'
/v
gtzzz
l
'/?(1745v.v.),Histoi-isl
c
o-ip (1840 19004.
de uitgebreidheid van degemeenschappeli
jke Tidsl
wetgeving vastgesteld en w erd men het er
Ilellllanz.(Dixon)Engelsch Afrikareizizer,
over eens om verschillendezaken vanhandels- geb. 1 Jan. 1786 te Londen,trad in kriigsJ'de
recllteli
jkbelanginhetplanmedeoptenemen. dienst, kreeg in 1821 vergunning zich bî.:
Bibliographie dergeschiedenisvan D.;bron- expeditie van Clapperton aan te sluiten,benen : Scriptore8 '
?'
tlrtf/'
/'
l Dayticqrtl'
kl ,
3//
,
648// (leb'
i reisde de omceving van hpt m eer Tchad,en

(Langebeck,Subm,e.a., 9 dln-,1772--187,),
-%s/t?:-lWt?dqtt'icqe (1.serie,
Regestq tpy/ozzkc/ïctx h?/
Kopenh. 1847- 85; 11 serie, 1892), Reedtz,
Rlpertoit'
ehistoriqlte et cA'
rpo/
,
p/pg/
'
gt/,
: des /0.J,
/,
//.
:
covtchls par /1 coul-oltledeDt
zolt?wtzri,juuqtt'à
1800 fGött.1826).slbulttltelttq A'
'
.
s/pz-?
Wé dqlticae

door Rördam, Kopenh. (1873- 85), Danslce
I'
ractater 1751-1879 (4 dln..1874-85),Col.
p'z
f.
sconstitutioltltm Daniae(d1.1-5,1889 99).
Erslev, Repertorium td/
ll/p-t
x/ïcd/kzl L-egvti dattic
mediaeralis(1894 v.v.).
Bewerkingen : L. E. Mïiller, Danmarl
cs
Stwyl//ï.
sfprïtl(4dedruk 1874):Den#c/
k.
s/ct
lltiimJV-JAJJ'C (van Molbech,1825),W orsaae,Danmarks oldtid (18434,Petersen,Danj
b
narksHistorie '
i ffk&zlp/ty (3 dln-, 1834- 37, 2dedr
1854),Sa.
rll'
l
,
is (.
/ztl'
zzlyzlt
z/z
/
cf
,historia dqtîicatvan
-

keerde met Clapperton in 1824 naarEngelanll
terug;laterwerd hi
j gouvernellr dt
arkolonie
Sierra Leone: hàioverl aldaar 4 Juni1828.
Denllam.(John)Engelsch dichter,geb.te
Dublin. 1615, overl.19 Maart 1668, werd in

W estminster-abdi
j bijgezet; diclatte onder
meer een treurspel:l'
he Sf
?y?A!/(1611)en een
gedicht: (Nopeî.'
s Hill (1643),dat door sierlijken versbouw en gevoelvolle natuurschilderingen uitmunt.
Denhardt. (Clemens) geb.3 Allg.1852 te

Zeitz,en Gustav D.,geb 13Juni1956,duitsche
Afrikavorschers,verwierven in 1885 een stuk
grondzebied van 1350 km2. van den sultan
van W itu, dat in 1890 door Duitschland in
ruil voor Helgoland aan Engeland werd
afgestaan.
Mttller en Velschow. Kopenh. 1839- 58.
Denia. Districtshoofdstad in de spaansclte
Straatsb.1886),S.Mfiller,'
vbr (,
//4//64(1894
prov. Alicante, 18 km.n.w.van Cabo de la
97),Arrild Huitfeldt,Danmaî.lcisRigis-Kz'lz/zlk'J?: Nao,aan den voet van een door een sterkte
(10dln.,1597- 1604),Meursius.Histori'
tOt/olïctt
.
, gekroonde rots,12.000inw.,kleine haven met

(Amsterd.1638,Flor.1746),L.Holberg,Dan- vuurtoren, handelin rozi
jnen (0pEngeland)
marks J?ï.g:,
s-ffït
sfprï: (3 dln.,1753- 54,nieuwe

en zeezout.

Denier, van lat. denarius, de vroegere
uitg.1856),P F Suhln.Histtwie cf/'Danmark
fra de (
ildste Tider tilAar 1400 (14dln.,1782 kleinste fransche muntgrootheid, 1/1g sou;
1828à. Baden, Danmarlcs J??kt
%K ?.
: Historie (5 ook een fransch gewicht,ljs drachme.
Deniliquin. Stad in llet f
listrict Riverlna
dln., 1829-32),Molbech,Fortt
illinger af den
-

..
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Dennery.

van Nieuw-zuid-W ales, Nieuw-llolland,aan doolgedacht; zoo ontleed,wordthetook weder
de Edward River,730 km z.w. van Sydney, uit zi
jne elementen opgebouwd en als een
per spoorm etMelboarneverbonden,3000inw. welgeordend geheelin z'
ljn vollewaarde verDenis.(Hector)Belgischsociaal-demokraat, staan.De vrucht van denken ennadenken,llet
geb. te Braine-le-comte,29 April 1842, stu- daardoor voortgebrachte, is de gedacltte,het
deerde in de rechten,wi
jdde ziclllater aan dettkbeeld,het beeld,datuitde samensmelting
de staathuishoudkunde en de sociale politiek, van algemeene en bi
jzondere voorstellingen
en werd hoogleeraar te Brussel, kamerlid tot een saamhangend geheel,met bewustheid
enz. Hi
j schreef: L'orgaltisatiolt'
?-t
?
.
p/'
/t
,Al/t'
ff'
l'
?t? van het verband van oorzaak en gevolg,
d3tfz'tf?
pt
'
fl/,
- L'inductioityftf/ït
sfklf: etles Jp0?
,
t&- is ontstaan. Het verm ogen van den geest,
lnents .p/
lk
y.
sïtl/pgkéfts deikpf/-:c'
ivilisatiolbï/?
,
tïlf,
:- waardoor die saamvatting w ordt gewrocht,
trielle (1881)) Lq c'
i-/
7
d: (tgricole (1885.
), noemt m en rerstand in ruilneren zin.Bcpaalt

Ltalimentation etft
zzfol.
ce#lftvavail(1887)enz, het denken zich tot het bijeenbrengen der
Dellielu,ofDenjisloe of'Ladskiye.Stadin geli:iJ'ke algemeene eigenschappenineenaantal
hetturkschevilajetAidin in westeli
jkKlein- voorstellingen,zoo ontstaan er begrtspen.Als
Azië, 225 km. o.zo. van Smyrna, aan den het denken zicll beziq houdtmet de vraag,
noordvoet van den Baba-Dagh ; omstreeks wel
ke zielebeelden b1
j elkander behooren,
5 km.van hier de ruïnen van Laodicea.
Denison. Stad in Crayson county van den

dan heet het oordeelen. A1s het denken tot
uitkomst heeft, dat een oordeel voortvloeit
noord-amerik. staat Texas, in de nabi
jheid uit andere oordeelen, dan heet het beder Red River en van het lndianengebied, shtitelt. Als elk volgend oordeel voortvloeit
12 km .n.van Sherm an ; 12.000 inw.
uit e1k voorgaand, dan worden het denken
D enkbeeld,zie Denken.
rede, ,t?t
90?ct
?0':?l. Als de ziel zich maar flauw
Denken. ln het algemeen het zelfbewust bewust kan maken,dattwee zielebeelden bi
j
Vorm en, verwerken en verbinden van voor- elkander behooren,dan heet het denken rerstellingen, denkbeelden en begrippen. Het vlpcf
/p,
. Houdt de ziel zich aanhoudend met
denken is, evenals het phantaseeren, een hetzelfde yunt bezi
g, zoodathet bewustziin
scheppende werkzaam heid ; waar echter de zich uitslllltend daartoe bepaalt,dan worht
phantasie slechts nieuwe voorstellingen uit het denken peiltzelb. Het geheele innerliike
reeds aanw ezige schept,brengt het denken leven der beelden en wat daarop betrekktng
uit alles wat in den geest leefteen oneindige heeft wordt aangeduid met den naam destkverscheidenheid van producten voort: be- rermogen,dat een der vormen is,waarin zich
grippen,oordeelen,besluiten,plannen,stelsels, het leven van den geest openbaart,en twee
regels, beschouwingen, gezichtspunten enz. hoofdzaken in zich sluit: de hoeveelheid
Denken is die werkzaamheid van hetgeestes- beelden,en de eigenschappen en krachten,
leven, die bestaat in het beschouwen en ver- waardoor deze beel
den ontstaan,bli
jven bew erken der zielebeelden,om hun onderling staan en zich vermeerderen.

verbandteleerenkennen,endoorvergeli
jking,

Dennery,laterD'Ennery.(AdolphePhilippe,

afsclleiding en samenvoeging nieuwe beelden gezegd)Franschdramatikusenromancier,geb.
te scheppen; naarmate door de w aarneming 17 Juni18t1 te Pari
js,overl.1899,waseerst
meer en duidelijker beelden in den geestge- klerk bij een notaris, daarna journalist,en
boren worden,vergroot zich ook het gebied begon vervolgens voor hettooneelte schri
jvan het denken. Het denken houdt zich uit- ven.D.ontwikkelde een ongemeene vruchtsluitend bezig met de in den geestaanwezige baarheid,en schreef,deelsalleen,deelsonder
beelden en kan niet buiten dien kring gaan, medewerking van andere, dramatici een
'twordt derhalve doorde omgeving en deom- lange reeks kermisstukken, kluchten,vaudestandigheden van het individu beheerscht. villas,drama's,féeries, en operateksten ;sucDe ontwikkeling van het denkend zieleleven ceshadden vooral:Emile,p?
,
fle//J,
:d'unpair
hangt af van den individueelen aanleg,en deFrt/'zc:(zijn eersteling,metOh.Desnoyer,
van de opvoeding, welke laatste zoodanig (1831),Le c/ltxpwcz/z/
?zlf d'uniforpbe (1836), Le

lzt'
z
co.oktcle t
/'uz
lplt
rznkzf: L'amour en,cpzzlzz?toîkan ingericht zi
jn, dat hetdenken beperkt #tlr'
bli
jft of slechts in eene richting werkt,en di
/te #t840), Jft/
p'
p/t
zïy
'
l: (1848), Paris rolelti-,
ook dat hettot een gewoonteen dusbehoefte
urordt; een groot getal duideli
jke Waarnemingen vormt den grondslag van juist en
grondig denken.Alle denken issam envoegen,

scheiden,vergeli
jk-en van afzonderlijke voorstellingen, e0n rekenen m et voorstellingen,
door Z0 Saam te voegen,af te trekken,tot
een hoogere macht te verheffen,hun onderlinge verhouding te bepalen,nieuwe verbindingen te vormen. Nadenkelt is het ontleden,
het beproeven van reedsgevormdegedachten;
een bepaald denkbeeld wordt tot voorwerp
der beschouwing gekozen,het wordtontleed

in zijne deelen;de samenhangenhetverband

dier deelen worden nog eens nagegaan.om
den draad te volgen,die ze a1s oorzaak en
gevolg,naastofbuiten elkaarplaatst;hetdenk-

Cp/lyzTalnpolt (1845). Le marcltl deLondres
(1845),L'Aitgelzts(1846),Laducltessedelftïi.
st
'
f/z
(t847),Lec/àt
p?pl'
zl defrtïrpzs: (18484,Les511?A?plrc.
: de #@c/?:??
.é?r en La case de J'pkzc/t
, l'ont
(1853),alsookLe8pf.
sptz'
lfzdeproie(1854)erlz.ln
vereeniging metAnicet-Bourgeoisschreefhi
j:
Le wprfc//zfï//c, Gaspl
u'd Shzl.
scr,Jeanne .
Jfcchette(1836- 39),Iu'ltoile d1tberger,Leoltzr#cltalNey,Lesseptplcltés cqwfftxzfz (1845- 48)
enz.;met Dumanoir:Tiburce,Pierreff'dzvzzp
(1835-38), Dolî
, CJ:IJA-deAc/ztzp,(1844) enz.r
met Gust Lem oine: La grtzc: de .
INz
czf.Les
pzf
wï//:: de la garde (184t);metGranché:Les
ùp/lf
/zz/ïpzl.
s deParis (1842),Letfpzl
/polde Trïzlceikîtes (1854): metCormon:L@J'pzfzwt: d'
une
J'p/ï:femme(1844),Gastibelzap'
lfle/0.deT'
p/lt
f:
(1847), Les 46',
r:r orphelines (1875, wel het

beeld wordtin alzi
jne bestanddeelen na- en meest bekende werk van D.? nederl,De hree

Dennew itz.
U

LU

-

- -
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Depollilleeren.
U

U

'tbeezeitq, Iue .
/?/,
.
t
??l?
,
c3-p-f
?///-(lelf
.
p/l/dcdf/?(1868) bouwen,als llet gerechtshof,de bellrs,munt,
lnot Xlallian 3lhl-ie t
ft
?ffltlle (?lf?ff(elllzlle(ltt opcra, enz.; er is ook een inrichting van
y.
?cl/
p/ .1845):lnet llagué:1ue??(/3'tJ(tdispc/.(/?f, hooger onderwi
js. D.is een handelscentrum
(htt-toltçt
lte (1859))1ue ???t'
f3'c/l(4/l# (le t
/t
:t'
f
.
/(186t), voor een groot deel van het westen,vooral
Lec/dflftr
tn
fz
lfde.
/'f
//lffflec (1862),lues /3?.
4
/d/t
7
'
/.
ta
.
:(llt van de bergstrelcen van Colorado; ook de
?,Jf
'
??Iz l'
ktl'is (1.865); lnet Ch. Desnoyer:7zc/ industrie ontwikkelt zich hier snel.
D enzlingen.Dorpin hetambtEfnmendingen
bele
jlèse des v1
,.
Ipes (1852); met Foucher:1ua
lp??Alt?aveittltie (1853.
),ll
'
ttîtst,Les #(//l(tJ
s (l1z1.1- v/d kreitsFreiburg,Baden,1630 inw.
/?t'
/?lt
?(1858);lnetJallais en Thiéry Le 0?t'
/?
,
f- Deoband. Stad in het district Saharanpur
flv
lt
.
ge(
le 14 f'
Céf
/*
pd
fdt
l;metOrémieux;Le8(t?
J6flel' der indo-britsche Noordwestprovinciën, aan
de Jt'
fl'Ite ()///
zlct/plppl.
'
r (1859);metOlairville: de spoorlijn Dehli-luahore,23.000inw.,handel
'
Rtltl
tolktçt
gt
l(1862).
,met H.Crérnieux: .
z1kbdin, in olie,suiker en graall.
p/f kt Jtfplpé I
llel'l
'eilleltse (18ç3)!
- metUh.Ed- Ileoprqjag,ofDeoprag,afkorting vanDem0nd: L't
'
fk'
ettle (1863); lnet TLiboust: Les vapragaja. Stad in het dtstrictoarhwalder
(f/?lt
?/lzsde,
làé/z-ï.
s (1866)enz.;vert
ler le X'p/fy- indo-LrikscheNoofdwestprovinciën,onder 30O
dttyzlppt/ en8tl.l
'ottrs(1875),lesA'
o//tf/lf,
sd%l,c(7
q?'
J- 8'N.B en 78O 30'0.L.v.Gr.,aan desaamtaitte Gi'
t'
f/lf(1878),slicltel Sfzpf
/p//'(t880),les vloeiing van de Alaknanda en deBhagirathi,
k
#f/
'
/& etzfkî:naits (188t),le 75-J@???
,édeZ(fk//pl-t
r
f bekend om haar overouden,grootschen temt1881,muziek van Gounod),leC?'
,
t/(1885,mu- pelvan Rama, Tsjandra, die volgens brahziek vanMassenet),l
khtl-tyl-e(1887);hi
jschreef maansche overleveringen voor 10.
000 jaren
ook vele romans,a1sles.
J%??zorpltelines(1887), gebouwd werd.
la GrfpccdeDielt(1890),Mai.ieJealtne(1893), D epartelnellt,verdeeling der ambtsbezigheden onder de leden van een regeerings-of
S(
?ule(1896)enz
D ennew itz.Dorp in den kreitsJûterbog- bestulzrslichaam enz., w erkkring, veld van
Iuuckenwalde v/h prais. regeeringsdistrict bevoegdheid;inFrankrijkenvelezuid-amerik.
.

.

.

.

.

Potsdam , 4 km van Jfiterbog,350 inw.,bekend door den slag van 6 Sept.18t3,waarin
Ney de nederlaag leed tegen Bernadotte en
Bïitow.
pensim eter,dichtheidmeter,een soortareometer.

republieken gewest,provincie.
Bepêehe, ambtsbericht, b.v. van diplomatieke vertegenwoordigers aan hunne regeeringen, of van het departement van buitenl.
zaken aan deze vertegenwoordigers; Ook in
ltet algemeen :telegraphisch bericht.
Depilatoria,scheikundige lniddelen om het

Densiteit, dichtheid.
Dentirostres.Tandsnavelingen Algemeene overvloedig haar van de huid teverwi
jderen.
naautder vogels,die een matig langellsnavel
Deponeeren, alleggen tvan getuigenis),in
hebben, welke recht of flauw gebogen is,en bewaring geven, beleggen, overleggen (van
waarvan de bovenkaak,die gewoonli
jk iets stukken); depostent: degene, die deponeert,
over de onderkaak uitsteekt, in den regel in bewaring geeft. 0ok degene,die in een
nabi
j de spits een tand of een inkerving academ.proefschr.een stellingoppert,entegen-

heeft;doorgaanshebben zi
jbaardborstelsaan over den tegenstander (opponent)verdedigt.
den mondhoek;allen voeden zich voornameDeponells, van lat. depoi
bel'
e: afleggen,in
li
jk lnet insecten, hoewel sommigen ook, de lat. spraakkunst werkwoorden m et pasvooral buiten den broedti
jd, vrucllten of sieven vorm doch actieve beteekenis
zaden eten,en enkelen zelfs omnivoorzi
jn.
Deportatie,strafwaarLijeenveroordeelde
Dentoll-and-llaugthon.Stad in het engel- t0t verbanning naar een strafkolonie,meestal

sche graafschap Lancaster, 4 km z. van

een overzeescbe,wordt veroordeeld.

Ashton-onder-tzyne, 14000 inw.,kolenmi
jnen. Depositie,het in beearing geven van een
Ilenton.Hoofdpl.van Denton county (900 bewi
js-ofprocesstuk op een plaats,waarhet
(()eng.mijlengrGot,22000inw.)v/dn--amerik. toegankelijk is voor hen,die er kennis van
staat Texas,2600 inw .
Il'Entreeasteaux-eilanden.GroeptotOceanië beh.eilanden,tenz.o.van Nieuw-Guinea,
tusschen 9 en 10O10'Z.B.en tusschen 150 en
1510 20'0.L v.Gr.,oppervlakte 3145 km2.;

wenschen te nemen ; ook getuigenis,verklaring : depositqî.
l'
s. die in bewaring neemt,
depositet
o.of deponent. die in bewaring geeft.
Depoeito, bewaring, gelden of waarden,

zijn sinds 1885 een Britsche bezitting;de
arclnipel omvat de grootere eilandenGoodenough (800(
Z km.),Fergusson (1320 g
lllkm.),
en Normanby (880 ((()km.),door de 15 km
breede ooschenstraat van de Oostkaap van
Nieuw-Guinea gescheiden), en de kleinere

gegeven; geld à D. geven:aan iemand op
rente geven,b.v.gelden aan een bankierten
gebruike afstaan tegen een zekere rente en

welke ti
jdelijk aaniemandinbewaringworden

voor een al of nietbepaalden termi
jn; D.bank : een instelling, die gelden l
a deposito
(inbewaring)neemtengeeft;deposito-gelden:

eilanden Sunday, W elle,Goulvain en Harris. gelden, die ?t deposito worden gegeven; deDenver.Hoofdstad van den noord.-amerik. posito-kas:de kas van de à
' deposito-gelden.
staat Colorado en van Arapahoe county,aan
Ilepositum , bewaargeving (
zie aldaar);
de monding der Cherry Creek in de South- ook het in bewaring gegevene.
Depbt, het bewaarde, het in bewaring
Plate River, 19 km. o. van den voetv/h
Rotsgebergte,1592 m .boven zeeniveau,werd gegevene;ookbewaarplaats,magazi
jn,winl
tel
in 1858 door goudgravers gesticht, hafl in w aarin namens of in dienst van een onder-

1870,4759,tien jaren later 35.629,enin1890 neming verkocht w ordt;ook stapelplaats,b.v.
reeds 106,
713, in 1900 133859 inw. 0. is van kri
jgsvoorraden.
een centrum van het spoorwegverkeer;het
Depouilleeren, uitkleeden , uitschudden,
heeft breede straten, statige openhare ge- plunderen,berooven,ledigen.

Deppin..
-
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Depping. (Georg Bernhard)Schri
jver van te Berli
jn; liederen en een oratorium :Die

geschiedkundige werken in fransch enduitsch, Salbltil.q f-lfft'l#.s.
geb. te M unster,11 M ei1784,begaf zich in
Deptlkprd.Z.o.voorstad vanLonden,rechter

1803 met een frausch uitgewekenenaarPari
js Theemsoever,deels in Surrey,deelsinKent,
waar hi
j aan onderscheidene opvoedingsge- is de vleeschmarkt van Londen;a1s parlestichten werkzaam w as,vervolgens zich uit- m entsdistrict 1t0,000 inw.
sluitend aan de beoefening de geschiedenis
Dellutaat, gedeputeerde, afgevaardigde,

wijdde,en 6 Sept.1853 overl.Van zi
jn wer- iemand door keuze aangewezen om als verkenzijntenoelnen:Bioglt'
qlltit?'
?f3lJ?,t
?/-.
st
?//(?,L-(3;'t tegenwoordiger Op te treden.

deà)f
J/.
?
'
#t
?).les t
/ff/t'
.
:,11/
*
$/41/
.
'
/.
t?despzr
p/t//ffp/l,
slél(t-

Deplltlttiçl. college van afgevaardigden;

l-ititiles des .
A'
r
b/-v/tx?l#t'
.
y et(lelc/fr.
s(:
tablissel
èleitts

perluanente D.: in Belgie:provincialestaten.

en .
J'
5'
t
fy/f
?:qtt.
/f
lp/lc 8l
V,
('le(1826,2dln.2t
leuit-

l)e tluinttey. (Tholnas) Eng.schri
jver en

gave 1844).Ilistoire f
'
//feolllmerce4,/1//-6l'lq
htsope spiritist, geb. 15 Aue.1785 te Manchester)
etlefzt
?è,
t'
fpk
,fdepttis /tw ci'oisadesp'
rd
yf
/d/'
tfl(tJf
?kl- Overl.8 Dec.1859teEdinllurg;schreef:Cf
.
?yldatfpoà des cp/p/àl'c.
s (1'zj
'?p3'
?
'
(/?/t
?(1832,2 d1n.), fessio'ls p/'a;t/6'/l.
f
7/?
'
.
s/lopiltm-eater (t821),enz.
L es .?'
!//
'
/k dlt3fpt
?
/:/l--1.
#4
?(t834),ff?
'
yfpl
,/'cde /('
'
/ Derltdqj
-11t. llivisie van het luitenant-gou.

Nbrltltt'
ltdie .
:f??f,s le /-/',.g/
?t?(1et7??///f'
f?f?/?t?le cf
?kl-

verneurschap Punjab, Eng.-lndië,neel
'
nt het
qltelaltt et f'
/c ses y//cctp
y.
st
p///'
.
s (1835, 2 dln.), tusschen 28G 27'--33O 15'N.B.en 69O35'
.

Gesftltichte (les IL?'?-é'g
s del.3fiéièstel-el.lflltfIkVlitei' 720 2' 0.14. v. 01..gelegen deel van het dal
..
1-$% .J
.
?!
@/?
,
f
,
@??
,
.
sz tnit #'/.
tt/à/t
!/.t
?&'# ge-qen Jfp//tfzlt/ van den lndus in,611.391 kln.2,13,
/j luillioen

(1840). Voorts lleelt hi
sten van den inw.,is verdeeldindl
'iedistricten tnetgeli
jkn.
'i
F op ke
.

staat eene belangrilke verzameling charters hoofdsteden : Dera-lsmail-chan, Dera-ohasiin het licht gegeven en meerdere werken Chan en Bannu of Dalipnazar.
.

geschreven over de geschiedenis en letter-

kunde van Spanje.

Depraveeren, bederven, ontaarden.
Ilepreeatie,afbidding.

Depreeiatie, geringschatting, waardeverDepressie, hetneerdrukken,druk,onderdrukking,gedruktheid.lndenatuurk.:D.v/d
horizon:hetzich lagervertoonenv/dhorizon
dan deze werk-elijk is;D.v/dpool:hetdalen
v/d poelvoor iemand diedenevenaarnadert;
D.v/d dampkring:lagerdrukv/datmospheer
in vergel. met andere plaatsen (zie Buys
Ballot).
Depressio, het neerslaan v/d hand bi
jde
thesis v/d maat.
Ilepretis.(Agostino)ltal.minister,geb.31
Jan.1813 te Mezzana bàjStradella,studeerde
te Pavia. kreeg in 1848 zitting in de kamer,
voegde zich hier bi
j de linkerzàjde,werd in
1859 doorCavour totgolaverneurvanBrescia
en opzàjnverlangenin1860totstadhoudervan
Palermo benoemd,arbeidde hiervoordeaansluiting van Sicilië bijhetkoninkràjk ltalië,
werd in 1862 in ltetkabinet-Rattazziminister
mindering (b.v.van goud,zilver enz.)

Ilera-tillltsi-frllltn. Hoofdstad v/llgeli
lkn.

district der divisie Deradslat?Punjab,Eng.-

Indië,onder 300 3,N.B.en 70O50'0 L.v.Gr,
3 km.v d lndlls,23,
000 inw.

Derai
je ofDereya.Stad in Areya.Stad in
habieten,en v/d sultan v.Nedj,10km.w.
n.w.
v.Er-lti,
2
td,werd in 181.7doordeEzyptenaars
verwoest,had toen 60,004
.
1,thans2000 inw.
pel-lkillelllent,ontsporing.
Ilera-lslllail-clllln.Hoofdstad v/h gelijkn.
district der divisieDeradsjat,Punjab,Eng.lndië.onder 310 50'N.B.en70059'0.1u.v.Gr.,
5 km.w.v/d rechter lndusoever,23,000inw.
Ilerllisllles.(Maria)Franschschri
jfster,geb.
en overl. te Pari
js, 1828- 94,schreefeerst
tooneelstukjes die van scherpe opmerkingsgave getuigen,later voorti
jdschriften,hield
ook reeksen conferentiën overphilosophische,
letterk. en feministische onderwerpen, bestrtjdster van Dumas flls en Sardou,actief
propagandiste voor de republikeinschebeginselen,voor de vrtje gedachte,eindelijk(1882)
vri
j-maçonne,richtte in 1893eenvrouwenloge
op,was eenigen ti
jd presidente van de VerArabië,t0t 1817hoofdstadv/dsectederW ah-

van openbare werken,in 1868 onderRicasoli eeniging totverbetering van hetlotdervrouw :

van marine, vervolgens, in de plaats van onder haar geschriften ziin te noemen: le
laatstgenoemde, van llnanciën,werd in 1.873 I'llll
êtl'e cltez st
li (1863), Np'
slnitbct
i
pes etAlpy

na Rattazzi'sdood de leit
ler der link-erzi
jde.
fermeerde in 1876 zelf een kabinet,in 1878
eentweede,werdin1879onderCairoliminister
van binnenland, in 1881. weer kabinetsformeerder;ht'overl.29 Juli1887.
Deprez. tMal'
cell Fransch wisl
tundige en
electricien, geb. 19 Dec. 1843 te Châtillonsur-luoing,werd in 1890 hoogleeraar aan het
Conservatoire des arts etlzlétierste Pari
js,
is vooralbekend doorzi
jn proeven totelectrische krachtoverbrenging.

pt.
o.
ql.ès(1867),l'Aîbciesttdevalttlezlpl
znccl
f(1868).
Fi.l
tltce t'
fpl'
()
.f
Jî.
ès (1873),les.
J.
)rp/f.
sde l'tr
/zlff/?
z
f
(1886), lipid&tie oàf
zfdzk-tf/gf: (t888),Ered(tpàd
l'ltttlltaltitl (1891);in 1898 werd te Pari
jseen
standbeeld voor haaropgericht,hetwerkv/
'd
beeldhouwerBarrias.
Deraisollllabel,onredeli
jk,onbilliik.
Ileraisolllleerell,onverstandigspreken,raaskallen,bazelen,ongeri
jmd oordeelen.
Derallgeerell,inwanordebreng.,i/dwarstllren,storen,hinderen.bemoeilijken,lastigvallen.

lleprillleerttn,neerdrukken,onderdrukken, Derbellt.1)Districtv/hltussisch-kaukasiscll
gebled Dagestan, bestaat uit de stad D en
Deprivatie, berooving, het ontzetten van omgeving,283 km.2,18,000inw.2)Hoofdstatl
een geesteli
jkeuitzi
jn prebende.
v/h distrlctD.,havenplaatsa/dwestoeverder

terneerslaan,ontmoedigen, verzwakk-en.

De pfofulldis,lat.,uitdediepte,aanvangs- Kaspische zee,in 1897: 14,821.inw.;krap-en
woorden van Psalm 130.
ooftbouw,en handel in beiden.D ,een zeer

Ileprosse.(Anton)Dlzitsch componist,geb. schilderachtige plaats,welksperzische naaln

18 Alei 1838 te Mùnchen, overl.23 Juni1878 bergpas-barrière beteekent,ligtaandehelling

D erby,.
.

-

-
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van een bergrug,die door een citadelwordt
gekroond;destadwerd in1795 doorde Russen
aan Perziö ontnom en.
Derlly. (Edward Geofrey Smith Stanley,
graaf van) Engelsch staatsman, langen ttd
leider@ der conservatieve part
ijin hetHoogerhuls, tot aan den dood xi
jnsgrootvaders
(1834) Alr. Stanley, en tot aan dien zi
@
jns
vaders (1851) Lord Stan1ey genoelnd, geb.
29 M rt.1799,studeerde te Etonente Oxtord,
en werd in 1820 1id van hetLagerhuis.Eerst

Derby.

- --

x

dubbelzinnige houding der regeering in den
Deenschen oorlog, en toen in 1866 dereformbillvan hetministerieRussell-GladstoneschipLreuk leed,kwam hi
jnogmaalsaanhethoofd
derzaken.Hi
i gevoelde echter, dat hiiniet
eg
kon oproeien tegen den liberalen stroom ,
zoodat de conservatieve reform-billvan 1867
nog radikaler werd dan devoorafgaandelibe-

'

'

rale. lnmiddels werd hijin zoo hevige mate
doorde P
#
iichtaanu
ze
ast#,dathi
l11868 zi
jne
z t
@i
F i
Letrekking als minister-en leider derconserin 1824 tl.ok hi
j de aandacllt doorclien hijde vatieve Parti
j moest nederleggen. Gedurende
Engelsche staatskerk tegen een voorstelvan de zitting van dat#
j
'aar verscheen hi
j slechts
..

Hllme verdedigde.. Canning benoelnde hem enkele malen in llet parlelnent,om de lords
in*@. 1827 tot onder-staatssecretaris voor k(
)lo- in hun tegenstand tegen depolitiek van Gladnlen) docll na het optreden van W ellington stone met betrekking tot de lersche kerk te

schaarde hijzich aan de zijde der oppositie. steunen. 17 Julli1869 kwaln hi
j er,om zich
Door zi
jn welsprekendheid werd hi
j een in eene uitgewerk-te redevoering tegen de
steun van het W hig-ministerie,waarin h!jin tweede lezing der kerkeli
jke billte verzet1830 als oppersecretaris voor lerland zittiug ten)en toen deze aangenomen was,teekende
nam ;hi
jverheterde de rechtspleging en het hi
j protest aan tegen dat besluit. Hi
j overonderwijs, en werkte krachtig mede totaf- leed 23 October 1869.Niet alleen als staatsan r
scllaff
lng der tienden. ln 1833 werd hi
j mi- monde
s
ec
nhe
wel
ides
npr
,ekend redenaar heefthtjzich
nister van koloniën en maakte een eindeaan
maar ook als letterkundige.
deslaverni
j dernegers inde Engelsche bezit- Hij heeft eene zeerverdiensteli
jke vertaling
tingen.ln 1834legdehijztjnbetrekkingneder, van den mllias''uitgegeven.Zi
jnzoonEduard
en vruchteloos zochtPeelhem te bewegen, George, onder den naam van Stanley reeds
Om deel uit te maken van het Tory-kabinet: lang m et hoogewaardigheden bekleed,volgde
hoewel hàj kort daarna tot de Tory-partij hem op in de gravel. waardigheid,en was

overging. Hi
j bestreed later hetministerie metDisraëlihethoofdderconservatievepartij

M elbourne en werd in 1841 staatssecretaris (Tori
es)in Engeland;hi
joverl.31April1893.
voor koloniën in het nieuwe ministerie Peel.
Derby.(Saamgetrokken van Derwent-by,

Als een ijverig verdediger van de belangen
der aristokratie verklaarde hijzich tegen de
afschafllng der graanwetten, en toen Peelhet
stelsel van vrijen handelomhelsde,nam hi
j
met dezen zijn ontslag. Reedsin 1844 was
llij1id van hetHoogerhuisgewordenenstond

aan de Derwentrivier).Graafschap van noordelijk Engelanl, in de noordelijke mijn-en
fabriekstreek,26651/4 km2.,in t901: 620.196

er in devoorstegelederen derprotectionisten.
Toen het W hig-ministerie in 1851 m oest aftreden, ontving Stanley van de koningin den
last tot vorming van een nieuw kabinet,doch

land met afgeronde, kale hoogten (Kinder-

inw.Het n.w deel,ln hetwelk met.den High
Peak de tot het Cheviotgebergte reikende
Penninischeketenaanvangt,isgeheeleen bergscaat Peak, 624 meter, Axe-Edge-l-lill,552

m.
),en doorsneden door diepe dalen;demiddendeelen zi
jn nog hoogstens heuvelachtig,
hi
#
j kon dien aanvankeli
jk niet volbrengen, terwàjl het o. en z.vlak is; metzi
jn vele
daar geen der staatslieden zitting vergrotten,onderaardscherivierbeddingen,druiplangden in een protectionistisch ministerie steenholen,allen in hetkalkgebergte,behoort
Eerst in Febr. 1852 gelukte het hem, een D.tot de l
'nteressantstestrekenvanEngeland;
conservatief bewind samen te stellen,maar bi
jzonder beroemd zi
jnhetPoolsholbijBuxton
hoewelhi
jhet beschermend steisellietvaren, en de holen van Castleton;ArbelonLi
jYoul-

bekwam hijbi
j de nieuwe verkiezingen geen
lneerderheid en moestreedsinDecemberzijn
ontslag nemen. Om bem eenige vergoeding
te verschaien,kooszi
jne partijhem,inplaats
van W ellington,tot kanselierêleruniversiteit

greave is na Stonehenge het belangri
jkste
der engelsche steenk-ringen. De vruchtbare
dalen worden besproeid door de Trenimet

de Dove en de Derwent en deRother;meerdere kanalen,alsGrand-Trunkenz.,verbinden
te Oxford.Eene opdracht om in 1855 na het deze rivieren ;op vele punten,vooral in het
aftredell van lord Aberdeen een nieuw minis- 1.
,isveeteelthoofdl
niddelvanbestaan;talri
jk

terie samen te stellen,wees htjvan dehand: zijndemineralebronnen,als dievan Bakewel,
Htjverzette zich vervolgenstegendepolitiek Buxton,Matlock,en llkeston ;aan mineralen
van Palmerston en kwam in Febr.1853 nog- komen steenkool (
vogralin het o.bi
j Chesmaals aan het lloofd der regeering,maakte terfleld en Alfreton),pzer,lood,zink,koper,
doorhet verdrag van Tien-Tsin een einde aan
den oorlog met China , zette de dem ping
v/d opstand in Britsch-lndië voort,en ruimde

eenigemoeili
jkhedenmetAl
uerikauitdenweg.
Zi
jn parti
jdigheid voor Oostenri
jk in hetltal.
vraagstuk wekteintusschen velerongenoegen,
en toen zi
jne reform-bill door de liberalen
verworpen werd,moest hijreedsinJuni1859
zijn portefeuille nederleggen Nu bepaaldehij
zich bi
jeene verdediging der conservatieve
belangen in het Hoogerhuis;bi
j bestreed de

mangaan, baryt, toonaarde bouw- en molensteenen voor.De druipsteen der holen wordt

veelvuldigtotsnuisteri
jenverwerkt;overigens
katoen-,ztjde- en metaal-industrie.hetgraalschap zendtzeven (kiesdistrictenChester:eld,
Higll Peak,Mid Derby,llkeston,North-eastern

Derby, Southern Derby,W estern Derby),de
geli
jkn. hoofdstad twee afgevaardigden naar
het parlem ent.

2)Derby,hoofdstad van hetgraafschapD.
parlementsdistrict belangri
jk spoorwegcen-

berby-wedrennell.
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perminger.
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trum , ligt in het vruchtbaar dal Van de
Derwent, in 1901: 105.
785 *
1nW.)textiel- en
metaal-groot-industrie , fraai stadhuis, een
Allerheiligenkerk uit de 16de eeuw, een in
1783 door Erasmus opgericht philosophisch
genootschap lnet nieuw m useum en biblio-

éè
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tallen in (15:8 en 27?;het kleinste van die

twee derdemachten is de grootste geheele
derdem acht, die in een gegeven getal be-

grepen is (en in 15 dus 8). Voor de bewer-

king der D -worteltrekking is het allereerst
noodig de derdem achten der getallen van 1

ot 10 in het geheugen te prenten (13= 1,
theek?verder een atheneum,latijnscheschool, t
theater, scltoon openbaar park JzArboretum'' 23= 8, 33= 27, 43= 64, 53= 125, 63216,
73= 343,83= 512,93= 729,103= 1000);zoodoende is lnen in staat voor alle geheelegeallen tot 1000 terstond den D.-wortel uitde
Derby ingestald,worden elk jaar W oensdags t
voor ofna Pinksteren (Derbyday),op de Ep- grootste geheele derdemacht van dat getal
som Downs, 20 km. z.w. van Londen, ge- aan te geven; zoo zal b.v.de D.-wortel uit
houden.
de grootste geheele derdcmacht,in 150 beepen, 5 zpn, daar 150 grooter is dan
Derekeen. (Jacobus Marinus Everhartlus) gr
Nederl.schri
jver,geb.31Dec.1825teLeiden, 53= 125 en kleiner dan 6:1= 216. Voor een

D erby-w edrenllen,de grootstewedrennen
in Engeland,in 1780 door den 12dengraaf'van

waar hi
j sinds 1860 notaris was,overl 29
Febr. 1884, schreef, behalve vele bi
jdragen
in jaarboekjesen tijdschriften:Deltisx'
tzfgkd.
:f
Afre (1850), Eene fypprft
lr,
st
'
/pc/à/pp.Ititde77:
eettlr (historische roman uitdenti
jdvanJohan
de W it, 1872,meermalen herdrukt)enz.,en
richtte o0k het Jaarboekjevoorhetnotarisam bt''op.
Dereyllidas, bi
jgenaamd Sisyphus, een

getal van 4, 5 of6 cijferskan men onmiddelli
jk de tientallen van den wortelvinden,
door den derdemachtswortel te trekken uit
de grootste geheele derdemacht,diebegrepen
is in de duizendtallen van hetgegeven getal;

de tientallen bepaald zijnde zi
jn verder de

eenheden te vinden door de derdemacht van
het aantal tientallen van den wortel af te
trekken van de duizendtallen vanhetgegeven
spartaansch veldheer, streed eerst in den getal, en het verschil door driemaalhetvierPeleponnesischen oorlog en voerde vervol- kant der tientallen te deelen,zullendealsdan

gens bevel in den stri
jd, dien Artaxerxes de geheelen van hetquotientgelijk aan het
M nem on door Tissaphernes en Pharnabazus ct
jfer der eenheden of kleiner dan ditzàjn,
voerde tegen de Grieken in Klein-xizië. ln overeenkomstig deeigenschap:dederdem acht
399 voor Chr. deed hijeen invalin Aeolis van een getal, dat men splitst in eenheden

en veroverde in korten tijd een grootaantal
steden. Een jaar later trok hij naar den
Thracischen Chersonesus,waarhi
jdwarsover

en tientallen,isgeli
jk aandederdemachtvan

de tientallen,plus driemaalhet vierkant der
tientalten vel-menigvuldigd m et de eenheden,
de landengte een muur dee.
4 optrekken, en pllls driemaal de tientallen vermenigvuldigtl
vervolgens naar Ionië,dat door Tissaphernes m et de tweede m acht der eenheden,plus de
bedreigd werd ;het kwam totonderhandeling derdem acht der eenheden.Alsm enzich voortelt dat de w orteluit de grootste geheele
waarbi
jTissaphernesdenaftochtderSpartanen, s
derdemacht, die in een getalvan een wille-

en D.deonafhankelijkh
.eidder lonischesteden

vorderde.Agesilaus,koninjvan Sparta,kwam
hem te hulp,doch toen ten gevolgederzegepraalvan Conon bi
j Cnidus,Spartanagenoeg
alle overzeesche bezittingen verloor, kon
Dercyllidas door zijn beleid alleen Sestusen
Abydus bewaren.Miettemin lnoesthijzijne

keurig aantalci
jfers begrepen is!gesplitst is

in tientallen en eenheden, dan ls het aantal
dier tientallen de w orteluit de grootste geheele derdem acht, die voorkomt in de duizendtallen van het gegeven getal; de tien-

tallen bekend zi
jnde,laten de eenheden zich

betrekking van bevelhebber te Abydus af- op dezel
fde wi
jze vinden als in hetvorig
staan aan Anaxibius,die de gunst der Epho- geval.
ren verworven had.
dis
ra
it
ctBi
Dfa(
iDereeske.Hoofdpl.v/khomi
tta
r2,380
400
00
D erdelnafht)eenproductvan driefactoren, l
155r.
) v/h hongaarsche
i
n
w
.
,
me
es
t
ma
gya
r
e
n
ieder.geli
jk aan eenzelfde getal;de D.van D erel-Kam ar.Hoofdpl.v/h turksch-aziatieen geheelgetalisweereen gehe
clgetal,deD.
vaneengebrokengetalweereen'.gebz-okeng'
etal. sche district Libanon, z.z.o. vanBeirut,aan
De derdemaehtstrortel uiteengetaliseen ander de hellingv/d Libanon,900 m.boven zeenigetaldat tot de D.derdemacht verhevenhet veau, door vruchtbaar en intensief bebouwd
rasland omgeven ;8000 inw
eersteweervoortbrengt;zoozijnb.v de getal- terpe
renburg.
zStad ia den kreitsHalberstadt
len 1, 2 en 3 dederdemachtwortelsvan 1,8 en

27,daar zi
j,tot de derdemacht verheven,de van hetpruizregeeringsdistrictMaagdenburg,
laatste voortbrengen (1X 1X 1; 2X 2X 2 10 km .van Halberstadt,3130.
je.
Dereya.stad in Arabië,zie Derai
= 8 enz.). De bewerking waardoormen de De
rffllnger,(Georgri
derdemachtswortel uit een getal vindt,heet
jksvri
jheervon),eigenDerdepkaehtsvtol.teltrel
i:
king;men duidt den der- li
jkDörlling,generaal-veldm aarschalk in Brandemachtswortel uit een getalaand.hetteeken denburgschen dienst en een dervoornaamste
krijgshelden van denGrootenkeurvorst,werd
'p,
'z
' voor dat gètal te plaatsen: la,z' 8 = 2. geboren in Maart 1606.Eerstvol
gde hi
j de
E1k getal, dat een meetbaar getal tot Zweedsche vanen onder Gustaaf Adolf, en
derdemacht heeft,noemt men een volkomen later werd hi
j, als overbrenger der tijding
derdem acht, of eenvoudig een derde m acht. van de overwinning bij Leipzig (t642), door
Een geheelgetal,dat geen volkom en derde- Koningi
n Christina tot generaal-majoor be'
macht is (b.v. 15), ligt tusschen de derde- noernd. Na den vrede trad hi
j in dien rang
m achten van twee opeenvolgendegeheelege- i
n dienstbi
j den keurvorst Frederik W illem

Derivatie.

- 2i0
39 '.
'

van Brandenburg en onderscheidde zich in
de veldtochten tegen de Polen,Zweden en

Franschen door zijne dapperheid. Hi
j klom

Derti#jarige oorlog.

T

datzijditnietveelvuldiger doen dan andere
kleine diertjes,dieook gewoon zi
jn zich OP

bedekte plaatsen te verbergen.
tot gedurig hoogeren rang, en werd in 1670
D erm baell. Dist
c)
t64
va
het
arrih
2nkm2
.g
roothertoggeneraal-veldmaarschalk en in 1678 stadhou- do
m Saksen-W eim
groot,40,000
@
der van Achter-pommeren,en van hetprins- lnW ., 81 gemeenten. Hoofdpl.van het disdom Kamin.ook werd hijmeermalenmeteen trict D.,32 @km.z.z w. van Eisenach,aan de
gezantschap belasten kelzer Leopoldverhief Felda,1200 1nW .
hem in 1674 totri
jksvrijheer.TOtzijneschit- Derlnoptera, de Huidvliegers,zie aldaar.

terende wapenfeiten beàooren de verrassing
der Zweden aan de Havel en de verovering

Rathenau, waardoor hi
j de overwin(18 Jtzni
1675,) verder de inneming van Stralsund
(1678),en de winterveldtocht tegen Zweden
(1678- 1679).Hi
joverleed 4 Febr.1695.
Derivatie,alleiding,afstamming(vanwoorden); kri
jgsk,: zi
jdelingsche afwàjking van
projectielen; derivaten:in de scheikunde die
Van

14i1.1a- bi
i' Fehrbellin voorbereidde
##

Dermout.(lzaak Johannes)Nederl.predikanten schri
jver,geb teHoorn,31Jan.1777,
overl. 22 oct. 1867, stond te Alnersfoort,
Zutphen, Haarlem en Den Haag, en werd in

1817 hofprediker;hijschreef'Gescltiedenisder
Nederl.ffo-p.Kerk (metA.Ypey,1819- 27).
D eroetom ea.W ormfamilie van deordeder
Trilwormen (Turbellaria,J//lt/ltfpcpp/tx),mond
aan de buikvlakte,tonvormige pharynx,wier
voorste opening bijhetgeslacht J'
rbrteœ rond
verbindingen welke uit andere verbindingen en bi
j het geslackt Derostoml
tm een nauwe
door kunstmatig opgewekte chemische pro- spleet is; van het geslacht Anoplodilnnt leeft
cessen ontstaan zijn;zoo is b.v.hetuitwi
jn- de soort .z1..parasita parasitisch in llblothltria
geest of ethylalcohol door de inwerking van f'àfùîf/pdw eene wegens haar kleur merkwaarzoutzuur ontstaande ethylchlorzuur een deri- dige soort is Vorteœ riridis,die in slooten of

vaatvan wi
jngeest.

vijvers leeft;de groene kleur der huid n.l.is

Derivatie-rekening, dat deel der wiskun- het gevolg der aanwezigheid van bladgroen.
dige analyse, welke de functiën van een of
Dèroulède. (Paul)Fransch dicbter en po-

js,nam deel
meer grootheden op zoodanige wijzeinreek- litikus,geb.2 Sept.1846 te Pari
sen leert ontwikkelen, dat de wet,volgens aan den fransch-duitschen oorlog, geraakte
welke de termen derreeks wordeng'
evormd, bi
j Sedan kri
jgsgevangen,wistte ontkomen,

gevonden wordt en tevens hetoverzlchtover vocht vervolgens nog onder Chanzy en Bourhet beloop dezer reeksen wordt vergemak- baki,werd later president der Patriottenliga

keli
jkt; grondlegger dezerrekenmethode is
Arbogast,in Du calculdestftrïptxfïpo
z.
s(Straatsburg,1800).
Dermatoptera s.Fpo/c/llt
frïtïp,de Oorwor-

en een derheftigste ijveraarsvan den duitscherhaaten het anti-semitisme in Frankrijk,
sloot zich vervolgens bi
j Boulangerenvoorts
bi
j alle nationalistische stroomingen aan,had
m en.Insectenfamilie van de orde der Recht- tot 1898 herhaaldel
ijk zitting in de Kamer,
vleugeligen, ortltoptera, welke dof
)r de niet
enkeloverlangs m aar ook overdwars gevouwen achtervleugels een overgang vormt tusschen de Kevers en de Rechtvleugeligen ;
vooral de Onvolkomen gedaanteverwisseling

wi
jsthaar een plaatsaanonderlaatstgenoem-

beproefde in 1899 een staatsgreep totomverwerping der parlementaire republlek,enwerd
deswege a1s samenzweerder tegen de zeker-

heid van den staat verbannen; hi
j dichtte

soldatenliederen,tooneelstukken,romans,enz.
D err,Dêr of Deir. Hoofdpl van Beneden-

den. De oorwormen hebben een langwerpig Nubi
ë, aan den rechter Ni
jloever,200 km.
plat lichaam ,een van een hals voorzienen kop, boven Assuan,1200 inw .,dadelteelt.
die omgekeerd hartvormig is,en geen enkelDerti< arige oorlog.De oorlogdiein1618
voudige,maarrondegaamgesteldeoogen bevat, in Boll
emen uitbrak, zich allengs bijna tot
waaronder de uit een aanmerkeli
jk getalvan een europeeschen oorlog uitbreidde,bovenal
leedjes bestaande draadvormige sprieten ont- Duitschland teisterde, en in 1648 met den
springen; de tarsen der slanke pooten waar- vrede van W estfalen eindigde.
van het achterste paar het langste is,hebben
De voorgeschiedenis van den D.begintmet

e
lk drie leedjes; het langwerpig achterli
jf,
welks achterste gedeelte verbreed en onbedekt is,be
be
sndt
taat z
uic
thnegen ringen;bi
vi
jbeide
aan het einde van
seksen
het achterlijf een paar hoornachtige, gebogen,als de bladen eener tang naar elkaar
toe beweegbare uitsteeksels; dit werktuig,

dat zich vooralbi
j de mannetjes ontwikkelt,

het metden AugsburgerReligievrede (1555)
aanvangende tijdperk der tegenreformxtie;
genoemde vrede maakte in geenen deele een
eind aan de geloofsverdeeldheid en lostegeen
enkele der geschilpunten Op, en w erdslechtk
gesloten om voor het oogenblik de rust te
herstellen;enkele bepal
ingen waren derwijze
ingekleed,dat allerleiuitleggingen zich konden doen gelden,andere waren slechts door

dient als wapen,en tevens om deachtervleugels onder de bedekkendekleinevoorvleugels een derstri
jdende parti
jengoedgekeurd.Verte plooien. De meestalgeel- of bruinachtige der werd loordezen vrede alleen de Augsgekleurde soorten dezer familie zi
jn in een burgscheconfessie,niethetKalvinismegeduld.
getal geslachten over de geheele aarde ver- Velen der duitsche vorsten bleven in den
breid; de in Nederland voorkomendebehooren fel
len geloofsstrijd hetbeste middelzien om
tothet geslachtForpcttla;hetzijnlichtschuwe hunne eer-en heerschzuchtige oogmerken te
diertjes, die zich overdag in reten en gaten bereiken,zoodat gedurig nieuwefactoren van
verschuilen; wat de hen toegeschreven ge- staatkundigen aard degespannenverhoudingen
woonte om de ooren van slapende menschen in het duitsche gebied kwamen verscherpen,
binnen te kruipen aangaat, valt op temerken Scheen de hervormingsbeweging Op heteinde

Dertigj
arlKe oorlog.
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der 16de eeuw doorverdeeldheidinzichzelve Hongarije en metde prot.stenden van Oos-

eenigermate te verslappen,het katholicisme tenri
lk gewerkt;de graaf van Thurnplaatste
stelde alle Leschikbare krachten te werk om zich aan hoofd der geheele zaak; op 24 Mei
llet verloren gebied te herwinnen,daardoor kwam en de boheemsche stenden op hetstad-

de aanilangers der hervorming totgrootere llouderli
jk slot te Praag Lijeen en kozen uit
eensgezindi
leid envastere aaneensluitingnood- hun midden 30 directeuren ofbestuurdersder
zakende, tot ten slotte de zaak-Donauwörth staatszaken,en gaven deze volmachtom zooflen stoot gaf tot ltet totstandkomen eener wel binnen- a1sbuitenl aangelegenhedenzelf-

pl'otestalltsche unie (unie vanAhausen1608). standig te regelen;slechtsdrie bol
aeemsche

De zaak-llonauwörtll,een der dadeli
jke aanleiclingen tot den D.,komt op het volgende
neez'; llet protestantsche deetder bevolking
van de stadDonauwörth,naherhaaldeli
jkbli
gk
te heLben gegeven van ergernis overdeprocessiën van het klooster vanhetheiligekruis
aldaar,vergreep zich in1606aaneendierprocessiën,waarop Maximiliaanv.Beierenoplast

steden,Pilsen, Budweis en Krumlow,bleven
zienli
jk leger door de opgestanen op debeen
gebracht;inuusscheh werden alle voorslagen
totbemiddelingafgewezen.Beideparti
jen,zooweldeopgestanena1sdekeizerlijkeregeering,
zagen naar alle zijdennaarbondgenootenom;
de Bohemers kregen bi
jstand van de door

den keizer trouw ;in Juni wasreedseen aan-

v/d duitsclten keizer, de stad in 1607gestreng M ansfeld geleide prot.unie,achtten zich toen
tuchtigde, plunderde, verwoestte, haar van sterk genoeg om aanvallend op te treden,

haar rijksvri
jileid beroofde en bijhethertogdom Beieren inli
jfde. Tegenover de protestantsche unie vormde zich binnentweejaren
dedoorMaximiliaanvanBeierenaangevoerde
en voornameli
jk het kath.Zuid-Daltschland
om vattende katholieke liga,zoodatthansweer
twee georganiseerde parti
jen, de prot.unie
en hetkatil.tegenverbond,tegenover elkaar
stonden, hetgeen indirect het uitbreken v/d
D. Lespoedigde.De prot.unie,zwak, weinig
eensgezind: steunde geheel op den bi
jstand

rukten overwinnend voort,en bedreigdeweldraW eenen. Toen na Matthias'dood Ferdinand 11 deze opvolgde, werd hi
j door de
Bohemersdadeli
jk aikezetverklaard;tegeli
jkerti
jd werd hethoofd der unie,Frederik V
van den Plklz,door hen totkoning vanBohemen verheven (1619). Van dit oogenblik
af scheen hetonvermtdeli
jk dat door den
strijd des keizers om de boheemsche kroon
de protestantsche unie en de katholieke
liga, keurvorst Frederik V van den Pfalz

onmiddellijke oorzaak van de geweldigebotsing,waarin weldra bijna geheelEuropa betrokken werd,was de staatkundig-religieuze
stri
jd om den voorrang in de keizerli
jke erllanden.Hierlladden in 1609 Matthias in zi
jn
1Concessie''den oostenri
jkers,vooralechter
ltudolf.11 in zijn ?
,Majesteitsbrief''den Botlemerseenmenigtedegodsdienstigevrijheden
rakendeeischenmoeteninwilligen;oa.hadden
de protestanten het recht om zelf kerken te
llouwen verkregen;deuitoefening dezerrecht
en onderhielden de wrijving en de gisting
der gemoederen, zoodat de regeering herltaaldelijk tusschenbeide moestkomen,terwi
jl
alsdan beideparti
jenzichverongelijktachtten.
Toen ten slotte het voortbouwen aan twee
prot. kerken, te Klostergrab en te Braunau
wegensdedaarvanteduchtenongeregeldheden
van regeeringswege werd verboden (1614),

kon er aan twi
jtblen,dat in ditjevaldezaak
der protestantenbezwi
jkenmoest;wantMaximiliaan had een geoefend staand leger enhi
j
kon over de kas der liga beschikken,ook
dan,wanneer deligazelvezichonzijdig hield;
Frederik daarentegen had geen leger,maar
slechts gehuurde soldaten,die gereed waren,
hem op hetzelfdeoogenblikteverlatenwaarin
zi
jn geldmiddelen ultgeput zouden zijn, en
daarenboven was de lnrichting der unie zoo
gesteld, dat hi
j van haar noch geld,noch
b
e
t
e
eke
ne
n
de
n
bi
jstand kon verwachten.Zi
jn
eenige vertrouwbare bondgenoot was Bethlen Gabor van Zevenburgen. Hetinmiddels
onder Tilly aanrukkende leger der liga
onderdrukte eerst den opstand in het door
Silezië en Moravië gesteundeaartshertoqdom
Oostenri
jk, en versëoeg daarop Frederlk V
in den slag aan den W itten berg bijPraag,

van Hendrlk 1V, en miste,toen deze in 1610 en hertog M aximiliaan van Beieren, in
vermoord werd, elken vasten grondslag. De openbaren ocrlog moesten geraken.Niemand

brak in Bohemen een ware opstand uit.Demet 8 Nov. 1620, volkomen. Frederik vluchtte
ltunne verzoekschriften door den duitschen eerst naar Noord-Duitschland en vond ten
keiéerafgewezen boheemschestendenkwamen slotte een toevlucht in de Nederlanden;over

eigenmaclltig tePraagbi
jeen,enzondenhunne
htgevaardigden op 23 M ei1618,vergezeld van
een troep gewapenden,naar de zich op het
slot te Praag bevindende leden van hetBolleelnsche stadhouderscilap; twee der leden

de Bohemers en hunne partijgenooten in
strafbefening gehouden,terwi
jldegodsdienstvrijheid geheelen alopgeheven werd.
2et bondgenootschap van de opgestane

M oravië, Silezië en oostenri
gk werd eenharde

van laatstgenoem d lichaam , W illem Slavata

Bohelners met keurvorst Frederik van den

en Martinitz,benevens de secretarisvanSlavata, Fabricius, werden na een heftige
woordenwisseling uit een venstervanhetslot
geworpen, met welke gewelddaad de D.zijn
eerste pllase,den
Boheeéitseltestoorlog(1618-23)intrad.Onmiddelli
jk kreeg de opstand organisatie;zonder
voorkennis van denkeizerwerdeenregeering
vanstenden voorBohemen ingesteld,en tevens
aan een vereeniging methet prot.deelvan

Pfalz had totonmiddelli
jkgevolg,datdoorde
overwinnende parti
j de wraakoefening ook
tegen Frederik's land werd uitgebreid waardoor aan den boheemschen onmiddelli
jk zich
de Pfalzische oorlog aansloot. Reeds waren
troepen van Spanje,bondgenoot deskeizers,
onder Spinola denRijnpfalz,werwaartsMansfeld zich metzi
jn legerbegevenhad,binnengedrongen.M ansfeld en ChristzaanvanBrunswijk kwamen voor den gevluchten keur-

bertlg-iarlgeoorloK.
.

-- 2041 -ryj ..

Dertigj
*-arige oorlog.

-

vOrst op, wiens ongelukkig land intusschen Op kosten des landsen van zi
jne bewoners,
zwaar genoeg van de ongeordende leger- door berooving van kerken en kloosters,van

benden dezer bondgenooten te li
jden had.De
unie, niet aan.voprtzetting van den stri
jd
denkende,lostezichjuist in dit beslissende
ti
jdperk op. Alsnu rukte Tilly,om de over
Frederik V uitgesproken ri
jksachttevoltrekken,op naar den Boven-plalz.Plotseling echter verscheen de gevluchte keurvorstweder
in den Pfalz;weldra kwam hettoteentreffen
en bijW iesloch leed Tilly tegenMansfeld en
een anderen pfalzer parti
jganger,markgraaf
GeorgeFrederik van Baden-Durlach,een belangri
jke nederlaag,27 April1622.Tilly verloor etteli
àjkeduizendman;zijnetegenstanders
wisten ec ter van hunne overwinning geen
gebruik te maken; de markgraaf waseen
slecht veldheer en Mansfeld niet zeer inschikkeli
jk;zijscheiden alzoovan elkander
en werden daaropiederafzonderlijk geslagen.
Daarentegen vereenigden zich deaanvoerders
der door Spinola achtergelaten spaansche
troepen, Gonzalez en Cordova,metTilly,en
beiden volgden daarop den markgraaf,die
zich tusschen Heilbron en W impfen legerde,
op den voet. Zi
j grepen den markgraaf bi
j
W impfen aan,en sloegen hem na eenen hardnekkigen stri
jd niet alleen volkomen,maar
verstrooiden ook zijn Ieger; de markgraaf
zelf was genoodzaakt zijn heil in de vlucht
te zoeken en begaf zicllnaar Stuttgartbi
j
den hertog van W ïirttemberg.Dezeslagwas
zoo veelte noofllottiger voor de verliezers,
daar toen juistalle uitzicht voorhanden geweestwas,dat ook de hertog vanW ûrttemberg de wapenen voor de zaak der protestanten zou opvatten. Na de nederlaag bi
j
W impfeh zou het onstaatkundig van den
hertog van W iirtt geweest zi
jn,zich in den
krijg te mengen.
Mansfeld,bi
j wien zich keurvorstFrederik
bevond, deed,na den op 26 April(of6 Mei
van den nieuwen stijl)bijW impfen geleverden veldslag,een zeerstouten tocht,om zich
met Christiaan van Brunswi
jk, die middelerwi
jl een nieuw leger verzameld had,langs
een grooten omweg te vereenigen endaarbij,
zoo de gelegenhefd zich aanbood, de zeli'
zuchtigeen verraderli
jke staatkunde van den
landgraafLodewi
jk van Hessen-Darmstadtte
straffen.Hetlaatste gelukte hem,terwi
jlhij

geesteli
jkenenwereldli
.
jkenzonderonderscheid,
gevoed en betaald, maar o0k door het uitzicht op Luitzeervermeerderd.Hijzelfberoemde zich op het randschriftder munten,
die hij uit het gouden standbeeld van den
lleiligen Liborius in Paderbol'
n llad laten
slaan,op zi
jne roofzuchtigewoede,ennoelnle
zich op deze munten: ,,Gods vriend en der
papen vi
jand''.
Nadat hij zijn rooflegeraanmerk-eli
jk versterkt llad, trok hi
j in Mei1622 doorhet
gebied van Fulda indeW etterau,dochrichtte
thans zi
jnen tocht naar deMain.ookbijdeze
g'elegenheid bewees hi
j we1 een roofr
'idder
lna'
argeen veldheer te zijn Toen namelijkde
keurvorstvanMentzuitvrees,dathetzi
jnland
even alsW estfalengaanzou,de Spanjaarden
en Beierschen te hulp geroepen had,had hij
(lezen, die in aantalverre de overhand over
zijn leger hadden en door een Cordova en
Tilly aangevoerd werden,moeten ontwijken,
en tot elken pri
js getrachthebben zich met
M ansfeld te vereenigen.Het laatste had lichteli
jk op den recllteroever van den Ri
jn
kunnen geschieden, zoo Christiaan de bergstraat Opgetrokken ware, in plaats van <
1n
zi
jn stelling den langs den linker Ri
jnoever
voortrukkenden Mansfeldaftewachten.Christiaan, die rondom Franki
brt alles verwoest
had,was bi
jHochstgelegerd,toen op 20Juni
1.
622degeoefendstetroepen van dien ti
jdhem
denslagaanboden.
Hi
jhaddienopgeenerleiwijze
moeten aannemen, wanthi
j kon alleen drie
slechte en slecht bediende kanonnen tegen de
achttien ten deele zwarestukkengeschutvan
Tilly overstellen, en ook zijne ruiteri
j was
slecht,omdatde gegoeden hem a1s een soort
van rooverhoofdman vermeden,en dezen in
dien ti
jd bijvoorkeurtepaarddienden.Hi
jhad
ook den slag zeer goed kunnen ontwijken,
daar eene brug over de Main;hem denovertochtnaardenanderenoevermogelijk maakte.
Fli
jbezatechtermeerridderlijkheiddankri
jgsbekwaalnheden. en haalde alzoo zichzelven
eene nederlaag op den hals. Zijn voetvolk
streed zesuren lang met veel éapperheid:
doch dithad geen andergevolg, dan dat de
nederlaag zijns legersdes te bloediger werd.
De helftzi
jnertroepen bleefop hetslagveld,

weliswaar snelgevlucht,doch zi
jvielen den
vi
jandelijken troepen in handen,en werden
gevankeli
jk naar Mannheim gebracht,alwaar
Frederik V hen hoielijk behandelde. Na
omtrentvier weken werhen zi
j, op dringend

de bergstraat, alwaar htjzich metMansfeld
vereenigde.De laatste omstandigheidbewi
jst,
dat Christiaan reeds vroegerzich zeer goed,
ofschoon dan ook meteenigverlies,metMansfeld had kunnen vereenigen.

op drageliike voorwaarden weder in vri
jheid
gesteld. Vansfeld moest reeds op 30 Mei
weder van Darmstadt terugtrekken, omdat
de Beierscben en keizerli
jken van zi
jne afwezigheidgebruikmaaktenenMannheim poogden te bezetten.
Gedurende dezen ti
jd was Christiaan van
Brunswi
jk in W estfalen, vooral inMunsterland en in het Paderbornsche heen en weder
getrokken, en had zijne benden nietslechts

van Brunswi
jk en Ernst van Mansfeld, bi
j
wie zich ook de keurvorst Frederik bevond,
kraszelfs na den slag bijHöchst nog tegen
Tilly opgewassen.Deze hieldindeomstreken
van Straatsburg en in dennoordelijkenElzas
op de vreeseli
jkste wi
jze huis,toenplotseling
koning Jacobus 1 zijn schoonzoon (Frederik)
overhaalde,om van den stri
jdinhetveldafte
zien, en alzoo het ofer der trouwelooze
staatkunde te worden,waardoor Jacobuszelf

uit Mannheim plotselingsnaar Darm stadt op- van de overigen werd een deet verstrooid of
rukte,om den landgraaf en dienszoonin hun kwam in de M ain of in de moerassen om het
eigen residentie op te lichten.Beiden waren leven;met het overschottrok Ohristiaan naar

verlangen van het duitsche vorstencollege,

Het protestantsche leger onder Christiaan
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om den tuin Nverd geleid. Jacobus liet zich vervolgens op 4 Nov.af. Frankenthalwerd
door de Spanjaarden metdeverzekeringmis- in ditjaar nietmeerl'
ngenomen.Daarentegen
leiden, dat,wanneerFrederik zich vernederde, breidde Til
ly zi
jne kwartieren tot in de
den stri
jd lietvaren,en zi
jnlandslechtsgoor W etterau uit. Dezeomstandigheid en deinval,

een kortentijdaandenduitsch-keizeroverliet, die later door Christiaan van Brunswijk in
deze hem vergeven en zi
jn land terug geven W estfalen beproefd werd, dienden den
zou.Deze grove misleiding nam Frederik voor keizerl
i
jken en liguistischen heeren totvooreene welgelneende Lelofte aan. Daarop werden onder Jacobus m achtelooze bewilliging
te Brussel onderhandelingen aangeknoopt,die
echter totnietsleidden.Reedsgedurendedeze
onderhandelingen droeg keizer Ferdinand,

wendsel om zich ook aan de W ezer uit te
breiden en aan den oorlog eenegeheelnieuwe
wending en gedaante te geven.

teneinde hetverpande Opper-oostenri
jkterug
te Lekomen, zonder de keurvorsten en het
rtjk in aanmerking te nemen,de keurvorstelijke waardigheid van Frederik, benevens

waren alreeds de landen van den noordfluitschen nedersaksischen kreits doorinlegering der liga-troepen in den oorlog betrokken;
daar deze troepen nietaf
kedankt schenen te

Netlel'
saj.sz
,
sch-deelkselleppl-/f
?g(1625-30).0edurende de vtlandeli
jkheden in den Pfalz

de Opper-pfalz,aan M aximiliaan vanBeieren zullen worden,dachten de landen,waarinzi
j
op. ln Juli ontsloeg Frederik den graaf van zich ophielden,met bezorgdheid aan verweer,
M ansfeld en prins Christiaan plechtig uit en traden daartoe in verbinding m et koning
zi
jn dienst,terwijlhijhun ried om methunne Christiaan IV van Denemarken,diealsbezitter
hulptroepen hier of daar een toevluclltsoord van Holstein t0t de stenden van dezen kreits
te zoeken. Toen beiden uitdePfalzaftrokken, behoorde.Genoemde vorst,dieinzi
jnkoninkzetten Gonzalez en Cordova met de Span- ri
jk Denemarkenveelbeperkter,afhankelijker

iaarden hen na,haalden hen in en leverden en armer was dan in zijn duitsche her-

##

hun een bloedigen slag, w aarin Christiaan togdommen (Sleeswi
jk en Holstein) en deseen arm verloor.De laatste vluchtte meteen ti
jds in Europa groot aanzsen bezat,
deel der zijnen naar Nederland, Mansfeld knoopte daarop m et andere europeesche
zocht zich in Oost-Friesland tebergen.Keur- lnogendheden, Frankri
jk, Engeland en de
vorst Frederik had zich weliswaar laten Nederlanden, betrekkingen aan; allen, naoverhalen Om hen te ontslaan,deels om dat i
jverig opdetoenemendemachtderverbonden
hi
j zich op dedoordeSpanjaarden aanzijn duitsche en spaansche Habsburgers, zeiden

schoonvader gedane belofte verliet,dat zi
jn
land slechts voor hem in beslag zougenomen
worden, lnaar had zich daarbij ook door
medelijden metzi
jn arme onderdanen en na-

bijstand in troepenenz.voordenverderenoorlogtoe(t625).Een oogenblikschenendevooruitzichten der overwinnende parti
j tegenover
zulk een europeesche bondgenootschap donburep laten leiden, die door M ansfelds en ker; van twee zi
jden echter kwam weldra
Maximiliaans huurlingen even vreeseliik mis- redding; ten eerste trokken Frankri
jk en
handeld werden
:'
, als door de Spanlaarden
en Tilly's Beieren en Kozakken. Reeds in
Aug.zag Frederik in,hoe schandelijk hij en
zijn schoonvader misleid waren. Vi
jverliet

Engeland, daartoe door eigen binnenl.verwikkelingen gedwongen. zich terug;voorts

kreeg de keizerlijke partij een nieuwekracht
op hare zi
jde, W allenstein. Deze brachtin

daarop nogmaals zi
jn land,begafzich eerst 1625 voor den geheel van middelen ontnaar Sedan biJ den hertog van Bouillon,en
keerde vervolgensnaardeNederlandenterug.
Tilly voltooide thans de verovering van
den Beneden-pfalz, alwaar zich nog eenige
Pfalzersin de versterkte plaatsen verdedigden. Drie steden vooral m oest Tilly eerst

blooten keizer een krachtig leger in hetveld
en trok hiermede nevens Tilly tegen NoordDuitschland op. Tot geluk voor de protestanten Waren ook Tilly en W allenstein niet
eensgezind. Geen van beiden wildeden andere
als opperbevelhebber erkennen ; W allenstein
veroverd hebben voor dathijer aan denken weigerde zelfs, om acht duizend man aan
kon om den protestantschen godsdienst in den Tilly af te staan, enbeidelegersrukten voort
Beneden-pfalz op geli
jke wlze uitteroeien, zondereen bepaald overeengekomenplan.Daar

a1s zulks omstreeks denzelfden ti
jd in de men in dien ti
jd bi
j hetbegin van denwinter
Ogper-pfalz geschiedde. Deze steden waren veilige kwartieren betrok,sloegen de proteHeidelberg,M annheim en Frankenthal Eerst stantschebondgenooten gedurende dien ti
jd
tastte Tilly Heidelberg aan. Hi
j werd in dit een congres voor,hetwelk ook werkeli
jk te
oogenblik door troepen versterkt, die de Brunswi
jkgehoudenwerd.W allensteinvoerde
bisschop van Passau en Straatsburg hem toe- echter bi
j deze gelegenheid, zonder voorvoerde.De bevelhebberderpfalzischetroepen weten van Tilly en den keizer,zulk eentaal,

in Heidelberg,vanderMerven,deedalskrijgsman alles, wat hij aan het hoofd van den
ongebonden troep, die onder hem diende,
doen kon; hi
j verdedigde de stad met
nauwelijks tweeduizend man tot op 15--16
Sept. en hield zich, ook nadat de stad storm enêerhand was ingenomen,nog tot op den

19en in hetkysteelstaande, Daarop gafhij
het op redelpke voorwaarden over. op 2ô

dat men zi
jne handelwàjze slechts met die
vergelijken kan,welke in lateren tàjd Bonaparte tegenover de zwakken voerde.Hetwas
duideli
jk datW allenstein,diereedstoenvoor
zich een vorstendom hoopte te veroveren,de
onderhandelingen niet ernstig meende,terwi
jl
de keurvorst M aximiliaan en zi
jn veldheer
niet ongenegen waren,om eene overeenkomst
te trefen. Toen in hetvolgendejaAr (t626)
de veldtocht weder geopend werd,nam W allenstein zijne richting oostwaarts, terwi
jl

Sept. tastte Tilly den engelschman Horatio
deVereaan,die M annheim verdedigde. Deze
moest rpeds op 1 Nov.kapituleeren, en trok M ansfeld, in plaats van met de Denen ver-
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eenigd Tilly's leger op te zoeken,doorM ecklenburg naar de Elbe trok, om langs deze
rivier in Silezië en Bohemen te dringen,aldaar den oorlog over te,brengen en Bethlen.
Gabor opnieuw in het veld te roegen.
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keerde zich daarop tegen de aan de Oostzee

gelegen steden; in deze laatste krijgsonderneming werd hi
j echter gestuitdoordeheldhaftige verdediging van Stralsund,het beleg
van welke stad hi
j in Aug.1628 opbreken
moest; alsnu drong hi
j op vrede metDenemarken aan,die ook werkeli
jkop12Mei1629
te LïiLeck gesloten werd.Christiaan IV kreeg
daarbijdeveroverdelandenHolstein,Sleeswijk
en Jutland terug;daarentegen moesthi
jzich

ln het westen,alwaar eindelijk Christiaan
IV bi
jhet leger verschenen was,vormde zich
desti
gds dehertog Bernhard van Saksen-W eim ar,naast Chri
stiaan van Brunswijk,totde
groote rol,tliehijlatervelejarenlangindezen
oorlog sllelen zou.Hi
jstondtegeli
jkmetChris- verbinden vanverdereinmengingin den oorlog
tiaan van Brunswi
jk aan het hoofd van een af te zien. lniusschen had de door fanatieke
legerin W estfalen. De laatste werd desti
jds raadgevers beheerschte keizer 6 llaart 1629

ziek,en het behoort tot de ongelukkige toe- het restitutie-edictuitgevaardigd,datalledoor
vallen, w aardoor de verdedigers der prote- de protestanten sinds 1552 in bezit genolnen

stantsche zaak omstreeks dezen ti
jdgetroffen
werden,dat Cllristiaan in Mei1626 juist op
llet oogenbl
ik stierf, waarin zi
jne dolle verlnetelheid van eenig nut had kunnen zi
jn.
ondertusschen w asM ansfeld door M ecklenlllrg naar de Elbegetrokken.Hiihadtevoren
versterking van Christiaan IV ontvangen,
onder.wiens bevelen hi
j en Christiaan van
Brunswi
jk stonden, sedert beiden door den
engelschenkoninguitdrukkeltjkindienstwaren
genomen. RFallenstein kwam hem bijdezen
tocht voor en nam Zerbstin,terwi
jlhi
j te
geli
jkerti
jd den overste Altringermeteene
legerafdeeling ter verdediging der brug van
Dessau afzond HCer hadden daarop de

eerste aanmerkeli
jke gevechten plaats, die,
ook zonder de niet lang daarna gevolgdenet
lerlaag van Ohristiaan IV te rekenen,het

1()tvan Duitschland beslisten.Nadatnameli
jk
Mansfeld tweemaal (op 9 en 11 April)een
vergeefschenaanvalopdebtjdebrugvanDessau
aangelegde schansen gedaan had,poogde hi
j
den overste Altringer in te sluiten ;dezebehield echter zi
jneverbindingmetW allenstein,
die eenen derden aanval van Mansfeld voorkwam, door met zi
jn geheele leger aan te
rukken.Daarop voerde M ansfeld, voor wien
de aankomst van W all
enstein en zijne troepen verborgen gebleven was, op 25 April
1626 zijn legernogmaalstegendevi
jandellke
schansen aan;zoodra hi
j echter zag,dat hij
met het geheele leger Van W allenstein te
aan.
We
an,
llens
teinhi
kampen zou
hebb
nam
j een spoedigen
terugtocht
volgde hem echter op den voet,en joeg het geheele leger
van M ansfeld uiteen, zoodat deze volgens
sommige berichten van zi
jn 20.000 man
nauweli
jks5000overhield;de overigen bleven
deels op het slagveld,werden deelskri
jgsgevangen gemaakt,of liepen

geesteli
jkegoederenterugvorderde.Hetterugtreden van den deenschen koning van de
deelneming aan den stri
jd der protestanten

bood den keizer een gunstigegelegenheidom
dezen maatregel door te voeren. Terzelfder
ti
jd echter datdaarmede een aanvang werd
gema
'akt beroofde keizer Ferdinand zich Van
ztjn krachtigsten steunpilaar; de 0p W allenstein en de doorhem bevochten keizerl
ijke

souvereiniteit ijverzuchtige vorsten der liga
wisten op een keurvorstendagteRegensburg,
in 1630, den zwakken keizer te bewegen
W allenstein te ontslaan.
Zuleeh clteppr/p.g(1630-35)Engeland,Frankri
jk en de Nederlanden stelden omstreeks
dezen tijd alles watin hun vermogen was in
h,twerk om denkoningvanZweden,Gustaaf
Adolf,over te halen de taak op zich tenemen
die de deensche koning nietinstaatqebleken

was te volbrengen ;metbijzonderenpverhad
in deze richting de verbitïerdevi
jandvanhét
huis Habsburg,defranschestaatsleiderRichelieu, gewerkt; van dezen laatste was het

echter ondenkbaar dathi
j de protest.zaakin
behalen;GustaafAdolfzou misschien inzijn
geestdriftvoor de prot.zaakdewaredrijfveer
Duitschland de overhand wenschte te zien

der fransche staatkundeoverhethoofd hebben
gezien; m aar Oxenstierna doorgrondde haar
volkomen en was daarom uitermate voor-

zichtig in zi
jn onderhandelingen metFrankrijk,hoewelzi
jn koning ten zeerste behoefte
had aan het fransche geld,en de fransche
politiek alleen de Polen tegen Zweden in
bedwang hield.Overigensbleek dezweedsche
koning niet slechts ten volle genegen zich in
de
dui
tsn
che
artdaartoe
r
eeds
va
te zaken te m engen,m aHe
voren vast besloten.
voort-

schri
jden derkeizerliike enkath.heerschappi
j

tot W allenstein tot aan de Oostzeekusten en het door W alover.M et het overschot trok M ansfeld naar lenstei
n ontworpenplaneenerkeizerli
jkeheerde mark Brandenburg,en stierf 30 Nov.1626; schappi
j over genoemde zee hadden daarenzi
jn parti
jgenoot Bethlen oabor slootvrede boven den zweedschen koning sedert den
met W allenstein.
laatsten ti
jd sterkverontrust,daarhi
jevenzeer
Intusschen had Tilly den koning van Dene- naar de opperm acht over de Oostzeestreefde

marken bij Lutter verslagen (27 Aug.1626) en verder bi
jhetvoortdringenvanhetkathoen was heer en meestervan bi
jna den ge- licisme in Noord-Duitschland zi
jn eigentroon

heelen nedersaksischen kreits geworden. In door de kath.W asa's in Polen bedreigd zag.
1627 rukten nu Tilly en W allenstein gemeen- Reeds in Juni 1629 hadden de zweedsche
schappeliiknaarHolsteinop;hunneonderlinge stenden het verklaren van (len oorlog aan
naijver llet echter niet lang samenwerking Duitschland goedgekeurd,en aangeboden om
toe;W allenstein veroverde Sleeswi
jk enJut- een vloot uit te rusten;in 1630 werden de
land (hetvasteland vanDenemarken),verjoeg omstandigheden in Duitschland zoo gunstig
dq hertogenvanMecklenburg,metwierlanden en Richelieu's aanbiedingen zoo uitlokkend,
hl
J daarop door den keizer beleend werd,en dat Gustaaf Adolf zich gereed maakte tot
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s
een
ous
taaif
lfme
tn. 4 Juli 1630 ver13.
000 m an 0P het
eiland Usedom,juistti
jdensde zittingenvan
den bovenaangehaalden keurvorstendag te
RegensLurg Een gunstiger oogenblikhad hi
j,
voor de poging om zi
jrlgeloofsgenooten in
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voerde,zî
jnensoldatenveroorloofde degrootste wreedheden te plegen, terwi
jl Gustaaf
Adolf2zoo lang hij een legerhad,datalleenli
jk u1tZweden bestond,en hi
j inprotestantsche streken vertoefde, zeer strenge krljgs-

tucht hield. Later, toen ook het zweedsche
Dllitschland hulp te Lrengen,nietkunnenuit- l
tl
eige
e rvagr
no
de
ot
nendeels uit zulke lieden bestond,

k'iezen,dltn den tijd gedurende dezitting der
kri
jgsdiensteenberoepmaakten,
ke.lrvolsten te zegensburg. r
l'en einde zi
jn e11 toen de Zweden in katholieke landen binMecltlenburg, alsmecle llet uitgezogen Pom- l'
ïen drongen, was de orde bi
j hen slechts
meren en Brandenburg te sparen, had de weinig beter dan bi
j de k-eizerlijke troepen.
keizerli
jke generalissilnus,svallenstein,reeds Voor het overige waren de vorderiugen
sedertgeruimentildzi
jnhoole
dlegerinmidden- van Gustaaf Adolf ook daarom des tesneller
en zuideli
jk Duitschland verdeeld en daaren- dewijl op hetoogenblik zàjner landing geen
boven 00n aanmerkel
i
jk aantal troepen naar derkeizerlàjkeofliguistisclle bevelhebllerszoo
ltalië gezonden,voor den stri
jdmetFrankri
jk veel troepen bi
jeen had, dat lli
j tegen het
om Mantua.Hi
jzelfwachtte,niet vervanhet zweedsche leger.hetwelk spoedig tot vijfpn
oorlogstooneelverwi
jderd,zi
jn ontslagal,dat, twintig of dertig duizend man aanwies.in
hem dan ook in September gegeven werd. het open veld bestand had kunnen zi
jn.TorDe gehuurde troepen, die onder het bevel quato Conti,die met zestien duizend man de
van Arnim naar Pruisen gezonden waren, kusten der Oostzee m oest beschermen,moest
liepen aldaaruitelkander.Dekeizerzelfnam , zi
jne troepen te zeer verdeelen,o1n ietsgena de verwi
jdering van W allenstein,de ver- wichtigs op eene enkele plaats te kunnen
plichting op zich,om niet meer dan veertig- ondernemen.Götz enTiefenbach dekten Silezië
dllizend man troepen in dienst te houden, met achtdui
zend man,opdat de koning,bi
j
terwijl Tilly dertig duizend man liguisten in wien zich de boheemschegraafThurn bevond,
diensthield.W allellstein'sbevelhebbers waren niet langs de Oder tot in het hart der keiallen meer aan hem gehecht, dan aan den zerl
i
jke erianden zou doordringen.Meteen
keizer, en dientengevolge behield W allen- gel
ijk doellag Maradasmeteen even groot
stein,toen Tilly totopperbevelhebbervanhet leger in Bohemen.Tien duizend W alen stonkeizerli
jke leger Lenoemdwerd,altijdnogeen den in den Pfalz.Montecuculi hield met een

grooten invloed op de krijgsondernemingen.
Dit bli
jkt ten duideli
*
#
ikste uitArnimsgedrag.
Arnim was ofhield zich ontevreden,toenhl
j
Pommeren en de Mark,alwaar totnogalti
jd
iets af te persen w as, ontruim en en naar de
Polen trekken m oest! die hem niet li
jden
mochten,en bi
jwiehtnietsvondom televen.
Hi
J
'legde daarom zi
jnpostnederenbegafzich
naar zjne goederen i
n hetBrandenburgsche,
De betrekking tusschen hem en zijn voormaligen opperbevelhebber hield echterstand,
geli
jk dan ook W allenstein metalle legerhoofden van zi
jn vroegerleger in bestendige

gelijk aantal keizerli
jke troepen Zwaben en

stand vond hi
j echter bijzijnzwager,George
W ilhelm van Brandenburg en Johan George
van Saksen.Binnen weinig tijdhadhijechter
Noord-Duitschland van keizerli
jketroepenge-

einde de onderhandelingen metFrankrijk en
Engeland tebesturen,zicheerstlanginSkraal-

den Elzas bezet.Het liguistische leger onder
Tilly,datmen op dertig dtlizend man begrootte,
was ver van het eerste oorlogstooneelin den
Opper-pfalz, Frankenland en in W estl'
alen
verdeeld. 0ok werd er tot in october geen
opperveldheerin W allensteinsplaatsbenoemd.
Gustaaf Adolf bepaalde zich vooreerst,om
zich het bezit van Pom meren te verzekeren
en de vreeselijke verwoestingen,die Oonti's

troepen pleegéen, te beletten. Hi
j poogde
daarbij vruchteloos de keurvorsten George

W illem van Brandenburg en Johan George1
briefwisselillg bleef. Arnim werd later door van Saksen over te halen,om zich met hem
den keurvorst van Saksen tot opperbevel- voor de evangelische leer teverbinden. Deze
hebber zijner troepen benoemd. Hij speelde lleiden hielden zelfs in het begin dehertogen
bijdezegelegenheideenebli
jkbaartrouwelooze van M ecklenblzrg terug,om hunne onderdanen
rol;wanth()diende te gelijk zi
jn vroegeren tot tegenstand te roepen.W el had men getracht, de beide Mecklenburgsche hertogen,
bevelhebber en hetrijk.
Gustaaf Adolfbezetteallereerstdeeilanden daar men te Regensburg W allenstein geensUs
edom
b
edr
i
jvenehoo
nW
pte
ollin;na deze eerstekrijgs- zins als rechtmatig bezitter van M ecklenburg
hàjop den bi
jstand van alle had willen erkennen,met den gunstigen uitprot. vorsten, a1s wier bevri
jder hij optrad. slag van een gerechteli
jk onderzoek tetroosEchter, reeds den hertog van Pomlneren ten, m aar men maakte geene toebereidselen,
Bogislaw XlV, die verklaarde zich onzijdig om hen voorloopig weder in het bezit te
i sloten daarom een verdrag met
te willen houden,moesthijmetgeweld tot stellen. Zi#
een bondgenootschap dwingen,en slechts de den zweedschen koning en deze trok inSept.
stad en het aartsstif'
t M aagdenburg,Hessen- van Stettin naar Mecklenburg. Hier llielden
Cassel en Saksen-W eimar schaarden zich zich ondertusschen de keizerll
gkenin Rostock
dadeli
jk aan zi
jn zijde;den grootsten tegen- en W ismar staande,daar Gustaaf Adolf,ten
sond ophield en vervolgens eenen aanval op
Conti deed, die zich biJ Garz had gelegerd.

zuiverd.Op deinbezitnemingvanStettinvolgde Daar deze laatste door Tilly niet behoorlijk
die van Damm en Stargard.De voortgang gesteund werd,gelukte hetdenZwedeneinhe
der Zweden werd nog vooralbegunstigd,door 1630 uit geheel Pommeren,behalvede steden
dat de italiaan Torquato Conti,die over het Kolberg en Greisswolde,de keizerli
jke troe-

k-eizerlijke leger in Pommeren het bevel Pen te verdri
jven.
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Het eerste gevolg der overwinningen van
het zweedsche leger,die onderdem oeili*i
te
#ks
omstandigheden behaald waren,bestonddaarin,
dat Gustaaf Adolf uit Engeland onderstandsgelden ontving,en de l'
ransche gezant Char-

nacé eindelijk na vele bezwaren en lang aarzelen in naam van Richelieu een verdragm et
hem sloot. ln het verdrag, dat op 13 Jan.

1631 te Bàrwalde voor zes jaren gesloten
schen koningvoorhetafgeloopenjaarhonderd

w erd, beloofden de Franschen den zweedtwintig duizend, en voor e1k volgend vier
honderd duizend daalders aan ouderstandgelden te betalen,nadat Engeland hem reeds
te- voren zestig duizend pond betaald had.
Daarvoor verbond zich de koning,eensdeels
om ten minste 30,000 man voetvolk eu 16,
000
ruiters in het veld te brengen, en voorts
te dulden dat de Franschen m ede de invloed
uitoelbnden op deduitsclle staatsverheudingen
Gustaaf Adolf beloofde den katholieken gods-

pertigj
*arige oorlog.

genomen een bondgenootschap metZweden
af te slaan en daarentegen een onderlingverbond tedi
st
luiten en een defensie-leger uit te
rusten;
besluit k0n echter niet worden
uitgevoerd bi
jaldien Saksen, de eenige onder
de bondgenooten die een leger verm ocht llit
te rusten,bet verbond wederyverliet;om dit
te bewerken werd de keurvorst door Tilly
in naam des keizers onder bedreigingen opgevorderd; het weigerend antwoord diende
Tilly a)s voorwendsel om Saksen binnen te
vallen en deed hem het besluit nemen alhet

mogeli
jke te doen om eerst,Maagdenburg en

vervolgens Leipzig en Jvittenberg te verlneesteren.Door hetdralen vandekeurvorsten
van Brandenburg en Saksen met hetbepalen
van hun houding,waaromtrent GustaafAdolf

zekerheid hebben moest voor hi
j hetinge-

slotenAlaagdenburgtehulpkon kom en,ging de
g'
unstige tld voorhetontzetdierstad verloren

en viel zi
j20 Mei163t in handen van Tilly,
dienstopdeplaatsendiehijinnemenzouytelaten waarop zij geheel verwoest en uibgemoord
bestaan,en de leden der liga de onzi
gdigheid werd; Brahdenburg werd daarop door den
toe te staan,evenwel onder voorwaarde,dat zweedschen vorst gedwongen zich bij hem
zi
j dieverlangdenenookzelveninaclltnamen. aan te sluiten? Saksen werd door Tiliy zelf
ln M aart1631veroverden deZweden Kolberg genoodzaakt ztn toevlucht bi
jGustaafAdolf
en in April Frankfort aan de Oder,terwi
jl te zoeken, zoodat beide einéeltik hun voorTilly Wachtte, totdat Kolberg en later ook nemen om zich buiten den strijd te houden
de lang verdedigde vesting Demm in ingeno- lnoesten opgeven. Met de contingenten der
men was,voor hi
j metzijn legerinMecklen- nieuwe bondgenooten versterkt dwongen de
burg of Pommeren verscheen.Er verliepen Zweden Tilly,dietoenmaalsLeipzig belegerde
versclteidene m aanden, voor dat Tilly het bi
j Breitenfeld toteen veldslag,en brachten
opperbevel over het geheele duitsche leger heln op 17Sept.1631.een vernietigendenederverkreeg;vervolgens had hi
jti
jd noodig,om laag toe.ln dezen slag,die vàjfuren duurde,
dit leger bijeen te trekken,en eindeli
jk zag werd Tilly's geheele leger zoo goed als verhi
j in, dat.hiieerstzi
jn rug dekken moest, nietigd,l1'
ljverloor alz'
tjn gesclk
utendehelf'
t
alvorensnaarvecklenburgtekunnenopbreken. van zi
jn levende stri
jdkrachten;ook hijzelf
lli
jkonnamelijkdenkeurvorstvanSaksenniet zou,toen eenritmeester,Iaange Fritsgeheeten,
meervertroawen,sedertdepausdienstweeden i
lem in zi
jn machtkreeg,doordeze zi
jn omzoon het aartsbisdom M aagdenburg ontnomen gebracht,zoo niet hertog RudolfM aximiliaan
en dit aan den keizerli
jken prins Leopold van Saksen-luauenburg hem door een welgeW illem geschonken had.Tilly eiscllte daar- mi
kt schot van zi
jn vàjand had bevri
jd. De
om de vestingen M aagdenburg, Leipzig en geleden nederlaag was zoo volkom en,dathet
W ittenLerg tot grondslag zi
jner onderne- in het eerst allen schijn had,alsofhet met
mingen aan de Elbe. Door het binnenrukken

zooveel inspanning verk-regen overwicht t
les

Oder, was hij genoodzaak
-t in Jan.1631.de
laatste'stad m eer te naderen, en men had,
toen de beide legersnietmeer dan achtmi
jlen van elkanderverwi
jderd waren,een be-

de kri
jgskunde dierdagen belangri
jk,omdat
de nieuwe bewegeli
jke taktiek,de vechtwi
jze

l-an Gustaaf Adolf in Brandenburg en vooral keizers en der liga op eenstenvollezou wordoor diens tocht naar Frankfort aan de llen vernibtigd.Overigens was dezeslag voor

der Zweden,over de door Tilly nog gevolgde
verouderde spaansche triomlberde' verder
slissendenslag verwacht;plotseling echternam was met dezen daz het protestantisme, tenTilly een andere richting,trok van Branden- minste van Noord-Duitschland, gered en het
burg over Nauen en Ruppin naar de M eck- restitutie-edictdaar vernietigd. Aan Gustaaf
lenburgscho grenzen, en verscheen 6 M aart Adolflag het niet,dat desti
ldshetprotestanvoor Xieuw-Brandenburg ; deze stad werd tisme geen volledige zegepraal behaalde ea
echter door deZweden,hardnekkig verdedigd, aanden oorlog geen einde werd gemaakt;clit
waarom Tilly na de inname de geheele be- was vooraltoe te schri
jven aan desaksische
zetting lietneersabelen;voorts'brak hijter- staatkllnde.oustaaf Adolf liet hetintusscllen
stond op naar Maagdenburg.De zweehsche aan het saksische leger onder Arnim over
vorst meende nu dat zoowelSaksen alsBran- om door de Lausitzen BohemennaarM oravië

dellburp,wier stamhuizen aanspraken op het
aartsstlftMaagdenburg lladden,zich aan zàjn
zi
jde zoude scharen.teneindedeaanzienli
jkste
koop- en vestingstad van Noord-Duitschland
te redden;beide echter sloegen zi
jn voorstel
van de hand; zi
j schreven wel een groote
vergadering van prot. vorsten en steden te
Leipzig (Leipziger conventie)uit,doch deze

te trekken;hijzelfrukte meteen voor dien
tiid ongeloofli
jke snelheid door Thùringen en
Frankenland naar en over den Ri
jn naar
Beieren. Tilly trok na de nederlaag m et het
overschot zijner troepen over Halle naar
W estfalen;allekeizerli
jkelegerskregenbevel
zich onmiddellijk met hem te vereenigen:
overigens washet zi
jn.krijgsplan de Zweden
bleef onvruchtbaar; alleen werd het besluit langs Qen anderen weg in Frankenland voor
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te komen. Gustaaf Adolf trok overwinnend
verder,betrok Mainz a1swinterkwartier,trok
in de lente Neurenberg binnen,en versloeg
15 April 1632 aan de Lech Tilly, die hier
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opperbevel voerde, kwam in W allenstein's

plaats;hijzakte langs den Donau afen versloeg bi
j Nördlingen (6 Sept.1634)Bernllard
en Horn, waarop Franken en Zwaben door
li
jke troepen werden overstroonad.
doodeli
jk gewond werd, ten tweeden male, de keizcl.
nam daarop Augsburg in, en was in M ei De sl
ag bàjNördlingen was in zi
jn gevolgen
meester van Munchen ln dezen uitersten nood @beslissender en bel
angl-i
jkerdaneenigeandere
wendde keize? Ferdinand zich tot den Ont- Illden geheelen D.,en w as vooral be danken
slagen W allenstein,die onder toezegging van aan de grootere inwendige sterkte van het
volle militaire en politieke zelfstandigheid keizerl
ijke leger; waar dit bestond uitalle
andermaalhetopperbevelaanvaarddezHi
jnam oudgedienden van W allenstein en Spinola en
Praag,enruktevoortsopnaarSaksenmetwelks uit gebarde spaansche en ital.tioepen,had

keurvorst hi
j reeds in onderhandeling was de tegenparti
j slechts eenbi
jelkandergeraapt

getreden. Op dit bericllt liet Gustaaf Adolf en met overhaasting aangeworven legeronder
generaal Banér in Beieren en Bernhard van oneensgezinde aanvoerders in het veld te
W eilnar in Saksen achter,en snelde W allen- brengen. De ui
tslag van den slag bijNökdstein tegemoet,diezichintusschenbijW eiden lingen die geheel aan Gallas was te danken,
methetbeiersche leger had vereenlgd ennu was,datde Zweden geheelwaren verslagen en
tegen de Zweden optrok:hiilegerde zich bij ten gevolge daarvan de Franschen,die tot
Ff
irtll, tegenover den in Xeurenberg ver- hiertoe slechts eene ondergeschikte rol geschansten zweedschen koning,sloeg destorm- speeld hadden, de hoofdpersonen op llet
aanvallen van deze op 3 en 4 Sept 1632 af, krijgstooneel werden. De slag bleefop den

wendde zich na Gustaaf Adolf's aftocht (8 eersten dag, waarop de Spanjaarden slechts

Sept.
)naarSaksen,enleverdedenuitBeieren een passiel'aandeelnam en,onbeslist,ofschoon

toesnellenden koning op 16 Nov. 1632 bii toen reeds de tweedracht tusschen Horn en
Lûtzen slag; het zweedsche leger behielè Bernhard haren nadeeligen invloed deed zien.
wel het veld, doch Gustaaf Adolfw as ge- 0p den tweeden dag namen de Spanjaarden
vallen.Staatkunde en Oorlogsbeheer,doorhem
vereend geleid, w erden nu gesclleiden;de
eerste nam Oxenstierna over,het laatste de
generaals Bernhard Van Saksen-MFeimar, opperbevelhebber, Gustaaf Horn en Banér.
De zweedsche kanselier slaagde er bijhet

een hoofdaandeel in den slag,en het protestantsche leger leed na een hevigen en bloe-

dlgen stri
jd eene volslagen nederlaag. Het

w erd deelsneergesabeld,deelsuiteengedreven
en met buitengewone hevigheid vervolgd.De
generaals Horn en Kraft werden gevangen;
verdrag van Heilbronn (23 April 1638) in hertog Bernhard echter en de hem vergede stenden der Zwabisch-frankische, Opper- zellende schaar werden zoo hevig vervolgd,
en Nedersaksische kreitsen aan het bondge- datzi
jeerstinGöppingeneenrustpuntvonden
nootschap met Zweden te doen vasthouden; De keizerli
jken veroverdendriehonderdvaanSaksen en Brandenburg echter traden terug. delsder ruiteri
j en van hetvoetvolk;taclltig
Bernhard trok naar Franken en lietzich door kanonnen en twaal
fhonderd paarden,terwi
jl
ve
ie
s de
r an
Zwe
den zweedschen kanseliermetde geesteli
jke zi
jHe
zetsd
uirzle
nd
gev
gede
nenn maalcten.
landen van W ïirzburg en l3amberg a1s een
en detusschen hen
hertogdom Franken beleenen. Verwoestend en hunne duitsche bondgenooten bestaande
trok hi
j daarop door Beieren,en brachtde oneenigheid zouden het den overwinnaars

tegenpartijdoor de innemingvanRegensbllrg
(14 Nov.1.
633)een belangrijken slag toe.1nmiddels had W allenstein in Bohemen zi
jn
kri
jgsmacht aangevuld, stond nu in Silezië

gemakkeli
jk gemaakthebben geheelDuitschland te bezetten,indien het spaansche leger
in hetri
jkgeblevenware;dekardinaal-infant,
bevelhebber hiervan,koesterde echter een te
rr
z
ake
n
tegenover de saksische,brandenburgsche en Froote bezorgdheid voor den staat de
de
hal
ve
zweedsche troepen, en zocht meer door on- la de Nederlanden en haastte zich
derhandeling dandoor krijgsoperatiën tewer- om derwaarts te trekken. Daarenboven nam
ken;toen deze weinig vorderden zette hi
jze hi
j biizi
jn aftochtnog etteli
jkeduizendenkeijk
door een overwinning over de Zweden bij zerlijke ruiters metzich mede. Onmiddelli
Steinau, 13 Oct. 1633, kracht bi
j,zuiverde na éen slagwerdhethertogdom W ûrttembprg
Silezië van vi
janden, en had den opmarsch verschrikkelijk geteisterd en Hessen,alsmede
tegen Brandenburg aangevangen, toen hem de Pfalz,aan de woestehordenpri
jsgegeven.
de overwinnincen van Bernhard nxar het In het vol
gend jaar werd Saksen van het
zuiden riepen;hijtrok doorBohementotaan verbond met de Zweden gescheiden en het
den Donauop,scf
arikteechtervooreenwinter- zweedsche leger,steeds verder noordwaarts
ve
l
dt
oc
ht
t
e
r
ug,
en betrok winterkwartieren gedrongen,totdat eindeli
jk hertog Bernhard
@
ln Bohemen, tegen de stel
lige bevelen van aan den Boven-Ri
jn me( fransch geld een
den keizer. Hier kwam de oude tweespalt aanzienl
i
jklegerwierf.ende Franschen hunne
tusschen den keizer en zi
jn opperbevelhebber legers naar den Neder-Rijn zonden,waar zi
j
opnieuw toteen openli
jkebreuk.W allenstein den Spanjaarden en keizerlijken meerdere
zocht zich eerstvan zijn legerteverzekeren, duitsche steden en vestingen ontrukten.
en daarna den dienst des keizers,die reeds
Een verder gevolg van de overwinning bi
j
met afzetting dreigde,te verlaten.Een open- Nördli
ngen was,datde om zi
jnlandbezorgde
lijke verbinding metde Zweden werd waar- keurvorst van Saksen den vrede van Praag
schtjnlijk slechts door zi
jn vermoording te sloot (30 Mei 1635),waardoor den Zweden
Eger, 25 Febr. 1634.verhinderd. 'sKeizers deze bondgenoot ontviel. ln alle andere
zoon,Ferdinand,voorwienGallasheteigenli
jk staten van Duitschland bracht deze vrede,Qf

-
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met andere woorden de afval van keurvorst Saksen,enversloegbi
jW ittstock (t4Oct.1636)

Johan George l van Saksen v/hbondgenoot- de keizerli
jken geheel.Bernhard vanW eimar

scllap met Zweden,eenvolkomen verandering verdreefde keizerli
jk-liguistische troepen uit
tewecg Het vredesverdrag,dat over hetge- den El
zasen versloeg generaalvon W erthbi
j

heel bij den toennlaligen stand van zaken Rheinfelden(3Mrt.1638).Zi
jnvoornemenwas,
voor le protestanten niet zeer drukkend zicllmet den Elzas schadelooste stellen voor
was, bepaalde, dat alle kloosters,stiften en l
lettengevolge van den slag Li
j Nördlingen
geesteltjke goederen,welke de prot.vorsten voor hem verloren gegane hertogdom Franvöördenvrede van Passau aanzich getrokken ken. Na een zwaar en langdurig beleg nam
hadden,in hun bestendigbezitzoudenbli
jven, hij19 Dec.1638 Breisachin,dochstierfreeds
en dat alhetandere,watzi
j voorennaden 14 Juli1639,waarop Frankrijk zichbehendig
vrede van Passau aan zich lladden getrokken, in hetbezit van zi
jn leger en van zi
jn verveertig jaar in hun bezit zol'tbli@jven in den- overingen wist te stellen. ln de lente van
zelfden toestand, waari
n zàidie op 12 Nov. 1640 week Banérvoordeallengsaangroeiende
1827 bezeten en gebruilttlladden:lloewelhet keizerli
jke troepenmacht Izit Bohemen, en
restitutie-edict zelfs niet werd genoem d,viel
dit door deze bepalingen van zelfw eg.svat
den overigen inlloud van ditverdrag aangaat,
verkreeg vooreerst tle keurvorst van Saksen

vereenigde zich met de llessen en Bruns-

wijkers,doch werd met zijn geheele macht
toi Hessen en W eetfalen teruggedrongen.
Onderwàjl n 1640/
'41 de Ri
jksdag te Regens-

voor zijn tweedentoon,hertog Augustus,het burg vergaderde, verscheen Bane'r midden in
aarts-siift Maagtlenburg voor levenslang ; den winter, Jan. 1641, voor deze stad,en
llet bisdom Halberstadt zou aan den keizer-

lijken prins Leopold W illem bli
jven; verder
werd het aan alle protestantsche stenden en
vorsten vrijgelaten tot dit verdrag toe te
tredenj echter slechts Linnen tien dagen ;
daarenboven zou aan e1k het zi
jne teruggegeven en eene algemeene amnestie verleend
worden; slechts enkele der bewerkers der
onlusten inden PfalzenBohemen eneenigeanderen behield de keizer zich voortestraFen;
voorts zouden die mogendheden en duitsche
stenden, die met de eene of andere parti
jverbonden hadden deelgenomen aanden oorlog
in dit verdrag ingesloten en in elk gevalmet
geweld tot de aanneming daarvan gedwongen

worden,waarbi
j de afgevallen keurvorst en
zi
jn prot. bondgenooten onder leiding des
keizers hulp moesten verleenen; eindelijk

slechts een plotseling intredend dooiweer,
dat den overtocht over den Ri
jn verhinderde,redde haar. Eenige weken later, 20

Mei164t,stierfBanér,te Halberstadt;inzi
jn
plaats kwam Torstenson , die overwinnend
door Brandenburg en de Lausitz naarSilezië

voortdrong, en een toesnellende keizerlijke
arm ee onder aartshertog Leopold W ilhelm en
Piccolominibi
j Breitenfeld (2 Nov.1642)volkomen versloeg;hijnam daarop Leipzig en
viel door M oravië en Bohemen in de keizer'
li
#
jke erianden. tot plotseling de nieuwe inmenging van Christiaan IV van Denemarken
hem naarhetnoorden riep,waarhàjHolsteia
en Sleeswi
jk veroverde,en Jutland binnentrok, behendig den hem nagezonden Gallas
ontwijkende, wiens leger op den terugtocht
naarbohemen volkomen tegrondeging.Een
nieuw keizerli
jk leger onderHatzfeld enGötz
werd door heln in den slagbi
jJankau(6Mrt.
1645)vernieiigd;hi
j verbondzichdaaropmet

kreeg genoemde keurvorst wel eenige voordeelen,doch die in geenen deele opwogen
tegen de nadeelen hem toegebracht door de
verbitterde Zweden,die sedertdenvrede van den zevenburgschen vorst Rakoczy,bezette
Praag op vreeseli
jke wi
jze het prme Saksen Moravië, en drong tot aan W eenen door.
teisterden. Voorts werd hetvolgend jaar op Nvrangelbeëindigdeintusschen denoorlog m et
een keurvorstendag te Regensburg 'skeizers Denemarken (vrede van Brömsebro,1615),en

zoon totzi
jn opvolger benoemd;hijbesteeg volgde nog hetzelfdejaarTorstensonopinhet
in 1637 als Ferdinand llldenduitschentroon. komm ando,dat deze om gezondheidsredenen
Behalve Hessen-cassel en weinige andere, moest nederlegçen.
sloten zich langzam erhand de meeste stenden
Op de zuidelljke en westeli
jke oorlogsterbijden Pra/er vredeaan.BernhardvanW ei- reinen had het fransche leger in Jan. 1642
m ar wierp zich geheel in de armen derFran- onder Grébriant bi
jKempenaandenBenedens
bcel
he
ei
n,
da
ea
nnzette met hun geld den oorlog met Ri
jn een overwinning op de keizerli
jken bebeide oevers v/d Riin voort.
vochten.Na Grébriant's dood leed het op 24
Zl
reedsclt-fransclte oorlog (163à-48). Thans Nov. 1643 bii Tuttlingen een zware nederbesloot Richelieu niet meer slechtsm ethulp- laag tegen Vercy en W erth;Mercy bracht
troepen en subsidiën maarmetdevollekracht

ook nog daarnadeFranschengevoeligeslagen

van Frankri
jk in den oorlog in te gri
jpen,nu toe;eerstMercy'snederlaagbi
jAllersheim in
de godsdienstigebelangenbi
jdemachtsvraag- de nabijheid vanNördlingen,waarbi
jdezezelf
stukken en de veroveringszucht geheel op sneuvelde (3 Aug.1645),bracht verbetering
den achtergrond waren geraakt.Hoezeer de in de bedenkel
ijke positietlerFranscheu;het
prot. ook destîjds de fransche hulp noodig vereenigd vooridringen der Zweden enFranhadden, leden echter toch de eerste onderhandelingen schipbreuk op den trotsvanBernhard van W eimar en het doorzicht van kanselier Oxenstierna. De Zweden hervatten den
oorlog intusschen m et kracht. De zw eedsche
generaal Banér,die Saksen had m oeten ver-

schen naar Beieren bleek nu ook niet meer
afte wenden;in den herfstvan 1646trokken
de vereenigde legers door ZwabennaarBeieren,en noodzaaktennukeurvorstM aximiliaan

doorverwoesting van zi
jn land indenUlmer
wapenstilstand (14 Mrt.1647)tot afvalvan
laten,behaalde bi
j Dömitz (1 Nov.1635)een den keizer; W rangel wendde zich nu overoverwinning,veroverde Brandenburg,daarna winnend naarBohemen,terwi
jlTurenne ook

Dertigjarige oorlow.
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Bertigjarige oorlog.

MainzenHessen-Darmstadttotwapenschorsing 0n hetafwisselend bezitvanOsnabrûck toegedwong.Kort daarop brak keurvorst M aximi- staan, alsmede daarenboven het ook aan de
liaan echter hetgeslotenverdrag,en scllaarde Zweden verleende voorrecht, bi
j processen

zich weder aan de zi
jde des ke'
lzers;W erth den rijkshofraad ofhet ri
jkskamergerichttot
en Holzapfel,denieuwekeizerlijkegeneraals, rechter te mogen kiezen. Amalia Elizabeth

verdreven MTrangel uit Bohemen ; Turenne van Hesselt had zich in den geheelenloop des
keerde inmiddels weder terug en slaagde er ool'logs doorschranderheid,staatkunde,werkin zich met '
W'rangel te vereenigen;Holz- zaamheid en onkrèukbare trouw aan degenen,

apfelwerd nu bi
j Zusmarshausennietvervan die de zaak der evangelische vri
jheid verdeAugsburg verslagen (17 Mei 1648), en de digden,O1.tenminstevoorgaven te verdedigen,
beiersche generaal Gronsveld over de Lech zoozeer onderschei
den,datzi
j bijden vrede
terllggedrongen,zoodat Beieren opnieuw den won, zonder iets verloren te hebben. Haar
vollen last des oorlogs opzich gewenteld zag, zoon W illem V1 verkreeg namelijk de tot
terwi
jlzijnkeurvorstnaarSalzburgontvluchtte. vorstendom verheven abdijHersfeld a1s we#
jk vorstendom, voorts Stadthagen en
Tegeli
jkertiid was de zweedscllegeneraalKö- reldli
nigsmark éohemen binnengevallen,hadPraag Schaumburg, alsmede het aandeel in de naten deele veroverd,enM'erdinverderekri
jgs- latenschap der linie M arburg,dat de keizer
verrichtingen gestuit door de ti
jding datde hem voorheen ten gunste van Hessen-Darmvrede gesloten was.Door een speling van het stadt ontnomen had,en daarenboven nog zes
toeval eindigden de vijandeli
jkheden v/d D. honderdduizend daaldersin geld.Dekeurvorst

alzoo op dezelfde plaats waar zi
j begonnen vandenPfalzwerdinzi
jngebiedhersteld;doch
waren. De vredesonderhandelingen,reeds in
1641 te Hamburg geopend, daarna sedert
1644 te M ïinster en Osnabrûck voortgezet,
hadden ten slotte totden vredevan W estfalen

de Opper-pfalz en de rang der oudere keurwaardigheid bleven aan Beieren, en Keurmentz kreeg het recht,het voorheen aan den
Pfalz verpande deel der Bergstraat wederin

(24Oct.1648)geleid.DezevredelegdeDuitsch- te lossen. Eindelàjk werden alle in den ban
land nieuwe zware offers op,en maakte het
tevens tOt een machteloos conglomeraat van
kleine zelfstandige territoriën m et een van
alle macht beroofde centrale regeering.
De hoofdbepalingen van den W estf vrede
waren wat Zweden en Zi1'n bondgenooten
aangaat de volgenden : Z'l'
edelt kreeg in
Duitschland geheel Voor-pomm eren,benevens het eiland Rïigen,alsmede van AchterPommeren Stettin,Garz.Damm, Golnau,het
eiland W ollin en het Pommersche hat'met

verklaarde duitsche stenden in den toestand
van 1619 teruggebracht,en door eene overigens geheel overtollige verklaring Zwitser-

de stad W ism ar met de haven aan Zweden
afgestaan. I'
raltj.l-i
jl
cverkreel de inwilliging
tot het bezit der reeds in 1552 bezette bisdommen M etz, Toul en Verdun, en daarenboven nOg llet landgraafschap Opper- en
Neder-Elzas,deSundgau,Breisach en deland-

komsten Geene regeering behoeft burgerste
dulden,dieniettotharengodsdienstbehooren;

de gezam.rtlksriddel'schapaldaarhunsamenhang methetduitsche riik zoudenbli
jvenbehouden. De ri
jksstad Kolmar l
aad zich reeds
door een afzonderlàjk verdrag van Aug.1635
onder fransche bescherming gesteld ;in Philipsburg eindeli
jk zou Frankrtjk eenbezetting

vri
jheid van beraadslaglng. De ri
jkssteden,

land volkomen onafhankelàjk vanhetrijkverklaard.Ten opzichtevan dengodsdienstwerden
de volgende bepalingep aangenomen :De her-

vormden hebben metde lutherschen geli
jke

rechten.Hetnormaaljaar(d.i.lletjaar,welks
toestand voor de herstelling van den toestand

vanvöördenoorlogtotregelaangenom enw erd)

isvoordenpfalzenzi
jnebondgen.hetiaar1619,
alledaarbàjbehoorendeplaatsen;daarenboven voor de andere vorsten hetJaar 16j4.Protewerden nog, hoewel slechts als rijksleenen, stanten en katholieken, die van godsdienst
hetaartsbisdom Bremen,het stift Verden en veranderen, verliezen hunne kerkelàjke inzi
j moet hun echter driejaren tijd gevenom
te vertrekken.Hetrijkskalnergerichtzalvoor-

taan uit 24 protestantsche en 26 katholieke
leden no
be
staan
oi
do.orDe ri
*
i
F
ksvergadering eindelijkmeerderheid van stemmen
voogdi
jHagenau,evenwelondervoorwaarde, mag
dat de bisschoppen van Straatsburg.de stad beslissen, als godsdienstige belangen terspraStraatsburg,tien andere steden in denElzas, ke komen.
vier abten,de graven en heeren van LlltzelTen opzichtederstaatsregeling v/hduitsche
stein, Hanall: Fleckenstein en Oberstein,en ri
*
i
#k werd besloten: 0q ri
jksdagen is volle

die tot hiertoe slechts eene raadgevendestem

lladden,verkri
jqen eene beslissende.Derljksraad moet bijzjne beslissingen de orde van
hetrijkskamergericht volgen.
Eindeli
jk verkregen nog tot ongeluk voor
het duitsche volk de vorsten door den westq
mogen houden.Braltdeltbltî'
. verkreeg voor
de lem elde aan Zweden afgestane landende faalschen vrede een recht,dat,gel
ijk weldra

bisdommen Halberstadt, M inden, Kamin en bleek, den zwakken band die de leden v/h
Maagdenburg. Daar evenwel Sal
tsen op het dui
tsche ri
jk nog bi
jeenhieldenbunneonderlaatste aanspraak had,kwam dit eerst inhet geschiktheid aan een monarcbaalhoofd,nood-

akelijk moest verscheuren.Er werd hun nl.
k
iaar 1680 aan Brandenburr.Meeklellbltrgver- z
rgund,watvroegerverbodenw as,om onderreeg voorhet'afkestane MTismardebisdom- ve
men Schwerin en Ratzeburg, benevens de ling en m et vreemdemogendheden verbonden
Johanniter-com menden M irow en Nemerow . te sluiten; deze vergunning werd wel door
Daar Maagdenburg, Brem en,Halberstadt en de voorwaarde, dat zoodanig verbond niets

jkz0umogenbevatten,
Ratzeburg coadjutori
jen van hethuis Bruns- tegen den keizerof'tri
'z'f
.
/lr
-zz/zlcl
?'
?
,
fr.
g geweest,waren,werdenaandit beperkt,doch deze voorwaarde bleek weldra
hllis fle kloosters W alkenried en Groeningen gemakkelijk teontduiken.

Deruta.
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Vreeselijk waren vooral voor Duitschland
de gevolgen van den D.zelf;de ellende,die
door de teugellooze krijgsbenden over het
land werd gebracht,is spreekwoordeli
jk geworden ;nauweli
jks eenhoekvanhetduitsche
ri
jk was verschoond gebleven,verschillende
deelen waren herhaaldeli
jk hethoofdtooneel
van den kri
jg;het land wasvolkomenuitgeperst,ontvolkt,en alsin ééngrootewoesteni
j
herschapen; alle welstand was vernietigd ;
Bohemen had tweederden van zi
jn bewoners
verloren,andere deelen van Midden-Duitschland nog meer,in het graafschap Henneberg
werd de achteruitgang in bevolking op 75,
dat der woonhuizen op 66,datderhuisdieren
op 80 pct.geschat; het schitterende Augs-

Deseartes.

Derwelltllaven,zie Hobart.

Derwisj,perz.bedelaar,behoeftige,wordt

evenals het synonieme arabische woord fakir
gebezigd in de beteekenis van Gods genade
1,behoevend''' zelfverloochening beoefenend,
Vroom l
nensch, en 0ok als titel voor leden
Van bepaa
br
lde
oedem
rsy
cs
ha
tipp
eker
n.
eligieuze m ohamedaansche

Derwiqj-paclla.(Ibrahim)Turkschgeneraal

en staatsman, geb. 1817 te Konstantinopel,

was bi#i
tllitbrekenv/dKrimoorlog overste,
: he
.

leidde in 1862 een kri
jgsoperatie tegen Montenegro, stond later herhaaldeli
jk aan het
hoofd v/h militair en burgerliik bestuur van
âlbanië en Syrië,werd in 18t3 gouverneurgeneraal van Bosnië, bleef,na den opstand

burg had van zi
jn 40,000inwonersnauwelijks hier, langen ti
jd in ongenade,kreeg bi
j het
de helft overgehouden; m en kan aannemen uitbreken van den Russisch-Turkschen oorlog
(lat Duitschland over het geheel de helftvan (1877): het opperbevelover een legerkorps,
zijn Levolking en tweederdenvanzi
jnroerend w erd ln 1880 comm.der Porte voorAlbanie,
eigendom had verloren; overal gingen ont- werd in Juni 1882 naar Egypte gezonden om

zagli
jke kunstschatten teloor; alle handel, in den stri
jd tusschen den KhediveenArabini
#
jverheid, eigendom en familiewas tot Op Pacha als bemiddelaar op te treden, u-at
t
len wortel vernietigd, zoodat alle factoren
gen opbloei ontbraken ;alle
VOOr een spoedi
kapitaal was door den oorlog verzwolgen,
geheele streken vruchtbaar land waren door
het lange braakliggen tOt wildernissen geworden,anclerein moerassen herschapen;alle
ontginning van woeste gronden in deNoordduitsche laagvlakte in de 18de en 19de eeuw,
was over het geheel niet anders dan het
weder productief maken van in dezen ontzettenden oorlog verwilderd land.Niet.
m inder
sterk waren het vervalvan het geestesleven

echter geen gevolgen had,en werd in 1888

generaal-adjudant des sultans.Hijoverl.21
Des.(ital.re bemolle,fr.ré bémol,dtscll.

Juni 1896 te Konstantinopel.

Des, eng.d llat) ln de muziek:de meteen

halven toon verlaagde D.
Ilés,Deés,rumeensch Désiu.Stad inZevenburgen, hoofdpl. v/h hongaarsclle komitaat
Szolnok-boboka,8000 inw.
D esaguatlerd). Naam van twee rivieren in
Zuid-Amarika:1)rivierinde Cordilleras,voert

het water v/h Titicacameerin Peru n/h z.o.
en de algemeene zedelijke verwildering. daarvan gelegen meer Aullagas in Bolivia;
Duitschland moestzi
jn kultuurleven opnieuw haar bedding ligt in een 3000 meterhoogdal
beginnen.
van een hoogvlakte,tusschen evenwi
jdigloopt.rllta. Plaats in de ital.prov.Perugia, pende bergreeksen. zij heef
t een loop van
5100 inw.
300 kn1 2)Rivier in Le Argentjnsche repuperval. Hoofdpl. v/h kanton D.(6 gem., bliek,ten w. der lagune Bebedero,vormtten
12,740inw.lv/hfranschedept.Loire-lnférieure, deele de grens tusschen deprovincieM endoza
.

24 km.y.Cllâteaubriant,3320 inw.
pervllnt.Hoofdpl.v/h bosnischekantonD.,

0n

San Luis.

Ilesappoillteerell,teleurstellen.

districtBanjaluka,in 1895:5424 inw.

Ilesarwlles. (Gérard) Fransch wiskundige,

perw as,khanaat in Turkestan,. zie aldaar. geb. 1593, overl.1662,vriend van Descartes,
Derw ellt. Naam van vier rivieren in En- Pascal en Roberval, schreef: Traité .s?fA-les

geland:1)linl
terzijrivierv/dTrent,ontspringt
in het n.v/h graafsch.Derby,uit de veenplassen rondom den High Peak,wordtbi
jde
stad Derby bevaarbaar, en is 96 km.lang.
2)D ,ontstaatin deveenplassenv.Yorkshire,
loopt eerst z.,daarna w.,doorlooptdevlakte
van York,wordt bijNew-Maltonbevaarbaar,
gaatnu eerst z.z.w.,vervolgens z.,en mondt
na eellloop van 92 km.linksin deOuse;3)
D.,ontspringtindeCumbrischegebergten,a/d
Scaw Fell,voerthetwatervan meerderemeren
af,o.a.van hetschoonstebergmeervanEngeland, Derwentw ater, waaraan Keswick ligt,
doorloopt het dalBorrowdale,wendtzich naar
het w.,loopt langs Cockermoutll, en mondt,

na een loop van omstreeks55km.,bàjW orkington in den Solwayboezern.4)D.
,ontspringt
bijAllenbeads,vormtde grenstusschenDur-

spcffpk?,
s coniqttes (1639) en Tratté de la pt?/-spective(1636).
Deseartes,(René)gewoonli
jk RenatusCar,

.

tesius geheeten,een van de llervormers der
philosophie,geb.31M rt
1596teLaHayeinTouraine,legdereedsop de
Jezuïtenschool te Lalèche groote scherp- l ** = %.
zinnigheid aan den dag, e
t :.
'-*)z
deed uitgestr. reizen, k?, = MA..

nam dienstbi
jhetleger

van prinsM aurits,ging
W.;. Ne
= -daarop n.Duitschland, $I ,G'&#'+
AN
s
-= .*'
iu -:;-''
trad hier onderTillyin '
Z-'--'' /r q%
- Axy I,,N x,
-.
baierschen dienst,nam
/
z )
< .//
z
echter weldra ontslag, l/lr-'-.--ez / /
en begaf zich,na ver- A
scheipenereizen ennog
eens a1ssoldaataan het RExk DEscxlrrEs.
beleg van La Rochelle
te hebben deelgenomen,naar deNederlanden
.

ham en Northulnberland,en valtbovenNewcastle na een loop van 50 km.rechts in de
Tyne.
D erw ellt Conw ay, pseudouiem van H.de
Inglis.
terug, waar hi
j het grootste deel van zi
jn
129
111.

Deseendent.
--

-

--
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Desfontainee.
- L-.U

schrifteli
jken arbeidvoltooide,eenschareleerlingen om zich verzam elde, en ook in vele
geleerdetwistvragen,vooralvantheoloqischen
aard,gewikkeld werd;in 1649 ging hj naar
Stokholm,opuitnoodigingvankoninginChristina; hij overl. in deze stad 11 Febr.1650;
zi
jn li
jk werd 16 jaren later naar Pari
jsgebracht en in de kerk der heilige Geneviève
du Montbi
jgezet;in 1852 werd te Tourseen
standbeeld voor hem opgericht.
Het doelwit van D's wi
jsbegeerte ishet
verkri
jgen van een vaste wijsgeerige overtuiging. Het resultaat ztiner vorschingen is
in hoofdzaak neergelegd in zàjn Discoursde/:f
métltode ppl
tr bieibcp/ltsffl
'
/-t?:rfI'
aisonpfcherchel'
/(frlritl (/4/03,
: les.
sc?
kzàct
s (onder deEssaispltilosophiqltes, 1637), zi
jn lleditatioiîesde2?2.?
'
pit
z
y.
?/l?'
,
/t
).
st?
y?A'l (Amsterd. 164t), en in Pl.?
'
,
z?c?
)?J(f
,
philosopltiae (Amst.1644).
Deseetldtvnt,afstammeling in nedergaande

teBrussel,13Febr.1856,stud.inderechtenen
in de letteren, was secretaris van verschillende rninisters, werd in 1877 onderprefect,
werd in 1885 door derepublikeinschekiezers
van hetdept.Eure-et-luoire in de kamer gekozen,en werd sindstelkensdoorhetdistrict
Nogent-le-Rotrou herkozenl we1 tertale en
zeerbelezen hield hi
j in het fransche parlamentvele merkwaardige enzeertoegejuichte
redevoeringen ; van 1896- 98 was h!J vicevoorzitter der Chambre der députés;in 1898
en 1901 werd h!jt0tpresident(voorzitter)dier
kamer gekozen;a1sjournalistwashijmedewerker aan verschillende bladen; overigens
deed htjvele werken het licht zien,a1s:la
Qlftw/fp'ldlt FpAlà-J3l(1883), /:
fPolitiqtteJ?-(fzlf'
aise t?
k? oclaltie (1884), lesf0?
,
/t
1'
//,
s p.
all:ais
(la$%s f'pctl
tfz?paeipqlte (188b),Oratettrsetffpl/liltes d'Etat(1888), Fiqzkl.
es de/'
t,
v/pyts (1889),
J'?
#lf)p,
s littt
h'
ail-es (1é89). Qttestiosts cfc/l/é//t
w,

linie;Descendentie-leer:leerderafstamrning.
Desehanlps.(oastonbFranschletterkundige
en kritikus,geb.te Melle,1861,bereisde k1a
volbrachte studiën Klein-x
&zië,gafles in de

(lundelredevoeringen189t).1@.
I)tJc:3?,
&'
t4&'
:t
,
'
f/Jp0>
(1895),/rfQltestlhztt
spc?
'
(//: (1898).kt #p/'
//#?/:
ltoltvelle(1898)enz.;in 1899 werd hàjtotlid
van de Académie française,dieook velezijner
werken bekroonde,gekozen.
Deseroizilles.(F.Antoine Henri) Fransch
scheikundige,geb.te Dieppe,omstreeks1745,
overl te Pari
ls, 1825, bewees de industrie
belangri
jke diensten, verbeterde het bleekingsprocedé door chloor, construeerde den
alkalimeter, enz., en schreef: Métltode frt
v
simpleAplfz-coltseî.t
:el'les blls (1819).
Desenzano ofD.sulLago.Stadindeital.
prov.Brescia,a/d zw.oever v/hGardameer,
a/d spoorli
jn Milaan-verona,4300 inw.
Desertie begaat een soldaat,die zich zonder verlofvan zîjn legerafdeeling verwijderd

.

welsprekendheid, werd mede-redacteur van

9.lournal des Débats''en verving in 1893 A.
Francea1sletterkund.kritikusaande,,Temps'';
in 1898 hield hiiaan de Sorbonne een vrllen
cursus overVictorHugo;hàJscl
areef:la&,')ct
?
d'atLiourd'hzti(18924,la IJ'
?
*
6 etles J?
,/,
'
rtw (189497),Cltentilt#:?4/'
ï(roman,1896),Malaisedel(t
Dlmocèxttie (1899).
Desellanf.l.(EmileAugusteEtienneMartin)
Fransch lctterklzndige,geb.te Pari
js,14Nov.
1819, bezocht de Ecole normale,confereerde
overdegriekscheletterkunde,werdhoogleeraar
in de welsprekendheid aan verschillende 1y-

cées, gaf een werk in het licht, getiteld : met het doel zich durend aan den dienst te

Catholicisme et Spcfffl//zl: (185t), werd naar onttrekken.
aanleiding hiervan uit zi
jn functieontzet,was
I'esf:,bi
jplantnamen:René Louiche Desdaarna medewerker aan verschillende bladen, fontaines.

werd na hetherstelv/hkeizerrijkverbannen,
hield in België openbare conferenties,keerde
bij de algemeene amnestie naar Frankri
jk
terug, werd in 1859 redacteur van olournal
desDébats''en van ,,National'',werd in1876
en 77 in de Kamer gekozen,in1881.tothoogleeraar in de moderne letterkunde aan het
Collège de France en totlid van den Senaat
voor het leven benoemd;hijbehoorttotde
republikeinsche partij;voornaamste werken
ziin: les (,
'
pk/r/?
'
:rf0
't?
.
: grecqltes:leJfrf/qtt'llltt
'
f
ditdespzzl?zlts,
'le .
p8
>3/qu'
olta ditdesét
?3//,
?1ts,.
le .
19,1:?,
I'p0la ditde J'lgzlp/fk',
'leJ'
ft
'
f/:?f'p3îa
dit de /'ttz?
zpz
lfr,
.le .
/?@:3àetle Malt
//f'ps a dit
des eltfqnts;Histoii
-ede la cpoàè
h:r.
stxf/
'pz
?z(1857):
la '
rrïcdescpzzlt
Wïco?:(1859).Cllll'
x
stt
llllteCp/p?/l:
t1862),.
,
1.pied pzfe)t?/)(/t
?f)3z(1862),Etltdes.
s?f3'
rd
'
,
sfpy?Aco
lt? (1867):.
/1 Jtlfp/à,
sl'
ompus (1868);
.z1
Almanaclt tfc.
s conft
h.
eltces et de /rf litttb'
atttl-e
(1869);la ()?/:.
s/;ps des ét
,z?l//?
,
p.
s et /txMorale
laïque (1876);le .
/::1+//
?etlaAplrovpp/ylc(188t);
Belbj
,t
4?p,/zlFt.
altkliît (1882);le.
&f4/
?lly?/?
'
,
s??lc des
classiqltes (1882); rœscrf/, La .
spc//t
yfp/
4t'
c?z/t
/,
Bossttet(1885);le T/?t
#7&6(
le Fb/ft
zn-c(1886);
Boilealç, &/dfx/-/tw Petl-ault(1888); Lamartlne
(1893); les St
f/brplt/fplfz,
s de lt
x lqngue/7't
olLaise(1898).
Desehanel. (Paul Eugène Louis)Fransch
publicist en politikus, zoon v/d vorige,geb.

Desfontaines. (Piere Francois Guyot)
1685 te Rouaan, werd in de Jezuiten-orde
opgenomen, kreeg den leerstoel derwelsprekendheid te Bourges, verliet op 3o-jarigen
leefqjd de orde om zich geheelaandeletterkunde te wiiden,moestdaarop wegens een
onteerend misdrijf Paràjs verlaten,kreeg in
1731 vergunning terug tekeeren,werdmederedacteur en medewerker aan verschillende
bladen, en gaf metFréron,Granet en e.a.
lneerdere kritische werken in hetlicht,a1s:
LeNourelliste du Parttasse(5 dln.,1731- 34),
Observatiolts ,
s143, les Jc?'/f.
s ptodelltes (k735),
door welke hi
jzichVoltairetotvi
jandmaakte.
wat aanleiding gaftot een fellenpennestràid;
D.schreeftegen Voltaire hetwerk:Volta,
i
,
l-olnaîtie (17381, doch moestweldra den stràjd
opzeven; hàj overl. 16 Dec.1745 te Pari
js.
Deslbntltilles. (René Louiche) Fransch
plantkundige,geb.14Febr.1.
750teTremblay,
studeerde te Parijs,deedvan1783- 86onderzoekingsreizen in de kustlanden van NoordAfrika,en werd later professor aanden Jardin des Plantes te Paràjs;hàjschreef:Flot'
a
(ttlqntieq ,
5/:6 hi8toî-iqllktlltalAum gzlcéi$bdf/t
zzlfp,
a9r0 Tkppfffolp et .1.lgel-l
elîsi crtwcz/ok.
f (2 dln-,
lsariis 1798-1800), '
rpytv: danu /6,
sreqencen
de i'lfoll.
setf@'.
z1.?,
g:0-(!8b8).
Fransch literatuur-historikus, geb. 22 Juni

Desll.
è.

-
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Desll.,bijnatuurwetenschappelijke namen:
Qérard PaulDeshayes.
Deshabillé,nachtgewaad,morgenkleed.
Deshayes.(Gérard Paul)Fransch conchylioloog,geb.13 M ei 1795 te Nancy,w oonde
sinds 1819 a1s privaat geleerde te Pari
js,

Desm odium .

7.è

Desjardins,zie Bogaert.
Deqjardins.(Paul) Fransch geleerde en
schri
jver,zoon van E.E.A.Des.
iardins,geb.
te Pari
js,1859,leerllng der Ecolenormale,
hoogleeraar in de welsprekendheid aan het

Parlls, welke betrekking llij eerst eenige
*
i
@aren tevoren aanvaard had; hoofdwerken:
Descrl
i
ptl
@
on des coquilles fossiles des pzlrïrpz/.
s
de Paris 3 dln., Pari
js 1824-37), Traitl
t
?/f
lzzlpzlftïp
k: de cpzlc/lp/ïp/pgg,arec J'tvnw/ïctzfïp'z
de cette ,
scgsc: # la .gt
f
pgspq
sv (2 d1n,1839),
fA.
scrx
y/ïpzl des t
xl
z//zlffzfz sans '
ppr/t
l/?z.t,
.
gdlcouz,:rf.
sdqns le bassin de Paris(1856-65).
Desiderata,wenschen die mengaarnevervuld z0u zien, voorwerpen die men gaarne
zou willen bezitten (b.v.om eenaangevangen
verzameling aan te vullen).ook naam vande
344ste planetoïde.
Desideratie,verlangen,wensch.
Dtlsignatit!,aanwi
jzig,opgaaf(vanproceskosten, v/h. bedrag dat een schuldenaarin
een f'
aillieten boedelheeft,en van een stuk
vrachtgoed ten behoeve der in-enuitgaande
rechten enz.);designeeren.
.aanwi
jzen.

colle
'ge Stanislas en het lyceum Michelet,
medewerker aan rlournal des Débâts,u ,,Figarost, en ,:lE
tevue bleue/',schreef: Esq,
ttisses
etïvlprt
s,
sïps.
s (1888),lep:rpïz'présent(1892),
lefkpz,
pïr d'
aêvtesse (1896).
Deqjardins.(MichelAlbert).Franschschri
jver en politikus, geb.en overl.te Beauvais,
1838-97,schreef:Essaid'
àfrlesplaidoyersde
Delîtosthène (18624, De /'t
l0l.
s6#4é,p,
:zlfd'
u #rpïf
d'après Atfcpzl(t862),lef'pzfzh
pïr cirilC?
,
Iconeile
de Tl.ente (1869), Trqitl #04 r0l (t881)) Code
penalrzf,
sd: (1884),enz.
Desklllldigt!. lemand, bàj wie voldoende
kennis omtrent heteenofanderverondersteld
wordtom aan zijn oordeeldaaromtrentgezag
toe te kennen,ofdiebekwaam wordtgeacht
een zaak naar behooren te behandelen,
Ilesl.,bàj natlurwetenschappeli
jke namen:
Deslongchamps (zoöloog en geoloog te Luik,
die zichaangaandedekennisderlageredieren
verdiensteli
jk maakte).
Deslandrtls.tAdolyheEduardMarie)Fransch
organisten componlst, geb.te Paràis, 1840,

stoffen,reiniging
Desirade. Fransch eiland der Kleine Antillen,administratieftotouadeloupegerekend,
ligt 14 km.n.o.van de oostpuntderGrandeTerre van ouadeloupe,is 27 km.2groot en

Marie der Batignolles te Parijs, schreel in
alle genres,vooralreligieuze muziek.
Deslys.(CharlesCollinet!gezegd)Fransch
letterkundige enromanschràlver,geb.enoverl.
te I'ari
js,1821- 85,wastot1845acteur,wi
jdde

maakte deeluitv/d.eerstewetenschappelijke

missie naar Algiers,en overl.9 Juni1875 a1s
hoogleeraar aan den Jardin des Plantes te

.

Desinfbetie,ontsmetting,zuivering v.smet- kapelmeester en organist aan de kerk Sainte-

telt 1400 inw.;het eiland is hoog.heeft een

zich toen aan de letteren ;m eestgelezen wer-

vuurtoren,echter haven noch reede. D.was ken:lesBottesrerniesde t'
ta
zl#z'/
e
//pzl(t849),le
heteerste eiland datLolumbusopzijntweede 1
,Millionnaire (1852), Itigobert lertx.
pf'
zl(1854),
reis ontdekte, 3 Nov. 1493,hijnoemde llet Iles Cppltrf.
gppo
l,
sde ?/?J/$lfJf(1857),la Marckande
Deseada; nadat het eerst langen ti
jd door dew/txïyzr.
s(1860),les f/clf,
sde /c,grère(1862),
Engeland aan Frankriik werd hetwist,kwam les cp/y?
wlr(
w d%6rpl(1867),le Capitainezzlïzlzfïf
hetin 1815 voor goeb aan Frankri
jk.
(1880)enz.
Desiratllln,hetbegeerde,gewenschte,ver- llt's :1.,bijnatuurw.namen:0.desMurs?
eischte;desireeren:wenschen,begeeren;desi- fransch ornitkoloog;Desm.:Desmarest
.

reus.
.begeerig.
Deslllallllez. (J0Seph) Belgisch graveur,
l:eqjardills.(Abe1)Fransch geschiedschrij- geb.1826 te Antwerpen, leerling van Calaver, geb. 26 Juli 1814 te Parls,was hoog- matta; Een christenmartelaar (naar Slingerleeraarte Angers,Dijon,CaenenDouai,waar mei
jer),Romeo en Julia (naarJalabert),auto-

hi
j 21 Juli1886 stierf,h'
lischreef:l'Empel.ettl. portret van Van Dyck,enz.
Jttlieit(1854).Etudes'
skfrv
bktillt-Belwhal'dtDijon, Desmares,(Marie)zie Champmeslé.
1849), Vi
e (leJeannetï'vtz'c(1954),l'Esclavage Desmarest.(Anselm Qaëtan)Fransch zoödalls J'ttzlfù/fïf/(Caen,1857),L(6rie etJ'œàfrr: loog,geb.17 Maart 1784 te Pari
js,overl.4
deJ'
t
?/zldeAp/pgz/t,(1883),enz.
Juni 1838 a1s hoogleeraar in de zoologie te
Deqiardil's (ErnestEfnileAntoine)Fransch Alfort,schreef.
'Histoil'
enaturelledesftfzwttrtzd,
archeoloog en eeschiedschrijver,broeder des des p/t
x/ît
l/z/
'
/l,
s et des fof/gz'
s (t805), Histoit'
.
e
vorigen,geb.30 Sept.1823teNoisy.sur-oise, ètaturelle des cl'
?4.
s/txcf
/.
sfossiles(metBrongniart,
leeraar in de geschiedeniste Angers,Diion, t822),x
klantmaliologie (2 dln.der Encyelope'
die
Alençon,Alâcon en Parigs,werd hier in ï860 lklétllodique,1820- 22).
hoogleeraar in deaardri
jkskundeaandeEcole Deslllidiaeetlën. Algenfalnilie v/d groep
normale, en vertegenwoordigde sinds 1881 derchloropbyceeën,metomstreeks6oosoorten.
Léon Renier aan hetCollège de France,a1s Ilesllli
jll.DelfstofuitdegroepderZeolithen.
hoogleeraarin de romeinsche archeologie,hi
j vormt een rhombische combinatie vankleuroverl. 22 Oct. 1886 te Parijs; hi
j schreef: looze kristallen,isomorgh methetheulandiet
Essq'
i.
s?4r /:f topogrqphie #t
z
f Lqtiltnl (1854), en het pbillipsiet;schelkundig is het't wa'
vbyage ts'
ffpltfc:t
'
fBi.iltdes(1855),Apel.
çtt7?l.
sfp- terhoudend kalktoonaarde sillkaatCa Al2Si
rique ,
s8o- les cp/&p?fc/à/fré.
s dt
4.
J?/?(
Ai,
)
te (1867), 016 + 6 Hg.0.
Géographie A?e
,
sfpo'k?
,
f: et (ff
A/l?
'
3:?
'
.
sfr6f&'
?,c de 1a, Deslnites? gr., ontsteking der gewrichtsGqulerp/?ltzlsc(1876-85,zi
jnhoofdwerk.merk- banden.
waardig monumentvan fransche eruditie,on- Deelnodium Dssv.Plantengeslaehtv/dfam.
voltooid), Desiderata #l
f Corptts ?
'
3l.
:c?-?
,nf/
)
bzlk/z?.
l Ider Leguminosen,aft
l.derPapilionaceeën,mct
latinarltm del'AcadtbttiedeA:?-/f0l(1874-75)enz. Ieen 100-talmeesttl-opische soorten.
.
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Des loines.Linkerzi
jriviervandenMississippi, ontstaatuitde vereeniging der uit de
meren van z-w.Minnesota ontstaande Easten M'est-York, loopt dkars door den staat
Iowa,en valt na een loop van 480 km.bi
j
Keokuk in de Mississippi.
Dee X oines. Hoofdstad van den noordamerikmstaatlowa en van Polk county,met
schoone vruchtbareomgeving,aandemonding
van de Racoon in de Des M oinesrivier,ontstond sinds 1846,had in 1900 62.139inw.;de
stad heeft een universiteit (sinds 1866)en
een imposant kapitool;handelen industrie.
pesnlologie,verbandsleer.
pesmopathie, gr., ziekte der gewrichtsbanden:desmopatkologie.leer van de ziekten
der gewrichtsbanden.
t Deemoul.,bi
j diernamen afkortingv.Chares Desmoulins,die voornl.over dezee-egels
schreef.
pesmoulins. (Benoît Camille) Fransch
revolutionair,geb.1760 te Guise inPicardië,
studeerde op het college Louis-le-Grand in
de rechten, en werd advokaat te Pariis;
vurig bewonderaarv/d regeeringsvormen1er
oudheid zochthtiin debeginnendeomwente1
ng zijn klassieke idealen ingang te doen
vinden, vooral door zi
jn werk: La France
libre (1789);na hetontslag van Neckerhield
hij op 12 Juliin hetPalais-Royal een gloeiende redevoering voor de volksmenigte en
gaf daarmede den stoot totdebestorming v/d
Bastitle, 14 Juli 1789;kort daarop begon
hàjhetttidschrift y,Révolutions de France et
du Brabantt.(7 dln., 1789- 90)uit te geven,
dat door zi
jn heftigheid en pikantentooneen

Bespoot

bedri
jf opvoeren : Monsieu,
r Prosper (1861).
Vooralishi
j echter doorzi
jnliteratuur-historische vorschingen bekend;opditgebiedzàin
vooral verdienstelàjk: vbltaire et lq ypcïl/f
l
f'
ranLaise tx/
lt XVIIIe siècle(8 dln.1867-76)
Iconograpltiez,p/ft
zïrïesp,: (t878),Gluck etPiccinni (1872), Griktvd de la .
&;
?
/zl?
'
)r: et son
groupe(1877), Epiczbriens etlettrt?
'
.
s (1879),La
comédiesatirhtte t4/4 Xvl1Ie siècle (1884),Le
cheralier Dpz'
t
zfet leswppfe,
: llgers au X '
lzyfp
siècle(1887).
Deslloyers.(JulesPierre Prançois Stanislas) Fransch geoloog en geschiedschrijver,
geb.8Oct.1800teNogent-le-Rotrou,wassinds

1835 bibliothekaris v/h Museum voornatuurlijke historie te Pari
js,en overl.1887 in zi
jn
geboorteplaats;zijn geologische werkenzàjn:
Mémoire yz'r 1@ ck.aie et &,
ste3-rain,
s tertiaires
d1%Cotentin(inde Aktnalesde 1a,ypcï/fld'histoire
natltt'ellede.
JN/r?
'.
:, d1. I1,1825),observations
sltr quelqlles ,
:y.
s/)z3?ts de la formation pp/ïthiqlle#zfNol.
d-ouestdela Frlzlc:(als voren,
dl. 1V, 1825), Sul. les carervtes et hrlc/lc,
s 4.
ossements t
p.
senvil'oltsdeParis (in deComptes
rendu8de l'-4cly/?zlït
?desscience8,18424,Obserratiotts.
wfr lesferrtzpl.
stet.
tiairestfèfNord-osest
etde l'Ouest de la Frqsc: (in Bulletin dela
socie'
te' .
glp&gklfc, 1852-55), Cot
uistence de
l'homme arec l'ElepkasAz/c?-ïtfïpzlcll,
s(t863),enz;
zijn geschiedwerken:I'
opograpltieeecle'
siastique
de/t
4Francep'tf.
sg?f'6A?1790(1853-54),Instrl4ctiotts ppvr les reckereltes# faireen. Orien,
t sur
le8 cp/pzàfe: gattloisesde l'AsieJfïsczf'
r: (t855),
Sur le .
spr/des pzlpzlf.
strouve'
s en France,lzltlrieurement# St '
r
zïzlcézl/def't
z'
uf(1856)enz.
DesobstruetiAe
a,middelen tegen hardlijvig.

reusachtig succes had ; later secretaris van heid.

Danton geworden en te Parijs tot afgevaar- Deeolation-laand. Het westeli
jkst eiland
digde in de Nationole conventie gekozen,be- v/d Vuurland-archipel,vormt de zuidkustv/h
streed hijdemannenv/hschrikbewind,deelde westelijkdeelvanstraatMagalhâes,vanw.n.
w.
in de ongenade der Dantonisten , werd 3t tot o.z.o.: de n.w. hoek , kaap Pillar, ligt
M aart 1794 gearresteerd, door het tribunal onder 52O 42' Z.B. aan straat Magalhâes,
révolutionnaire ter dood veroordeeld, en 5 goede ankerplaatsen,onderwelkeMercyhaven,

Aprilterechtgesteld.- Zàjnechtgenoote,Anna
Louise Duplessis-luaridon, zich noemende
Lucile Desmoulins, protesteerde in een brief
aan Roberpierre tegen de gevangenneming
haars echtgenoots,werd daarop van modeplichtigheid aangeklaagd, en 13 April1794
evenzoo ter dood gebracht.
Desmurwie,gr.,dat deelder chirurgische

aan den ingangder straat,debesteis;aa'
nde
zi
jde van den Antarctischen oceaan is de
kust zeer gebroken. D. behoort sinds het
chileensch-argenti
jnsch verdrag van 23 Juli
1881 tot Chili.Het z.o.deel,dooreen smallen
zeearm v/heilandafgescheiden,heetSantaInes.
D esorder,w anorde.
.
Desorgallieatie,vernietiging v/horganisch

enz.handelt;is thanshet woord verouderd.
Desn,biiplantnamen:Joseph Decaisne.
Desna.Linkerzi
jrivier van de Dnjepr,ontspringt bi
j Jelnja, i/h russ.gouvernement
Smolensk,doorlooptdegouvernementen Orel
en Tschernignow,en mondtuitboven Kiew,
naeen in hetalgemeenz.z.w.loop van1050
km2.; zi
j istot Briansk voor stoomschepen
bevaarbaar;haarhoofdziirivierisdebevaarbare
Seim :het stroomgebieh derD.is86853 km2.
Desnoiresferres. (Gustave le Brisoys)
Fransch schriiver, geb. te Bayeux,20 Juni
1817,overl.liJan.1892tePar'
Q
ljs:hiischreef
verscheidene romans, als: L@ c/lcvlàz'
enoire
(1843), Jarnowiek (1844), Un tïzlpzfr en diligenee(1853),Le8ftxlpzl: rouges(t854),begonen

De Soto.1)County ofdistrict v/d noordamerik. staat Florida,3272 ((l
q eng.mijlen)
5000 inw.,hoofdpl Pine Level.2)Districtv.
Louisiana,865 (4()eng.mi
jlen,20,000 inw.,
hoofdpl. MansEeld. 3)County.staatMississippi,480 ((
) eng.mi
jlen,25,000inw ,hoofdpl.
Hernando.4)StadjeinJeffersoncounty,Missouri,4000 inw.
DesI).,bi
jplantnamen:l.Bapt.RenéPouppe
Desportes, fransch plantkundlge, geb.1704,
overl.1746 op San Domingo.
Desperaat,wanhopig,hopeloos,vertwi
jfeld.
Despoot,gr despotes,in hetByzanti
jnsche
ri
jk een titelder zoons,broeders en schoonzoons des keizers; sinds de 13deeeuw beheerscher van een despotaat;thans zooveel

therapie dat over de verbanden, apparaten verband,verdeeldheid,oneensgezindhe'l
'd.

redigeerde een maandschrift:La Prorince #

als onbeperkt gebieder,die zich met geweld

Parts (184t- 42),en deed een bli
jspelin één doet.gehoorzamen.

Bespotaat.
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bessau.

Despotaat. Bi
j de Byzanti
jnen naam van cianum ,vötsr hetwelk hetstandbeeld V.W ilh.
een ten behoeve van een familielid der Miillerstaat,verderhetgebolzw van denAnhaltkeizers met den titel van despoot gevorl
nd schen landdag,de Anhalt-Dessausche Landsbank, enz. Monumenten: behalve ta1 van
ri
jk,alsb,v Epirus,Morea enz.
tandbeelden van Anhaltsche vorsten , het
Despotislne,despotie.Geweldheerschappij, s
*
willekeur.
In 1867 onthulde gedenkteeken van deherDessa oi desa, op Java: gemeente, in eeniging der Anhaltsche landep in 1863,een
'ril-e dessa (of:cieel:per- gedenkteeken voor de i
n 1870/71 gevallen
engeren zin :dorp ;1,
dikan-dessa), dessa die geheel of ten deele Anhalters,het in 1800 onthulde M oses M enis vri
jgesteld van belastingen ofvan heeren- delsohn-monument en het in 1892 onthulde
diensten voor het gouvernement.
KaiserW ilhelm-Denkmal(bronzenstandbeeld,

Dessalines.(JohannesJacobus)Keizervan gelnodelleerd doorA.TondeurteBerli
jn),de

Haïti, een omstreeks 1760 in Afrika geboren hertog Frederik-obel
isk(1896),eenfonteinmoneger, die als slaaf naar San Domingo werd numentop hetFunkpl.,(1901),terherinnering
geLracht,en zich hier onder ToussaintL'0u- aan Funk, een vroegeren opperburgemeester
verture tegen de Franschen onderscheidde; van D.Destadwordtbestuurd dooreen opperna de gevangenneming van L'Ouverturestelde burgemeester, twee wethouders ofstadsraden
D.zich aan het hoofd der negers,versloeg en 30 gemeenteraadsl
eden;zijheeft een vri
j-

llerhaaldelijk den tot onderwerping van het willige Lrandweer, waterleiding, rioleering,
eiland afgezonden franschen generaalLeclerc gas- en electrische verlichting; ziiiszetel
in het w. deelvan het eiland) en behaalde der landsregeering en van een lanhsgerecht
in 1802 een volkomen overwinning; D.,ondersteund door een engelsche vloot, dwong
19 Nov.1803 den franschen opperbevelhebber
Richambeau tot kapitulatie en ontruiming van
het eiland,liet aanvang 1804 Haïti t0t republiek verklaren, zichzelve tot hoogste gezaghebber uitroepen, en begon meedoogenloos tegen de achter gebleven Franschen te

en een ambtsgerecht, heeft een ûliaal van

de Ri
jksbank,aan illrichtingenvan onderwi
js:
het gymnasium Fridericianum (in 1785 gesticht)enallerleiinstellingenvanmiddelbaar-,
lager-en kunst-onderwi
js,een Frauenarbeitsschule, een openbare, stedelijke bibliotheek
(50,000 deelen), een volksbikliotheek (7000
dln);aan kunstverzamelingen die in hethertogeli
jk sloten deschilderijen-verzamelingin
de Amalienstiftung (armenhuis voor oude
vrouwen, einde 18de eeuw gesticht door de
dochter van vorstLeopold);verderis ereen
kreits-ziekenhuis, een instituut voor zwakhoofdige en idiote kinderen (1887 gesticht),

woeden;daarna zocht hijvruchteloosookhet
spaansche gedeelte des eilands aan zich te
onderwerpen;Dec. 1804 dreefhi
jde ophefflng der republiek en de stichting van een
keizerrijk door, waarop hi
j 8 Dec.1804 a1s
Jakob 1 te Port-au-princetotkeizergekroond
werd;hi
jregeerdeuitermatedespotiek,enwerd enz. Hoofdmiddelen van bestaan: industrie
17 Oct. 1806 door een aantalsaam gezworen (tapijten,bordpapier,lakens,machinerieën,ri
jnegers en m ulatten onder Pétion vermoord. tuigen, spiritualiën, suiker, w ollen garens,
Ilessau.1)Kreitsvan het hertogdom An- i
jzerwaren,bier)en handel(voornamelijk in
halt,4241/2kpaz.groot,in 1900: 85,573 inw., producten der eigen industrie). D. ligt aan
vormt met Zerbst het ri
jksdags-kiesdistrict de liinen W ittenberg- cöthen-Aschersleben
Dessau-zerbst.
en Vaagdenburg-zerbst-lueipzigderPruisi2)Dessau,hoofd-en residentiestad van het sche Staatsspoorwegen,heeft een hoofdpost-

bertogdom Anhalt, onder 5tO 50' N.B. en en telegraafkantoor, telefoonverbinding; het
12O 14' O.L. v. Gr.) aan de Mulde, 3 krn. heeft een druk scheepvaartverkeerop deElbe
van haar monding in de Elbe,in een woud- en een havenplaats in W allwitzhafen, 4 km.

en weideri
jkeomgeving. noordeli
jk. Uit de omgeving van D.zi
jn te

heeft breede straten en noemen : benoorden het spoorwegstation de
fraaie parken op detal- Georgengarten met kasteel, iets verder de
r
i
jke pleinen,enin1900: W allwitzberg met burchtruïne, 5 km . w.
50,846 inw. Onder de daarvan aall het Kfihnauer m eer in een uitkerkenzi
jndein1554vol- gestrekt park het hertogeli
jk slot Kûhnau
tooide St. Marienkirche me
van;be
Anha
le
tn
sche geschiedeni
er
nza
ome
udhe
dku
oost
tsve
linl
ge
nnde
aan de Grootem arkt,met
den GeordegraftombevanveleAn- gengarten,van de stad tot haarhavenplaats,
haltsche vorsten,en een de prachtige schaduwri
jke wandeldreef de
W APEN v.DsssAu. 56 meter hoogen toren, Gânsewal
l,dwarsdoordelanderi
jen;aan den
de Georgenkirche in de rechteroever der Mulde een dierentuin,4km.
Askanische Strasse in 1712 gebouwd , in vandaar het slot en park Luisium ; 7 km .w.
1821 herbouwd de Johanniskirche aan de van D. het dorp M osigkau - D.,oorspronNeumarkt,in 1690 voltooid,in 1866gerestau- kel
ijk Dissouwe, later Desso, werd waarreerd,met 54 meter hoogen toren,en de in schi
jnli
jk ti
jdensde regeering van Albrecht
1892 voltooide evang. St. Pauluskirche op den Beer door Vlaamsche landverhuizers gehet Pauliplein, de voornaamste; dekath.kerk sticht, doch wordt eerst in 1213 oorkondezu St.Peter und Paul, in 1854 in gotischen li
jk a1s stad vermeld;bijde deeling derAnsti
jlgebouwd, heeft fraaie glasschilderingen. haltsche landen in 1603 werd hetderesidentie
Onder de overige bouwwerken van D.zi
jn der Anhalt-Dessausche linie; in den Dertig-

te noemen: hethertogelijk slot,hetnieuwe' j
Warigen oorlog versloeg W allenstein op 25
raadhuis (1898- 1901 gebouwd),de schouw- pril1626aandebrugbi
jDessauoverdeElje
burg met concertzaal,hetgymnasium Frideri- (DessauerElbbrûcke)dengraafvanMansfel
è.
-

Dessein.
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è

Desseill.oogm erk,voornemen,plan,Opzet,
ontwerp schets;# dessein: met opzet.
Dessendiaall,lettersoorttusschen garmond
en lnediaan,10 punten.
Dessert,nagerecht,bestaandeuit vruchten,

Deterlninism e.
--'

Desvres. Hoofdpl.v/h kanton D.(23eem.
,

12.750 inw.)vl% f'
ranschedept.Pas-de-calais,
18 km.v.Boulogne,a/d voetvandenbergPelé
en v/d berg Hulin,4700 inw.; voorheen een

flinke stad, in de lldeeeuw door de Noor-

conflturen, wi
jn enz. en na den eigenli
jken mannengeplunderd.in 1346doordeEngelschen
en in 1543 door de Bourguignons verwoest.
maaltàjd op tafelgebracht.
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r
p
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I)e Nwert. (Jales)Belgisch vioolvirtuoos
schets,m odel,patroon,monster,staal.
en componist,geb.te Leuven 1843,overl.te
llestelbergtlll.Dorp in de Belg.prov.Oos- ostende,1891,componeerde voorzi
jninstru-)
Vlaanderen, arrond.Gent,4000 inw.
Desterro of Nossa Senhora do D., ook
Santa Catharina, en Florianogolis geheeten,
hoofdstad van den Brazil.staatCatharina,aan
dewestkustv/heilandSta.Catherina,arsenaal,
ziekenhuis,eene door forten beschermde haven m et vuurtoren,levendig handelsverkeer

ment twee concerten m et orkest, phantasiën
en genrestukken met pianobegeleiding, en
deed in Duitschland twee opera's opvoeren ;

De Albigenzen (1878)en Hammerstein(1884).

petattllelltellt,troepenafdeeling ;detaclteeren,,
van een geheel enkele deelen afzondelen,
afscheiden.
(uitvoervankunstbloemen,maniokmeel,visch, Detail, fr. détail,handeling van detailleekof:e,suikerenz.II.D.werdin1640doorFran- ren:in stukken verdeelen;ook deel,bijzoncisco Diaz Velho Monteiro Yesticht.'
derheid, bi
jomstandigheid; wordt meest in
Ilestillalie (v.Lat.destlllare,druppelen) het meervoud gebezlgd.In den handel; verof overhaling. Een in laboratoriën en in de koop in hetklein,bi
jhet stuk ;en grp.
set:p,
techniek veelvuldig toegepaste bewerking, détail. in het groot en in het klein ;detaildi: daarin bestaat dat men een vloeibaar ol' ltandel. kleinllandel; détailleur of detaillist.
vluchtig lichaam in daarvoor geëigende ap- kleinhandelaar.
paraten in den dampvorm igen toestand brengt
Detaille.(Jean Baptiste Edouard)Fransch
en de dampen vervolgensop een andere plaats schil
der)geb te Partjs, 1848, leerling van
weer verdicht. Men maakt onderscheid tus- Meissonier, debuteerde met een ,Coin de
schen eenvoudige en gefractioneerde D. l
'atelier de Meissonier (Salon, 1867),schileenroudige .
p.is hetafscheiden doordestillatie derde voorts vooral tooneelen ait'tsoldatenvan vloeibare ofvluchtigevan onverdampbare leven,verder een panoramastuk : ,le Soirde

lichamen;gefractiotteerde D.dient om vaneen Rezonvilleu (1884),tafereelen uit de militaire
mengsel van verschillende lichamen metver- geschiedenis van Frankri
jk:ti
jdenseen verschillend kookpunt deze verschillende lichamen van elkander te scheiden.Herhaalde D.
noemt men rectifcatie.
Droge destillatie noemt m0n de verhitting
van een niet vluchtig lichaam onder aanwezigheid van weing lucht, zoodat het wordt
ontleed in vluchtige stoffen en kool.

bli
jfin Rusland vervaardigde hijvele schilderstukken voor czaar Alexander 111. Een

zijnerhoofdwerkenis:Châlons,9Octobre1896
(troepenrevue,geëxposeerd 1898).
D eteetie, ontdekking.
Deteetive, in het engelsche politiewezen

zooveel a1s beambte van de recherche.

Verkeerdeli
jk wordt het woord D.in het Deteneeren,gevangenhouden ;detentie,opgewone leven ook dikwi
jsgebruiktvoor het sluiting,hechtenis,gevangenhouding.
bereiden van diverse extracten,b.v.voor het
Deterlninallt. ln de wiskunde: een symaftrekken van sommige kruiden opbrandewi
jn bolische vergeli
jkinq van den vorm albl c1,
cr
2m
,aa ba
,azlndal
ee
enc2ve
ngcl
van
Hetwoord D.is ook gebruikelijk voor spiri- a
da b2vo
bacac
ba
+rkoar2tiba
tus- ofalcoholbereîding,evenals destillateur en
al
voor fabrikantvan sterke dranken.
a3blca+ aablc2- aab2c1.
De D.van lichamen die uit den dam pvorDeterlnillatie, bepaling, beschikking, be-

migen onmiddelli
jk in den vastenkristalli
jnen sluit; determinatief.
. bepalend; determineeren:

toestand overgaan,heet sublimatie.
bepalen,vaststellen,beschikken.
Dtlstillatie,bestemming,beschikking,eindDeterlnillislne.Bestemmingsleer,metaphydoel; destinatair.
. geadresseerde; destineeren: sische leer,volgenswel
keelkafzonderlijkdeel
bestemmen,beschikken.
derwerkelijkheidvaneenofmeeranderedeelen
Desv., bi
j plantnamen: Augustin Nicaise afhangt,zoodat alle'dingeninhunbestaanzelf
Desveaux (fransch plantkundige, geb. 28 zoowelalsinhunwezenygeaardheidentoestand
Aug.1784 te Poitiers,overl.12 Juli1856bi
j gelleel door andere dingen bepaald worden ;
Angers,alshoogleeraarin de plantkunde). het D.,het toeval ontkennende,leertdatalles
Desvalliéres.(Maurice)Franschdramaturg, noodwendig is.Dedieperegrond,waarom elke

geb.te Parijs,1857,schreefbli
jspelenyvaudevilles,operetten enz., waarvan vele,vooral
die welke hi
jin vereeniging metG.Feydeau
en M ars samenstelde, groot succes hadden ;
te noemen zijn:Prête-moita ykzy
zzp.
:(1883);
Un duel,:'ïîvousw/t
z//(1885);les Fiancésde
Locltes (1888); l'
Afaire A'
t
fplftxr: (1889); le
rtvp'
tw:de Barillon (1890);lesfkplfz: femmes
(
le Japket (1890);la Demoiselle du ftv mpzl:
(t89t);Cltampignolpztx/grl l14i(1892):L'Hôtel
tf.
lflibreJc/lt
zzwc (1894);le Fr?4c de slrtf
.
/?/J'l
(1896);Mal
èt'zelle Qzftïf'sbz/.
s (t897).
.

wetenschappelijke Mrereldbeschouwing (in het
bizonder de natuurwetenschappeli
jke)tot het
D.overhelt,ligtin denatuurvan hetmenscheli
jk denken zelf,datzich eerstdan ten volle
bevredigd bevindt,wanneer het alle feiten in
een verband van oorzaak en gevolg gebracht
heeft.Het kan evenwelverschillendevormen
aannem
ve
rbanden,
memi
t nder of meerder absoluut (in

's menschen wil)doorgevoerd
gebieduitstrekken.Indekerkelijkephilosophie
Worden, zich over een enger ofuitgebz-eider

is het D.in denvorm derpredestinaleeropge-

p estesteeren.

--

2055 --

treden;demeestabsoluteeninveleopzichten
afwi
jkende vorm is hetfatalisme.A1s hoofdargument is tegen het D steeds aangevoerd,
dat hetde vri
jheid vandenmenschelnkenwil
loochent, daar als alles in de wereld voorbestemd, noodwendig is, dit ook metonze
wilsbesluiten het geval moet zijn; datons
vrijheidsbewustzi
jn zich tegen zoodanigeleer
verzet;en dat,hetD.aannemende,alleverantwoordelijkheid en daarmede degrondslagder
zedewetvervalt.SindsDescartesen Spinozade
strengedeterminatie,nietalleenvanhetgeenin
de uitwendigenatuur,metinbegripv/dlevensverrichtingen der organismen, plaats grijpt,
l
'
naar ook van de schi
jnbaarvrije wilsdapen,
llebbenzoekenaantetoonen,isinlephilosophie
strbijdomtrentdeterminismeenindeterminisme.
estesteerell, verwenschen,verafschuwen,
vervloeken;detestabel:afschuweli
jk.

Deueher.

meren, groote dokken, belangri
jke koper-,
ijzer-,messing-entabakindustrie,brouwerjen,
loodwitfabrieken,handel in hout,vee,huiden,
graan en wol.Het middelpuntderstadishet
nabij de rivier gelegen stadhuis metbelendenè park; van ditpuntgaan straalsgewi
js
vele breede, door sierli
jke Nvinkelhuizen en
statige openLare gebouwen begrensdestraten'
uit,die dool
'andere rechthoekigworden :1001'sneden.D.werd in 170tdoorl'
l'anschenonder
den naam FortPonchartraingestichten kreeg
zijn tegenw.naam n/d engte(détroit)ofstraat
(lle het Huron- methet Eriemeer verbindt;
voorheen slechts alslnilitairepostvanbelang,
ontwikkelde hetzichmetdestoomscheepvaart
op demerentoteenbelangri
jkellandelsstad.2)
Hoofdpl.v.Beckercounty,Minnesota,1600inw.
D etur,op recepten,meest afgekort D.
,het
worde gegeven.

petm old.Hoofd- en residentiestad van het
llettt!, fr., schuld, staatssclluld ; dette ./??/vorstendom Lippe, 134 m.boven zeenivaau, llll
,
.
qîte. openbare staatsschuld.

l
tan den voet v/h Telltoburgerwoud,aan de
Ilettelbaell.Stad in hetambtKitzingen v.
W erre,en a/d liinen Herford-D.(27km.)en. het beiersch regeeringsdistrict Unterfranken,
D.-Altenbeken 1er pruis. staatsspoorwegen, 8 km.n.van Kitzingen,2060 inw.
bestaatuit een omstreeks1300gestichteoude
Dettinq'en.1)D.an derErms,dorp,ambt
stad en eenesinds1709
Urach,W ûrttemberg,in1900:8402inw.2)D.
aangelegdenieuwestad,
is zetelderhoogstege-

'

zagslichamen v/h vor-

l

de
on
m,a
v
nt
la
nt
de
sn
tene
mab
segeenre
ch
, j
in 1900: 11,971 inw.,
een herv.,luth en kath.

l
z,$

am Main,dorp,alnbtAlzenau,Beieren,15 km.
van AschaFenburg,900 inw.

-

Ileuben.Dorp inhetambtDresden-Altstadt

<

v/d
sa
Ile
ukesa.jjkjjrjejjitst DmreStdyjejsngjjinr 1v9a0
jr:
y.l
jjo
yo7u9rij
njr
wyj
.

I
'

,'

.

-

,k

kerk,hetvorsteli
jkres.lI
'
slot in renaissancesti
jl
(16deeeuwl,hetin1708/
18 gebouwde enin 1850 w wpxx v. Dsl
auotzo.
vergroote nieuwe paleis metpark,verder schouwburg,raadhuis,
vorsteli
jk gymnasium Leopoldinum,lïoogere
burgerschoolvoor meisjes,enz.,natuurwetenschappeli
jk museum,landsbibliotheek (60,000
d
1
n
.
)
,
mu
n
tenkabinet,verzamelingen vangravures enz..Deindustrie vanD.isonbeduidgnd.
5 km. zw. van D.de Grotenburg (386 m ),
m et het Hermanns-monument.D.wordtonder
den llaam Thiatmelli,en als het tooneel van
een in 783 door Karel den Groote aan de
Saksers geleverden veldslag, reeds door de

; y
en stalnvader der Hellenen,zoon vanProm etheus en Clymene,beheerscher van Phthiain

Thessalië,man van Pyrrha,dochtervanEpimetheus.Toen Zeus dooreen grootenwatervloed het zondige geslacht der menschen
verdelyde, redde Deucalion zich volgens
den wl1 van Zeus met zi
jne vrouw in een
vaartuig,dathijop raad vanProlnetheusgebouwd had. Na 9 dagen landde hi
j op den
Parnassus (ofop den Orhl'
ys,denAthos,den
Etna)en oserde aan Zeus Phyxius (bescherme
rdervluchtelingen).Opdevraag hoeeen
nieuw menscllengeslacht kon ontstaan,antwoordde het'orakel van Themis te Delphi
hem met deze woorden: y,omhult u beiden
het hoofd en ontgordt de gebondenekleeren,
werpt dan de beenen der groote alvoedende
moeder naar achteren.''Deucalion gafhieraan

frankische kroniekschri
jversvermeltl;in1011 deze verklaring:de beenen dergrootealvoekwam D.door schenking van koning Hendrik
11 aan het bisdom Paderborn, hetwelk de
plaats aan de heeren van Lippe in leen gaf;
in 1350 kreeg D.stadsrechten; in 14.
17 werd
het door de Hussiten veroverd.

dende m oeder walen de steenen der aarde;
en nu wierpen beidenderhalve steenen achter
zich. De steenen van D.werden mannen,die
van Pyrrha vrouwen. D. trok nu van den
Parnassus af naar Opus of Cynus in Locris;

Detonatie, ontplofflng; in de muzisk:atwi
jking v/d toon.
Detourneeren, afwenden, alleiden, omdraaien;fguurli
jk:verduisteren.
Detraheeren, aftrekken,afkorten,korten;
ûg.:iemand belasteren
Détroit,fr.,engte,zee-engte.
Detroit.1)Hoofdstad v.W aynecountyv/d
noord-amerik.staatMichigan,aan den westoeverder Detroit,11 km.v/h St.Clairen29
km.van hetEriemeer,isdebelangrijkstestad

ook inAthenezouhijgewoondenhetheiligdom
vandenolympischenZeusgebouwdhebben ln
de nabijheid van den tempelvanZeustoonde
men zi
jn graf; datvan PyrrhawasinCynus.
De kinderen van D.en Pyrrha zi
jn: Hellen
(stamvader der Hellenen , beheerscher van
PhthiaenbijdenymphOrseïsvadervanAeolus,
Dorus en Xuthus) Amphictyon, Protogenia
enz.2)Zoon vanMinosen Pasiphaë,argonaut
en calydonisch jager,vader van ldomeneus.
Deueher.(A(1olf) Zwitschersch staatsman,

van den staat, met in 1830: 2222,in 1870: geb. Febr.1831 in het kanton Thurgatl. stu-

79,577,in 1900:285,704 inw.,talrijkekerken, deerde te Heidelberg in philosophie en geeen fraai stadhuis,bibliotheek'tloo.ooo dln.
), schiedenis,te Zurich,Praag en W eenen in
schouwburg, de beste haven aan de groote de medici
jnen,practiseerde 1853-79 a1s arts

beuel.
.f
.. .

.
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in verschillende zwitsersche plaatsen,tradin
1879 in dekantonnaleregeering,alsvertegenwoordigerderradikaal-del
nok-ratlsclzerichting,
werd in 1883 1id van den Bondsraad,en was
voor 1886 en 1897 bondspresident

Deuel. 1) County of district v/d noordamerik.staat Nebraska,2139 r-Jeng mi
jlen,
3000 inw., hootdpl. Big Spring.2) County,
staat Zuid-Dakota, 630 ((
))
()eng.mi
jlen,4600
inw.,hoofdpl. Gary.
Deugd.Zedeli
jke voortreffeli
jkheid,totgewoonte geworden braafheid.
Deule.Zijrivier v/d Lys,ontspringtin het

beatseller Reiells-knzelger.
-

hài schreef:Begislseleitz'
t'
f/'
llt'
aql-heid en r/d/,
f
/t
f
(1684),Gî-oltdvesteib '
?
Jf
zyl(
lezbCltl'istelq
,lr
t
,o?zgtldsdieltst (1690,
), Toegaî'
t.
q fpf de ltoogste ?/
Jt?ft?/?schap (1694).
Ilellrlo. Noordeli
jkste vaargeul der Hont
of W ester-schelde.
Deurw aarder,fr.huissier;duitsch Gerichtsbote;eng.summoner.AmLtenaar die gerech-

teli
jke aanmaningen en aanzeggingen doet,
achterstallige belasting Opvordert,beslag legt
op de goederen van wanbetalers, gerechte-

li
jke verkoopingen houdt,wanbetalendehuur-

ders de huur opzegt,enz.
Dellrw aarders-exploot, het stuk of verfransche depart. Pas-de-calais, loopt langs
Lille,in het dept.Nord,en mondt uitnaeen baal door een deurwaarder opgemaakt van

loop van 85 km ;zi
j staat door hetin 1693 hetgeen door hem in zi
jn hoedanigheid is
door Vauban voltooide Canal de la Haute verricht.
Deule m et de Scarpe,en doorhetAirekanaal
Deus (lat) God;voorheen ook welgebem et de Boven-luys in verbinding.
zigd als keizerstitel.
Deusdedit,zie Adeodatus.
Deulino.Dorp in het districtDmitrow v/h
russisch gouvernem ent M oskau, bekend om
D eus ex lllaellina.(God uit de raachine)
het so-jal
-ig bestand,hier11(1)Dec.1618tus- Bi
j de Romeinen 00n tooneeluitdrukking voor
scheu ée Polen en de Russen afgesloten.
de tusschenkom st van een godheid,die door
Deur,afsluiting van een doorgangsopening

middel van een toestel of machine op het

in een wand,ismeest van hout,dikwijlsvan tooneel nederdaalde en onverwachte ontknooeen glasruit voorzien.
ping bracht;deuitdrukki
ng wordtingeli
jken
Deurne of Deurne-en-luiesel. Gemeente in zin ook nog heden gebezigd voor dergeli
jke
de prov.N.-Brab.(arrond.Roermond,kanton tooneelkunstgrepen, zoodat b. v. de notaris
llelmond),omgeven doordegemeentenBakel, die een onverwachte erfenis brengt, de oom
Vlierden en Asten in N.-Brab. en Venray, uitAmerika,diejuist op ti
jd komtolnzijnin
oote verlegenheid verkeerenden neeftehelHorst, Sevenum, Helden en Mei
jelin Lim- gr
burg beslaat 00n Oppervlakte van ruim Pen,enz.,derolvandeusex machina vervullen,
10:2h bunder, m eest zandgronden, die in Deussen.(Pau1)Duitsch philosoofen indihet oosten met hoogveen Ledekt zi
jn; de anist, geb 7 Jan. 1845 te oberdreis,sinds
gemeente Levat dedrie dorpen Deurne,Liesel 1889 hoogleeraar in de philosophie te Kiel;
jkenszl
ln Elemeitteîbf
pr Metapltysik (zdedr.
eu Helenaveen,de buurtenZi
jlberg,Moerdijk, Lli
Vrekwi
jk, W arberg, Vloei-eind, en de ge- Leipzig 1890),en zi
jn Kategol'
isclteèt.
lizl
.
ppkw/f
'p
huchten Hanenberg,Neerkant,Heitrak,Terp (Kiel 1891) op den bodem derKantiaansche
(Derp),Loon,Molenhof, Bottel en Bruggen, en Schopenhauersche philosophie staande,
tezamen met 6450 inw.,meestr.-kath.;hoofd- wijdde hàjzich vooralaan debearbeidingder
jsgeerige stelsels:System des #Qmiddelenvanbestaan:landbouw,veenderi
j,Ve0- inàische wi
teelt;kiesdistrictHelm ondipersoneelebelasting danta (Leipz.1883),enz.
:hijschreefook een
9deklasse.Hetdorp Deurne ofDoorne,reedsin All
gemeiîte Gt
sc/lïc/df: der bhilosopltie,zlJ/be721 in een oorkonde genoemd,wasin de 15de sonderer Berilcksichtigung t&rReligionett(Leipz.
sc/?:
eeuw kerkhoorig aan Bakelenwerdtoentoteen 1894- 94) en Erilèneruttgen &,?? Fl.ied.J'Vi-p/z.
zelfstandige parochie verheven :het werd in (Leipz.1901).
1511 door de Gelderschen en 1599 door de
D euteren. Gehucht in de gem .Cromvoïrt,
Spanjaarden, in 1702 doorde Franschen ge- Noord-Braband, aan den weg van W aalwijk
plunderd.Degemeente wordt doorloopen door naar 'sHertogenbosch.

despoorlijnBokstel-venlo;hetstationDeurne

peuteronom ium,hetvijfdeenlaatsteboek

ligt9km.van Helmond,30 km.van Venlo,6km. van de pentateuch,zie Bi
jtel.
Deutseh-Altenburg. Dorp in het district
van Helenaveen,12 km .van Horst-sevenum.
D eursen of Deursen-en-Dennenburg.Gem . Hainburg van hetoostenrijksche hoofdman@

1l1Noord-Brabant,(arrond.'sHertogenbosch, scbap Bruck,Neder-oostenri
jk,45 km.benekanton 0ss),ongeveerdoorde gem.Dieden, den W eenen en 15 km. v.d. hongaarsche
Ravestein, Huisseling, Herpen, Berchem en
Megen,ruim 560 bundergroot,meestrivierklei,
bevat de dorpen D.en Dennenburg,tezamen
met 390 inw.;hoofdmiddelvan bestaan,landbouw;kiesdistrictGravè;personeele belasting
9de klasse.Hetdorp D.heeft een r.-kath.kerk
en een klooster der Augustinessen.
p eurillgen ofDeurningen.Dorp in degem.

W eerselo,Overi
jsel,900 inw.

Deurllofl.(W illem )Nederl.philosoof,geb.

grens, aan den Donau,1300inw.;in deomge-

ving warme, bi
jhuidziekten zeer werkzame
zwavelbronnen,reedsten tijde derRomeinen
bekend; D. heeft 00n lT1lIsoum van in den
omtrek opgegraven oudheden.

Deutseh-Brod.1) Districty Bezirkshaupt-

manschaft, van Bohemen, 902 km2.in 1900;
75.479 inw.78 gemeenten,omvat de kantons
D.
,Hurnpoletz,Polna en Steken.

2)Deutsch-Brod.tsjechisch NemeckyBrod,

te Amsterdam,1650,overl.10 oct. 1717,ont- hoofdstad v. h. district D.,aan de Sazawa,
leende aan Descartes,Spinoza en anderen de die hier van hetn.en z.zijrivierenopneemt,
1900:6526 tsjechische inw.
bouwstoYen voor een theologisch-wi
jsgeerig inDe
utseher R eiehs-Anzeiger und K:nigstelsel, dat weldra een aantal aanhangers
kreeg,doch later in vergetelheid geraakte; lieh PreusziseherStaats-Anzei
ger.(Duitsch

beuteehe R llndsehau.
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Rtjksblad en Koninkli
jk-pruisisch Staatsblad).
Dagelijks,behalve op Zon-en feestdagen,te
Berli
jn verschijnend ambtelijk Orgaan,bevat
behalve ambteli
jke bekendmakingen en een
algemeenhandelsregistervoorlletlluitsclleri
jk,
Ook bi
jdragen van niet-ambteli
jlt karakter;

Devaux.

en 354 gemeenten; hoofdstad is Niort; D.
ressorteert onder de hoogeschool,de diocese
en het hof van appèl te Poitiers; het heel'
t
een assizenhof te Niort. Het klim aat van D.
is zacht,vochtig,op vele plaatsen ongezond;

het weinig vruchtbaar plateau Gâtine, een

het werd 2 Jan. 1829 opgericht onder dén
titel,sAllgemeinePreuszische Staats-zeitung'',
welken naat
n het tot 1 Juli 1843 voerde;
daarna heette het tot 1 M ei 1848: ,Al1gelneine Preuszische Zeitung'',tot 1 Juli1851:
1
:Allgemeiner Preuszischcr Staats-Anzeiger'',
tot 4 Mei1871 ::lföniglich PreuszicherStaats-

noordwestelijke verlenging dergebergtenvan
Limousin,eenwoudriikegranietvlakte,nergens
zich hooger dan 1(
10 m verhefende,neemt
ongeveer 1/:dergeheele oppervlaktevan het
t
lept.in;hetbevatvele vischrijke poelen en

Anzeiger'',en kreeg toen zijn tegenw.naam.
Deutselle Rundsellau. àlgemeen wetenschappelijk maandschrift,verschijntsinds1874
te Berli
jn.

zijrivieren Thouaret en Argent van deze,
verder de Boutonne, de Autize en de beide
Dives de voornaamste zi
jn. De bodem is in
de dalen vruchtbaar; men verbouwt granen,
allerleigroenten,hennep,vlas,wijn,kastanjes,
noten, amandelen enz.; uitgestrekte weihen
llegunstigen de veeteelt,welke heteigenlàjk
lloofdmiddelvanbestaan derplattelandsbevolking uitmaakt(muildieren,rundvee,schapen,
varkens, pluimvee). Hetdelfstoienrtik biedt
i
jzer, steenkool, antimonium, molensteenen,

Deutsell-ld
lylau.Stad in den kreitsRosenburg, aan de uittrede van de Eilenz uit het
Geserichm eer,6000 inl .
Deutseh-K ralup. Stad in het kanton Ko-

lnotau,Bohemen,aan deli
jn Karlsbad-Komotau, 12000 inw,
Beutsth-Krawarn.Dory in denkreitsRatibor van het pruis.regeerlngsdistrictOppeln,
aan de Oppa,nietver van de Oostenri
jksche
grens,3500 inw.
Deutsell-Krone. 1)Kreits van het pruis.

(le bronnen van m eerdere kleine rivieren,
onder welke de beide Sèvres,de Thouet,de

vuursteen, salpeter; de meestbezochte der

minerale bronnen is die van Bilazay, bi
j
Thouars;leerlooieri
j,handschoenfabrikatieen
brandewi
jnstokeri
j vormen de hoofdtakken

regeeringsdistrictM arienwerder,2t563/4km.2, van industrie; levendige handel,meestin vee,
64.200 inw.,5 steden,groote landgemeenten: graan.m eel,hout en sterkedranken.D.heeft

2) Hoofdplaats van denkreitsD.,tusschenhet ruim 450 km.spoorlijn,bi
jna 500 km.van
Schloss- en hetRadunmeer,in1900:7282inw . staatswege onderhouden straatwegen envier
l:eutstsh-lualldsberg 1)District(Bezirks- inrichti
ngen van hooger onderwl
gs,nameli
jk
hauptmannschaft) van Stiermarken,802 km2 1 lyceum en 3 collèges.
51.400 inw.,96 gem eenten,omvat dekantons

lleva. Stad in despaansclleprov-Guipuzcoa,

D.,Eibiswald en Stainz.2)Hoofdpl.van het 47 km .w.van San Sebastian,aan demonding
district D.,aan de Lasznitz,1400 inw.
v/d Deva,heeft2800inw.,eenkleineverzande
Deutseh-/raw itza. Gemeente en hoofdpl. haven en is 00n drukbezochte zeebadplaats.
lléva, duitsch Diemrich. Stad,hoofdplaats
gaarsche komitaat Krassö-szörény,4200 inw. van hetdistrict D.(29000 inw.
)in hethonDeutsell-Rasselw itz. Dorp in den kreits gaarsche komitaat Hunyad,Zevenburgen,aan
Neustadt van het pruis.regeeringsdistrict0p- de Maros,4800 inw.

van het district D.(44000inw.)vanhethonpeln, aan de Hotzenplotz en aan de lijn Ca-

m enz- cosell3100 inw.
Deutscll-hzaska. Klein-gemeente in llet
district Jâm van het hongaarsche komitaat
lfrassö-szörény, aan de Nera 2800 inw.
Ileutz, oude stad, aan den rechterRi
jnoever,tegenover Keulen en 1April1888 daarmaede tot ééne geraeente vereenigtl.
D eutzia THBG. Plantengeslachtvan defam.
der Saxifrageeën,m etslechtsweinige soorten,

die op den Himalaya,in noordeli
jk China en
Japan voorkomen; het zijn struiken, wier
takken en tegenovergestelde bladen rtlwbehaard zijn; slnds 1833 in Europa ingevoerd
zijn de D.
-soortenthansgezochtesierstruiken.

Dévai, (Matthias) eigenli
jk Dévai Birö

Mâtyâ
cs, d.i. M atthias Birö van Déva.Hongaarsch kerkhervormer, geb om str.1500 te
Deva in Zevenburgen, studeerde te Krakau,

was in 1527 kath. priester te Boldogltö bi
j
Kaschau, en ging in 1529 naar W ittenberg,
waar hijmet Melanchton in verbinding trad;
hi
j begon in 1531 in zijn geboorteland als
hervormer op te treden,werd herhaaldelijk
gevangen gezet en verbannen,en Omhelsde
in 1544 openbaar de helvetische beli
jdenis,
die hi
jdaarop onder de Magyaren snelwist
uit te breiden;hi
j overl.in1547teDebreczin.
Aan D.'s arbeid ishetvooraltoeteschrijven,
datdecalvinistischeleeronderdemagyaarsche
protestanten de heerschendebelijdenis werd.

Deux-ponts, fransche naam der beiersche
stad Zweibrûcken.
Devalvatle,waardevermindering vanregeeDeux-sévres. Departement van westelà
jk ringswege van gemunt geld,hetverrninderen
Frankri
jk)naar de rivierenSèvre-xantaiseen van de nominale waarde eener geldsoort.
Sèvre-xiortaise benoelnd, werd in 1790 geDevaneeeren, vooruit kol
nen , vroeger
vormd uit drie landschappen van de oude komen dan een ander,voorbi
jstreven,boven
provinciePoitou(Niortais,Thouarsais,Gâtine), een ander den voorrang hebben.
wordtom geven doordedepartem entenVienne,
Devastatie,vernieling,verwoesting ;derasCharente-lnférieure, Vendée en Maine-et- teeren: vernielen,verwoesten.
luoire,beslaat een oppervlakte van6055km2.)
Devaux. (Paul Iuouis lsidore) Belgisch
telt een bevolking van 346.700 inw .en isver- staatsman, geb. 10 April 1801 te Brugge,
s
t
ude
erde te Luik in de rechten en trad in
deeld in de vier arrondissementen Niort,
Bresstlire,Melle en Parthenay,met3tkantons 1824 in verbinding m et Lebeau en Rogier;

Dévava'nya.
:
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met dezen redigeerde hijeenigen ti
jd hetop- 26.
212 inw.;kiesdistrictzie volgend artikel;
positieblad upolitique'',dat veelbi
jdroeg tot personeele belasting 5deklasse.
het totstandkomen eenerkath.-liberalecoalitie
De stad Deventer ligt aan de monding van
en zoodoende tot het welslagen derrevolutie: de Schipbeek in de Ilsel,waarover hier een
gedurende de omwenteling die deafscheiding' schipbrug voert, aan den rechteroever,opeen

van Belgiëtengevolgebadvertegenwool
-digde eenigszins hoogen zandgrond, aan de li
jnen
hijzijn geboorteplaatsin hetcongres,enbeI
A m ersfoortstreed in dit licllaam allerepublikeinschetenHengelo der H.
.
denzen; hi
j arbeidde ook aan een grondwet
c.ç'*
,
2
-''.&
'
S M.enZwolleD. der S S , en
in constitutioneel-monarchalen geest; in
cl'w k
-. . &
Maart 1831 werd hij staatsminister zondel'
- .
v. a aan de tramlijn
portefeuille,in Meivan genoemd jaarondel'p'Deventer-B oz.handelde hijmetdenprinsvanSaksen-coburg;
- w.. culo,16km.van
ook.nam hl@jdeelaan de conferentie te LonApeldoorn,38
den;na de installatie van Léopold 1 trok hij
r'''
.
)
-' . '. . '.'.
km.van âlmelo,
zich ten deele uit het politieke leven terug,
:.
30km vanZwol'
bleef echter nog kam erlid tot 1863,in welk
.' p .
'' le;
q
' zi
*j heeft
jaar hi
j tegen denkatholieken kandidaatin
.
,
nauwe,o11derde minderheid bleef.Bi
j hetaanderegeering
l
. '.'
. '
wetschuitziende
komen van hetkabinetLebeau-Rogier (t840)
straten, doch
richtte hij de voor het liberalisme toonaan. . . .. . ruime pleinen
gevende ,,llevuenationale''op.Hijstierfblind,
'....'
''
(Brink, Nieuwe
30 Jan. 1880,te Brussel.HlJ schreef:Etltdes
''..
m arkt, V ischpolitl
-ques .
s?/z. l'histoire tzoz
lcz
?
kk
,
ll?: etA??p#t?
93?t
?et
)., . ,...
markt, 11outsur f'ïs//zfézlc: de /'t
J/cfde.
çvcrg: et#t?l'étatde
markt)en fraaie
paiœ (1875), Etudes yo&f/
egc/é.
s sètr lespo'
ïpàc?
'wandelwegentde
pauz è'pf
bz:ypésf.
sde/'Aï,
s/p/r:l'omailte (1880).
W wpsx vAx DsvExlilt. W orp? aan de
Dévavànya,ook Dévabânya,d.iBergwerk
overzi
lde van de
Déva Grootgemeente in hetdistrictKenderes llsel, enz.
); onder de kerkellzi
jn de voorn.
.

'.
. .

' '

.

.

,

' '

..

. .. .

van het hongaarsche komitaat Jazygien, de herv. Groote of' Lebuinuskerk, een der
13000 inw.
schoonste kerkgebouwen vanNederland,waar-

Devel. Rivier in den Zwi
jndrechtschen schi
jnlàjk omstreeks 1040 gebouwd,in 1235

waard, Zuid-Holland, loopt van het dorp en 1334 door brand vernield, omstreeks het
Groote Lindt langs Oudelands-Am bacht naar m idden der 14de eeuw herbouwd, met een

de Oude Maas, maakte vöör den vloed van merkwaardige crypt (krocht)onder hetkoor,
1421 deeluit van de Dubbel.

en een in 1613 voltooiden toren,verder de

Develle (Jules Paul) Fransch politikus, Berg- ofNikolaaskerk,mettwee torensvan
geb. 12 April 1815 te Bar-le-Duc,werd in bi
jna geli
jke hoogte; en de kath.Broeder1873 onderprefect van het arrondissement kerk, in het bezit van drie m erkwaardige
Louviers, en in 1875 prefect van het dept. evangelieboeken? die naar men meent door

Aube;na16Mei1877uitziinambttezi
jnontzet
werd hij in hetarrond.Louvierstweemalen
tot afgevaardigde gekozen (1877 en 1881);
in 1879 en 1882 was hi
jonderstaatssecretaris
in het ministerie van binnenl.zaken;bàjde
verkiezingen van 1885 in het dept.M euse in
de kamer gekozen, aanvaardde hij in het
kabinet-li'
reycinet de portefeuille van landbouw (7 Jan. 1886),en behield deze in het
kabinet-ooblet (12 Dec.1886),tothi
j ze 29
Mei1887,bijdenieuwekabinetsformatiedoor
Rouvier,aan Barbe moestafstaan ;na den val
van Tirard in 1890 krûeg hi
j in hetnieuwe
kabinet-Freycinetweder hetbeheer overgenoemd departement,trad 19 Febr.1892 met
Freycinet af,docb aanvaarddein hetnieuwgevormde ministerie-luoubet dezell'
de portefeuille weder;in hetkabinet-llupuy was hij
minister van buitenland; in 1898 werd hij
nietweder als afkevaardigde gekozen.
Developpeeren,ontvouwen,onthullen,ontwikkelen;aan hetlichtbrengen.
De,ellter.Gemeente in Overijsel,aanbeide
zijden van den llsel,omgeven doordeOveri
selsche gemeente Diepenveen en deGelderel
sche gemeenten Voorst en Gorssel, wordt
door de Schipbeek doorsneden, en beslaat
een oppervlakte van ruim 1400 bunder,deels
diluvisch zand,deelsklei;degemeentebevat

Lebuinus geschreven zi
jn;onder de overige
bouwwerken van D.moetenvermelddeW aag
op de Brink in 1528 in gothischen sti
jlgebouwd,met een koperen ketelaan een der
zijmuren, waarin naar het volksverhaaleen
muntlneester de doodstraf onderging,verder
het stadhuis,welks voorgevelin 1693 werd
vernieuwd, en met een verzameling kunsten verschillende merkwaardigevoorwerpen,
waaronder een in 1872 zeer gelukkig gerestaureerde schilderi
j van Gerard Terborgh;
D. heeft een gymnasium ,een gemeentell
gke
hoogere burgerschool met s-jarigen cursus
(het16 Febr.1630 geopende Atheneum),een
gemeenteli
jke middelbare sclloolvoormeisjes
ln.vierjarigencursus,eniszetelvaneendistrict
(arronlissementenDeventer,Almelo,Enschedé,
ootmarsum) van de derde inspectie van het
Lager onderwi
js;er isvoortseenri
jkskweekschoolvoor onderwijzers,alsookeengemeenteli
jk archief; D. heeft een agentschap der
Nederl.Bank.Hoofdmiddelen vanbestaanzijn
handel, scheepvaarf,industrie (tapijtweveri
j,
i
jzergieteri
j, rijwielfabriek,weverij,gebreide
goederenzververi
j,aardewerkfabrikaqe,bierbrouweri
l,cichoreifabrikage,leerlooierl
j,touu-slageri
j, koekbakkerij- Deventerkoek, enz.),
en winkelnering.D.heeft een kantongerecht
(vierdekantonvanhetarrontl.Zutphen),welks

niets dan de stad Deventer, met in 1899: rechtsgebied zich uitstrektoverdegemeenten

Beventer.
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Bathmen,Deventer, Diepenveen, 01st,Raalte, gehouden,trektmeikri
jgseer,wapenenenz.af.

W ijhe.

1865. De spoorlijn Zutphen- Deventer ge-

D.heet ook een kiesdistrict voorleden der opend,5 Aug.
Staten-Generaal; onderstaandetabelgeeftaan
1866.De li
jn Deventer- zwolle geopend.
I901.Tentoonstelling voor kunst enkunstde gemeenten die er toe behooren, de plaat.

jverheid.
seli
jke voorwaardenvoorhuur-enloonkiezers, ni
en het bedrag waartoe genot van kost en
Deventer.(Hendrik van) Nederl.heel- en
inwoning in die gemeenten herleid wordtom verloskundige,geb.6 Mrt. 1651 te 'sGravenals werkeli
jk inkomen te worden berekend hage, was eerst goudsmid,trad te Altona in
*
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de orde der Labadisten, ging in 1675 naar
Friesland,legde zich sinds op de genees- en
heelkunde toe,volgde de schoolvan Paracelsus,Helmont, Starckay enz.,legde een labo-

ratorium aan,vond de in zi
jn ti
jd vermaarde
zweetpillen en een corrigensofarcanum tegen
narcotische vergiftigingen uit,werd in 1694

door de Groningsche hoogeschool,hoewelhi
j
geen academische opleiding had genoten en
ook hetlati
jn nietmachtig was,totMedecinae
doctor benoemd,opende in 1705 op zi
jn buitenplaats Zionslust te Voorburg een ortho-

De stadD.,oudti
jllsDaventreofDaventriain paedisch instituut, verbond hieraan later
de gouw Hamaland,bestond reeds in de 8ste een drukkeri
j,en wasweldra totveroverde
eeuw en behoordein de9de eeuw totde belang- grenzen vermaard;hi
j overl.12 Dec.1724 te
ri
jkste marktplaatsen dezqr landen,kreeg in Voorburg;hi
j was een specialiteit in hetbe124: van het stift te Elten den Katertol,en handelen van rachitische kinderen en nam een
zag zich sinds door de vorsten van Holland, eerste ql
aats in onderdeverloskundigenzi
jns
Gelderland,Utrecht en Denemarken m et be- tijds; h!j was de eerste die de bekkenas
langrijke rechten ten aanzien van handelen nauwkeurig beschreefen afbeeldde,deeerste

scheepvaart begiftigd; onder de bisschoppen ook die op bekkenmisvorlningen als oorzaak
van Utrecht en ondrr Karel V,Filips 11 en van zware bevallingen de aandacht vestigde;
ten ti
jde van het Gemeenebest was het de hijschreef:Bescltrnril'
tg z,tt
4î(
le ziektederht
?p3?
-hoofdstad van Overi
jsel.
(les-en (na zi
jn dood door Dicten uitgegeven,
Geucltiedkultdige pk
.
t,
rfzàst,
/-nzgp/à.
1739),Mamtalepyl:riffgW(1701),eentheologisch
755, de evangeliepret
liker Iaebuinus sticht werk: over de p.p:ol??ffg-/'
pw,enz.

te D. een kerk,die vijfjaren laterdoor de

Saksers wordt verwoest.
778,D.valt in handen der Saksers.
883, D. door de Noormannen geplunderd
en verbrand.
1120, D., door Hendrik V belegerd, moet
zich aan hem Overgeven.
1123,D.weerstaat de aanvallen vanhertog
Lothariusv.saksenen den bisschopv.Munster.

Deventer.(Marinus Lodewi
jk van)Nederl.
venhage, bezocht de lati
jnsche school,werd

geschiedvorscher.geb.10 Mrt.1832te 'sGra-

in 1848 tweede klerk aan het ministerie van
buitenl.zaken,klom allengs op, werd in 1872
hoofdcommies, in 1875 consul-generaal van
Brazilië en de La iPl
tani
sta1
te
n aJu
8n,
79 later alleen
voor Brazilië,werd
0P Zi
J
'n verzoek uit deze betrekking eervol ontslagen,

jngeboorteplaats,laterte
1180, 1186,1196,D.herhaaldeli
jk vruchte- vestigdezicheerstinzi
Princenhage,en wi
jdde zich sindsaandestudie der geschiedenis,vooral van Ned.-lndië;
hi
j overleed 22 Jan. 1892; hi
j schreef:de
drielaatstedeelen(8-10)vanOpkomstwcy>het

loos door de Gelderschen aangevallen.
1202, D. door de Gelderschen en Hollandscben vermeesterd.
1334, D. voor twee derden door brand
verwoest.

1456, D., in Aug. door de Bourgondiërs
belegerd,sluit met deze een verdrag,waarop
het beleg wordt opgeheven
1510,D.doordeGelderschen onderKarelvan
Egmondbelegerdidezetrekkenecllterweldraaf.
1578, 19 Nov., de graal van Rennenberg
brengt de stad in de macht der Staatschen.
1587, 29 Jan., D. wordt door den ler
W illiam Stanley aan den spaanschen overste
Taxis overgeleverd.
1591, 10 Juni,D. door prins Maurits weer

aan deSpanjaarden ontnomen.

1672, 22 Juni, D. door de M unsterschen
bezet en eerst in April 1674 ontruim d.
1787, Jan., patriotische w oelingen te D.,
waarop 20 Sept.een pruisischetroepenmacht
de stad binnenrukt en plundert.
1814, 26 April, de fransche bezetting,na

Nederlandscltgezag over Java van J.K.J de
Jonge, Gescltiedettis del.Npf
p r/cf3zt
8pr,
s op Jara
(2 dln,Haarlem 1887),H etNederlqltdsckgezag
ppo- Java c?z Onderltoorigltzden sedert 1811

(slechts het eerste deel, 1891, den Haag);
verder leverde hi
jeen franschevertalingvan:
Van Delden,Laërne,Braziliè.:0z Jara.Verslag
pr:r deIr
p/F:cl
fffîfzfrivtAmerika,dzk enAfrika.
Deventer Jszll.(Salomonvan)Nederl.Oost-

lndisch ambtenaar en dichter,geb.teZwolle,
24 Febr. 1816,werd aan de kweekschoolvoor
(
1e zeevaart te Amsterdam VOOrden zeedienst,
opgeleid, zag zich echter door zwakke gezondheid gedwongen een andere loopbaan te

kiezen,trad als surnumerairadjunct-commies
bii het yrovinciaal bestuurvan Overi
jselin
dienst, glng in 1889 naar lndië,bekleedde
hier allerleiadministratieve betrekkingen,was

sinds 1841 eenigen tijd redacteur van de
Javasche Uourant,werd in 1866 residentvan
z
i
c
h
ge
r
ui
me
n
t
i
j
d
t
e
ge
n
de
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z
a
kke
n
e
n
de
n
nederlandschen landstorm te hebben staande Pasoeroean,en in 1868 van Soerabaja,kreeg
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D evon.

in 1873 zitting in den Raad van lndië, en rom einsche oudheden, een krankzinnigengekreeg op zijn verzoek in 1876 eervolontslag .sticht,fabrikatievan landbouwgereedschappen,
uit 'slands dienst;hi
j overleed 3 Mrt.1891 graanhandel.
te Den Haag;hi
j schreefgedichten,novellen, Iàevoir,plicht, taak.
opstellen Over lndië, en Bvdrayeltfp/de/
cf'Cl/l?
'
$
,
Devol.Rivierin turksch Albanië,ontspringt
ran,l
tet//
:3/4
/:/f
7/.
:stelselpwJava (Zalt-Bolnlnel, aan de helling van het Grammosgellergte,
doorloopt het M alikmeer,doorbreeltt daarna
3 dln.,1864).
Ile&'tsllter.(Nvillem Antonie van) Nederl. meerdere bergketens,vereenigt zich met de
scllilder,geb.30 Juni1824 teDen Haag,stond eveneens van hetGrammosgebergte kom ende

eenigen tijd onder leiding van H. van de Osum tot de Ergent (Semeni) en mondtin
een delta ten zuiden van de lagune van
Sande Bakhuizen;meestwjtergezichten.
Ilevellter Sz.(Jacob van)Nederl.genees- Kavarsta.
kundige,psychiatrischspecialitektenschrijver, Devolutie, afwending-, afwenteling, overgeb.1848 te Zwolle, studeerde te Utrechten
Amsterdam in de geneeskunde,werd in 1873
ofûcier van gezondheid, vervolgens assistent
in de pathologische anatomie te Amsterdam ,
leeraar aan demilitairegeneeskundige school,
in 1879 eerste geneesheer en waarnem end
directeur en in 1883 geneesheer-directeurvan
het Buitengasthuis te Amsterdam, in 1885
privaat-docent in de psychiatrie aarlde universiteit te Amsterdam, in 1892 eerste geneesheer-directeur van het krankzinnigenge-

erving van een recht,versterf;Derolutierecltt.
llet recht om een zaak van een lageren naar
een hoogeren rechter over te brengen; voorlleen het recht der kinderen op de goederen

der huweli
jksgemeenschap der ouders bij
overlijden van een der ouders; in hetr.-f.
l
terkrecht:de bevoegdl id van den bisschop

tot het Vergoven van een vacantegeesteli
jke
Iletrekking,indien in de vacature nietbinnen

den bepaalden ti
jd door den bezitter vanhet
stichtMeerenberg ;hi
jgafinhetlicht:Hand- Devolveeren, afyzentelen, vervallen aan)
ipp/cderJrcxs/czfzlsigenrerpleging (Amst.1897), Overgaan,versterven op.
Devon of Devonshire. Engelsche gravenGedenkscltrift ter Fldv-ïzlozerfo/.
g ran ket5p-J't
4r?
#
bestaan '
pczlhetgesticlttMeerenberg (met G.0. titel, sinds Hendrik l erfeli
jk in meerdere
van '
W alseln,Amst.1899),Krankzinnigenrer- engelsche geslachten (zie ook Devonshire).
p/é#ïy?#indeeo'
ste helfttft/
r vorige ::'4/p(Amst. De eerste graaf van D. was Richard de
1901), en is mede-redacteur van rpsychia- Redvers, aanvang 12de eeuw, wiens kleinpatronaatrecht is voorzien.

.

afgevaardigde gekozen,kreeg in 1881 in het
kabinet-Gambetta de portefeuille van landbouw,in dat van Duclerc en van Fallières

dochter, Hawise, met Reginald de Oourtenay,
afstamm eling van de franschefamilievan dien
naam,huwde en haar titelop haarechtgenoot
Overbracht;in den Rozenoorlog werd Tholnas,
zesde graaf van D..in 1466 ter dood veroordeeld en terechtgesteld; zijn broeder en opvolger,John,viel4 Mei1471bi
jTewkesbury;
de titels en bezittingen der familie werden

M arlborough Downs, aan het Avon-lfennetkanaal, 6500 inw., ruïnen van een onder
Hendrik l gebouwd kasteel,tweekerken met
normandische torens, een museum met vele

werd de familie Courtenay weder in haar
t'
itel hersteld ; graaf W illiam Reginald,geb.
14 April 1807, had van 1841 voor SouthDevon zitting in hetLagerhuis,waskanselier

trische Bladen'', later 1900 ,,psychiatrische
en Neurologische Bladen''.

Devés.(Pierre Paul)Franschpolitikus,geb.
te Auriilac,3 Nov.1837,overl.tePari
js,1899;
advokaat te Béziers,werd hi
j hierin1876tot

van justitie,werd in 1882 zegelbewaarder,en daarop verbeurd verklaard;na den slag van
kreeg in1886zitting in densenaat,voorCantal. Bosworth (1485)benoemdeHendrikvllechter
Devestituur,berooving, ontzetting uit het den ui
t een zi
jlinie gesproten Edward Courpriesterambt, uit het leen ; deresteeren, be- tenay tot graaf van D.; deze verdedigde
succesvolExeter tegen den pretendentPerkin
rooven,uithetyriesterambtontzetten.
Deviatie, afwljking, afdwaling; devieel-elt: Nvarbeck en overl.in1509;zi
jnzoon,W illiam
afdwalen.
van Courtenay, graafvan D',die bi
jExeter
Ilevit'
s,zinspreuk,w apenspreuk,zinnebeel- meevocht,had dejongstedochtervanEdward
dige ûguurmettoepasselijke spreuk.
lV,Katharina,totgade;zi
jn zoon,Henry van
Iléville-lés-Rouen.Gemeente en stadje in Courtenay, graaf van D., in 1525 tot graaf
het franschedept.Seinelnférieure,kantonM a- van Exeter verheven, was een gunsteling
romme,3km.vanRouaan,a/dCailly,5650inw. van Hendrik V111 en speelde een belangri
jke
Devillez. (Adolphe Barthélemy) Belgisch rolin de engelsche staatkunde van dienti
jd;
geleerde, geb. te Bouillon, 1816, overl. te van verraad beschuldi
gd,werd hijgevangen
jn
Mons, 1891, a1s directeur van de Ecole des gezeten 9 Dec.1538 ter doodgeàracht;zi
lo?t
lrt
z/t
l eenige zoon, Edward, werd op lzlnines:voornaamste werken: Théoriegf
jarigen
q
l
gd tegeli
jk metzi
jn vader gevangen gedes macltiltes# rqpeî
o-(1862),
- Il6kaètiquecpzl- leeftsidéréecpzzlz::scl
-ence,
)z@/?f/'p//: (1865),
-Elétltents nomen en eerst vi
jftien jaren later bi
j de
troonsbestijging van Maria 1(1553)invrijheid
t
/
'
t
y
c
o
ns
t
k
t
t
c
t
i
o
l
l
s
c
i
v
i
l
e
s
(
1
86
9
)
,
Co
ns
i
dé
r
a
t
i
o
î
t
s
?/)' les tspc/rfsp.
s socialistes et sur /'t/svgpc?-tt,fz
/bzl gesteld;hi
.s
j herkreeg ook den titelvangraaf
int
ona
e5)
de8
lï/léffr.
s(1872)7
d
eser
3zna
??*
01t
:i
.
:
(18l7
,-frtzzh
-Ventilation van D. en hem werd zelfs uitzicht op de
Traitéllzzl:zl/ttkè-:de/c/ehttlel
tr hand der kollingin geopend,dat echter met
tf?zf wp/?zf de '
p'lf: de tsppk, emploi comln,e fpk-ct? het huweli
jk der koningin metFilips 11van
pkp/rz
?
'
c:(1881 82).
Spanje verviel;in den opstand vanW yatt
Ilevizes of The Vize. Stad in hetengelsche gewi
kkeld, werd hi
j in 1554 gevangen gegraafschap W ilts, 34 km. n.n.w. van Salis- nomen en het volgend jaar verbannen; hij
bury , tusschen de Salisbury-vlakte en de stierfin Sept.1556 te Padua. Eerstin 1831.

Devonport.
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Devonsllire.

van llet hertogdom Lancaster en president doorStt-itt
gocepl
talusAifz'finienSpirifer.
:./.?écJpvan het armbestuur, en volgde in 1859 zijn .%tt.? en andere Brachiopoden ; de formatie

vader in de peerage op;hi
j overl.1883;hij bevatin Amerika,waar zi
j slechts door een
werd opgevolgd door Edward Baldwin Cour- zandsteenvorming is vertegenwoordiyd, intenay,twaalfde graaf van D.,geb.1836,overl.
15 Jan.1891; de tegenwpordige drager van
den titel is Henry Hugh Courtenay,dertiende
graaf van D.,geb.t81t; erfgenaaln van den
titel is H.Chas.P.Courtenay,geb.1870.

plaats van degenoemdefauna slechtsvlsschen
en is hier rtlk aan merkwaardige ichthy-

oliten of vischversteeningen (Cepl
talaspis of

schildkop,Pterichthysofvleugelvisch en andere
zonderling gevorm de Pantserganoïden ; vele

Bi
j de ophefflng van den titelindefamilie dervisschen van de zeeën der D. zijn met

Courtenay met Edward Courtenay, onder beenachtige platen of met harde scàubben
koningin Maria, werd hi
j geschonken aaq bedekt, en veelal voorzien van vinstekels,

Charles Blount, achtste lord Mountioy,geb. terwijlde meeste zeer veelvan de visschen
1563, gunsteling van koningin zlizabeth, der tegenw. zeeën verschillen.
streed in de Nederlanden,in Bretagne,tegen

Devonshire lf Devon.Graafschap in z.w.

de onoverwinneliike vloot, en in Zeeland, Engeland, gelegen tusschen de zee in het n.
volgde in 1600 tlen graafEssex in Zeeland en z.(kustlljn 257 km.),Somersete11Dorset

op,werd door Jakobus tot lord-luitenant benoemd, in 1604 tot graaf van D.verheven,
en stierf in 1606 zonder legitiem e kinderen.
Devonport. Stad en parlem entsdistrict in
het engelsche graafschap Devon,door Stone-

in het o., en Cornwall in het w.,6698 km2.
oot, in 190J 660,444 inw.,na York en
ll'
Ia.lncoln het grootste graafschap v.Engeland,
bezet m et lage berg-en helzvelreeksen,waar-

tusschen diepe splijtingsdalen loopen; het
house van Plymouth gescheiden, besteli
jk hethoogste en ruwsàegedeeltevanhetzraafechter daarmede êén stad vormende, ligt schap ishetplateau Dartmoor,tusschen Exeter
aan de monding van de Tamer in de Ply- en Plymouth;deExeter-val
leivorlntdoorzi
jn
mouth-sound,wordt door de vesting M ount- natuurschoon en vruchtbaarheid daarmede een
W ise en twee forten beschermd, heeft(in merkwaardig contrasten behoort totdedoor
1901) 69.674 inw.; groote kazernen, V00r de natuur meest begunstigde streken van
landm acht en marine, hosgitalen:een groot Engeland;Torquai, aan de schoone Torquaiarsenaal, dokken 0n alle lnrichtlngen voor baai,wordt i
n den winter wegens zi
jn zacht
den bouw en instructie van oorlogsschepen. klimaat veelvuldig door longli
jders bezocht;

De stad is regelmatig gebouwd, heeft een het n.en n.o.van het graafscllap bestaat uit
7-tal kerken,waaronder de schoone r.-kath. zand- en heidestreken; aan de noordkllst de
St.Mary and St.Boniface en een lat.school. drukbezochte zeebadplaats llfracombe.Voorn.
. Tamer, Tavy, Dart,Teign en Exe,
Devonisehe fbrlnatie ofdevonisc.
hti
jdvak. rivierenDe op sommige plaatsen meerdan 3000 meter die in het Kanaal,en Taw en Torridge,diein
machtige, tot het palaeozoïsche ti
jdpel'k be- de baai van Bristol uitm onden. De bergen
hoorende schichtenreeks,die op desilurische leveren tins koper,mangaan,i
jzererts,lood,
formatie rust en door de steenkoolform atie zilver,steenkool,bouwsteelten,schiefer,porwordt bedekt.
, zi
J
- bevat yesteenten die in celeinaarde,minerale bronnen komen op verhet algemeen die van de sllurische formatie schillende puntenvoor;debodem levertgraan,

na
ù
jk
esncha
trp
eedt
voo
rava
lo
pi
lall
dl aardappelen, peulvruchten,hennep,ooft (die
(inbi
eome
tgrn
aaf
Devo
n,
nda
anrEn
dege
naa
mz
voeral ter ciderbereiding dient) enz.;lakenRusland,België,Duitschland,Noord-z&merika en i#
izerindustrie en scheepbouw ; de lloofdenz.;zi
j bestaatin haar onderste,aandesilu- havensdervisscheri
jzi
jnBrixhanenPlyrnoutll.
rische grenzende lagen meest uitgrauwak en llet graafschap zendt 13 leden naar het parkwarzieten,in de middelste en bovenste uit lement (Exeter t,Plylnouth 2,Devonport 2,
kalkgesteentenentoonschiefers,Eiffelkalkenz., platteland 8). Hoofdstad is Exeter, andere

en over het geheeltzitroodachtigezandsteen- steden:Plym outh,Devonport,Tiverton,Barnlagen,afgewisselddoorweinigmachtigelagen staple,Bidefort.
zandige lei en beddingen van geklonterden
Devonsllire.Engelsche graven-enhertogskalksteen ;de geheele form atie wordt door titel,in bezit derfamilieCavendish.Deeerste
ijzeroxyde gekleurd (dofroestkleurig grigstot die dezen titel kreeg was W illiam baron
helder rood en roodachtig geel);sommige Cavendish van Hardwick, dte in 1618 door
leien zi
jn zonderling groen-,paarsch-engeel- Jacobus I tot graaf van D.verheven werd.
gevlekt;rood is in het algem een de hoofd- Zi
jn acht
perkleinzoon, Nvilliam, vierde graaf
kleur der groep,hoew elsom migederonderste van D ,geb.1610,behoorde sinds 1675 totde

lagen zwartachtig van kleur zi
jn Uit een Iaagerhuis-oppositietegendehofpartij;nazi
jn
economisch oogpunt is de D. onbelangrijk; intredein hetHoogerhuisin1684trad hi
jmet
de splijtbare zandsteen,bekend alsllagstones W illem v.Oranjeinverbinding,diehem in1694
van Forfar en Caithness,worden inEngeland tot m ark-iesvan Hartington en hertog vanD.
veelvuldig tot bestrating gebezigd ; verder verhief; hi
j overl. 18 Aug.1707 als Opperlevert de D.een goedkoop soort bouwsteen, kamerheer van koningin Anna. Ziin achtermetselkalk, kalk voor bemesting,veldspaat, kl
einzoons wal.en de scheikundige zenry Caporfer,.grqensteen en zout (pekelbronnen in vendish (zie aldaar) en W illiam Cavendish,
de Vereenigde Staten). W at de fauna der vierde hertog van D ,geb.1720;deze kreeg
D.betreft worden de bovenste lagen gekenmerkt door een tweekleppig schaaldier van
het geslacht Cypridina, de lager liggenden
doorGoniatites.
Sb:zl'
l/wA(Iff,
slldeEiffelkalklagen

eerst als whig zitting in het Lagerhuis, en
werd in 1755 lord-luitenant van lerland,als

hoedanig hij zich zeer populairmaakte;in
1756 werd àijschatkanselier,doch trolq zich

p evonshire.
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pextrine.
''

*

reeds het volgend jaarin hetprivate leven Devoreerell,verslinden.
terug;hi
j overl.in 1.7644ook zàjn zoon W il- Devotie, toewi
jding,vroomheid,algeheele
liam, vi
jfde hertog van D.,behoorde totde overgave.
whigparti
;
#
ien schaarde zich onder Georqel1l Dewa, sanskriet,goddelijk wezen,bovenmeest biJ de oppositie;bekender dan hl
jzelf natuurli
jke macht;vrouweli
jke vorm :Dewi,
zi
jnzijnàeideechtgenooten:Georgina Cffroî- godin,oudttjdsook titelvooreigennamenvan
dislt, dochter van graaf Spencer, geb.1757, indischevorstinnen.Devorstvan Kloengkoeng
gehuwd 1774, w as de koningin der hoogere op Balivoert den titel Dewa agoeng.

kringen en bazatgrooten politieken invloed;
zi
jwaseen vriendin van Fox;ziischreefvele
gedichten en overl30 Maart 1816; Elisabeth
Herrey,dochter van den vierden graafvan
Bristol,geb.1759,huwde in 1809 alsw eduwe
van J.Th.Forstermetdenvijfdenhertogvan
1),vestigde zich na diens dood te Rome,en
maakte haar huis tot een middelpunt der
hoogste kringen derital hoofdstad;opmilde
wi
jze ondersteunde zi
j kunst en kunstenaars,en bekostigde prachtuitgaven van Horatius en een ital.overzetting van Virgilius;
ziioverleed 30 Alrt.1824.- W illiam Cavendlsh,geb.1790,eenigezoonvanvoornoemden
hertog uit ziin eerste huwelijk,volgde hem
a1s zesde hertog van D.op;hijbehoordetot

Dewas,Hoofdplaatsvan eengelijknamigen
vasalstaat (289 (() engelsche mijlen groot,
143.000 inw.) in Centraal-lndië,12.
000 inw.
2) stad,Indore state,Engelsch-lndië,25000
inwoners.
Dewitt.1)Oountyofdistristvandennoordamerik staatlllinois,405 gllengelschemijlen,
17.300 inw.,hoofdpl.Clinton.2)CountyTexas,
880 g
l() eng. mijlen groot, 15,000 inw ,hpl.
Cuero. 3) Dorp in Clinton county, lowa,
3500 inw.
Dewitz.(Friedrich W ilh.Otto Ulrich Karl
Helmuth Julvon)Mecklenburgschstaatsman,
geb.25 Nov.1843 te Cölpin,studeerde inde
rechten,werd auditor te W ittenberg,trad later in Mecklenburg-strelitzschenstaatsdienst,

IV en W illiam IV ;hijoverl.17 Jan.1858,
ongehuwd. Hi
j werd in den hertogstitelopgevolgd door zi
jn neef,W illiam Cavendish,
zevende hertog van D.,graafvanBurlington,
geb.27April18084dezestudeerdeteCambridge,
kreeg in 1829 zitting in hetLagerhuis en in
t$34,na den dood zijnsgrootvaders,a1sBur-

Dewsbllry. Stad in W est-Riding van het
cngelsche graafschap York,13 km.z.z.w.
van Leeds. aan de Calder,ziirivier van de
Aire, in 1901:28.050 inw.;latl
jnsche school,
tapijtfabrieken,wolindustrie.
bexferiteit,handigheid.
Dextrine, sqjfselgom, zetmeelgom,kunst-

de whigs! doch trad nimmer op den voor- en werd in 1885 staatsminister en voorzitter
grond ;hi,was lord-kamerheer onder Georze van hetstaatsministerieen derlandsregeering.

lington in het Hoogerhuis, was van 1836- 56 gom,leiokoom.Een m et arabische gom overkanselier der Londensche universiteit,sinds cenkom ende stof van de empirische saam-

1862 van die te Cambridge;hijoverl.21Dec. stelling C6111(
j% ,die zich uitsti
jfsel,biiver1891.De tegenw.dragervandentitel,Spencer hitting of door deinwerking van verhunde
Cavendish,achtste graaf van D.,tot aan den

zuren, vornlt; in zuiveren toestand heeft D.

dood zi
jns vaders bekend onder den naam

lneestaleen geelachtige kleur;zàjwordtdoor

Juni 1859 doorhetdoorhem uitgeloktevotum
van w antrouwen het ministerie-Derby deed

eigenschap, dat zi
J het polarisatievlak van
een gepolariseerden lichtstraal naar rechts

markies van Hartington, geb.23 Juli1833, water gemakkeli
jk en volledig opgelost tot
ltreeg in 1857 a1s liberaal voor Nord-luan- een taaie,kleverige vloeistof;onoplosbaarin
tashlre zitting in hetLagerhuis,waar hi
j in absolute alcohol;zi
:
i
'dankthaarnaam aande

vallen; in 1863 werd hi@
jonder Palmerston (dexter) doet draaien,en zulks met grooter
lord der admiraliteit, was daarna tot 1865

ltracht dan eenige andere organische stof;

onder-staatssecretaris,en onderhetministerie
Russell-Gladstone staatssecretaris van oorlog
(tot Juli 1866);Gladstone benoemde hem in
1868 tot postmeester-generaal en Jan.187t

tloorjodium verkrijgtzi
j geen blauwe kleur,
geli
jk het amylum,maar neemt een lichte
rozeroode tint aan; door de werking van
verdunde zuren verandertzi
jindruivensuiker.

lamiliën vermaagschapt, werd hi
jJan.1875
,
tleider der liberale partiigekozen;naden
valvan Beacon'
s6eld werdflàionderGladstone
staatssecretaris van lndië, in 1882 werd hi
j
l
ninieter van oorlog en trad in 1885 metzi
jn
kollega's af, wees in het nieuwe kabinetGladstone een hem aangeboden portefeuille
van de hand,veruzàjderde zich in hetHolneRule-vraagstuk meer en meer van Gladstone,
en werd de leider der liberale Unionisten,
die het konservatieve kabinet-salisbury ondersteunden: in Dec. 1891 kreeg hi
j zitting
in het Hoogerhuis; Chamberlain volgde hem
in het Lagerhuis op a1s leider der partii.ln
1895 trad hi
j a1s voorzittervanden geltelmen
raad in hetderde kabinet-salisbury. Erfgenaam van den titel is Victor Cavendish,
geb.1898.

sche gom,wordttegenwoordig ingrooteboeveelheden bereid.Ter bereiding vanD verbit
men sti
jfsel,totdatzijeen geelachtig brlzine
kleurheeftaangenomen.Dedoelmatigstetemperatuuris 215 à 2600.Een telnperatuurvan
150 à 2900 isechterreedsvoldoende,wanneer
de stijfel gedurende geruimen ti
jd daaraan
blootgesteld blijft. De gele ofbruinachtige
kleur van de dextrine doet haar volkomen
ongeschikt zi
jn voor sommige toepassingen,
o.a kan ditprodukt in de stofendrukkeri
jen
bi
j hetdrukken van lichte kleuren nietgebezigd worden. Door de werkipg van verdllnd zwavelzuur of salpeterzuur op stijfsel
van gewone ofverhoogde temperatuur verkri
jgt men witte dextrine.W anneermen1000
deelen sti
jfselmet300 deelen waterentdeel
salpeter aanmengt?ditmengsela>n de lucht

tot staatssecretaris van lndië;goed spreker, De D., in vele gevallen een goedkoop en
Ititnemend man van zaken, aan de voorn. bruikbaar m iddelter vervanging der arabi-

Dey.
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droogt en het vervolgens in drogen toestand

Diagonaal.
7.
7- 7.
77-

-

Indië, 38849 km@., in 190t: 10.807.
825 inw.

eersttot60 à 800,en eindeli
jk tot 100t
'
11100 (mohamedanen . hindoes. christenen), ligt
verhit,verkrijztmen een produltt,datminder tusschen 2tO 48' - 25O 26'N.B.en tusschen
geelgekleurl-is, dan dat, hetwelk zonder 88O 20' 9tO 18'0*L.V.Gr.,isverdeeld
zuur en door sterkere vorhitting bereid is. in de vier districten Dhaka, Faridpur,BakarDe dextrine wordt ilt een groot aantal ge- zandsjen Marmansing.2)Districtderdivisie
vallen gebruikt; in plaats van Arabischegom D.
,7214km2.groot,hadin1901:2.420.656inw.

bezigtmen deze stof in de stoffendrukkerij. 3.) Hoofdstad van het district D.,aan den
voor het drukken van behanlsels, voor het linkeroever derBurhi-Ganga,eenverbindingsappreteeren en sti
jfmaken van stoffen, a1s arm van de Brahmaputra m etden Ganges,
sterkpap voor het scheergaren,voor hetgla- in 1901:90.679 inw : de stad,onder Aurangceeren van karton en papier,a1s mondli
jln, zeb een der bloeiendstesteden van lndië,door
in de heelkunde, om vaste verbanden voor hem en Shah Dsjahangirmetvelegewrochbeenbreuken te verkrijgen, bi
j de bereiding ten Van Indische bouwkunstversierden toenvan fl##in gebak,bi
j hetvervaardigen vanbier maals m et een bevolking van 3 à 400.000
en brandewijn,voor het fabriceeren van een xielen,geraakte weldra in verval,waaruitzii
soort van Xngelsche pleister enz.,bovendien zich eerst op heteindeder19deeeuw verhief.
is dë dextrine een noodzakeli
jk bestanddeel Dhar. 1) Kleine Marattenstaat onderbet
van hetbier;zijontstaat ook bijhetbakken Bhil-ofBhopawar-Agentschap in deyrovinaan de oppervlakte van 'tbrood en vormt cie Centraal-lndië v/h lndobritjche rilk,4506
gedeeltelijl
t de korstvan hetgebak.A1sver- km2.,150.
000 inw :stelde zich ln 18t1 onder
dikkingsmiddel gebezigd moet er op gelet britsche bescherming, werd bij den opstand
dat D door de w erking van zuren in suiker Van 1857 geannexeerd 2) Hooflplaats van
wordt omgezet, en daardoor veel van llaar
verdikkend vermogen verliest.
Dey,zie Dei.
Deyllze. Stad in de belgische prov. Oost-

den staat D., onder 23O.36'N.B.en 75O 4'
0. L. V. Gr., aan den %Yeg van Alau naar
Baroda,geheel dooreen aarden walOmgeven,

16000 inw. D. zou in zi
jn bloeitijd een beVlaanderen,aan de Iuys,enaandespoorli
jnen volking van 100.000 zielen hebben gehad,en

Gent-rournai, D.-rhielt en D.-oudenaarde, toont overal sporen van toenemend verval.

in 1899:4852 inw.
,fabrikage vanzi
jdenstof- Dllarwar.1)Districtderwesteli
jkedivisie
fen en vlashandel.
van het presidentschap Bombay. EngelschDeykerllofl'. (Chri
stoffel) lndisch of:cier, lndië,11.745 km2.,884.000 inw..voor 87pct.
'
geb.8 Juni1840 te s-Gravenhage,studeerde
van 1847 tot '61 aan de M ilitaire academie
te Breda, en ging in Sept. 1861 als tweede
luitenant bii het wapen der infanterie naar

Nederl.-lndi
#ë;in 1862 nam hijdeel aan een
expeditie raar Mandar,in 1861 aan eennaar
de Toradjalanden, en maakte 1873-77 als
k-apitein letweedeexpeditienaarAtiehmede,
t
loorliep allerleirangen,werd in 1845militair

hindoes, lt pct. mohamedanen, overigens

clsjain en christenen. P)Hoofdplaatsvan het

diitrict D., onder 15O 27'N.B.en 75O31/t
?'
O.
L .v.Gr,per spoor met Goa in het w.en
met Bangalur in het z.-o. verbonden,ligt in

een vlakte van het zuideli
jk Marattenland,
heeft 28.
000 inw.,entamelijkvervallenaarden

vestingwerken.
Iàlllb.,bi
antnam en:A.G Dahlbom.
*i
# pl
kommandant van de W esterafdeeling van
Dllolera of Dholarra. Stad in EngelschBorneo,leidde als zoodanig de krijgsverrich- lndië, Bombay , district Ahmadabad, onder
t
ingen tegen de Tebidah-Dajaks, werd in 22O l5' N.B. en :2O 15/ 0.1u.v.01-.,aan de
1891 tot kolonel bevorderd,in 1892 totciviel kustvan hetschiereiland
Glzjerat,15.
000inw.;
0n mil
gouverneur van Atjeh en onder- k-atoenspinneriien en -weveriien,uitvoer van
i
t
a
i
r
hoorigheden benoemd, en in Jan. 1893 tot katoenen stoffen en van ruwe katoen.
I)i,chemisch teeken voor Didym .
generaal-majoor bevorderd.
Deyssel,(L.van) pseudoniem Van Karel Ilil', lskandia of Skandia.Eiland,12 km .
Joan Lodewàjk Alberdingk Thi
.
jm) Nederl. n.-o.van de haven van Candia of M egalokaschri
jver,een derVoorlaamsteVertegenWoor- stron, 13 km2.groot,tot 265 meterhoog,met
digersvan de jongste richting in de nederl. marmer- èn albastgroeven.
litaratuur,geb.1864 te Amsterdam,opgeleid
Diabas, een eruptief gesieente van donaan de gymnasia te Rolduc en Katwilk,was kergroene tot groenachtig gri
jzekleur,datuit
1882- 86 medew erker aan het blad y
:DeAm- een kristal
l
i
j
nkor
r
e
l
i
ge
ve
r
me
ning vantriklisterdammer''van 1885- 92 aan hettpdschrift nisch veldspaat en augiet bestaat.
De nieuwe Gids'' vestigde zich te Baarn ;
Diabetes,gr,urine- of pisvloed.

voornaamste werken:J.A..4@?c3'
ff?
'??f
//-Tlt4tll

Diadeeln,gr.vorsteli
jk hoofdversiersel.

(Amst.1893,onderteekend A.J.Alkerdingk
Thtjm), Vei'
zamelde (#?q
s/c//t
?yà(kritischestudiën,
schetsen enz-, 6e blzndel 1901), Eeib lieple
(Amst.2de gewi
jzigdedruk,1899,realistische
roman), De X&f/
kc Reptçbliek, .
1//c//?1, elt.
f/I?
/?J
(beide romans),in den tekstvan hetprachtwerk Thus Aftxzï:, Multatztli(verhandeling).
MetVerweijredigeerthàjhetnrweelnaandeli
jksch Tijdschrift voor letteren,kunst,wetenschap en politiek (1901 7dejaargang).

Diadelphisell, tweebroeclerig,in debotanische terminologie meeldraden die tot twee

nant-gouverneurschap Bengalen, Engelsch-

p ia6onltal. In de vlakke moçtkllnde: f
i
.,9

Ilhaka ofDacca.1).Divisie van hetluite

bllndels zàjn vergroeid; Diqdel
pltiçt, de 17de
lclasse van het stelsel van Linnaeus,bevattende alle planten wier m eeldraden twee-

broederig zijn.

Dialypllt.ll, vertliepte, inzewerkte llgllren,
tegenoveranaglyphen of reliefs.
Diagnose,in het algemeen hetbepalenvan

den aard eener zaak, naar hare bi
jzondere
kenmerken.

Diagonalen.
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li
jn welke twee niet aan elkander g'
renzende D ialnant. Een tot de edelgesteenten behoekpunten van een veelhoek verbindt;inde hoorende delfstof en onder deze de hardste,
stereometrie: e0n rechte 1i
jn1welke twee komt betrekkeli
jk zeldzaam voor,en ontleent
hoekpunten verbindt zonder saam te vallen behalve aan dezeomstandi
ghedenzi
jnwaarde
met een der ribben of met een vandediago- aan verschillende physische eigenschappen,
nalen der zi
jvlakken. Ook,als bijvoegelijk a1s sterk lichtbrekingsvermogen (brekingsnaamwoord:scbuin,tegenovergesteld.D.
iq.qo- coëfllcient 2.42) en groote kleurdispersie,
3?tïtzf-zzlt/c/lï/lc.
' werktuig om de wet van het w elke laatste eigenschap de oorzaak is van
paralellogram van krachten aanschouw-eli
jk het eigenaardig kleurenspel,dat de geslepen
voor te stellen; Diagonaalrlak: vlak dat eezl steenenkenmerk
-t;hetismeestaldoorschijnend
jls echter ook gekfeurd,
regelm.lichaam intweegeli
jkedeelenverdeelt en kleurloos, dikwi
Diag'onalen, wollen gekeperde weefsels en dan gewoonl
i
jk geelachtig;hetzeldzaamst
en daarom kostbaarst zi
ja de lllauwachtig
metschuinloopende,ûjne strepen.
Diagranl. M eetkunde: een meetkunstige gekleurde steenen;het D.wordt gevondenin
teekening dienende totbewi
js eener stelling octaedrische kristallen en in andere vormen
of tot oplossing van een vraagstuk; ook de v/hregel
matig kristalstelsel,dikwi
jlsdoorgebogen vlakken begrensd; parallel aan het
vi
'
j
:i
j
n
i
ge
no
t
e
nba
l
k
;
o
o
k
pl
a
n,
o
nt
we
r
p,
s
c
he
t
s
;
in (
'
le plantkunde:teekening waardoor m en octaedervlak laat het D.zich volkomenzuiver
den betrekkelijk-en stand vandevel-schillende kloven,van welke eigenschap dikwi
jlsbijhet
deelen der bloemkransen ten opzichte van sl
i
jpen gebruik wordtgemaak-t;hetsoorteli
jk
elkander voorstelt.
gewicht bedraagtbi
j dezuiversteexemplaren
Diaken,armverzorger eenerkerkelijltege- 3.
52; in zijn scheikundige geaardheid wi
jkt
meente; in de r.-kath.kerk:geestelijke die, het D van alle andere edelgesteenten af,
uit krachtvan zi
jn wijdinc,in een plechtige daar het nietgelijk deze uit silikaten of
mis den dienstdoenden priester onmiddelll
lk
assisteert,het Evangelie zingt,demachtheeft
om te preeken en plechtig het H.Doopsel
mag toedienen.Diakotltuis.
.gesticht ter verpleging van diakonie-armen. Dialcoltes. arm verzorgster.

Dialeet,tongval,gewestelijke taal.

D ialeetiek, m ethodische redeneering,de
kunst om door redeneering het ongegronde

aarden, maar uit zuivere koolstof bestaat,
zoodat het in sterke gloeihitte onder toetreding van dam pkringsluchtgeheeltotkoolzuur
vervluchtigt;ditwerd heteerstdoorLavoisier
ontdekt, nadat reeds in 1649 Florenti
.j
nsche
geleerden door lniddel van een grooten
brandspiegeldiamant hadden doen vervluchtigen:G Roseontdekte,datD ,onderafsluiting
van de lucht zeer sterk verhit,in de andere
modifcatie Van de kool
stof,qraphiet,overgaat.Het D. wordtbi
jnauitslultend gevonden

van een stelling te verbergen, sophistertj;
Oorspronkeli
jk de redeneerkunst, geli
jk zi
j op secundaire ligplaatsen (in doorderivieren
door Socrates en zijn schoolwerd beoefend; uitde bergen lneegevoerd gruis),echter ook
bi
j Plato:zooveelals logica;bi
j Aristoteles: in onverplaatste gesteente, b v.in het itakovaardigheidin hetvoeren vantwistgespreltken.

de op aangenomen meeningen steunende en lumietvanBrazilië,eenleiachtigekwarts-zand-

hoogstens tot waarschijnll
'
ike uitkomsten steen , en meestal vergezeld van andere
leidende bewijsvoering;bl
j Kantheetptrans- edelsteenen (topaas, chrysoberyl granaat,
cendentale D tl het deel van de redekritiek. hyacinth),ook van gedegen goud enplatina;
dat de resultaten van hetspeculatievedenken de belangri
jkstevindplaatsenzi
jninEngelschomtrent de buiten i
1e grenzen van het men- lndië (Golconda,Panna),Brazilië (vooralin
scheli
k begrip lilgende dingen behandelt, Minag-Geraes bijDialnantina,ook bijLaCha.j

j
nader beschouwt.BijKant's navolgers,voor- Pada), Noortl-Amerika, Australië,oeral(bi
nameliik bij Hegel, heet D. ofdialectische Krestowosdwisjensk),opBorneo,zuidoosteli
jk
methole die speculatievehandelwi
jzediedoor Afrika (in een sl
nallelandstreeknabij(
iegrenstelling, tegenstelling en weerlegging der zen tusschen den Oranje-vri
jstaat en Griquategenstellingen tot steeds hoogere begrippen land-W est).ln 1456 vond LouisvanBerguem
opklimt. Algemeen verstaat men çiaaronder te Brugge de kunst uit D. in facetten te
echter elke poging om uit een blootbegrips- sli
jpen;lliivervaardigdebeteerstzg.rosetten;
jpvorm,diedeeigenstelsel de geheele werkeli
jkheid der dingen later werh de brillantsli
te deduceeren (als b.v.biide Hegeliaansche schappen van het diamant ten volle doetuitD.).De dialectischehoudtàetmidden tusschen komen, uitgevonden. De grootste diamantde abstract-bepaalde en despeculatievedenk- sl
àjperijen bevinden zich te Amsterdaln.De
methode. In het dageli
jksche spraakgebruik waarde v/h diamantstijgtafgezien vankleur
verstaat m en nog onder D.,in den goetlen en helderheid (eerste, tweede, derde water)
zin des woords: behendige doch gezond- met het gewicht,dat overaluitgedruktwordt
logische redeneering, in den slechten zin : in karaten (1 karaatis ongeveer200 millisophistische disputeerkunst.
gram); zeer groote steenen (solitaires,nonIlialeetologie,tongvalkunde.
pareils, paragons) hebben geen nauwkeurig
Ilialoog.gr.,tweegesprek ; dialogiselt: op bepaalden marktpri
js; de pri
js derg'
rootere
de wàize,in den tranteener samenspraak. steenen is bij vroeger sterk gedaald,daar
D ialyse,methode tot scheiding van stoffen Griqualand van 1870 80 meer solitaires heeft
in kristalloïden en colloïden , uitgevonden opgeleverd danBrazil
iëin 150jaren:deschatdoor Graham ; in de geneesl
tunde: tot den
dood leidend vervalvan krachten.
Dialllagnetism e, de afstootende werking
s'an magneten op sommige lichamen.

ting der waarde van diamanten geschiedde
vroeger naar den indischen kwadraatregel,
in Europa het eerst door Linscotius bekend

gemaakt; volgens dezen regelvermenigvut-

Diam ant.

-- 2065 --

piam ant.

digde men het aantal karaten van een steen wereldhandel in diam ant is tegenwoordig

metzichzelven en hetproduct metden pri
js Londen.(Zie voortsEdelgesteente).
van één karaat; deze regelis thans gehee'
t Aangaande hetontstaanv/hD.hebben som-

verlaten.De regelm atiiheid van den brillant- m igen aangenomen dat het door sublimatie

slijpvorm maakt hetmogeli
jk van een inge- van in de aarde voorhanden koolstof(Leonzetten steen bi
j benadering hetgewichtte hard),of chloorkoolstof (Favreen Deville))
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.4.DI
AMAXTKI
USTALVORMEN;B.RUWE DIAMANT (deLeopold,voor
lletslijpen);C.BltlluluAxl';D.RosE'
r.- Beroemdediamanten.1.BERG
oE: Llcu'
rs (Kohinoor, verkregen door omsli
jping van den steen
Grootmogol,uitIndië afkomstig,eerstin bezit van den radjavan
Lahore,later van de engelsche kroon,werd te Amsterdam in den
brillantvorm geslepen,weegtthans nog 106karaat,vöörhetsli
jpen
186 karaat); 2. REGENT (ook Pitt geheeten, 136 kgraat,6- 71/2
millioen gulden waarde, de schoonste der bestaande brillanten,
bevindt zich in hetLouvre);3.PACHA vAx EGYI'TS (40 karaat);
4. ZulosTEu (oorspronkelijk 254 karaat,na in den brillantvorm te
zi
jn geslepen 125 karaat,engelsche kroonjuweel,degrootste der
in Brazilië (1853) gevonden diamanten);à.PooLsrsR (40 karaat,
brillant,russische kroonjuweel); 6. GRoorMoGolz: 7.SAxcv (531/a
karaat);8.GROOTUERTOG VAN ToscAxE (1391/:karaat?zeerzuiver,
citroengeel,oostenrijksche kroonjuweel);9.Llopol,p;10.Nwsswc;
1t. OuLow (1943/4 karaat, versiert de spits van den russischen
schepter,werd in 1794 voor een lijfrente van 4000roebel,eencontante s0m van 450.000 roebel en brieven van adeldom voor de
kr
oo
n ld
ma
bee
aa
).ngekocht, vormde tevoren 00n der 00g0n van een brah,

bepalen: steenen van 7 m.M .doorsnedein de of koolwaterstof (Chancourtois) ontstaat,
vlakte der rondist wegen 1 karaat,8 m .
M . anderen (Newton,Brewster,Jameson,W öh2 karaat,91/2 m.M.3karaat,11m.M.4karaat, ler) dathet van plantaardigen oorsprong is;
12 m.M . 5 karaat, 15 m .M .10 karaat. De overigens zi
jn nog allerlei andere meeningen

grootste diamant (Excelsior, 9713/4 karaat) geopperd.Onder de talri
jke pogingen om D.
werd in 1893 bi
j JagersfonteinindenOranje- kunstmatig daar te stellen,hebben alleen die
vri
jstaat gevonden. Hoofdzetel van Len w elke berusten op de reductie van koolhy130

111.
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draten,eenig gevolg gehad (zie verderEdel- DianevanPoitiers,minnaresvanHendrik11
gesteente).
van Frankri
jk,geb 3 Sept.1499uiteenadelDilllllallt Eenderkleinsteboekdrukletters, làjke familie in Dallphiné,huwde20Mrt.1515
,

4 punten.
lnet den grand-sénéchalvan Normandië,Louip
D ianlantboord,zie Boord.
de Brézé, waà
D ialnantvillk, diamantvogel,Stagonopleztra
dam e d'honneur
guttata,ook Hablopyga#,,
(//tz/tz,eenderschoonvan dekoningin,
ste prachtvinken van Australië,van degroep
werd in 1533
der Amadinen,13 cm .lang,metbloedrooden,
N
weduwe,en won,

aan den wortelvioletten snavel,grauwbruine
hals,een zwarte streep over de borst,en een

-.

dito dwarsche streep aan den kop; zwarten
staart; deze soort w ordt veelvuldig naar

van zi
jn sttlkken ztn 46 bewaard gebleven,
waarvan de helft 1670- 74 teMadridin2 dln.
in het licht werd gegeven,terwi
jldeoverizen
afzonderlt'k ofinverza*melingenwerdenafgedrukt;zijn ElApplrtft
fp, de ,
91/,padrestaat001*
-

.

', ?
z:tY

Europa uitgevoerd.
Dianlante. tll1an Bautista) Spaansch tooneeldicllter, geb. 1626 te M âdrid, studeerde

te Alcala, was ridder der Johannesorde en
kom tuur van Aloronz en leefde nog in 1684;
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DIANE VAX I-OITIERS. I,docllna Hen-

neilles ,,Cid''nader dan hetwerk van Castro.

driks troonsbe-

pillntafltina,voorheen Tejuco.Stad inden
brazil.staat Minas-Geraes235 km.n.n.o.van
Ouro Preto,1223 ln.bovenzeeniveau,westel
van de Serra do Espinhaço, 14000 inw,;
levendige handelindiamant,voortssli
jperi
jen
en leder-industrie.
Dialllalltino.Stad in denbrazil.staatMato
Grosso,t40 km.n.vanCuyaba,bi
j(1ebronnen
van den Paraguay,5000 in.
Dianlettlr.léiddelli
jn:dialltetl'
aal.Letrekking
hebbende op,behoorende totden diameter.
pianlidoazobellzol,benzolazophenylendiamin, organische base van de sal
nenstelling
Cj: H1.
? Nk = Cc H5 . N : N C(
J H,;(NH2)2
die door de inwerking van salpeterzure
diazobenzolop metaphenylent
lialninontstaat;
het zoutzure zout van deze base is lzet
chrysoïtlin.
Ilianlt 1)Zie Al'
temis:2)de 78ste plane-

sti
jging tot aanzienengrootepolitiekemacht;
onverminderd behield zi
jhaarinvloed opden
koning tot diens dood, 1559; aan het hof
hield zàj de parti
j der Quises en der Montlnorencys in evenwicht, eerst de eene,vervolgens de andere ondersteunend: de dood
van haar vorsteli
jken vriend was het einde
harer macht; bij de troonsbeklimming van
Frans11moestzi
jhethofverlaten;zi
jleefde
daarop tot haar dood,22 April1566,ophaar
bllitenverbli
jfAnet;uithaar huweli
jk metde
Bl'
ézé had zi
j twee dochters,Françoise (gelllzwd met Robert de Lamarck,hertog van
Bouillon) en Louise (gehuwd metClaudevan
luotharingen,toenmaalsmarkiesvan M ayenne.
later hertog van Aulnale).Volgensvelenwas
haar verhouding tot den koning een louter
vriendschappeli
jke en had zi
j het hartdes
konings minder door haar uiterlijk schoon

sierlàjke meerllatsoort, omstreeks 1/: meter

Ilialltlllls L.anjelier. Plantengeslachtvan

tokde,in 1863 door Lutller ontdekt
D ii
dna-altp, (kreopithecus p/f
'
/??f
z EItxIz.,een

als door haarscherpzinnigheid enkunstsmaak
gewonnen.

groot,donkeraschgrauw van kleur,roodbruine de familie der Caryophylleeen,m et een 200
rugstreep, gezicl
lt. ool'
en, handen en staart soorten, die meest in de landen rondom de
zwart,witte llllkkel'aardeb,bewoont de kust M iddell.zee en in gematigd Azievoorkomen;

van Glpinea en Fernanfle Po; komt tameli
jk hetzi
jn meestalonbehaarde kruiden meteen
veelvultlig in gevangen staat voor,doch be- knoopigen stengel,tegenoverstaande,aan den

zwiiktcloorgaans spoedig.

voeteenigszinsvergroeidegaafrandigebladen

bialldll-iscll,tweehelmig,twee meeldraden
bezittelltle; f
'
/?
'/
t??
,
r//.?
kf.
'(
1e 2de klasse in het
stelselvan Linnapus,bevattendealleplanten,
wier bloemen twee vriiel
reeldradenbezitten.
I'
liallf, van Frankri
lk,hertozin van Montmol'enc)-en Angolllpr
zle,geb.1538tePiemont,
natlpurlàjke docllter A'an Hendrik vanOrléans,
later Hendrik 11 van Frankrijk,werd in1547
g'
elegitîmeerd,lluM'
fle in 1.554 lnetdenllertog
,
van Castro, Horazio Farnese, die weinige
maanden na de echtvereeniging tegen de
Spanjaarden sneuvelde,en in 1557metmaar-

en vri
j grootekleurigebloemen.InNedlerland
(lhlitica.
p/p/l//rt
xl,demantelanjelier(kelkmet
droogvliezige strepen,wijd,stengelrechtopstaand, meest onvertakt, bladen lijnvormig,
bloelnen in hoofdjes,door schutbl
kden omslotell,zelden alleenstaand,bloemkroonroodachtig-lila, komt vri
j zeldzaam voor, op
zandgrond);1).ctzo'//k//,
s/
'
t
z/lprf/pl,deKarthuizeranieller (bladen li
jnvormig,bloemeninhoofdaclltige hoofdies,bloemkroon purper,zelden
wit; eenige malen bi
j Deventer gevonden);
komen een 9-talsoorten voor,n.l.D.proli
fer

schalu François van Montmorency,zoon van 1). ??(,?'@
?(
ff?/,
s, duizendschoon (fraaie sierplant
den Connt
-table,die haar in 1559a1swedllwe m et30- 40c.M-hoogenstengel,lancetvormige

achterliet;D.speeldei/dgodsdienstgescllillen bladen en talrijke bloemen in dichte eindhanrs tijds eenl
ngen ti
jd een belangri
jke rol, bundels, bloemkroon purper ofrose,wordt
en zocht bovenal verzoening te bewerken ; in vele varieteiten eecllltiveerd, komt een

zijoverl 3 Jan.1619.

enkele maal verwilderd voor); D.(rrmcrfc

Biapason.
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Diarrhee.

ruwe an.
jelier)(tweejarige plant, stengel en zetel van den wallis of gouverneur-generaal,
bladen behaard,bloemkroon klein,licht kar- Van m eerdere hoofden der armeensche en
duwde
nd)niet zeldzaam ,opgrazigen,bescha- grieksche geesfeli
mi
.
jnroo
jkheid, heeft 48,000 I*nW .,
zandgrond); D. deltoides, steen- of een 20-tal moskeeën, verscheidene kerken,
heide-anjelier(Lladen lijn-lancetvormig,even- velebadhuizen,bazars,een armeenscheschool;

als de stengel ruwbekaard,bloemen alleenstaand,bloemkroonkarmijnroodmetdonkeren
r
ing
ve
ndeen witte punten;kruidachtige overblijplant,vri
jzeldzaam,op beschaduwde
zandgronden,ook in de duinen):D.ctvppw/lt/-

fabrikage van rood en geelmaroki
jnleer,katoenen en zijden stoffen, pijpen enz.D.beslaatde plaatsv/h oudeAmlda;in1394door
Timoer veroverd,viel de stad in Oct.1515in
handen Van sultan Selim I en bleef sinds

onderturksche heerschappi
j.

lttsoe
:n,
tuin
an
jel
ierspi
(stt
getlgl
me
erb
loermi
g,,g
ril
s-- Diarcllie,gr.,tweehoofdigeregeeringsvorm,
gr
bl
ade
n
sen
me
add
en
and
gr
gs
groen,bloemkroon zeerverschillendgekleurd, het geli
jktijdig regeeren van twee personen,
m eest gevult
i, welriekend,kruidachtige over- hetzi
j naasi elkander,a1s oudtijdsin Sparta,
Lli
jvende sierrllantuitZuid-Europa.wordtin
vele varieteiten gecultiveerd:eenkleurige (in
alle hoofdkleuren),salamant
ler(gepunkteerd),
doubletten, enz.); D.pî'4//à(
'
fr'
J?
,
t.
$,grasaqjelier
(l
troonbladen rosetotB'it,clekschllbbeneirond,
metkorte stekelpunt,bladen gri
jsgroen,lijnpriemvormig,kruidachtige,overblijvendesierplant); D. f//'
c/?
,(
ï/'?
'?/.
s, zand-anjelicr (stengel
lneesteenbloernig,bladenli
jnvormig,spits,dek.

oftegenover elkander (tegenkoning enz.)

Diarillm ,dagboek,kladboek.
Diarrhee,bllikloop,overvloedigeontlasting
van dunvloeibare drekstoffen. De naaste
oorzaak van D. ligt (
likwi9i
s in een ab
norFl
.
m aal snelle darlnbeweging, waarbi
g
het

darlnkanaal zi
jn inhoud ontlast vöor dat

de dwa
hou
doo
terr
ige
denbe
da
str
amwa
nddend
elen Va11den darminOpgezogen kunnen
schllbben eirond;kortgespitst,bloem kroonwit, worden,geli
jk dit onder normale omstandig-

welriekend,kruif
lachtige,overbli
jvendeplant, heden gescfliedt; zoodanige versnellinq der
vroeger lier en daar hiertelandegevonden); darmbeweging berlzst op een plaatselljken

I). s't
perbus, prachtanjelier (stengeltwee-ot ziektetoestand van dendarm,b.v.darmk-atarrh
l
neerblot?mig,lllat
lel
ali
l
'n-lallcetvormig,onderste (zic aldaar),en komtvoorllijtyphus,cholera,
stomp, (lekscnubllen eirond, m et een korte bl
likpliesontsteking;zelden llerustze opcennaald, bloemkroon bleeklila,m et een groene trale, in de hersenen gelegen oorzaken,a1s
vlek aandcn voetenrood gebaard,welriekend, sterke g'
em oedsbeweging, angst, scllrik enz
kruidaclltigeoverbli
jvendeplant;eenigemalen Van de aan de D.ten grondslag liggendeoorop moerassige plaatsen, o.a.bi
j Aleppelen zaken en anatomische stoolnissenhangen ook
Apeldoorn,gevonden,wordt ooka1ssierplant ltaar dllur en haar schadeltjken invloed Op
gekweekt. De verscllillende D -soorten en het organisme,alsmede de g'eaardheid van de
varieteiten behooren oln haar schoopheid en ontlaste stoffen zelfaf.W atditlaatstebetreft,

gemakkelijke kweek-wijze reeds lang tot de onderscheidtmen fet'
ale (/?
W/.
/.
/?pt
?,waarbi
j het

gezochtste sierplanten , en gedurig worden ontlaste in kleur ongeveer met de gewone
doorbloemkweekersnieuweverscheidenheden drekstoffen Overeenstemt en den specischen
aangekondigd (Dianthus plumariusartis,rijk- drekgeur bezit; verder lratel-ige diars-ltee,
bloeiend,bloemen sneeuwwit,grooterdan die waarbi
j de ontlastestofdunvloeibaar,enbi*i'na
van eenige andere verscheidenheid,in Aug. kleur- en reukloos is;.sliGitllachtiq
ttel-#'e en e
1899 te Amsterdaln lneteen certifcaatlste kl. aehtige (@Jtf/-/'/?,t,t?, die bil ontstekingsziekten
bekroond.
(darlnkatarrh bijkleinektnderen)engezwellen
Dlapasoll,octaaf,llerhaling vlljgrondtoon aan den dikken darm (bàjtllberclllose,typhus

in een ander toongebied,toon v/d stemvork? enz.) voorkome
loediqe
t?&/
,
/'
/'
/?t'
c eindeli
k
1'
1j
. n: b
algemeen aangenomen toonhoogte der a bi
J kolntvoor biJ
dezg.roodebuikloop,bi
jdarmhet stemmen vazi mtlziekinstrtlmenten.
gezwellen,bijonderli
jfstyphusenanderezware

Iliapllltall,grieksch doorschijnend.

Il.ialllldll
-a,in de z'edekunst een herhaling
van eenzelfde woord in andere beteekenis.

met bloef
lafsclleiding gepaard gaandeziek-ten.
Hoewel de D. in de m eeste gevallen geen

ernstig gevaarlàik verschijnselis,vereisclttzàj
Diapllortltist-he llliddelell,zweetdri
jvende niettelnin dadelijke behandeling, vooral bi
j

middelen.
I'
jiapllragl/la, ontleedk: middenrif.

Dialllll-agnllt,eenOndoorsclli
jnentlvlak met

opening waardoor slechts e0n deel van
ln
Qen lichtbnndel wordt opgevangen, b v. @
het oog de iris m et de pupll.
Dil
trbttkr, vroeger door de Turken Kara
een

kleine k-inderen.Het hoofdmidt
leltegen D.is
opilm.

De fokdieren lijden dikwi
jls aan D.,waaraan bijdezeversckillendeoorzakentengrondslag iunnen liggen;zwak treedt zi
j meestal
in bi
*
j voeding met Jonge klaver,wortelen,
roode aardappelen,en vereischt dangeenbi
j-

Amid genoemtl,arabischAmid.Hoofdstadv/h zondere behandeling,zoolang de dieren geen

tllrksche vilajet Diarbekr (46825 km.
2,drie gebrek aan eetlustvertoonen enzich overigens
districten ofsandsjahs:Ergana,Diarbekr en welschi
jnen te bevinden.
Mardin? 472,
000 inw.),in Klein-Azië,620 m. Niet onbedenkelàjk echter is ditzelfde bij
boven zeeniveau,op een 30 m.hoogebasalt- zeerjonge dieren in de zoogperi
ode enin de
achtigerotsmassa,welkesteilnaardenrechter- eerste maanden daarna; goede diensten beoever der door een steenen brug overspannen wi
jstin dit gevalhettoedienen'vanmagnesia
Tigris :lb'alt,door oude muren omgeven,ligt met bittere en looistofholzdende middelen;
temidden van bloem entuinen,is sindslang de i
ntusschen wordt deongesteldheid,bi
jondoelbelangri
jkste plaats van degrootehoogvlakte matige behandeling, dikwiils ongeneesli
jk.
die het brongebied van de Tigris vormt?is De door koude ontstane 11., vereischt een

Biarthrose.
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zorgvuldige dieetetische verpleging!. Z00r
heilzaam ls daarbijhettoedienen van bittere
en slijmige medicamenten (kleine doses aloë,
rhabarber, of kalmoeswortelm et dubbelkoolzure natron in altheasli
jm).
Diartllrose,gr.,bewegeli
jkebeenverbinding.
Dias,(Bartolommeo)zieDiaz
Diae.(Antonio Gonçalves) Brazil.dichter,

Diaz@

Diastasq.Eiwitachtige stof,diezichbijhet

kiemen van gerst en verschillendegraansoorten en knolgewassen uit de eiwitstoien der
plantvormt;hetiseen zg.ongevorm dferment,
dat het vermogen bezit groote hoeveelheden

stijfselin dextrine en gistbare maltose om te
zekten:zi
jbevatbehalve koolstof, waterstof

en zuurstof ook stikstof,en is oplosbaar in
geb.10 Aug. 1823 te Caxias, studeerde te water;men verkri
jgthaaruit waterig moutCoimbra in Portugal in derechten,bekleedde aftreksel door inwerking van alcohol,alseen
eenigentijdeen staatsbetrekking,vestigdezich wit amorph poeder; men bezigt de D.in de

daarop te Rio de Janeiro,en wi
jddezichge- bierbrouwerijen en bi
j de spiritusfabrikage;

heel aan de letteren, schreef voor verschillende
ti
@
je
de
sn
chr
ifte
n,vooral0V0r tooneelzaken,
verde
aan
tal
drama's,gafallerleidichtbundels en dichtwerken in hetlicht,vertaalde
o.a.Schillersz'
Brautvon Messina,uwerd hoogleeraar in de brazil. geschiedenis te Rio,
werd in 1850 door de regeering naarEuropa

het door kiemen van de gerst en daaropvolgend dooden der kiem bereide mout bevat

D.,die bi
j een temperatuurvanomstreeks60O
de sti
jfselin gistbare producten omzet;door
verwarming boven 75OverliestdeD.haarwerkzaambeid ;deaanwezigheidvanmineraalzuren,

alkaliën (kaustische en koolzure),metaalsoorgezondenom dewetenschappelàjkeinstellingen ten,arsenicum,alkaloïden,blauwzuur,looizuur,
van Duitschland en Frankrjk tebestudeeren, carbol, en van antiseptische middelen in het
keerde in 1858 naar Brazilië terug, werd algemeenverhindertofvertraagthaarwerking;
hierop a1s historikus en ethnograaf toege- op geli
jke wijze a1s de D. werken andere
voegd aan de expeditie van geleerden, die ongevormde l
'
ermenten, als het emulsine in
op kostenderregeeringeenwetenschappeli
jke amandelen,hetoplosbare ferment der gist en
reis door de prov. Ceara zou ondernem en, ook dierli
jke afscheidingen,als het speeksel
zag zich in 1862 om gezondheidsredenen ge- (ptyali
ne),hetbuikspeekselofalvleeschvocht
noopt weder naar Europa te gaan,scheepte (pancreatine)enz.
Diastole, in de metriek:de doordekracht
zich in Sept.1861 weder naar Brazilië in en
overl.onderweg aan boord v/h schip,3Nov. Van het rythmisch accent bewerkte verlen1864.D.verstond de opmerkeli
jke kunst aan ging eener lettergreep,tegenoversystole,vereen sterk uitkomend nationalismeeen strenge korting eener lange lettergreep.ln dephysiosubjectiviteit te paren; hi
j wistzi
jn vader- logie:uitzetting der hartekamer.
lanhsche schilderingen inpopulairenballaden- Diathese,aanleg.
tgon en zijn erotische opwellingen in zange- Diatiet, kit uit gomlak en fljn verdeeld
rlge rythmen tot uiting tebrengen,steedseen kiezelzuur.
Diatoom ,gr.,in de delfstofkunde zooveel
waardigen eenvoud bewarende.Dichtwerken:
:in eene richting deelbaar.
Primeiros cantos (Ri0 1846),SegundosccAlfp,
g ltlsDi
omee:n,zie Bacillariaceeën.
(1848),Ultimoscantos (1851),tezamen uitge- D iat
atonisell heet een melodie of.harmonie
geven onder den titel:Cantos(2dln ,Leipzlg
4de druk 1864), Os Timbyras (amerikaansch die zich streng aan de tonen van den voorepos, alleen de vier eerste zangen, 18574. geschreven toonaard houdt.
Diavolo,ital.,duivel.
Proza; Diccionario da lJzw?:(ITupy (1858),O

Diaz,tAntonio Gonçalves)brazil.dichter,
Bl.
asile a Oceania. Na zjn dood verscheen
te llias.
nog: Obras pp.
sf/lzfzzltf.
s (met biographie,Rio, z1866).
Diaz (Bartolomeu') Zeevaarder,geb.omDiaspongelatlne, ontplof:ngsmiddel, bestaande uit 92- 95 deelen nitroglycerine,5- 7
deelen nitrocellulose en 0.
5-2 deelen alcohol.
Diaepoor,een m eest in breede zuilenkristalliseerend rhom bisch,metgoethietisomorph
mineraal, dat ook w el aggregaten vormt,is
kleurloos, m eest geelwit of groenachtig wit,

streeks 1450 uit een oude portug.familie,in

aar,zuren blàivenzonderuitwerking,eneerst
zuur. Vindplaatsen ztn Kossobrodskaja aan
den Oeral, Schemnitzin Hongari
je,Uampolungo bijFaido (in hetdolomiet en korund),
Greiner in Rirol (met cyaniet), Naxos en
Epheze,NewlinbijUnionvilleinPennsylvanie.
Diaepora,verstrooid;verspreidwonen(van

Algoaba.
aibinnen,waar hi
j op heteilandSta
scheepsvolk dwong hem ter hoogtev/dmonding derGrooteVischrivierom tekeeren;deze
rivier noemde hij naar een zijnerkapiteins
rio de Infante; op de terugreis kreeg hi
j,
langs de kust zeilend,dezuidpuntvan Afrika
in zicht,diehi
jtotaandenkenaanhetgeledene

de prov. Algarvië, kwam jong aan hethot
van koning Johannes 11, en verwierf zich
door studu
lén en omgang met wetenschap-

peli
jk gevormde mannen, als b.v. Martin

Behaim, een naam ; door den koning belast
om met twee vaartuigen de ontdekkingen van
heeftop de spliitvlakte een sterken paarl- vroegere portug.zeevaarders aan deafrikaanmoerglans;hardkeid 6,soortelijk gewicht3,
3 sche westkust te vervolgen,zeildehi
jinAug.
tot 3.
46; scheikundig is het 't aluminium- 1486 uit, bereikte weldra de grenzen van
ied, omzeilde dooreen storm
bydroxyd Al2 02 (0 H:) of Al(0 H)met het bekende geb
85,02:/:toonaarde en14,980/:water,meteenig voortgedreven en zonder het te vermoeden
iizeroxyd;hetis voor de vlambuisonsmelt- de zuidpunt van,Afrika en liep de tegenw.
à
na sterk gloeien is het oplosbaar in zwavel- Cruz een kruisplaatste;muiteri
j onder zi
jn

Cabo tormentoso (Stormkaap) noemde, een
leden 7an eenzelfde kerkgenootschap.
Diastaltiseh, gr., uitbreidend, tegenover naam die later door den koning vanPortugal
veranderd werd in dien van Cabo da boa
systaltisch,saamtrekkend.

Diaz@
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esperanza(KaapdeGoedeHOop),dienzi
jthans
nog draagt; naar Lissabon teruggekeerd:
hetwelk hl
J in Dec.1487 bel'eikte,werd ht
meteerbewi
jzen overladen;hijhad eenkuststreek van 350 spaansche mi
jlen (leguas)
lengte nieuw ontdekt; weldra echter werd
hi
jbi
j den zeevaarder VascodeGamaachtergesteld; in 1500 onder Cabral de vloot
naar Indië begeleidende,leed hi
j 23Meimet

Diee.

versloeg de troepen van den president op
12 Nov. 1876 bi
j Huamantla, trok 23 Nov.
de hoofdstad binnen en aanvaardde 30 Nov.
provisorisch de leiding van het bewind ;3

Dec.versloeg hi
j ook detroepenvanlglesias;
in Febr.1877 werd hij voordenti
jdvanruim
drie jaren (tot 30 Nov.1880) tot president
der republiek gekozen;hi
jhershlde daarop
zooveelmogeli
jk de rustin hetlandenwerd
vier schepen dier vloot ter hoogte van de door hetbui
tenland erkend;in 1880legdehij
door hem ontdekte kaap schipbreuk en vond de regeering neeri
nhandenvanzi
jnpolitieken
ztin dood in de golven;Oamôes heefthem geestverwant,generaal Manuel Gonzales,aan
in de Lusiaden vereeuwigd.
wiens verkiezing hij had medegewêrkt,en
Diaz.(Porûrio)Presidentvan Mexico,geb. kreeg daarop allereerst tot Juli 1881 de
15 Sept. 1830, te Oaxaca,nam in 1847 deel leiding van het ministerie van openbare
aan den oorlog met de Vereenigde Staten, w erken, en werd daarop gouverneur van de

en sloot zich in 1854 bi
*
iden opstand tegen
president Santa-Anna aan;ookaandenpartijstri
jd dervolgendejaren nam hi
jaandezijée
der liberalen i
jverig deel en betoonde zich
een der .m eest besliste tegenstanders van

keizerMaximiliaan(1864);aanvoerdervaneen
republikeinsche troepenmachtsloothi
jPuebla
in en versloeg den tot ontzet toesnellenden

keizerlijken generaal Marquez; nadat hi
j2

provincie Oaxaca;1 Dec.1884werdhijandermaaltot president gekozen,en in1888,nadat
door een herziening der grondwet de her-

kiezing van een aftredend presidentmogelijk
was gemaakt, ten derden m ale; sinds werd
hi
j bi
jelkenieuwepresidentsverkiezing herkozen (1892, 1896,1900). Mexico genoot onder
zi
jn bestuur een ti
jdperk van binnenl rust.
Diazoverbindingen noemt m en een klasse
van sclleikundige verbindingen die bij (
1einwerking van salpeterig zuur op de zouten
van primaire aromatische amine ontstaan.

'

Dibbern,(Kar1)acteur,kapelmeester,com-

N%*
)a

ponist, regisseur,trad als kznd te Hamburg,
waar zi
jn vader directeur van een schouwburg was,als aW ilhelm Tell''op,ging naar
Nederland en vervulde hier zi
jn eersterolop
1 Oct. 1876,in het Grand Théâtre van Lier
te Am sterdam , in ,Die Fledermaus'', deed
uitgestrekte kunstreizen en w psin 1901waarnemend directeur der Nederl.opera;ter ge-
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legenheid van zi
jn25-jarigjubileum,1 Oct.
1901, werd zi
jn opera ,:0dJa''door genoemd
gezelschap opgevoerd,waarbijhi
jzelfderegie

o h
5 ''
x
.,hh
,
?hsh.:ht
j

*

z ''' w*
# ,#'.A

.,

* ):z

k
uz T

4z?

/4

z

''

verzorgde.D schreef eenige librettien meerdere opera's:Der Bulgare,Erik Jensen,Attila

en Odja.

Dibbits.(Hendrik Cornelis) Nederl.Schei-

kundige, geb. 1838 te Utrecht,studeerde aan
de hoogeschool aldaar in de wis- en natuur6 j. -z,
q.
xy. e
4 t
kunde,was 164- 65 leeraar in de scheikunde
1'
thk
t
L.%z$. P/:p gV
L
épâ
.% #
'zz
aan de hoogere burgerschool te Zutphen,
1865- 76 idem te 'Amsterdam, en daarop tot
PoRlatltlo DIAz.
1902 hoogleeraar in de organischescheikunde
te Utrecht.
April 1867 Puebl
a bestormd had keerde hi
j D ibra of Diwra. Hoofdstad v/h sandsjak
zich tegen de hoofdstad,diezich naeen beleg D. in het turksche vi
lajetMonastir,aan de
van twee maanden op de ti
jding van Maxi- Zwarte Drin,4000 inw.,meest m oham .Albamiliaans dood aan hem overgaf;in 1871dong neezen ;leder- en staalindustrie.
Dibranehiata, Koppootigen,zie aldaar en
hij,echter vruchteloos,tegen Juareznaarden
presidentszetel;na diens dood in 1872 stelde W eekdieren.
hi
j zich aan de spitsvan een militairen op- D iee, de godin der gerechtigheid,dochter
stand, doch onderwierp zich in Oct.van dat van Zeus en Themis, een der Horen, beq

..
4 J

4Nzxj-.w$k
é.'
$

s.>
vh/,.
s.

#
iaar aan presidentLerdo de Tejada,enwerd schermster v/h recht en v/d rechtbanken;zij
in 1873 president van het hooggerechtshofte klaagtde rechters die hetrechtschendenbi
j
Mexico benoemd,een betrekking waaraan het Zeus aan en brengt gerechtigheid,vrede en
vice-presidentschap der bondsregeering ver- rustaan;zi
jheefttwee zusters,Eunomia en
bonden is; het omstreeks dienzelfden ti
jd lrene; haar dochter heet Hesychia. Bi
j de
saamgekom en congresvernietigdeechterdeze treurspeldi
chters treedt zij met de Erinyen
benoem ing,waarop D.zich naardeVereenigde
Staten begaf;toen lglesias in 1876 een mili-

s
vt
erraefee
nnig
dd
egop
dina
lseeneonbuigzame,strenï
, dieden booswichthetzwaar

tairen opstand tegen Lerdo de Tejada ver- in de borst stoot en de straf,al is hetsom s
wekte, keerde D.naar M exico terug,verza- eerst laat over zi
jn huis brengt. Zi
j heeft
melde zi
jn aanhangers in het n.o deslands) den bijnaam Astrama,sterrenmaagd;als zoo-

Diee.
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Diekens.

danig leefdezijindegouden eeuw opaarde,
doch in de i
jzeren ging zi
jhet laatstvan de
goden naar den hemel.Daar schittertzi
j als
sterrenbeeld in dendierenriem onderden naam
van maagd.

water,gedestilleerdbi
j'
eentemperatl
zurvan40
boven0;voordegassenishetdelucht;wanneer
b.v.wordtaangegeven dat van een lichaam
de dichtheid 6 is,dan beteekent dit dat l)edoeld lichaam onder gelijk volumen 6 maal

in wier bloemen de ri
jpheid der mannelijke
en vrouwelijke geslachtsorganen nietterzelfder ti
jd intreedt,en de Ontvankeli
jkheid der
vrouweli
jke organen eerder voorhanden is
dan hetbevruchtingsvermogendermanneli
jke,
ofomgekeerd hetandroceum eerder totri
jpheid komt dan het gylnnaeceum.
Diehotolnle, verdeeling in tweeën,gaffelvormige vertakking (van planten).
Diellroïsllle,gr,tweek-leurigheid,deeigenschap van vele gekleurde optlsch een-assige
kristallen,om hi
jdoorgallendlicht,alnaar dat
het lichtparallelofloodrechtmetdeasdoor
die kristallen gaat;tweeverschillendekleuren
t
e veztoonen,ln het eerste gevaldringthet
licht door de beide grondvlakken,die m en
zich ten opzichte van de as denken kan,en

danig in g'raden isverdeeld,dathi
j de betreltkelijke dichtheid eenervloeistofdoetkennen ui( de diepte totwelke hi
j erin zinkt;
de D. van Qay-luussac en die van Rousseau
komen beide overeen met den areometer
van Baumé.
lliehtkunsf,zie Poëzie.
Iliekens.tcharles)Engelsch schri
jver,geb.
7 Febr. 1812 te Landgort bi
j Portsmouth,
kreeg wegens de moellijke omstandigheden
zi
jner ouders eengebrekkigeopvoeding,werd
op zijn lodejaar op een fabriek gedaan,bezocht,daar zi
jn ouflerslunpositieintusschen
hatlden verbeterd,weder een private school
t
e Londen,en kwam in 1827 als schrijverbij
een advokaat op kantoor,inwelkebetrekking'
hj gelegenheid had allerlei menschentypen

ren vele toermalijnsoorten, wier beiderlei
kleuren zeer verschillend zi
jn, zoo-nisvabr.
v.,
ie-
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Diee,de 99ste planetoïde.
meer stof bevat dan wa'ter. Zie Gewicht,
Dieentra,zie Dielytra.
Damp, Gas,Lucht.
Diellogalllell,in de plantkunde dieplanten
piclltlleidllleter, een areometer die zoo-

de overeenkomstige kleur heet basiskleur,
in het tweede geval spreekt m en van de
askleur.Tot de dichroïtischekristallen behoo-

k,,

'

-

vo
ns Haidinger van een toermali
g
teiltge
uit Siberië debasiskleurzwart,deaskleur
oli
jfgroen, terwig-1de basiskleurbi
jeenevariëteituit Br
azilië indigoblauw,deaskleurbleek-

'

-.

groen is.HetD.ishetgevolgvaneenongeli
jk

sterke absorptie der verschillend gekleurde
lichtstralen naar de onderscheidene richtingen. Kleurige,optisch twee-assige kristallen
vertoonen metD.analoge verschi
jnselen.
Iliellroskoop,ook dichroskopische ofHai-

dingersche louq,een door Haidingeruitgevonden werktulg tot onderzoek naar het
dichroïsmederdelfstofenlangs optischen weg;
hetwordtvooraldoorjuwelierstotonderzoek
van edelgesteenten gebezigd;het bestaatuit
een lang kalkspaatprisma in een cylind
riscvhi,
hka
uls
menting,
aanaah
jeul
ctai
ierfee
dee
een
er
ne
tl
e,ope
net
heo
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oc
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CHARLES DICKENS.

een loup ; het kalkspaat qntbindt den licht-

straal,welkedete onderzoeken kristallen ge- te bestudeeren en tevens om in het Britsch

passeerd is,in twee straalbundels,die deaskleuren der onderzocllte kristallen aangeven Deze kleuren zi
jn voor andalusiet geelgroen,roodbruin,voorchrysoberyllgeelgroen,
groenrood, voor cyaniet lichtblauw,donker-

museum zi
jn literaire kennis uitte breiden;
in 1829 begon hijzijn schri
jversloopbaan a1s
reporter biJ de Eondensche gerechtshoven;
in 1831 werdhiiparlelnentsverslaggever voor
,,The True Sun'
',kortdaaroymede-redacteur

toonen bij onderzoek metde D.twee gelijkgekleurde velden
Dielltheid van een lichaam noemtmen de
massa die zi
jn volumen-eenbeid bevat; de
rolstrekte dicktheid van een lichaam,d.i.de
werkeli
jke hoeveelheid stofdie een lichaam
insluit, valt niet te bepalen,wel de betrekkelî
jke dichtkeid, d. w. z. hoeveel stof een
lichaam bijgeli
gkvolumen met betrekkingtot
een ander lichaam,datals vergelijkingsterm
F
ebruiktwordt,bevat;ditvergell
gkingslichaam
zs voor de vaste lichamen en de vochten het

waarin hij het bonte gewoelder engelsche
hoofdàtad met scherpe omtrekken teekent,
en die lli
j later bijeenverzameld a1s:Sketcltes
by Boz (Schetsen van Boz,zi
jn pseudoniem,
2 dln ,1836-37)metillustraties van Cruikshank, uitgaf; kort daarop verschenen in
aieveringen zijn Picklgiek Papers (1836-37),
door welke hi
j zich een eerste plaats onder
de engelsche novellisten verwierf en tevens
zi
jn roem vestigde;(zie Fitzgerald,TheHist
o
ry p/'Pic
kwi
c
k,,.
t
xs qccount
off.
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c
ltaracters,
localities, t
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blauw, voor hyacinth lichtgroenbruin,rood- van zM orning Chronicle'';ln laatstgenoemd
bruin, smaragd groen, geelgroen; de regel- blad,entevoren reedsin .qM onthly M agazine'',
matige kristallen, diam ant,granaat enz.ver- vqrschenen sinds 1834 de korte schetsen,
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1891)'
,hetboekbevatlichtsaal
nhangendeschet- W ords'',eenmengelwerkdat,sinds1860.onder
senenvermakelijkeavonturenvaneenigeleden den titel ,,All the year round'',een groote
eener club, de Pickwickclub,welkeeensportreis door Engeland maken; het schildertmet
groote menschenkennis de zwakheden en de
goedhartigheid van den geboren Londenaar

verbreiding vond;D.'slatereromansverschenen allen allereerst hierin; een soort aanhangsel hierop vormde het m aandschrift
,Household narrative of current events'',een

(cockney)en in het algemeen de poëzie van
het dagelijksch leven; fle literaire techniek
isnietgroot,de flgurenzijnaanvankelijkweinig meer dan.karikaturen en verheffen zich
eerst gaandeweg tot het hooger komische;
echter maakte het werk onder alle lagender
samenleving een ontzaglijken opgangenwerd
bij tienduizendtallen verkocht, zoodat de
kritiek slechtshet succeshadteconstateeren
2Dec.1836huwdeD.m et Katharine Hogarth,
dochter van eencollegaaany,MorningChronicle'':inJan.
1837bezo
en nieuwenroman,
*-' nhi
*i
'e
Oleî?
er T'
l/
J?.:f, een verhaal uit de onderste
volkslagen (1837 39?;hierop volgdenNl
kltol(ls .
Nïclr/t,hp (1839), dat n0g grooter succes
/?/lk-f'
p'.
:
had alsdePiekulielcPapel-s,
.3f
.astel.11?f/pz
cloek (1840 4t), een reeks vertellingen,uitmuntende door teekening van hartstochten,

overzicht van de gebeurtenissen van den
dag.Een interessantvoorbeeld van zi
jn persoonli
*
F
ilte meeningen leveren deAlltel-icttnnotes
(Schetsen uitAmerika,1842),devoornaamste
vrucht zi
jnerbovenaangestipteamerikaansche
reis, waarin hijzich weinig gunstig over de
Amerikanen en vele hunner instellingen uitliet, Zi
jn werk W child's /à?'
y/p,
?
w PJEîkglqnd
(1852) iseen voor k-inderen geschreven.eng.
vaderlandsche geschietlenis.ln Nov.1867ging
hi
j in op de dringende uitnoodigingen uit
Amerilta om ook daar, geli
jlt hijreeds een
vi
l.ftientalJ.aren in Engeland deed,voorlezingen uit zijn werken te llollden; ook hier
vond hi
jgeestdriftigen bi
jval. ln den winter
van 1868 69 hield hiidaarop nog in Engeland lezingen,diealsFarewellreadings(vaarwel-lezingen), werden aangekondigd; begin

de fabriekssteden (gesplitstin tweeverhalen.
Tlte p/t/ cul.
iosity .
:App, nederl. ,
,Nelly'', en
Barnaby Rudge),
. verder Mak.tiltC/?zfzz/:??,?
'
/
(1844), een friscll en van groote vindingri
jkheld getuigend werk, beroemd door de
uitbeeldingder Pecksniff- of huicllelaarstype,
en waarin velevruchteneenerdoordenschrijver intusschen gedane reisnaarAmerikazi
jn
ingevlochten.D.bewoondetoenmaalseenfraai
huis mettuin aan Regent'sPark te Iuonden,
en werd niet alleen hoog gevierd lnaar ook
goed betaald; hi
j bleef echter ook in zi
jn
welstand een philanthroop;in 1843 begonhi
j
fnet Cltristlttas carol(Kerstlied in proza)een
nieuw genre,waarin hi
j aan eenphantastisch
ontlerwerp een moralistisch oogtuerk verbindt;

PJ Edlvin .
J.
?/'f?p# (llet geheim van Edwin
Drood),dat den ouden opgang maakte en in
kracht en ri
jkdom van phantasie hetbeste
watD.reeds geleverd had waardig ter zijde
streefde; echter,voor de voltooiing stierfD.
op zijn landhuis Gads-llill bi
j Rochester,9
Juni 1870;zijn lijk werd in den tlichterhoek
van svestminster-abdijbi
jgezet. Zi
jn werken
werden in een meniqte talen overgebracht;
Pierce bewerkte ter opheldering zi
jner werken een Diekelts-bietottary (zdedruk,Boston
1878);in 1900 werd te Londen een Dickenstentoonstelling gehouden.
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tot dit genre behooren verder Cltimes(1844,
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t(1846 48), een spiegel vanhetburgerli-).k
lî

vartsatlrecngevot
,l,''letl'etkcnl
teli
jkoegl
tlerktel
tloT
a
l
l
s
e
e
r
e
l
e
l
n
l
l
s
l
r
u
l
k
e
l
t
e
l
l
d
wa
a
s
l
l
e
d
e
n
i
)
l
l
l
e
t
l
l
c
l
l
t
te
s
kt
l
e
lle',l'etleve''der T-o.t
lelk
sel'
e '''t
.
,(
i
.
e,
.-e''agere
assen is zëjlt clgellltkesteer,zljlltylllek derltoogere
standel
'lsl'
lll
tderwetgeslaagd,z.
jlkpatl
tosscltldert
aaldoellvke''waarlletstervel'valleeltkllld,eeldlepen
l
a
rltesto
t
ll
l
.
ttll
t
l
tdg,r
ll
(
in
gl'tte
ll
l
la
lkl
tnll
rl
ca
rl
c
l
'o
gt,
-1
a1
'
,
l
J
,k
k1
tn
t
e
,zi
z
lr
'e
l
lg
ee
tdl
esc
eg
lles
ze
,
j
vt
od
oe
.
r

ka
rakterteekening en een waarschi
jnli
jker en
beter uitgevoerd plan boven alle overige
uitmunt; verder Bleakhouse (Het Verlpten
huis,1852),Ilard tilnes(Slechte tijden,1853),
Li
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1849 een w-eekblad uit te geven,mllousehold

regel,omdathija'
-leengereclltlglle'd alleofécleelgel
l
jkte

.

llet ontspinnen van interessante avonturen, April 1870 verscheen de eerste m aandalevede schildering der vaak hopelooze ellendein ring van een nieuwen roman: Tlte 3?à.
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even, welks beelden llet genaoed treffen als
een treurspel, en d.at tevens velehoot-gko
lni-'' acht
sche scenesbevat;zi
gn verbazendewerkkr
veroorloofde heln reeds in 1849 50 hetl
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wreedheid en onllarmhartiglteid, en lloven alles,allen

lluichelaclltigen schijn enalleOnwaarlleid1lllletleven
llaattenletvolkonlen llaat l-letvolk kendelliJalsweinigen in z(n vreugden en nooden,lladhetalsweinlgen
liefenllielp hetnletztnwoord.En datwoordlteeftlllj
nooit in dienst gesteld öf van lichtzinnigheld l)fvanonedelen hartstocht, maar wle hetlas,voeldedatllk;te
doen hadmeteen eerlijkenkampioenvoorvrljlleld,nlenscheljkheid en zedeltkleid.Eenezeldzamegasr
evanopmerkeneneenelevendlgeverlleeldlng,warenI)iJD vcreenigd.Datisheteerstewatdenlezerinzi
jnerollanstreft,
verrast en de aandacht geklulsterd houdt,(lezonderlillge
t
rouw zijnerbeschrtvingenvan plaatsen,valttoestanden,
van gewaarwordingen en van menschen. llonderdnlaal
had dle lezer in evenveelwerken van verdlchtlng ge-

lezen btiv. dat het naclltwasin demaandNovember,
dat destormwind klaagltk lluildedoordeOntbladerde
takken en datderegen btjwoestevlagen indeeeltzame
straten kletterde, toelleen vreemdellng,ln eellnlautel
gehuld, met haastige scllreden van onderhet donkere

gewelfeenerpoorttevoorsclljntrad,enz.- Maarlller
komteen schrijver,dieltem nletenkelverteltvandien

Novembernacht,maar d1e llelztte nliddenvan dlenstornl
in de straat neerzet, hem den killen regen ln ltetge-

zicht,-'tgevoel van eenzaamlleld lndespookaclttigeduls-

toorn geploeit
lbi
j(
leonwaardigell
eltandellngval
tweezell
cn valzkinderen op goedkoopekostscholen;l)lJdatrecllt,
dat de eene mensch heeft om den anderen menscll,zo:
dle ziln sclluldenaar 1s,1lldeeentoniglleid derschuld.gevangenls de ziel te verntoorden,ofltem enz:inetanlilie
door een Kanselartj-procesdood temartelen? Wien ls
dedoodskillleld nketom 'tl'jfgeslagen lndat1)lJultstek
practlsche ltulsgezin u1t Ollze ,,llzeren Eeuw''? D.
heeft een belangrtken zedeltken lnvloed ultgeoefend,
steeds ontvangen personen en daden hun licht ofschaduw alnaardeeeuwlge,goddeltjkebeginselenvanwaarheid en gereehtiglteld en liefde.Steedswordthetoordeel
v
an loon enstrafdatderoltlanscltràjveralsrecllterinzijne
klelne wereldtesprekenlteeft,naardiebegiuselenvoltrokken Nooltsluimeren desscltrtjverstrouw aan waarheid
enopreclttheld,zilneliefdevoorljdendenenverdrukten,
ztn onbegrensde eerlled voorzelfverretendepliclltslletrachtlng,en nooit slulntert zyjn strvdlust tegen elke
vermontlkllng van den sclltn.Enlllenlgeen,alsCharies
Dlckells lïem metdle onllavolgllare lnellscltelkltenllls,dle
ztjn deel is,het ontstaan en verloop, de ellende,de
misrekeningen en het elllde van het kwade inzijlte
nlannelïen vrouwen teekelkde,nï
agln z(n geweten gegrepenztn.En menlgeen,a1sztjndlcltterlijkwoordhet
goede ook sclloon lllaakte en d.e pllchtsbetrachting ook
een lust deed zàjn,nïag menig goed voornemen van

ternis on. het llart doet slaan en in zjne ziel llet
verbetemng danken aan 11em.''
heimwee wekt naar den warmen, gezelllgen llaard!
Wan
t
ni
e
t
e
nk
e
l
,
d
a
t
d
e
z
e
s
c
l
l
r
i
j
v
e
r
a
l
l
e
r
l
e
i
bt
j
z
o
nde
r
lleden aan de dingen en mellschen heeftopgemerkt,d1e
Dieksonhaven.Volkomen beschutte haven
een ander eerst na llem leertzien,nlaarllijweetook aan de noordkust van Siberië,in het monjuistdatgene,watdiedingen ennlenscllen,Onderzekere dingsgebied van de Jenessei,aan deoostkust
olllstandigheden,voor den beschouwer elgenaardlgs lte13llen,weertegeven.Hj bezitlletgellelm onzdelluiten- daarvan, in het gouvernement Jenesseisk,in
wereltl te scltllderen,alsware lletmetdegewaarwordingen van vreugde,angst,verveling,droetlteld ofweemoed

die ztjin den nlenscllopwekt Ht
jbrengtllaaraltvd

weer met den mensch ln verband Er hangt een n11st
over Londen;mist op de rivier,mist in de stegen:mist
in de schoorsteenen,mist,n11st,overal mist, ook ln de

pjp van dien schi
pper op de Theenls, - en llet
duurt niet lang of ook giJ waant u staandeaanllet

roel' in die zee van gelen nevel Daar ligt Marsellle
te blakeren in de zon. .. neen, lletstaart u aan
De lluizen staren. De boolllen staren. De sclladuwlooze wegen staren. De heuvels staren, staren,straks
roerloos, a1s nïet verbaasdeoogen - en voorgoed staat
Marseille voor u als de heete,dooreen verblllldeltdz()nllclltgeblakerde stad.De famllle Dorrltt kllmtoverden
St.-Bernard en sleept,ln ltalie neergl'daald,denlastvan

llaar rtkt
lom en lledlendenstoot van nïorsigestadtot
morsige stad,van llet eene nlarnkeren,vervallen enver-

1875doorNordenskjöldontdektennaarOskar

van Dickson, zweedsch grootllandelaar, die
de expeditie vooreengoed deelhad bekostigd,
benoemd, en is een der beste havens aan
de geheele noordkust van Azië.
Dieksonia.L'HkRIT.Varengeslacht vande
fam ilie der Cyatheaceeën;eene uit Australië
afkom stige soort,D.antarctica,metstevigen,
rechtopstaanden, hoogen stam wordt veelvuldig in broeikassen gekweekt
Dicliniseh, gr., noemt men die bloemen

die hetzij alleen manneli
jke of alleen vrouweli
jke geslachtsorganen bezitten.

Dicotyledonen ol'Dicotylen,tweezaadlobvuildepalelsnaarhetandere,zonderqenot,zondervrele,
onder groote verveling...zlet,eergj 'tweet,ltebtgtI
' bige planten.ln de plantkunde een derbeide
van dat ltaliaansche landschap en d1e reisuw lndruk
ontvangen. Esther zoekthare moeder,de trotsche Lady
De
dlock.dieeindeltkdeverguldeketenverbrokenheeft
en haarpaleis ontvlucllt is.W ie voelt nlet nog deweemoedige eentonigheid van dien langen,langentocllt,van
poststation tot poststation, altijd voort,altijd op het
spoorder ongelukklge vrouw ? Wlen staatnletnogmenig
landschap voor den geest van den top van een van
Dickens'diligences gezlen?W ien nietnlenlg,indenregel
zeer droefgeestig,tafereel ult llet groote,lletrtjkeen
machtige, het allesverslindende en Mrreede Londen ?
En evenzoo is het nlet den mensch.lteeftD.oolteen

waarljk groot mensch geteekend? Missclllellwelniet.
Maar hiJ heefteenaantalllemlnlpeltke,aantrekketijke,
goedemenschen,wijmogen welzeggen ln ltetleven geroepen,wantinderdaad,zj leven.WllkinsMicawl
leris
voor mjn herinneringevengoed eenwerkelijk llestaand
persoon a1sltonderd levenden,die ik weleens en nleerldlalen heL ontmoet.Zou hetu verwonderen,indien gàj
Sam Wellermetzijn goedlgenmeesteropdestraattegenkwaamt, of tante Trottwood ntetDick?enalsgijeen
ouden zeebonk metin plaats van eelle lland eenzonderlingen haak aan zjnrechterarm u ltoordetaanradenon1
ereen vouwtjebilteleggen'',zoudtgljden naanlvan
dien kapitein nietweten?ofalsgijeen nogjongnlall
ontmoettetmetstdfovereind staandellaren enietsonl
lescllrjfljk vrooli
jksen goedlartilg
sln zt
jnvoorkomen,
zou het u verbazen, indien gJ llem door iemand
hoordet vragen : ,,wel Traddles! hoe nlaken hetuwe
vrouw en uwe negen lieve schoonzusters?'' Sommlgen

zeggen, dat 114, door zijn kunst met den last van
a
llerlel maatschappeltke vraagstultken elL ellenden
te beladen de teere schouders dezergonkvrouw gekneusd
en haardebevalligevrigheldllarerllewegingenontnomen
heeft. Maar,zoo lletallllerofdaarwaarnïochtztjn,
staaterhetonscllatbarevoordeeltegenover,datdlejonkvrouw aan de verontwaardiging en den helligen toorn
over de tooneelen, die voor haar ontrold worden,een

gloetlen een bezielingontleen; lleeft,diewiJnietgaarne
zouden missen.W ie onzer heeftnietmede van helligen

fdeelingen der Angiospermen, met
groot
.e a
omstreeks 80.000 soorten;tot de D.behooren
ae
r
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ge
e lgva
ewas
n twe
senetwi
ege
er
nove
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rge
ryo
stelo
de
f cki
ot
eymledione
n de
n

(zaadlobben)voorzien is.

Ditotyles,zie Pikari.
D ietam nus. L. Plantengeslacht Van de
fam. der Rutaceeën,m et slechts eene soort,

in zuideli
jk Europa en
Midden-izië,D.frazin
ella(D.albus)dewitte
diptam of hetesschenkruid,in Nederland een
sierplant,kruidachtige,

overbli
jvende, sterk-

1
l

I

N

aromatische plant met
van boven korten klierachtig behaarden stengel, oneven gevinde
bladen, eironde totlance
vj
br
ge, van doors
ct
hi
nemi
nde

puntjes
voorziene blaadjes,tot

trossen v e reenig de
bloemen n groote,
2
* J rose bloee
mkroon met
roodeaderen ;dewitte,
DlcrAuxus>>RAxI- zeer bitter smakende
NELLA;@.bloem- Wortelwas vrO eg er
doorsnede;b.vrucht. offcineel.
A -#
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D iderot.

llietator,ook wel magisterpopulien prae- ruim 350 bunder groot;hetn.w.en z.w.heeft
kleigrond,het midden en o. diluvisch zand ;
de gemeente bevat het dorp D.,endebuurten

tor maximus geheeten,bijde Romeinen gedurende eenigen tijd titelvan hethoofd van
den staat; een D Werd 9 jaren na het verdrijven der koningen,in 50t v.Chr.voorhet
eerst en later meermalen gekozen.

D1t gebeurdeln moelltke onlstandlglleden,zoowell)lJ
llinlkenlaltdsclïe olllustenalsl)iJbultelllandscllegevaren
Ook werden sollts dlctators benoemttvoor llet bevelllebl
l
erschap ln den oorlog,zonderllurgerll
jk gezag,ofsoms
de zoodanigen, die 1n 't gelleelgeelllulperlulll lladden,
maar slechts een voorbljgaalldetaakvecvuldell,b-v.onl
den jaarspjker in dententpelvattCapltolinusteslaan
(dic.clavlligendi (alzsa)de collkltla tellouden,(dlct.
comltiorulu llabelldorum causa),den cellsusen illzonderlleid de benoemllkg totsenatorellteverricltten,openllare
spelen te vlerell,godsdlenstlgepleclttlgltedelltevolvoeren

(l).v. dlctator ferlaruru Latlllartznt(atzsa),lllzltengewone
rechtsgedlngen (quaestlo)il1testeltenenz.Oorspronkellk

hatldedlctatordegelleelekonlrlkljjkemacltt,zeltszonder

provocatle en dus onlleperkt,watlater veranderd werd.
De aanwezige collsltls en andere overlleden moesten,l)el
lalve de volkstrill
ul
tel,llun alïlt lï
ederlegren, doclt
aanvaardden ltetweder,wanncer de dtctattlr attrad Bellalve llet onbeperkt opperbevelll1den oorlog,llad de
dlctator, dien 1lLgeval van nood lletroer van staat ln
llanden wasgegeven,delloogstereclltslnacltt,eerstzonder
provocatle. On1 alle mlsllrtzlk van deze Loogste macht
te keeren,llad men llepaald,datlïet dlctatorscllaphoogstens 6 maanden z0u duren,el1hetgellrulk wllde,dat

Di
jk,Loil,HolthuizenenGreielkamp,tezamen

met 4000 inw.;hoofdmiddelvan bestaan landbouw ; kiesdistrict Rheden ; personeele belasting kom der gemeente 8ste klasse,overig
deel 9de klasse. Het dorp D., aan den weg
van Zevenaar naar 'sHeerenberg,en aan de
spoorli.i
nzevenaar- Doetinchenl--W interswijk,
was reeds in 824*onder den naam Theodem
bekend.
Diderot. (
Denis), Fransch philosoof en

schrijver,een derencyclopedisten,geb.5Oct.
1713 te Langres, werd op het college der
Jezuiten in zi
jn geboorteplaatsgedaan,maar
ten gevolge van zi
jn weldra gebleken afkeer
van den geesteli
jken stand, werd hi
j voor
een rechtsgeleerde loopbaan bestem den zette
op raad van zijn leermeesterszi
jnstudiënaan
het collegev.zarcourtvoort,Hi
jkwam bi
jeen
procureur, begon zich echter weldra aan de
belletristiek tewi
jden,tegelijkerti
jdzichopwisen natuurkunde en philosophie toeleggende;
dell grond voor zi
jn roem legde hi
j met
zi
jn Pensles.
p/lï/p,
sp.
p/lïç-:(1746),waarin men

de dictatorook llinnen dien tijd aftrad,zoodrah1Jzyjne
lletlienlngverriclttllad.Ook lla:ldedlctatorgeenevrte
beschikklng over definancien.Vandeulterltketeekelïen van waardlglleld ltad lïàjbehalvedescllacurulisen algemeen een aanval op hetchristendom zag
depraetexta,24 lictorsmetfascesen1)ljlelï.Debenoe- en dat ingevolge eenbesluitvan hetparlement
mi
ngvat
leen dlctatoryingnletuitvan hetvolk,maar
van den senaat, die bv delldrang der Omstandighetlen door den scherprechter verbrand werd; het
tOt hetkiezen van een dlctator lleslootenaandenconsul geschrif
t Lettre sur le8 areugles # l'usage de
opdroeg on1 den, (loor dellsellaat aangewezen persoon c:î
fz *q'
td '
ppï:zlf (Lond.1749),berqkkendehem
totdictatortemaken.Op dezewtjzewordtdebenoeuling een
Jaar gevangenisstraf, dat hl
J in den geop demeesteplaatsen voorgesteld Als1)iJultzonderlng
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ing.Tegeli
jk
tors benoemen , praetorselllnterreges evenwel konden
t eerstgenoemd geschrift had hj metandat niet.Dedlctatorkooszich nazjjnebenoelningeell me
ma
gister equitum tot hclper en 1)$jvoorkomendegele- deren een Dictionrtaire universel de mldecine
genhedell t0t plaatsvervanger. ln (len beginne was (
6 dln.,Pari
js 1746), naar het engelsch van
ooklletdlctatorschapsleclttsvoorpatrlcierstoegankeltk, Robe
rtJamesvertaald,uitgegeven;debi
jval
voor 't eerst ilï356 v.C.was het een plelleler.Tegen
llet elndevan dercpullliek llatlmen ln 12()jarengeen dien dit gebrekkige werkvond brachthem op
dictator geltad, toen SuLla tot dictator perpetuus l)enoemd werd Ook Caesar llallldezewaardlgheidaan,doclï

het denkbeeld een encyclopedisch woorden-

in Zuld-Amerikagekozen staatshoofdennleteen aarldieder
oude romeinsclle (lictators llerinnerend.efunctie,dictators

belasttezich metalleop kunstenni
jverheid

len,waartoehi
jzichin1751
Antonlus schafte llaar,door eene wet,vooralttdat'. boek saam te stel
Augustus wees haar dan ookvau delland en zl werd m etDaubenton,Rgusseau,M armontel,Leblond,
ltlmmerhersteld. - 1.
nt
lenlaterentt
jd werden vooral Lemonnier en d'Alembert verstond. D.zelf
Dggheeten.

lctatoriseh,gebiedend (alsonbeperktgezag
h
ebber).
Ilictée,datgene watop hetgehoorafwordt
nageschreven,vooralbi
j hetonderwijs ingebruik ; dicteeren. voorzeggen om het op te
schrijven.

D ietionnaire,woordenboek.
D letum , lat.,meervoud dicta, spreuk,uitspraak, spreekw oord.
D ieypellium Nxss.Plantengeslachtvan de
fam. der Lauraceeën; m en kent slechts eene
soort,D .ctzrg/pw/lg/lft
zf?g/?;,in Braziliëinheemsch,
een boom met lederaclztige bladen en m eest
in trossen staande bloem en ;de vrucht iseen
droge bes; de schors komt als kruidnagel-

kaneel(cortex Dicypellii,CravodoMaranhâo)
in den handel,heeft een nagelachtigen geur
en smaak, en wordt evenals de echte kaneel

gebruikt;hethoutwordtindeschri
jnwerkeri
j
gebezigd.
Didaetiek,de Onderwijswetenschap ofleer
van het onderricht; didactisclte.ppâ:ï:2leerdicht.

Didam. Qemeente in Gelderland (arrond
Arnhem,kanton Doesburg),omgeven doorde

gemeenten Angerlo,W ehl,Berg enZevenaar?

betrekking hebbende onderwerpen;heteerste
deel verscheen in 1751 en had een groot
succes;in 1752 en 1759werd hetverboden;de
bewerkers zagen zich aan allerleivervolgingen
blootgesteld; hierdoor werd de een na de
andere der D.
medewerkers zoodanig ontmoedigd dat
ten slotte alleen overbleef;
het laatste deelverscheen in 1772 ;degelde-

tVan dezen zo-jarigen arbeid
lijke opbrengs
en van zi
jn andere w erken was echterzoo
gering,dat D.zich eindeli
jk gedwongen zag
zi
jnbibliotheekteverkoopen;zijngeestdriftige
bewonderaarster Katharina 11 van Xusland
maakte van deze gelegenheidgebruik om hem

op ongezochte en niet krenkende wijze van
zl
gn geldeli
jke zorgen te ontheFen; zi
j kocht
n1.zl
gnboekeri
jvoor15000francsonderbeding
dathi
j die onder zi
jn berusting houden en
voor een salaris van 1000 francs per jaar
verzorgen zou, hem tevensb0 jaren salaris
vooruitaanbiedende;vervolgens noodigdezi
j
hem uitnaar Petersburg te komen;zijhield
hem een winter in haarnabi
jheid,dochspoedig bleek hetdat hi
jniettegen hetklimaat
bestand was;hi
jreisde over deNederlanden
naar Frankri
jk terug;te Parijsterugkeerend
en totzijn dood (30 Juli1f80) onvermoeid

Dido.

-- 2074 --

.

bezig,stierf hij gellk hij had geleefd, als
philosoof, en werd in de kerk Saint-Roch
begraven.ln 1743 had hijtegen denwilzijns
vadersuitliefdeeen arm meisjegehuwd,dat
zich echter door bekrompenheidenbigotterie
weldra van hem vervreemde;hàjvieldaarop

Die.
'

Awaard. Zij werd door de Carthagers a1s
Dido in zi
lne Aeneis naar zi
jn doelvervormd
en haarin den ti
jd van Aeneas verplaatst.
Ili
j hem eindigt Dido haar leven op een
lll
.andstapel, omdat de door haar belninde
godin vereerd. Virgilius heeft de sage van

in de strikken van een beruchtekokette,ma- Aeneas volgens de bepaling van het noodlot

dal
nedePaisieux, die hem tien jaren lang enop bevelvanJupiterhaar heimeli
jk verbedroog en verarmde: daarna kwam hljin laat.
ltennis met de begaal
'
de Sophie Volland. en
Didius,voluit:Marcus Didius SalviusJulitrad met haar in een nauw egemeenschap die anus Severus,romeinscll keizer, geb.132 n.

tot aan haar dood duurde. Te Pari
js en te
Langres werden standbeelden voor D. opgericht. D.,die zich alle kenniszijns ttd
eigen maakte,was?volgens het oordeelvan
Goethe, een schri
lver, die meer op het oog
bad oude theoriën omver te werpen dan
nieuwe Op te bouwen;hi
j schreefweinig bij
inspiratie; hoewel voor geen bladen schri
jvend werd hi
j de eerste journalistyi
jnsti
jds;
als redenaar en als schri
jver een virtuoos
deswoords,bezigthijgaarne denvloeienden
conversatiestijlin zijn pennevruchten enkiest
daarom bi
jvoorkeurden brief- eri den dialoogvorm ; al zi
jn geschriften zi
jn gelegenheidsgeschriften, hetzi
j aan bepaalde personen gericht of door zoodanige uitgelokt;
dit geldt zelfs voor zi
jn philosophische geschriften;ookzijndiepzinnigstemetaphysische
verhandelingen heefthi
j zoodoende doorhelderheid en sierlijkheidvansti
jltotrhetorische
kunstwerken weten te maken ; a1s pllilosoof
heefthi
j een geheele reeks metamorphosen

Chr., werd legeraanvoerder, stadhouder, et1
kocht zich na den lnoord yankeizerPertinax
(28 Maart193),van de Pretorianen metrijke
geschenken en schitterent
le beloften het keizerschap;vond ecllter bi
j het volk noch Li
j
den senaat steun, zoodat in de provinciën
meerdere tegenkeizers opstonden,waarvande
stoutmoedigste Septimus Severus,zelfstegen
Rome zelf oprukte; toen alsnu ook de Pretorianen zi
jn zaak opgaven,werdD.doorden
senaatter dood veroordeeld, en hijwerd 1
Juni 193, na een regeering van (6 dagen,
iloor soldaten in den hofburchtomgebracht.
Didylnlt.Oadtijds een stad in denabi
jheid
van Milete.
DidAlnium of Didym,chemisch teeken Di,
atoomgewichtongeveer 142,een driewaardig
lnetaal,komtsteedsnevenslanthaanencerium
in verscheidene delfstofenvoor;descheiding
dezer drie metalen isuitermate moeili
jk en
slechts door omslachtige scheikundigebewerkingen tebewerkstelligen. Hetdidyntosyd is

voerden;in ztjn geschriftPriktct
i
pes (le lapkilosopkie'
z/lort
4/:013t
w.
FJ,
'
J.
:/fr /('
fméz'iteet/if%tel'
ltt
staathi
j op het standpuntvan Shaftesbury;
in de Peîtsées pltilosopkiqltes blijkt htj deïst
geworden; zi
jn Promeltade ts''
lfol sceptiq/
tte is
nog sceptischer;in dePettsées,?A.l'iktterprétatioytde la wltz/zo'
:(Pari
js,1754)ishijreedszeer
dichthetmaterialismegenaderd.Hi
jwordtbeschouwd als de grondlegger derkunstkritiek.
Ilido,ofElisa,Elissa,phoeniciscl)eprinses,
legendarische stichtstervanOarthago.Zi
jwas
de dochter van den tyrischen koning Mutgo
(ofBelus,o1'Agenor),zuster van Pygmalion?
die zijn vader in de regeering opvolgde. Zi
J
trouwde m et haren oom Acerbas tof met
Sichaeus), een priester van Hercules Toen

slechts hetnitraattreedtilzblauwekristallen
0P. Vele zi
jner zouten Vertoonen de neiging
dubbelzouten te vormen. Algemeene belangri
jkheid bezitten de didymverbindingen niet;
de poging om hetdidymoxydtothetvervaardigen van Optische glazen tebezigen,isafgestuit op het spaarzaam voorhanden zijn van
hetmateriaal.
Didylnlls. Een der beroem dste grieksche
taalkundigen uit den tijd vanAugustus;men
schri
jft hem 3500 werken toe; inzonderheid
schreef hi
j verhand6lingen over Pindarus,
Sophocles, Aristophanes en andere dichters,
alsook over de attische redenaars.
Didyllltnlia, tweemachtigen, planten wier
bloemen tweeslachtig zi
jnenviermeeldraden,

hare ri
jkdommen, over zee en landde eerst
op Cyprus.Van daarbereiktezi
jnaeenvoorspoedigen tocht de kust van Afrika; hier
kochtzi
j van koning larbas zoo veelland,
alsm eteen ossenhuid kon bedekt worden,
doch zi
j sneed dien in zeer smallerepen en
omspande daarmedeeenaanmerkelijkeruimte,
waarop zi
j een burcht, Byrsa (de huid)geheeten,bouwde.Zoo werd zi
jdegrondlegster
van Carthago (888 v.C.
). Spoedig klom de

Scrophulariaceeën
Die. Kreek of meertje in de gemeente
Heilo,N.-Hol1.
Die. 1) Arrondissement van het fransche
dept. Drôme, 23481/4 km2.; hetolnvatde 9
kantons Bourdeaux,La Chapelle en Vercors?
Châfillon,Crest-Nord,Crest.sud,Die(15gem.,
6750 inw.)Luc-en-Diois,LaMotte-chalançon
en Saillans, tezamen met117 gelneenten en
53.340 inw. 2) Hoofdplaats van hetarrond.

doorgem aakt, die hem van het theïsme tot een base,die met zuren lneestgoedkristallihet deïsme,het atteïsme en hetm aterialisme seerbare zouten van een roode kleur geeft;

Pygmalion)uit hebzucht naar deschatten van twee lange en twee korte,hebben,vereenigd
Acerbas,hem vermoord had, vluchtte Dido in de 14deklassevan hetstelselvan Linnaeus;
door een groot aantal Tyriërs vergezeld,met tot de D. behooren de meeste Labiaten en

stad tot macht en bloei, weshalve larbas,om en het kanton D., 61 km.z.o.van Valence,
in haar bezit te geraken, de hand van Dido aan den voet van den steilen Mont-Glandaz,

vroeg,terwi
jlhj in gevalvanweigeringhaar en aan de spoorlijnLivron-crest-Die(54km ),
metden oorlog bedreigde. Om dit huwelijk heeft een ouderwetsch aanzien; 3680 inw.
metden barbaar te ontwi
jken,richtte zijeen D.,hetoude Dea AugustaVocontiorum,inde
brandstapel op en doodde zich daar met een

4de eeuw zetel eens bisschops,kwam later

D iebllrg.
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Diëleetrolyee.

sel.ln het politieke spraakgebruik benaming
voor de zittingsperioden van een parlementslichaam ;dieeten : daggelden, presentiegelden
1794 opgeheven; vöo
'r de ophefflny van het Van gelreonteraadsleden 0nZ.
edict van Nantes hadden de Kalvinlsten hier
Dieldjk. Buurt in de Z.-Holl.gemeenten
een universiteit.
Leerdam en Schoonrewoerd, omstreeks 500
D itlburg. 1) Kreits in de hessische prov. inwoners.
Starkenburg, 504 km2., in 1900 55,576 inw.
Iliestal,volgens onze strafwet: het W0g2)Hoofdpl. van den kreits D.,aan de Ger- nemen van eenig goed, dat geheel of ten
sprenz en aan de spoorlijn Darmstadt- deele aan ee'n anzertoebehoort,methetoogAschaffenburg,in 1900:5075 inw.
merk Om het zich wederrechtel
ijk toe te
Iliefltlll, of Dieden-Demen-en-luangel. Ge- eigenen.Op hetmisdri
jfvan eenvoudigedietmeente in N -Bz-ab.(:rrond.'s-llertogenbosch, stal stelt art. 310 een gevangenisstraf van

in het Lezit der Franken , vervolgens aan
de duitsche keizers;het bisdom werdin 1276
met Valence vereenigd,in 1687 hersteld,in

kanton 0ss),gevormd uitdeelen vanhetland ten hoagste vier jaren ofeen geldboete van
van Ravestein en Gelderland en besloten ten hoogste zestig gulden. D.onder verzwatusschen de gem Appeltern en Batenburg in rende omstandigheden. als daar zijn: D.bi
j
Gelderland en Ravestein,DeursenenM egenin
N.-Brab,,is Ongeveer 835 bundergroot,m eest
kleigrond,en bevat behalvededorpen Dieden
en Demel de buurt Neer-luangel,tezamen met
525 inw.;hoofdmiddelvan bestaan landbouw;
kiesdistrict Grave; personeele belasting 9de

gelegenheid van brand, spoorwegongeval,opl'
oer,D.getlurende den voor denachtrustbe-

stemden ti
jd,D.door twee olmeervereenig-

de persopen, D. door middel van braak,inklim ming,valsche sleutels,een valscheorder
of een valsch costuum, kan gestraft worden
klasse.Hetdorp Dieden,aan deMaasdi
jkzeer met gevangenisstraf van ten hoogste Z0S
verstrooid gelegen,heeft een r-kath. en een jaren. Een maximumstraf van negen jaren
herv.kerk.
wordtgesteld op D.voorafgegaan,vergezeld of
Diellellhofen.1)Kreitsin het districtLo- gevolgd van geweld ofbedreiging metgeweld
tharingen,9463/4km.2)in 1900 115,623 inw., tegen personen,met het oogmerk o!n dien D.
omvat de 5 kantons:Diedenhofen,Fentsch, voor te bereiden ofgemakkeli
jk temaken,of
Kattenhofen,Metzerwiese en Sierck,tezamen om, bi
j betrapping op heeterdaad, aan zich

met102 gemeenten.2)D.,franschThionville, zelven ofandere deelnemers aan hetmisdrijf
hoofdpl. v.d. kreits en v.h.kanton D.(21 hetzi
j de vluchtmogeli
jk temaken,lletzi
jhet
gem., 57,230 inw.),vestingstad derden rang, bezit van het gestolene te verzekeren!terwie#i'l
28 km.van Metz, 16 km.v.d.fransche, 12
v/
/
d luxemburgsche grens,aanden linkeroever
(ler hier 120 m. breede Alosel, welke boven
D.een zi
ltak uitlaat die de stad omloopt en
zich Leneden deze weer metden hoofdstroom

vereenigt,aan deli
jnenKoblenz-Trier-D.(18t
km.), D.-reterchen-völklingen (70 kr11.), D.Algringen-Fentsch (16 km.), Saarburg-MetzLuxemburg, is zetel v.h.kreitsbestuur,van
een r.-kath.aartsdial
ten,enheelt(1900)t0,
060
inw., met inbegrip van het 2700 man sterke

garnizoen; overbli
jfselen van romeinsche en

1.2 jaren kan worden opgelegd, indlen het
misdràjf onder bovengenoemde verzwarende
omstandigheden is gepleegd, of wanneer het
feit zwaar lichameli
jk letseltengevolgeheeft,
terwijlten hoogste vi
jftien jaren is bepaàld
voor D.m et geweld tegen personen, indien

ditdendood tengevolgeheeft.Bi
jD.,tusschen
echtgenooten is strafvervolging uitgesloten.
(art.316 Hreib k).k
bf
trafl.)
Diego Gart-ill,hetgrootstederTsjagos-eilanden,zie aldaar.
Diego Rlllnirez-eilalpden,zie Vuurland.

middeleeuwsche vestigbouwkunde,groote miIliego Roflriguez, eiland der àlascarenen,
litaire gebouwen, zaag- en oliemolens, bier- zie Rodrigues.
brouweri
je
#'l
ooieri
:j
en,wi
jnbouw,drlzkkenhan- D iego Nllarez.Baaiaan denoordspits van
.n,
de1in wtn,groenten,ooftenvee.Devesting- Madagaskar!met hetomringende latld in 1885
werken zi
in van een verollderd stelsel. D., aan Frankrtk afgestaan,waarmede defranco*#
in de middeleeuwen Theodorus Villa,mid- hova-oorlog eindigde: eersteen kolonievormt
den 10t
1e eeuw Diedenhowen, was reeds in dit landschap sinds 1896 een provincie van
de 8s
te eeuw een koninllli
jke pfalz, waar de kolonie M adagaskar, met Antsirane tot
Pepi
jn de Korte hof hield;in805,816,821en hoofdplaats, gebouwd op een de l'eede be83a w erden hier ri
jksdagen gehouden:bi
jhet heerschend plateau.
verdrag van Mersen in 870 kwam D. aan
Diek.(Ter) Gehucht in de geln.NieuweDuitschland; later behoorde de plaats tot de Niedory,N.-Holl.
heerlàjkheid Arlon, kwam aan lauxemburg, Dieklrell Stad enhoofdpl.van een district

verkreeg in 1357 stedeli
jke rechten,werd in (1159 km2,63,700 inw.
) in het groothertog1443 door Filips van Bourgondië en in 1639 dom Luxemburg,28 km.van Luxemburg, in
door de Franschen vruchteloosbelegerd,ech- 1900 3850 inw.
ter in 1558 en 1643 (onder Condé)door deze Diëleetrieiteit, (noleculaire electriciteit,gelaatste ingenomen , kwam, intusschen bour- polariseerd in ssoleerende lichamen;diëlectl-igondisch en metdeNederlandenoostenrijksch c/ft?ïf.s-cpyu fcfylf, verhouding tusschen de capaen spaansch geworden was,ti
jdens den Pyr- citeit van een condensator gevormd dooreen

rheneeschen vrede in 1659 aan Frankrijk en gegeven di-electriekenzi
jncapaciteitwanneer
de di-electriek wordt daargesteld door de
1871 aan hetDuitsche rijk.
Dieet, leefregel ten opzichte van het ge- ltzcht.
bruik van voedsel; in engeren zin de door
Diëleetrolyse, methode van inleiding van
den geneesheer in sommige gevallen voorge- zekere medicamenten in de weefsels l,angs
schreven bi
jna geheele onthouding vanvoed- electrolitischen weg.

Dielytra.
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Diem et.

Dielytra. Plantengeslacht v. d. fam. der reeds in 1626 raad van lndië en omstr.1629

Fumariaceeën; D.spectabilis (Dieentra yyl:cftx- directeur-generaalvandenhandel;kortdaarop
bilis),ook bekend onder denamenmaria-tra- vertrok hi
j alscommandeureenerretour-vloot

nen en druipende hartjes, een kruidachtige
overblijvende plantmetrechtopstaandenstengel,metomgekeerd-eironde,3-spletige,grijsgroeneblaadjesen toteind-enokselstandige

naar Nederland,ging in 1633naarIndiëterug,

werd nog hetzelfde jaar totvervangervan

gouverneur-generaal Grouwer aangewezen,
werd in 1636 m et den titellandvoogd aan het
trossen vereenigde, knikkende, groote bloe- hoofd van het bestuur van Indië gesteld, en
men m et purperen kroonbladen , is een in vervulde dit ambt tot zi
jn dood, 19 April
Nederland welbekende sierplant uit Siberië. 1645; hi
j overl. te Batavia, waar hi
j een
D iem , kreek of meer in N.-Holland, oor- lati
jnsche school oprichtte en een tweetal
spronkeli
jkdeuitwateringvanhetBijlmermeer. kerken, waaronder de hollandsche of kruis-

Diemel.Linkerzijrivier van deW eser,ont- kerk deed bouwen; gedurende zi
jn bestuur
springtnabijde W estfaalsclle grens aan den werd een opstand in de M olukken gedempt,

lfalen Pön in W aldeck,doorlooptditverstendom,begeleid ongeveer van W arburg af in
n.o. richting de grens der pruis.provinciën
Hessen-Nassau en W estfalen, en mondt uit

het wetboek de At
xft
xp/ff:c/z:statuten lngevoerd,
Malakka op de Portugeezen veroverd,metde
Portugeezen een oorlog gevoerd op Ceylon,

na een lqop van 80 km,bi
jCarlshafen;zi
jrivierenztnrechts,bovenW arburg,deTwiste,
bi
j Liebenau de W arme, en bijTrendelburg
de Esse, links de Hoppke.
Diemen. oemeente in N.-llolland (arrond.

geneeskundige, geb. te M ontfoort?studeerde
te Leiden en Utrecht, hield zlch daarna

en een grootdeelvanAustralie(VanDiemensland,zie Tasmanië)ontdekt.
Dlemerbroeck.(llsbertvan)Nederlandsch
langen tijd in Frankrijk op, vestigde zich

Amsterdam, kanton Amsterdaln 1), omgeven voorts a1s practiseerend arts te Nijmegen,en
door de gemeenfen Amsterdam,Nieuwer-Am- lnaakte zich hier bij de pest-epidemie van

stel,W atergraafsmeer,Ouder-Amstel, W ees- 1635- 37 door moed,hulpvaardigheid en beperkarspel,Muiden,uverigens begrensd door kwaamheid zeer verdienstel
i
jk; hi
j schreef
de Zuiderzee en het1J,bestaat bijna geheel over genoemde ziekte een werk,dat hem tot
uit veengrond en ver over de grenzen bekend maakte en van
bevat allerlei plas- groote scherpzinnigheid getuigt;in 1649 werd
sen, als de Diem, hi
jbi
j een vacaturebuitengewoonhoogleeraar
hetNieuwediep enz. in genees- en ontleedkunde te Utrecht, enin

D.,oudti
jdseenaan 1657, in weerwil van zi
jn remonstrantsche
het sticht Utrecllt gevoelens,tot gewoon hoogleeraarbenoem d;
behoorende streek, hi
j overl. te Utrecht, 17 Nov. 1674; hi
j
l .

sVwplx

Y

vwx DlEMsx
.

kwam in het begin schreef: Tractatus de Peste Libri g'
Iftxfzfpr :
der 13de eeuw ten Anatomescpgrpprï:kumaniLibridecem;Tractatus
deeleinedpachtaan de Trtfrïp/ï: etJwfbrhïf/ï,
s; obserrationesmedicae;

Gi
jsbrecht 11 van Dlwzfftzfïezl:.: praetlkae ad Aïdfprïa,s GegrorMm
Amstel,terwijl het propositae de Azltlrhï.s capitis,tltoracis et ïs/ïzzlï
overig deelaan heer '
ventris, na zi
jn dood door zi
jn zoon,Timan
Hendrik van de 0., apotheker, in één deel in het licht geVelde werdi
de ge
Utr.1685).
d - geven (

schonken,
it
Diem erbroek.Buurt in de gemeente Papedeel in M aart 1226 kop,Z.-Holland.
ook aan Gi
jsbrecht Diem erbruw.Dorp in degemeenteDiemen,
overdeed;nadeomwenteling bijdevluchtvan N.-Holl,,aan de splitsing in twee armen van
Gi
jsbrecht IV van Amstel in 1296 werd D. de vaart van Amsterdam naarden holl.oever
met Amsterdam verbeurd verklaard en kwam der Vecht, van welke armen zich de eene
in 1311 daarmede aan Holland;bi
jdewetvan naar M uiden,de andere naarW eesp begeeft;
20 Alaart 1896,stbl.no. 39, werz een deel reedg voor het graven dezervaartin 16411ag
der gemeente aan Amsterdam toegevoegd. aan den weg van Ouderkerk naarDiemen een
De gemeente telt ruim 1500 inw .;hoofdmid- brug over een vaart die het W atergraafs-of
delen van beetaan veeteeltenzuivelbereiding; Diemermeer met het'Bi
jlmermeer verbond,
kiesdistrict Hilversum ; personeele belasting die den naam Diemerbrug kreeg en ook we1
6deklasse.De buurt Diemen was tot1807een Hein-cysenbrug geheeten werd;allengs ontdorp; in genoemd jaarwerddekerk,wi
er, stond bij deze Lrug een buurt, die in het
klokken volgens de overleïering door een begin der 19de eeuw,door hetverleggen der
der pausen werden gewtd, afgebroken; r.-kath.kerk van Overdiemen in 1786 en van
in 1572 werd Diemen door de geuzen onder de herv.kerk van Diemen in 1807,een dorp
W illem van Lumey geplunderd,in 1652 door werd; eerstgenoemde kerk werd in 1865door
brund zwaar geteisterd.
een nietlwe vervangen. D.ligt aan de tram
Diemen. (Anthony van)Gouverneur-gene- van Amsterdam naar Laren.
raal van Nederl.-lndië (1636-45),geb.1593 D iem erdam .Gehucht in de gemeenteDiete Culemborg,waar zi
jn vaderburgemeester men,aan den Diemer- enMuider-zeedi
jk,aan
was, was in 1616 koopman te Am sterdam, het einde van het m eer Diem .
failleerde en ging 1618 ondereen aangenomen
D iem erm eer, naam van een drooggelegd
naam naar Indiè,waarhiiin 1619,allereerst meer dat thans degemeentesVatergraafslneer
als klerk,in dienst der Com pagnie trad ; in uitmaakt.
1623 t0t opperkoopman aangesteld,was hi
j D iem et of diemit, een katoenen weefsel.

'
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dat door eigenaardige invlechting derînslag- Old-Diepen en Schipbeek, tezam en met 1600
d
raden allerlei fguren vertoont, wordtvooral
inw .; hoofdmiddel
'...
.
veD
rvi
aa
n di
Twenthe en N.-Brab.
+. .
staan land.
emrdigd
peridi
vauw
n be
at.: lk heb een dag verœ' . ' '' &
J bo
; kiesdistrict
, 1
loren, gezegde van den rom . keizer Titus,
' '. Lochem ;personeele

aan den avond van een dag,waarop hi
jgeen

ge
le
ver
rge
ichnhe
tenid gevonden had een goededaadte

Di:ng. .Vulkanisch gebergte op Midden-

Java, aan de grenzen der residentiën Semalang, Kedoe,Banjoemas,Bagel
r
en en Pekaongan, voortzetting van den centraalketen
van Java, die zich hier in den Prahoe tot
een kamhoogte van 2500 m . verheft; het

D.-geberg%,aanvangende bijden Prah0e en

eindigende met den Sindara,Verloopt noordwaarts m eteen sterke helling in Pekalongan
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belasting9deklasse.
D., oudti
jdseen
.

.... .

heerti
jkheid) kwam

na het uitsterven
van het geslacht
'
.:..
' .'.
Diepenheim metRe' :-..'''
,.!...'.' .' gewine, kleindoch'
.
ter van heer Bern. J- ..''
hard van Diegenheirnj in de 12de
)
.
'
j,v(
j,s,,st.
rauw jju(
jaajsujj: graveu van

en zuidwaarts meer gelijkmatig in de vlakte
van Banjoemas; het is vooralbekend door
h
et plateau van D.,eenboomloozevlaktevan

Dalen; doorKunew apsxv. Dlspssuslu. gondev Dalen werd
de heerli
jkheid een

hetgevolg zi
jn van vri
jwillige ofgedwongen
afhankeli
jkheid,ook:het uitoefenen vaneen
ambt, een plechtigheid, een ritueel,enz.;ook
krku
iigsdienst,eered'l
'enst enz.
heid uirn,
pt
z
o
l
di
e
i
l
s
t
e
n,van werk en vannijvereen overeenkomst, waarbi
jde eene
parti
j zich verbindtom iets voor de andere,
tegen betaling van eenen ttlsschen haar bepaalden prtlsofloon,te verrichten(Burgerl.
W etboek, art. 1585). Men kan zijn diensten
slechts voor eenen tijd,ofvoor eenbepaalde
onBi
der
enelning,verbinèen.(idem,art.1637).
nstylleht,hetbi
j hetlegerofdemarine
m oeten dlenen ;algemeene 4ï6Alr
sf
zîïcà,
f heethet
stelselwaarbi
jelk burgervan eenstaateenigen tijd onder de wapensmoet komen;pers
oonlqice dienst
plicht. het.stelsel waarbije1k
di
e Li
j de loting een nummer trekt dathem
den dienstplichtoplegt,zelfdien plichtmoet
vervullenen dien nietaan een ander (plaatsveDrvianger)kan overdoen.
epenbeek. Stadje in de belgische prov.
Li
mb
370
0 ur
i g, arrond. Vasselt, aan de Demer,
pi nw.
d epenbeek.(Abraham van) Nederl.schil-

Jan van Diest verkocht;D.had toen z-eeds
stadsrechten; van 152t-36 was de heerljkheid in de macht van den Gelderschenhertog
Karel van Egmond. Het stadje D., in het
westelijk deel der gemeente, kreeg onder
Regewine een kapel,die in1124totparochiekerk werd verheven,tott601 eigendom der
r.-kath.bleef, en 21 April1679wegensouderdom instortte, nadat men reeds met den
bouw eener nieuwe herv.kerkbegonnenwas.
Ijiepelllleimerkerspel,of'tKerspel, buurt
in de gemeente Diepenheim, Overi
jsel.
Diepellveen.Gemeente inOverljsel(arrond.
Zutphen, kanton Deventer),omgeven doorde
gemeenten Deventer, Voorst, 01st, Raalte,
Holten, Bathmen,oorssel,ruim 8680 bunder
groot, grootendeels zandgrond, langs den
llsel,de Schipbeek en de Zandwetering klei
en gemenqde gronden;de gemeentebevatde
dorpen Dlepenveen, Colmschate, Lettele en
Rande, en de buurtschappen Averlo, Linde,
Tjoene,Hooge-W eteringen,Lage-W eteringen
Viele, Okkenbroek, Borgerlo, Oxe, Ortele,
,
Vrieswàik, en de gehuchten Vulik, Essen,
W echele en Schalkhaar, tezamen met4200

wijdde zich aanvankeli
jk aan hetschilderen
op glas; zijn hoofdwerk op dit gebied zàjn
de
A vensters voor de kerk der Minim en te
dntwerpen (40 tafereelen uithet leven van
ien h. Franciscus v.Paula),die zich thans
n Engeland bevinden;laterschilderdehi
jook
olieverfstukken.
M Diependaal,zuidelijk deel dergemeente
aarsseveen, Utrecht.
Diepenheim. Gemeente in Overijssel(arr.
Almelo,kanton ooor),omgeven door de gemeenten M artelo, Ambt-Delden en Haaksbergen in Overi
jselen Neede en Borculo in

pande ambtschap Colmschate; hoofdmiddel
van bestaan is landbouw ;kiesdistrictDeventer; personeele belasting 8ste klasse. Het
kleine dorp D.,aan de spoorli
jn Zwolle- Deventer,26 km van Zwolle, 4 km.van Deventer. heeft een herv.kerk die van 1720 dag'
teekent; Johan van Brinkerink en Zwedera
van Rechteren stichtten tedezerplaatsein
1402, toenm aals weinig meer dan een m oeras
een klooster der kannuniken
?
Dieperpoel, uithoek van he
.tKagermeer in
Z.-Holl.
Dieperskant,gehuchtin de gemeenteErp

omstreeks 150 bouws.
bezitting van W illem heer van Bokstel,die
p ienst, in het algemeen,handelingen die haar in 1331 aan den, utrechtschen bissehop

er, geb. 1596 te 'sHertogenbosch, overl. inw.; tot de omwenteling van 1795 vormde
1675, te Antwerpen, leerling van Rubens, deze gemeente het in 1576 aan Deventerver-

Gelderland,is ruim 2630 bunder groot,wordt N.-Brabant.
,
do
dehierSchipbeekenM olenbeekgenoemde
Diepgang, de afstand tusschendewaterlàin
Reor
mede door de Regge-vlier en de en het onderste deel van een schip, uitgePogge
elbe,ekalsd
oorsneden, en heeft over het drukt in een ofandere m aat.
algemeen een zandigen diluviumbodem , met
Diephoiz.1)Kreitsinhetpruis regeezingsalleen aan de genoemde wateren strooken district Hannover, oorspronkeli
jk een graaf1
e
i
;
de
ge
m
.
be
va
t
he
t
do
r
p
D
e
n
de
s
c
ha
p, 6301/4 km2.groot,4 steden,26 landbeekk
buurten Die penheimerkerspel, M arkvelde gemeenten, In 1900: 21,600 inw ., bestaat
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grootendeels uit veen- en heidegrond: het ruggen, aan de monding van het riviert
je
kwam in 1866 m et Hannover aan Pruisen. Arque,heeft als gem eente 22,440 inw.,heeft
2) Hoofdpl. van den kreits D.,52 km.n.o. een beurs,schoone promenaden,een collège,
van Osnabrtick, aan de Hunte,3000 inw.
aen kweekschool voor de zeevaart, enz.;is
lliephuis. (Gerhardus) Nederl. rechtsge- zetel van een rechtbank eerste instantie,van
leerde, specialiteit in het burgerlijk recht, een handelsrechtbank en van een kamer van
geb. 6 Febr. 1817,studeerde te Uroningen, koophandel,heeft een :liaalvan de bank van
behaalde behalve het doctoraat in derechten, Frankri
jk, scheepsbouw, viscllvangst,ivoorook dat in de letteren,kwam in 1844 aande draaieri
jen, ankersmederijen enz.; de voorarrondissem ents-rechtbank te Nvinschoten, treieli
jke haven, door twee dammen en bewerd daarop raadsheer bij het provinciaal muurde kaden omsloten, door een citadel
eerechtshof voorGroningen,voortsinspecteur gedekt,is voor schepen tot 1200 ton toegan-

van het lageronderwi
jsenin1850hoogleeraar keliik; transitohandel op Engeland;bekend
in het privaatrecht aan de hoogeschoolte is b. Ook om zi
jn rijke oesterpyrken; als
Groningen ; behalve verhandelingen in vak- zeebadplaats is het slnds 1822 in de mode
gekomen en trekt elk jaar een menigte
kld
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GsltllAl
tlnus Dllcl:
lluls.

tijdschriften overallerleiingewikk-elderechtsvraagstllkken en in drlzk verscheneriredevoeringen en voordrachten,voltooide hij1844-55
het werk:H et Nedel'l.A?f/.'
f
/c/'/(j/t'i'
eqtg/rftf/'(le
rp/ppl-y: ralt At
rf Blti'
gel'
ljk H'
-t
jf&pt?t (9 (lln),

vreemdelingen vooral Engelschen; aan den
rechteroever derArque ligtdelzitsluitenddoor
vfssclle*rs bewoonde voorstad Le Pollet. D.
wertl ln 1195 door Filips August verwoest,
verhief zich echter sinds het midden der
14tl
t 0el1W, aanvankel
ijk onder Engelsch,setlert 1433 onder fransch bestuur, tot een
bloeiende en raachte handelsstad; vöör het

ontstaan van Havrehetbelangrijkstefransche
entrepôt aan ltet Kanaal, bereikte het ztjn
IloogstenbloeionderFrans1;tijdensdenhugenotenkrijgwasD.eenbolwerkderprotesfanten;
het verval dezer stad begon met de opheffinq van hetedictvan Nantes en werd vol-

toold door het bombardem ent op 17Juli1694
door Engelschen en Netlerlanders,wier vloot
in 1690 ter hoogte van D. verslagen was
geworden ;wel werd de stad na denvredevan

Ri
jswiik op lloog bevel weder Opgebouwd,
doch de ondernemingsgeest den stadwasmet
de geëm igreerde hugenoten verdwenen ; 9
Dec. 1870 werd D. door duitsche troepen der
eerste armee bezet;het behield een duitsche
bezetting tot aan de afbetaling van een deel
der oorlogscontributie,Juli 1871.
D iepte,de afstand van de oppervlakte van
een water tot aan den bodeln ;ook de afstand van de aardop1)0rVlakte tot den bodem
Van e0n zi
ch llierin bevindende ruimte (af
grond, put); diepte Van e0n huis: afstand
tusscllen l'
ront en achtergevel; die-pteîltet///,
-g .
.
llet bepalen, meten, van een diepte;dieptey/ltr/c/':welktuig tot hetmeten vaneen diepte,

waarvan spoedig een nieuwe druk noodig
bleek, hetgeen den samensteller tot,het on- Vooral van de zee,diepteci
jfel..ci
.
ifer waardernemen van een geheelnieuw werk over meeopkaartendedieptederzeewordtaanduid.
het burgerli
jk recht deed besluiten,dathàj D iepzinllig',eendiepenzinhebbende,scherpvan 1868- 91 in 13 deelen voltooide,en dat, zinnig,peinzend,ook .geheimzinnig.
rekening holldende met de nieuwe resultaten
Dit'r.zie Dieren.
der rechtspraak,op breederen grondslag opllieralRer, (Johannes)Zwitserschgeschiedgevat en stelselmatiger ingericht dan eerst- schri
jver,geb. 20 Mrt. 1842 te Berneck in
genoem d werk, van groote werkkracht en St. Gallen, studeerde te Zïirich, Bonn en

veelzàidige belezenheid getuigt.Hi
j overl.4 Pari
js,werd in 1868 hoogleeraar aan dekantonale school te St.Gallen,en in 1854 biblioNov.1892.
D ieplood,peillood,lood waarmee Illen de thekaris van de stadsbibliotlleek aldaar;hàj
diepte vooral van vaarwater bepaalt.
schreef:Beitl-t
lgezzfeiètei-J-rlf/c/lt
k'z Geschl
c7?/:
Dieppe.1)Arrondissem entM'anhetfransche Tl-ajaats (beltroond prtjsschrift,1868),Rttotger
dept. Seine-lnférieure, 1.204 kmz.groot;het '
l
fzl# del. x'
l'
lf//ft
'
fk'
l# '
lokt 953 (18714,Geschicltte
omvat de8kantonsBacqueville,Bellencombre, der Sc/lz/
J:/
'
zt
?/- Eidgenosseitscltqft (d1. I en 11
Dieppe (9 gem .,27 900 inwal,Envermeu,Eu. Gotha 1887 91, in Heeren en Ukert's Ge?.St
Longueville, OFranville, Tôtes,tezalnen met scltichte del-6/rr(#.
aateitj,Sf.Galliscltel.-,1/àtf168 gemeenten en 105,650 inw.2 Hoofdstad lekteit dl.1 9,St Gallen,1889--1899).
van het arrond. en het kanton D.,55 km.n.
Dierb..bt
jnatuurwetenschappelijkenamen:
Van Rouaan, aan den achtergrond van een Johann Heinrich Dierbach (duitsch plantkunbocht vnn het Kanaal
, tussclen twee kri
jt- dige, geb. 23 Xrt. 1788.qverl.0 Mei1845

Dierdorf.

-- 2079 --.

--..
.

Dleren.
y.
y.y
t

yyy

yy-y.

te Heidelberz, waar hij hoozleeraar in de
Plantkunde Vas:hi
j scflreef/
'ele ioristische
en systematische werken, onder welke de
voorn.zi
jn: Flqra Heidelbergensis (1819-20),
en Beitrt
ige zzf Deutseltlands Flora (4 dln.,
1825- 33).
Dierdorf. Landgemeente in den kreits
Neuwied van het pruis. regeeringsdistrict
Ktîblenz, 21 km. in hetn.o.van Neuwied,
van 1669-1824 residentie der graven van
W ied-Runkel,in 1900:1362 inw.

tenschap meer en meer zebleken dat de
grenzen tusschen beide rijZen door de menscheli
jke waarnemingsmidlelen niet aanwijsbaar zi
jn;deze grens z0u alleen daarin kunnen gezochtworden ofeen levend wezen al
Of niet bewustheid bezit;dieren weten dat
zi
j bestaan, planten niet; echter ook deze
bepaling iaat dikwijls in het onzekere;zelfbewustheid wordt bijeen levend wezen geacht te bestaan,wanneer het handelt op een
wi
jze, die bij analogie nooptaan te nemen

oelderland; Dieren, oudti
jds een kommanderijvan de ridders der Duitscheorde,werd
in pept.1647 door prinsW illem 11van de
bali
je van Utrecht aangekocht,waarnaereen
vorsteliik jachthuis werd gebouwd, dat in
Dec. 1t95 door onvoorzichtigheid van ingelegerde Fransclle soldaten afbrandde. Nabij
D.op deVeluwehetfraaieDierenscheboscâ

lichteli
jk kunnen worden misduid;vooreerst
zi
jn er vele gevallen bekend vanorganismen,
die in e1k anderopzichtdekenmerkeneener
plant vertoonen,en evenwelhandelingen verrichten die schijnbaar willekeurig ztjn:anderszi
jds worden nietalle handelingen ofbewegingen van dieren door den wilbestuurd;
dikwi
jls zijn het louteronbewuste,instinct-

Dieren. Dorp in de geldersche gemeente dat die handeling het gevolg is van een
Rheden, aan den weg van Arnhem naar wils-uiting; de ervaring heeft echter geZutphen, in een der bevalligste oorden van leerd,dat handelingen van organischewezens

of dePlantage,metden50 meterhoogenCaro- m atige handelingen.De wetenschap,die zich
linenberg,en den 65 m.hoogen Prins-W illems- met de studie der dieren bezighoudt,is de

berg.
.
dierkunde of zoölogie, of dat jedeelte der
pieren.Dier (Animal,Zoonlisdealgemeene natuurwetenschap hetwelk de kennisderdienaam voor ievende bewerktuigde wezens,die ren bevat. De volledige kennis der dieren
zelfbewustheidbezitten ;ofwelvoorallemeest veronderstelt hun beschouwing ten eerste

vri
je en zich naar willekeurbewegende,met a1sindividueele,op zichzelf staande wezens,
gevoelbegiftigde wezens, dieorganische voe- ten tw eede als tezamen vormende een groot
ding behqeven en zuurstof inademenen ltool- geheel,ten derde als wezens bestaande inde

zuur benevens stikstofhoudende ontbindings- ruimte en in denti
jd. Bi
jheteerstegezichtsproducten uitscheiden '

punt komen in aanmerking de scheikundige

Terwi
jl tusschen levénlooze en levende
lichamen (organismen) lichteli
jk een scherpe
grens te trekken valt,en overigenshoogere
dieren en planten (b.v.paard en boom) gemakkeli
jk a1s zoodanig te herkennen zln,
vertoonen de eenvoudigste organismen eigenschappen die hen op de grenzen van planten dierenrijk plaatsen en een juiste bepaling
van hun waren aard onmogelàjlt maken,hetgeen inde natuurwetellschap weltothet opstellen van epn tusschenrijk,dat der Protozoën, heeft geleid: alleen alle twi
jfelachtige

saamstelling van een dier,zi
jn physische eigenschappen, zi
jn uit-en inwendig maaksel,
zijn levensverrichtingen,zi
jn ontwikkeling en
verdere levensgeschiedenis, zijn psychische
eigenschappen en vermogens;bij hettweede
de verhouding van een dier tot andereorganische wezens,zijn levenswi
jze, als afhankeli
jk van dehetinhividuomgevendemiddenstof
en van de samenlevingmetandereorganische
wezens; bi
j het derde de verspreiding der
dieren over de aardoppervlakte endetijdvan
hun bestaan op aarde.

vormen aldus afzonderend,is boven gegeven

Sclteikttndige en pltysisclte pïg:
l.
sc/ltx.pwc/z der
, o

verklaring van het begrip dier houdbaar. dierljlce îïc/ltfw:p,.De chemische saamstelling
W at de gegeven bepaling belrerktzti
gd aan- v/h lichaam der dieren biedt over hetalge-

gaat, valtop te merken datalle levende en
levensvatbare wezens - niet enkelplanten en
dieren, maar ook hunne van hetlnoederorganisme afgescheiden kiemen (sporidiën,zaden, eieren, knoppen),ook alvertoonendeze
nog geen der verschijnselen welk men onder
den naam levensamenvat- bewerktuigd,van
organen voorzien zi
jn;een levend wezenkan
bestaan hetzij uit een vereeniging van een

meen een grooter mate van geli
jkheid dan
stofwisseling btj de eersten;bij de planten
worden voorn.gasvormige stoienuitgescheiden,terwiilde uitscheiding van vloeibare en
vaste stofi'
en zeer beperktis;bijdeD-echter
zijn de uitscheidende verrichtingen in het
afgemeen veel krachtiger; niet alleen gasvormige maar ook vloeibare en vaste pro-

zens is de cel. ln aldezehoofdtrekkenkomt
het leven van planten en dieren onderling
overeen ; de vorm, noch de scheikundige
saamstelling, noch de wi
jze waarop de stofwisseling (voeding) geschiedt,leveren doorgaande enonbedriegelp
-kekenmerkenop,waaraan steeds een plant van een dier is te on-

houding der deelen en den behoorlijkengang
der levensverrichtingen Onmisbaar zijn. De
erondstoFen die normaalin hetlichaam aller
D.voorkomen zi
jn lr
pplsfp/'
,zzf/fnsfp/'
,ulatel-stof,
stilcstof,zlvarel,w/îp.
s.
p/lprv.
s,cltlorittm:yptsïà
f/?/
en calcittm,in dat van velebovendien silici'
t
iln,
Fltoril
xm:J'
p#ïlfzp,,l
calium:''
zlt
vp>p,
s/îf/zàl
,zer,zzltzp,
j
-

zeker aantal samenwerkende organen,of uit
een enkel orgaan, in welk laatste geval de
begrippen orgaan en levend wezen saam vallen;
het grondorgaan in alle bewerktuigde we-

die der planten,gevolg van demeervolkomen

ducten ,der stofwisseling worden buiten het
lichaam gevoerd ;vandaardathetlichaam der
D.grootendeels alleen uit zoodanige stofen
bestaat,die voor den opbouw of de instand-

derscheiden ;naarmate het onderzoek dieper ganium, en in dat van sommige ook koper.
is doorgedrongen is het aan de natuurwe- l Al deze grondstoffen kom en ook in plantol
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voor en kunnen derhalve in het algemeen

maakt een bestanddeeluitvan deroodebloed-

beschouwd worden als bestanddeelen van kleurstofbi
jdegewerveldedieren;koperkomt

organischs wezens; met uitzondering van voor in het bloed van sommige weekdieren.
zuurstofen siikstof in bepaalde gevallen in Behalve genoemde komen in de lichalnen der
de ademhalingsorganen,in de zw-emblaasder D. nog vele stoFen voor,die meer als pro-

visschen,enz.
),komen zijechter nimmervri
j
in de organische wezens voor, maar steeds
in den vorm van verbindingen. Onder die
verbindingen neemt het lrater, door de hoeveelheid waarin het steeds in het levend
lichaam aanwezig is,de eerste plaatsin;hnt

ducten der stofwisseling zijn te beschouwen,
en waarvan het meerendeela1sonnutofschadeli
jkmoetwordenakevoerd:koolzuur,melkzuur,galzuren,urinezuur,hippuurzuur,ureum)
kreatine, kreatinine, allerleikleurstofen (nl.
die van gal,huid,huidbekleedselen). De na-

is de drager van alle in dit lichaam bevatte dere beschouwing van de zelfstandigheden

oplosbare stofen;hetisdemiddenstofwaarin die het dierlijk lichaam saamstellen,maakt
elke schezkundige omzetting en de geheele het onderwerp uit van de zoöchemie.
stofwisseling plaats heeft; zonder w ater is
De physische eigenschappen der D.leveren

geen organisch leven op aarde mogeli
jk;
doch terwi
jl àet water door opneming
van buiten in hetlichaam gebracht,en zijn
aard onveranderd behoudt, zi
jn daarente-

stofopvoorallerleialgemeenebeschouwingen.
Aanmerkeli
jk is hetverschilinlichaamsgrootte
en hetgrootendeels daarvan afhangend rolstrekt gezf/fc/lf (walvisch tot 25 à 30 meter,

lenbeawe
ndr
ekrs
etes
rt
sof
den
rsd
to
efwi
pr
ss
oe
dl
uin
cg;
tenoe
nndetr
ed
ven
ze
s mi
vibll
rime
one
te
nr)
enDemogr
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de
twe
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-àmi
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riediunigr
zen
dtsttee
oe
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nemen de eiulitacktige stofen de belangri
jkste plaatsin;zi
j ontbreken in geen enkel
orgaan,hetzt in een vloeibaren ofin vasten
toestand, biJplanten evenlnin alsbi
j dieren;
de betrekkeli
jke hoeveelheid alleen isbi
j de
laatsten grooter dan bi
jde eersten;hetomgekeerde geldt van de amyloïden, waartoe
evenzoo deels opgeloste(verschillendesuikersoorten),deelsonoplosbare(amylum,cellulose)
behooren;in deplantenalgemeenovervloedig
voorhanden, ontbreken deze stoFen welniet
bp de D (suiker gevormd in de lever,cellulose in den mantel der Tunicaten en in de
bekleedselen der Insecten), doch hare hoeveelheid is steeds veelgeringer.Een derde
reeks steltdie derrettendaar:eenigesoorten
van vetten zi
jn gemeen aan hetplanten- en
hetdierenri
jk,anderetoteendaarvanbeperkt;
in den regelbevatten dierli
jke weefselsmeer
vet dan plantaardige. Het aandeel, door de
vetten genomen aan de levensverschi
jnselen,
verschilt vooralin een belangrijkopzichtvan
dat der eiwitachtige stosen en amyloïden;
tot beide laatstgenoemde reeksen behooren
de voorn. celvorm ende stoYen; zoowel de
celwand als de cel-inhoud kunnen daaruit
hun oorsprong nemen, doordat deze stofen
bi
j haar overgang uitden vloeibaren in den
vasten toestand (lien bijzonderen aggregaattoestand,welke men vliesnoemt,kunnen aannemen;vetten daarentegen zi
jn indenvasten
toestand kristallijn; zi
j stellen nimmer een
vlies en derhalve ook nimmer een celwand
daar;zi
jkunnen echter den geheelen ofgedeelteli
jken inhoud eener cel uitmaken, in
welk geval zi
j behalve een physiologisch-

is bi
j vele dieren(b.v.visschen,velekruipende
dieren) onbeperkt, duurt het geheele leven
voort;bi
jandere(zoogdieren,vogels.insecten)
houdt de groeina een zekertijdsbestek op,
hoewelhetleven bli
lft voortbestaan;ookzijn
er dieren (gedaanteverwisselende insecten),
die in den volwassen staat kleiner zijn dan
in eenvroegerontwikkelingsti
jdperk.Behalve
bi
j de dieren wier weefsels ruim koolzure
kalk bevatten(schelpdieren,echiniden,koraaldieren),is hetsoortelnk gccz,
fchfv/d lichamen
der D gewoonli
jk geringerdandatvanwater.
Ten aanzien der cohaesie of sam enhang der
deelen leveren de dierlijke lichamen groote
verschillen op (emaildertanden,geleiachtige
mas%a v/hamoeLenlichaam);allcorganenzi
jn
bi
j hun eerste ontstaan week en zacht.en
verharden zicltdanineenmenigtevangraden,
door verhoorning,verkiezeling ofverkalking;
een bi
jzonderen vorm der laatste isde ver.
beening; de graad van hardheid, vastheid,
buigzaamheid of sti
jfheid van een orgaan is
dikwijls veranderli
jk door hetalofnietintreden van een vocht(bloed,water)indaarin
aanwezige holten; organen die deze veranderlijkheid in hooge mate bezitten heeten
erectiele organen(penis,tepels).Alledierlijke
weefsels en organen zi
jnwpr:zfyz
.degraadvan
poreusheid en de daarvan afhangende doordringbaarheid is echter zeer verschillend,het
geringst in tand-emailen weekdierschelpen,
iets sterker in beenzelfstandigheid, hoorn,
opperhuidweefsels, het sterkst <
In allevliezige
en vezelachtige deelen;de poreusheid iseen
absolute voorwaarde derlevensverschi
jnselen
en alleen daardooris stofwisseling mogeli
jk;

ljjmstonen worden aangeduid,die bi1i
planten
geheelschi
jnen te ontbreken;hetzt'nglutine,
eltonarine, :ît,,
sfïzl:, ybroute,cltitine enz.,allen
ontstaan vermoedeli
jk door omzetting van
eiwitachtige stofen.Alsstoiendiedeelnemen
aan den opbouw derweefselsmoetendekalkzouten genoemd,vooralkoolzureen phosphorzure kalk:bi
jvele lagere dieren bestaateen

hetvermogentotopslorpingofimbibitiewordt

chemische ook nog een m echanische beteekenis hebben. T0t de vlies- en derhalve
weefselvormende stoien behooren voortsnog
eenige die met den algemeenen naam van

de gaswisseling of diiusie, devoeding,groei,
alle af- en uitscheidingen berusten op het
vermogen der weefsels van vocht in hunne
poriën op te nemen en door telaten,hetgeen

genoemd, en eigenlijk slechts een bi
jzondere
vorm van de werking dercapillariteitis.Een
der hoofdvoorwaarden van het leven is de
lrarmte;natuurlijke bronnen dierwarmteziin:
de zon,de inwendigeaardwarmteendescieikundigeomzettingeninhetlichaam zelf;dierliik
levenismogeli
jkbijzeerverschillendewarmfegroot deel v/h lichaam uitkiezelzuur;ijzer graden;degrenzenzi
jn00,waarbijhetwatertot
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fjs wordt,e'
i
n 500,waarbi
j heteiwitstolt:
dende lichamen: door wri
jving kan er dus
evensvatbaarheid kan echterbijveelhoogere electriciteitin opgewektw orden;in den met
en lagere graden behouden blijven;geheel vocht doordrongen toestand, zooals zi
j het
n,l
bevroren kikvorschen en padden heeft m en dierli
ei
rs,weefse*ls
jk lichaam samenstellege
z
jde
nde
zien herleven,en volkomen uitgedroogde rotiferen konden aan een temperatuur van 1100
worden blootgesteld,zonder het vermogertte
verliezen van in het water weer op televen;

min of meer gebrekkige

waarln

dan de electriciteit bi
j den doorgang steeds
een aanmerkeliikenweerstandontmoet;evenals de ontwikkeling van warmte en licht,

dierli
jke lichamen zijn inhetalgemeenslechte heeft de stofwisseling ook het ontstaan van
geleiders voor de warmte; een scherpegrens electrische stroomen in hetdierli
ichaam
#i
#k l
tusschen D.met en zonder een eigen warmte tengevol
ge; in de meeste gevallen zi
jn deze
(warm- en koudbloedige dieren) is niette stroomingen zwak en slechts door zeer getrekken,daar alle D.onder bepaaldeomstan- voel
ige werktuigen aanwijsbaar; eenige visdigheden ti
jdelijk eengrooterewarmtekunnen schen echter zi
jn in hetbezitvaneenorgaan,
ontwikkelen dan door uitstraling en andere waarin een veel sterker ontwikkeling en opoorzaken verloren gaat.Verreweg de meeste hoopi
nq van electriciteitplaats heeft; overidieren behoeven licht voor hun ontwikkeling

gens zlln alle spieren als kleine electrische

en instandhouding; dierli
jk leven is echter toestellen te beschouwen, alle zenuw en a1s
ook mogelijk zonder licht,gelijk blijktuithet geleiders.Het levend lichaam is dezetelvan
voorkomen van een aantaldiersoorien uitde veelsoortige belregingen; de aard en de wi
jze
klasse der kruipende D.,visschen,insecten, der beweging hangen af van de omstandigspinnen in holen en andere plaatsen waarin heden, waaronder de beweginq geschiedt,
nimm er licht doordringt. De graad van t
fppz
i-- reden waarom in het levend llchaam bescltl
jitendheid der dierlàjke weefsels is zeer wegingen optreden, die buiten dit lichaam
uiteenloo
ere
nde
els zi
ii
o on- niet worden Waargenomen.W ellicht zal men
*i
#n z
'' zo
.pe
'*' nd,
' me
.
.
doorschtnend,datzilbàJeenige dikte geheel er nimmer in slagen het grondorgaan van
geen licht meer doorlaten; bi
j den door- alle andere dierlijke organen,de cel,uitniet
gang door de m eeste dierli
jkeweefselswordt reeds gqorganiseerde stof,kunstmatig te doea
het licht gepolariseerd. De kleur van de
huid en de huidbekleetlselen,haren,veeren,
schubben,hangt afvan de alofnietaanwezigheid van verschillende kleurstoffen en pigm enten, welker vorming begunstigd wordt
door den invloedvanhetlicht;ditbli
eeds
#i
#ktr
.
daaruit, dat in het algem een dieren aan ruz

ontstaan;gelukte dit echter,niet slechtsw at
den vorm betreft, lnaar ook ten opzichte der

iuiste samenstelling,dan zou men eenlevent!

@F

lichaam, met alle verschàinselen,die dita1s

zoodanig kenm erken , kunstmatig hebben
voortgebracht, om dat in het lichaam, dat
m en cel noemt, de voorwaarden bestaan,

en zijden,de meestaanhetlichtblootgestelde waaronderdieverschiinselenmogelijkzi
jn.El1(
gedeelten,sterker gekleurd zi
n aan den levendlichaam iseenkbriek,waarineenaantal
#i
#n da

bllik, die van het licht is afgekeerd; nacht- verschillendewerktlligeningestadigebeweging
dieren hebben alti@#id minder schitterende zà
in,wier gezamenlàike werkzaamheidtoteen
kleuren dan dagdieren ;wanneer de pizm ent- gemeenschappel
ijk doel leidt; in elk levend
vorming niettot stand komt bijeenindividu, wezeniseen deelvanhetalgem eenearbeidsverwe
lks
noe
soo
mt
rtme
genoo
zt
oo
endal
ni
@ngde
indi
n vrie
du
gel
eege
na
kl
lbi
eur
nod; mogen der natuurwerkzaam;ditvertoontzich
**
hierechteronderverschillendevormenenwi
l'zi-.
zllnj
vele D.zijn veranderlijk van kleur,hetzijop gingen,beantwoordende aan den aartl en de
verschillende leefti
jden (vooralvogels),hetzl
-) samenstelling van hetlevendlichaam ;doorhet
op periodieke wàize (vele zoogdieren en vis- voedsel wordt daaraan gedurig nieuw arbeidsschen in de gematigde en koudeluchtstreken vermogen toegevoerd; doordeuitscheidingen
bi
j hetwisselenderJaargeti
jden);bijsommige en ten slotte door den dood keertditarbeidsdieren heeft een min of meer snelle,soms Vermogen onder andere vorm en weder totde

bi
jna plotselinge kleurwisselingplaatsfeenige onbewerktuigde natullr terug, om later,bij
hagedisachtigen en koppootige weekdieren); een nieuwe bewerktuiging der stof weder
de hoofdoorzaak daarvan is gelegen in de
samentrekbaar-heid der ruimten of cellen,
waarbinnen de kleurstof bevat is,en diem en
daarom chromatopboren noemt; ook hebben

denzelfden cyclus te doorloopen; dehoeveelheid arbeidsvewmogen in de gansche natuur

aanwezig blijft steeds dezelfde, evenals de
hoeveelheid stof;bijvolledigerkenniszoude

vele dieren een geli
jke kleurmetde voor- laatste in kilogrammen,de eerstein kilogramwerpen. waarop of te midden waarvan zi
j m eters kunnen worden uitgedrukt.
leven.Een ontwikkeling enkbitstralilbq'?tï0>licht
Uit- en l
nlvestdig zpz
tftflr
.
st
?/ in >,
cf dierenrj
jk.
gedurende het leven komt bii vele dieren ltoofdtypen. Elk dier heeft 0P een bepaald
voor (enkele insecten,vele zeeLieren);bi
jde tàjdstip een bepaalden rtwm,het woord vorm
'

insecten staat ditlichtgevendvermogen onder
den invloed van het zenuwtoestel: hetneemt
li
cd
ht
vk
erande
t
j
eli
j
toerd
en af, doch het uitgestraalde
niet van kleur,d.i.van golflengte; eenige zeedieren daarentegen, met
name de Pyrosomen,leveren voorbeelden van
kleurverandering van het uitgestraald licht.
Ten opzichte der electriciteit behooren de
ko
die
mrle
i
i
n
ke droorge
gan
nen en weefsels in den vol@'
toestand tot de niet-gelei131

op
h
te vatten in den zin,datde deeltjesdie
et dierzoowelin-a1suitwendig sam enstellen,
volgens vaste regelen zi
neengevoegd,
#i
#n aa
.

waardoor een lichaam ontstaat datdeblijken
draagt te beantwoorden aan de bestemming
v/h dier alslevend wezen;het opsporen der

regelen ofwetten,die het ontstaan van den
Vorm der dieren beheerschen behoorttothet
gebied van de vormleer of morphologie der

dieren. 0ok in de levenlooze natuur komen
111.
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bepaalde vormen voor (kristallen),waaruit vergel
ijking algemeene gevolgtrekkingen af
een zekere neiging der stofdeel
tjesbli
jkt om te leiden ; de ware wetenschappeli
jke mezich op regelmatigewi
jzetegroepeeren;deze thode is dus ook in de dierkunde indeeerste
neiging iseen derwi
jzigingenwaaronderzich plaats inductief, in (le tweede plaats deduchet algemeene arbeidsvermogen openbaart; tief;zoo opgevat wordt de ontleedkunde tot

overigens is het even moeili
jk de oorzaak rergell
jkende ontleedkunde,diedenoodzakeli
jke
aan te wi
jzen waarom kellkenzout in het grondslag is der morphologie, die op hare
regelmatige en gips in het m onoklinisch Leurt de voornaamste Lron is voor een nastelsel kristalliseertA als om te verklaren tuurl
ijke rangschikking van het dierenri
jk.
waarom een zekerehoeveelheidstofden vorm Onder devergel
i
jkendeontleedkunde isechter
van een paard en niet van een hond heeft niet slechts begrepen de uitkomst dervergeaangenomen. De vorm van een dier als van li
jking van het maaksel der dieren in hun
elk levend wezen in het algemeen,is niet
iets bestendigs,maar ietsdatzich ontwikkeld
heeft en later aan voortdurende verandering
is blootgesteld ; hetzelfde wezen heelt een
geheelrersckillenden rorm inrerschillendelerens-

tl
jdperken; streng genomen blijft die vorm
geenoogenblikdezelfde:elkedierbeschri
jving
welke zich alleen bepaalttotdebeschri
jving
v/h dier zooalshetzich op een zekerti
jdstip
vertoont, is onvolledig Vergelijktmen den
plantenvorm met den diervorm,afzonderende

de twi
jfelachtige vormen,dan blijkthet dat
de plant zich kenmerkt door de uitbreiding,
de vrije blootlegging der organen aan de

oppervlakte, het dier daarentegen door de
omhulling,de inwikkeling der prgtzzl6zl,zoodat
deze een meer beschutte binnenwaartsche
stelling innemen.Verreweg de meeste dieren
bezitten een inulendigeltolte,eaarinhetvoedsel

volvormden staat, maar ook in hun vroegere

levenstoestanden;e1k dier heeftzijn ontulikkelingsgesokiedenis en vooral deze levertbelangri
jke gezichtspunten op.Deeerstekiemen
waaruit zich later de meèst verschillende
dieren ontwikkelen zi
jn aanvankeli
jk zeer geli
jkvorlnig;allengsdiferentieerenzichinzulke
kiemen de onderscheidene organen .sommige
dezer organen zi
jn bli
jvende,gaan voortzich
te ontwikkelen tot den volwassen toestand,
andere dier organen hebben een tijdelijk bestaan,verdwi
jnen weder op een vroeger of
laterti
jdstip;dikwi
jls is ditverdwi
jnen volkomen, zonder spoor na te laten (bv.de
kieuwspleten met dedaaraanbeantwoordende

vaatverdeelingLi
jdbzoogdiervruchtl,somsbli
jven erwelsporenvanover,diedunl-udimentaire
organen worden genoemd;nietzelden leveren

deze ti
jdelijke organen de belangri
jkste gegebrachtmoetworden,terwijlbi
j de planten gevens op terherkenning van deverwantschap
de voedingsorganen (wortelvezelen,bladen) tusschen diervorlnen, die volwassen op den
hun vri
je oppervlakten aan den bodem,het eersten blik weinig overeenkomst aanbieden.
wateren deluchtaanbieden;devoortplantings- Bi
jeen dergeli
jke vergeli
jking komen echter
organen der dierenliggen steedsmeerbinnen- alleen organen en deelen in aanmerking die
waarts verscholen dan bi
j de planten;waar onderling vergeli
jkbaarzi
jn;onderdezeondereen,bi
j de plantengeheelontbrekend,zenuw- scheidt men nog analoge en homologe; anastelsel voorkomt, liggen de centrale deelen loge zi
jn die deelen, welke bi
jverschillende
daarvan steeds op een veilige plaats binnen dieren een geli
jke verrichting hebfen;homologe die, welke op grond hunner beteekenis
in het lichaam ; men heeft een plantweleens
ontplooid,een diereen ingewikkeld organisme
genoem d.
Te midden der groote verscheidenheid van

a1s vormbestanddeelen alleen onderling ver-

gelijkbaarzijn.De algemeene uitkomst dezer
verschillende vergelijkingen, van de dieren

dierlijke vormen bestaater een zekere mate onderling alsook van het eene lichaamsdeel
van gelijkvormigheid, een aantal vormen met het andere,heeft tot het aannemen van
komen onderling in eenigehoofdpunten over- een zeker getal van grondvormen ofltoofd-

typen geleid; een type in dezen zin is iets
denkbeeldigs, dat op zich zelf door geen
enkel dier wordt vertegenwoordigd, en
evenmin voor de zintuigen waarneembaar is,
te verkri
jgen van het geheele dierenri
jk,is maar tot welker waarneming menkomtlangs
de taak van den wetenschappel
i
jkendierkun- den weg der abstractie, docr het minder
een en verschillen van andere vorm en, die
op hun beurt weer in hoofdpunten overeenkomen ;deze overeenkomsten en verschillerl
0P te sporen en daardooreen beteroverzicht

dige; bij deze opsporing is het in geenen
deele voldoende het oog te vestigen op de
uitwendige gedaante en andere gemakkeli
jk
waarneem bare eigenschappen derdieren ;nog
mindergeschikte punten tervergelijkingbieden de levenswi
js en de woonplaats aanqde
eenige weg om het doelte bereiken is een
zoo volledig mogelijk onderzoek van alle

wezenli
jke (kleur, grootte, uitwendige gedaante)weg te denken en uit het overblijvende meer wezenlijke een algemeen beeld
op te bouwen,waarin nog de trekken her-

kenbaar zi
jn van alle vormen die tot de
opbouwing hebben bi
jgedragen. Van het
hoogste gewicht is vooral de betrekkeli
jke
ligging derverschillende organen,om datdeze,
deelen en organen die elk dier saamstellen; gel
ijk hetonderzoekheeftgeleerd,afhankeli
jk
dit onderzoek vormt detaak derontleedkunde, fs van de richting welke de ontwikkeling
eedsvandeneerstenaanvangalheeftgenomen.
die a1szij alleen dieren geldt,zoötomiewordt rZoo
b.
v.is het hoofdkarakterdergewervelde
geheeten; de ontleedkunde voor zooverzij dieren
daarin gelegen dathetgeheelecentrale
slechts beschri
jvende ontleedkunde is?bestaat
uit een verzameling van louter feiten en is deel van het voor gevoel en beweging diedaarom op zichzelf nog geen wetenschap, nende zenuwtoesteli
n een afzonderli
jkeholte
wordt dit eerst door een onderlinge verge- boven de organen van het vegetatieve leven
lijking der verkregen feiten en door uit die ligt,terwijldaarentegen bij alle weekdieren,
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d merg zlJn:laat deze regel,hoewel in het algemeen
aaronder waar, eenige uitzonderingen toe; er bestaan
gelegen is;voorts zi
jn vbrreweg de meeste dieren, die den Overgang tusschen twee tydieren in meerdere ofmindere mate symme- penvormen;dezeovergangsvormenzi
jnmerktrisck gebouwd : de onïerscheidene deelen waardi
g, omdat zij te midden der groote
ziin regelmatig ten opzichte eener denkbeel- vormverscheidenheid op een onmiskenbare

dige,door het lichaam gaande asgeplaatst; eenheidvan hetgeheeldesdierenri
jkswi
jzen.
Lerensrerricktingen,bemerktuiging. De gezamenli
jke levensverrichtingen der dieren kun-

te onderscheiden zi
*
in nog twee soorten van
#
symmetrie : de bilaterale en de radiale;
onder bilaterale s.verstaatmen,datde deelen
paarsgewi
ls ter weerszi
jde eonor door het
lichaam gedachte as,of wel,dedeelen enkel-

nen worde.
n teruggebracht tot drie groepen :
voedingsverl
-ichtingen, betrekkingsverriçhtingen,voortplantingsverrichtingen;daaronderis

voudig znnde, in die as zelve gelegen zijn; de groep der betrekkingsverrichtingen (zinditishetgevalbi
jalle ofhet meerendeelLer tuigeli
jke waarneming en zelfbewuste beweorganen van alle gewerveldediefen,insecten, gi
ng) het uitslllitend eigendom der dieren;
schaaldieren,spinachtigen,ringwormen,week- de beide andere groepen van verrichtingen
dieren ;de radiale s.bestaat daarin,dat de hebben zi
jmetdeplantengemeen.T0taldeze
deelen stamsgewi
js, als,de spaken van een verrichtingen worden de dieren in staat gewiel,geplaatstzijn rondom een alsdoor het steld door hunne bewerktuiging ; die kan
lichaam gaand gedachte as; dit is in het meer ofmi
nder saamgesteld zi
jn;in dienzin
algemeen hetgeval bi
j de zeesterren en de kan m 0n spreken Van hoogere en lagere
overige stekelhuidigen, bi
j acalephen en po- dierell.
liepen.De symmetrie veronderstelt een herOnder voeding verstaat men die verrichhaling van ll
'chaamsdeelen buiten deas,maar ting, waardoor nieuwe stoien in plaats van
er kan ook een herhaling der deelen in de het verbruikte in het lichaam gevoerd,ver-

asplaatsgri
jpen; in zulk gpval bestaathet werkt, scheikundig omgezet, en tottijdelijk

dier uit leden ;deze saamstelling uit leden is bestanddeel der weefsels worden,zoodatstofechter nimmpr volkomen, in den zin dat elk wisseling,
enontve
wi
rkke
derlinhe
gt
en groeikunnen plaats
1id een volkomen herhaling der overige zou gri
leven onderhouden
jpen
zi
jn;hetmeestnog naderen daartoedering- wordt; voeding onderstelt voedsel;hetvoedwormen en duizendpooten,ingeringeren graad sel van alle dieren moet voor een grootdeel
de insecten,demeesteschaaldieren en despin- ui
t organische wezens (planten, dieren) of
achtigen,terwi
jleindelijk bi
jde gewervelden uit daaraan ontleende zelfstandigheden bedezesaamstellinguitafzonderli
jkelkanderher- staan ;twee soorten van voedsel hebben alle
halende leden nog slechts in dewervelkolom dieren gemeen: het lrater en de rrqezvvr-

en hare aanhangsels (de ribben), merkbaar
is;de overige dieren zi
jn ongeleed.Detweederlei symm .ligging der organen en het al
ofnietverdeeld zi
jn van hetlichaam inleden
behooren tot debelangrijkste kenmerken bi
j
hetzûeken naar ondersckeidene typen in het
dierenri
jk, hoewel aan dit, evenmin als aan
eenig ander kenmerk, een te uitsluitend gewicht kan worden gehecht.Er bestaan bi
j
de dieren vele trappen van symmetrie; het
meest volkomen bilateraal-symmetrisch zijn
de ringwormen, het minst de weekdieren:
het meestvolkomenradiaal-symmetrisch zi
jn
dezeesterren,hetminstdeholothuriën.Voorts
mag ook hetalofniet verdeeld zi
jnvanhet

dfp/'
, deze laatste door de ademhaling:ver-

'

der worden aan hetdelfstofenri
jk nogeenige
kalkzouten,kiezelzuur,ijzer,chloorsodium enz.
ontleend,voor zoover leze stoYen nietreeds
in de bewerktuigde voedingstoien in ge-

noegzame hoeveelheid voorhanden zi
jn.Sommige dieren voeden zich uitsluitend metplantaardige stoFen, deze heeten phytophagen of
kerbiroren ; andere voeden zich alleen met

de lichamen of het bloed van andere dieren,
men noemt deze zoöpkagen of carnivoren ;nog
andere voeden zich zoowelmet plantaardige

als dierli
jkestoien,dezedragendennaam van
allophagen ol omniroren. De stofen die voor
dezen vorm der voeding dienen heeten meer

lichaam in leden geen beslissenden invloed
hebben ophetbesluitaangaandeden typischen
vorm . Elk dier maakt een organisclt gekeel
uit,waarvan de onderscheidene deelen met
elkander in harmonisch verband staan,zoodat in zeer vele gevallen uit het m aaksel
van het eene deeltot dat Van het andere en
zelfs tot dat van hetgeheeledierkan worden

bepaaldeli
jk spl
js,. de verrichting waardoor
zi
j in den toestand komen om geheelofgedeeltelijk als bestanddeel van hetorganisme
te kunnen worden opgenomen,heetspl
j8rer-

besloten;wi
jzigingen in heteenedeelroepen
wi
jzigingen in het andere deelte voorschi
jn;
bet opsporen der wetten volgens w elke deze
wi
jzigingen plaats grijpen,maakt een derge-

tuigde dieren een tusschentoestandvoorkomt,
die den naam van bloed draagt.Degroep der
voedingsverrichtingen splitst zich derhalve

tering. Alvorens het verteerde voedsel tot
bestanddeel der organen en weefsels wordt,
omspoelt het deze organen enz.alseenvocht,

noedingsrocltt:waarvan bi
j de hoogerbewerkin drie bijzondereverrichtingen:Dpjyrertering,

wichtigste onderwerpen der m orphologie uit, ?//p:tfq
spzzlîpp.p en ademhaling ;hierblg komt nog
waarbn echter de hulp der physiologie een de '
tdtselteiding ofexcretie van stoien,diebj
noodzakeli
jk vereischte is. Als hoofdzaak de stofwisseling gevormd en voor het orga-

kan worden aangenomen,dat de wi
jzigingen nisme nutteloos of schadelijk zi
jn;deze exin het maaksel der deelen,waarbi
j de har- cretie grijpt plaats deels bij en tijdens de
mgnie van het geheel bewaard bli
jft,steeds spi
jsvertering en ademhaling zelf,deels als
blpven binnen de grenzen van hettype;daar
de typen echter zelf niet scherp begrensd

zelfstandige verrichting door middel van
daarvoor besternde organen.
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Een tweede groep van Organen,die welke bepaalde richting geschiedende beweging,
de betrekkingsverrichtingen mogelijk maken, evenzoo voortbewogen wordt,doch in tegenwordt gevormd door het ze3tltlvstelsel,de z?
,
'
//- overgestelde richting; 2) de samentrekking
tttigen en de belvegiîtgslrel-kta?
'
/c/à;dezenuwen (
.(
zie voorts Beweging). De voorn.beweeg-

zi
jn de geleiddradellvoorde prikkelsofde
indrukken (zie zenuw en zenuwstelsel);met
dezintuigen,gevoel,smaak,reuk,gezichtengehoor (zie dezeonderwerpen)wordtdebetrek-

werktuigen der dieren zijn de spieren. Zeer
vele dieren bezitten harle lichaamsdeelen,

waarop de spieren zich inplanten en zoo een
Leter bevestigingspunt voor de beweging
king der dieren metdebuitenwereldtot stand vinden : deze harde lichaamsdeelen vormen
gebracht;de zintuigen ontvangen denindruk, het geraamte of skelet; hetskeletkan zi
jn
doch zijn niet deplaatsendergewaarwording uitwendig of inwendig; in het eerste geval
zelve; deze geschiedt in de centraaldeelen geeft men het we1 den naam van huidsvan het zenuwstelsel, die m et de zintuigen skelet, omdat het door verharding der huid
saamhangen door bepaalde zenuwen,w elke is ontstaan.Een zeer groote verscheidenheid
den indruk geleiden en overbrengen; de wordt in hetdierenri
jk waargenomen in de
werking der zintuigen wordt alleen gekend Wl
JZ0 Van plaatsbeweging en e0n nOg veel
door de ervaring ; een doofgeborene kan grootere in de lichaamsaanhangsels,waarvan
geenerlei denkbeeld hebben van wat een vele dieren te dien einde voorzien zi
jn: de
hoorende hooren noemt;evenzoo ishetdenk- hoofdvormen der voor de plaatsbeweging

baar, dater dieren zi
jn,welke middelen tot dienende lichaamsaanhangsels zàjn: de geleiwaarneming bezitten , w aarvan de m ensch achtige lichaamsverlengselen der rhizopoden;

de borstelvorm ige haren van vele infusoriën
en het zwe@epvormig aanhangselvan andere;
het voor 1n- en uitstulping vatbare raderorgaan dèr rotiferen;het ambulacralestelsel
dater onder de betrekkelijk weinigeorganen der Echinodermen; de vleezige m assa,voet
van dieren, welker verrichting tot hiertoe geheeten,aan den buik der gasteropoden en
verstoken ls en zich derhalve geen voorstelling kan vormen; gewaarwording is alleen
mogelijk door middel van een voor zekere
indrukken vatbaar zintuig; het is denkbaar,

geheel in het duisterligt,werkeli
jk zi
jn die vele lamellibranchiaten, bi
j de pteropoden
de rol van bi
jzondere zintuigen vervullen gewijzigd tot twee zijdelingsche vinvormige
maar het is zeker,dat de indruk door den organen; de om de m ondopening geplaatste
aard en het maakselvan het orgaan zelfge- vangarmen der cephal
opoden; de met sti
jve
wijzigd wordt,dathetorgaanzichnietpassief borstels bezette stompjes onder hetlichaam

verhoudt tegenover den ontvangen indruk, van vele ringwormen; de uit een aantal
m aar daarop reageert,zoodat degewaarwor- leden bestaande pooten der schaaldieren.
ding, die tOthetbewustzijn doordringt,ver- gpinnen en insecten, welke laatste meerenschillendmoetzijnovereenkomstighetverschil deels bovendien nog vleugelsbezitten; een of
van hetorgaan zelf;zôodoendekunnensmaak: twee paren ledematen bi
j hetmeerendeelder
reuk enz. van dezelfde zelfstandigheden bi
l gewervelde dieren, die bi
j de in hetwater

sommigen een aangename,bi
#
jandereneenon- levende totvinnen zi
jn gexijzigd,terwijlde
voorste bi
j de vogels en vledermuizen tot
vleugels zi
jn ingericht.Bovendien komennog
vele bi
jkomende ofhulpwerktuigen voor,als
de zuignappen bi
j debloedzuigers,demantel-

aangenamegewaarwording opwekken en kan
hetzelfde individu eenzelfden toon met het
eene oor niet even hoog hooren a1s met het
andere;deze waarheid maakthetaannemeli
k,
ri
dat het waarnemingsverm ogen der gelhk*7
namige zintuigen van menschen en dieren
me
aa
er
r ve
ook
rsc
ihi
n la
la
en
rd ;iszo
, eon in
siehet
t enke
b.v.
l
nOg veelm
in graad,

als waarschijnli
jk te beschouwen:datluchttrillingen,die door hetmenschell
jk oor niet
kun
nnne
welneku
won
rden Waargenomen,door een dier
worden erkend,omdathet bijzonder maaksel van zijn ooren hem daartoe
in staat stelt; bovendlen echter kunnen die
luchttrillingen bi
j een diergewaarwordingen
opwekken, die den mensch geheel onbekend
zpn en daarom alti
jdonbekend zullenbli
jven.
Beweging is, hoewel niet het uitsluitend,
toch hethoofdkenmerk der dierlijkheid;ook
de dieren, die het grootste deel van hun
leven vastzittend zijn,als depoliepen,endus
het vermogen toi plaatsbeweging missen.
kunne
n toch een deelvan hlln lichaam vri
j
@

holte en trechter der cephalopoden,waarmee
water ingezogen en uitgespoten wordt, de

huiduitbreidingen bi
j sonlmige zoogdieren,
dienende om hetlichaam eenige oogenblikken
zwevende te houden,dezwemvliezen tusschen
de teenen van zwemvogels,vele kruipende
dieren en eenige zoogdieren, de staart,die

bii vele zoogdieren een vi
jfde ledemaatis,
bii de vogels de beweging gedurende bet
vliegen regelt,en biide visschen hetvoorn.
voortstuwingswerktulg is. Nog grooter verscheidenheid levert het maaksel en de bewegingswijze der mondulerktuigen 0p ; a1s
algemeene regel kan worden gesteld.dathet

openen en sluiten van den mond bi
j de gewervelde dieren enbijdevankakenvoorziene
weekdierén geschiedi door een beweging in
de richting van den rug naar debuikzi
jdeen
omgekeerd,terwijldaarentelen bi
jdearthro-

ln de ruimte bewegen;alle bewegingen der zoën en de m eesteringwormen dezebewezing
dieren kunnen worden teruggebracht tot van rechts llaar links en omgekeerd plaats
tweeërleioorzaken: 1) de aanwezigheid vall gri##ipt.0ok de steitt wordtvoortgebrachtdoor
zeer kleine, in een gestadige, trillende of bewezingswerktuigen, die van zeer onder-

zweepende beweging verkeerendehaartjesof scheiden aard zi@i#n.
dunne vliezige lapjes ofzoompjes,geplaatst De thans levende organischewezenshebben
aan de oppervlakte van hetzich bewegend allen hun oorsprong genomen uit reeds bejze,
lichaaln, dat, indien het vri
j is,door dze in staande levende wezens,en de eenige wi
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waarop dieren zoowela1s planten zicllinhet reeds de vrucht dadel
ijk hetverkleindebeeld
tegenw. tijdperk vermenigvuldigen en hun van hetvolwassen dier zou zi
jn;integendeel
soort in stand houden,is diedoorvoortteling heefteen geregelde opvolging in devorming
of roortplanting; de voortteling der dieren der Organen plaats, die we1verschillend is
bestaat daarin, dat een gedeelte van het doch op één puntsteeds zichzcl
fgelijkblijft,
moederdier zich daarvan afscheidt en datdit nl.dat al
ti
jd devoorttelingsorganenhetlaatst
gedeelte zich vervolgens tot een zelfstandig worden gevormd;ook bi
jde levend geboren
wezen ontwikkelt;naar gelang van de wi
jze dieren, die overigens geheel op de ouders'
van afscheiding en van den aard van het geli
jken, zi
jn deze organen en derhalvehet
afgescheiden deel onderscheidt m en twee dier zelf,nog niet tot volle ontwikkelingge-

hoofdwijzen van voortteling,n.l.doorlcttoppen komen.Deze ongeli
jkti
jdige enonregelmatige
en dooreieren,
.beidewàjzenkunnenelkaarbi
j vorming der organen heeft tengevolge dat
eenzelfdedierafwisselen,hetgeenmenteeltl
risse- ook de gedaante van het embryoallengsver/,
.
,3,: of afwisselende voortplanting noemt.De anderingen ondergaat;waarbi
j nog komtdat
voortplanting doorknoppen kan zfln uitwendig in zeer vele gevallen gedurende den embryoen inwendig ; in beide gevallen differentieert nalen toestand organen ontstaan die slechts

zich allengs een deel van hetmoederorqa- een ti
jdeli
jke beteekenishebben enlaterweer
nisme,maar blàjftdaarmede nog eenigentlgd, geheeloften deele verdwijnen;ookdaardoor
en in sommige gevallen .op denduurinrechtstreek-schen samenhang ; bereikt het nieuwe
wezen.alvorens zich aftescheiden,nagenoeg
de grootte van het moederdier dan spreekt
men o0k wel van ,,voortplanting doorverdee-

ling'',die echter nietdaneenbijzonderewi
jze
van knopvorming is.De hoogere dieren planten zich nimmer voort door knoppen en in
de m eeste gevallen,zoo niet in allen wisselt
de voortplanting door knoppen , ofschoon

wordt dus de algemeene gedaante en het

maaksel gewi
jzigd;menpleegtdejeugdige
dieren, die bi
j het verlaten van het einog
belangri
jk in gedaante van hunneoudersverschillen,maskers oflarrekbtenoemen,waaruit
dandooropvzïgènàegedaanteverwis8ell'
ngen(metamorphosen) de volkomen dieren ontstaan.
In werkeli
jkheid gaatechteralleontwikkeling
met gedaanteverwisseling gepaard ;delaatste
valt slechts bijhet eene diermeerinhetoog
dan bijhet andere.Een meer gewichtig ver-

meermalen zich herhalende,ti
jdelijk afmet
een geslachteli
jke voortplanting door eieren, schil in den gang der ontwikkeling is de al

zie Ei. De ontwikkeling der in het eislui- of nietvoorkomendeinltullilbg ofenkysteering,
merende kiem,tot '
vruclttvereischtin denregel die hierin bestaat dat rondom het embryo of

een berruehting (zie aldaar).De eierklierof
eierstok is hetmeestwezenli
jkedeeldervrouweli
jke, de zaadklier het meest wezenli
jke
deel der manneli
jke geslachtsorganen;beide
hebben een naar buiten voerend uitloozingskanaal, datbi
j de vrouwelijke individuen eileider,bijdenmanneli
jkezaqdleiderheet.W an-

het masker, nadat dit reeds eenigea tijd in
vri
jen toestand geleefd heeft,zich eenhulsel,
een kyste vormt,binnen welkehetnu besloten
ligt, zoodat men dien toestand niet ten onrechteeen tweeden ei-toestandheeftgenoemd ;

zulk een inhulling komt voor bi
j vele insecten, ingewandswormen en infusoriën;bi
j

neerde vro
uweli*i
n m anneli
lachts
- de insecten wordt het hulselpop genoemd ;
#'ke e
#i
#ke le
<-' s
.
organen bi
J een enkel individu vereenig'dzi
g.n de inhulling heeft geen stilstand in de ontdan noemt men een zoodanig individu herma- wikkeling tengevolge, deze gaat gedurende
n gepk
l.oditiselt of monoecisch; zi
jn echter Leide dien toestand van sluimerend levenzeve
soorten van geslachtsorganen verdeeld,over stadig en regelmati
g voortals bi
j ich niettwee individuen verspreid, zoo heeten deze inhullende larven;het eenige verscbilis,dat
dioecisck; de bijde bl
gen,mieren,enz.voor- deze laatste voortgaan voedsel tot zich te
komendezg.geslachtloozeinduviduënofneutra nemen, terwi
jl bijde eersten de vervorming
zi
jn louter niet tot ontwikkeling gekomen der organen alleen ten koste vandieorganen
wi
jf'
#
iej.Hermaphroditisme komtinalleafdee- zelve en v/d opgezamelden en inde weefsels
lingen van hetdierenràjknormaalvoor;overi- neergelegden voedselvoorraad kanplaatsgri
jgens kunnen zeer verwante vormen in dit pen;men onderscheidt deze beidewi
jzenvan
opzicht verschillen) zoo bestaan onder de ontwikkeling welalsvolkomen en onvolkomen
gasteropoden eenige familiën uit dioecische, gedaanteverwisseling(metamorphosiscompleta
andere uit m onoecische soorten;uit een en etincompleta),doch beide uitdrukki
n/enzàjn
ander mag worden afgeleid dat het alofniet onjuist,daar een gedaantewisselingal
tijdvolvereenigd zijn der geslaclltsklieren niettotde komen is.Heteindresultaatvanelkedierlijke
gewichtigste onderscheidingskenmerken der ontwi
kkeling is de vorming vaneengeslacbtsdieren behoort; ook leert de ontwikkelings- dier, van een dierlijk wezen datin staat is
geschiedenis dat in de gevallen. waar,zooals zi
jn soortvoortte planten.Doorgaansiszulk
bi
j de zoogdieren,het verdeeld zi
jn der ge- een dier ook in andere opzichten een volslachten de doorgaande regel is,toch op een maakter wezen dan Op jeugdiger leefti
jd.
zeker Wdstip van hetvruchtleven de eerste Naast de gewone voortgaande ontwikkeling
beginselen van beiderlei organen vereenigd (evolut
io progressiva)komen indenatuurook
voorkomen,en dat zelfs laterdesporen daar- eenigemerkwaardigegevallenvanteruggaande
van (mannelàjke uterus) kunnen overbli
jven. ontwikkeling (evolutio regressiva)voor;deze
De bevruchting heef
'
t in het algemeen op teruggang bestaat daarin,dat getlurende de
drieërleiwijze plaats(zie Bevruchting,d1.11 verdere ontwikkeling tot geslachtsdiereenige
pag. 937). De ontwikkeling bestaat bijgeen op jeugdiger leeftijd aanwezige organen v'
erenkeldier in een geli
jktijdigeengelijkentred dwijnen, welke bi
j op hoogertrap staandé
houdende vorming van alle organen,zoodat dieren bli
jvend zi
jn.Saamgesteldernogwordt
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de ontwikkelingsgang wanneer de voortplan- schil dan ten aanzien van het ihstinct. Outinq door eieren endiedoorknoppenelkander dere dieren b.v.ontwijken dehungespannen
strikken en andere hun dreigende gevaren
afwlsselen(teeltwisseling).

Psychisehe zh
pr,
sc/lïjzl,
%/:zl. De D. zi
jn niet eerder dan de jongere;oudere vogelsbou-

slechts levende, maar ook Itandelende '
lf
g:zozy, wen hun nesten dikwi
jls beter en vlugger
en
i
j kunnen zich hunnehandelingenbewust danjongevogels;de eenehondisleerzamer
@@ z
ZIJX* dit is het groote en eenig wezenlijke dan de andere, enz. E1k dier heeft,ook in
verschil tusschen dieren en planten; alleen verstandel
i
jk opzicht,zi
jn bi
jzonderenaanleg;
het dier heeft een wil en deze openbaartzich het eene dier is voor hooger ontwikkeling
door handelingen, die m en willekeurige be- vatbaar dan het andere;evenwelis dezevat-

wegingennoemt.Hetzelfbewustzi
jnheeftmen baarheid steedsbinnen tameli
jk engegrenzen
tot nog toe niet kunnen verklaren ;men be- beperkt.Reeds di
t wi
jstop eenstofeli
jksubpaalt er zich t0e aan te nemen dat in de straat,dataan deuitingenvanhetzieleleven ten
dieren nog iets anders werkzaam isdan enkel grondslag ligt;ditstoieli
jk substraatis het
stof(dualisme)enbestempeltditmetdenalgem. centraaldeel,ofdecentraaldeelen ,v/hzenuw-

naam van ziel Niet alle handelingen der stelsel,met de hoogere bewerktuiging waardieren echter kunnen als zelfLewuste wor van ook de verstandsvatbaarheid van een
den beschouwd; sommi
jken tred houdt.Bi
j de gewervelde
ge zi
jn het nood- dier geli
eren, waar het zieleleven in één centraalzakeli
jk gevolgvanden lichameli
jkentoestand di
v/h dier en v/d in-en uitwendige prikkels, deel)de kersenen:geco'ncentreerd is,staandie
w elke veranderingen in dien toestand doen dieren het hoogst die de m eest-ontwikkelde
ontstaan;m en heel
'
t zulke niet onder hetbe- hersenen hebben. W at betreft de zetel der
heer v/d wil staande bewegingen spontane, verstandswerkingen bi
j dedieren diehersenen
automatische en instinctmatige genoem d. ln bezitten, berust de kennis hieromtrent nog
het algemeen geldt de regeldatelk dierdoor ma
tst
tot as
hett
gr
ond
m resntanhee
eve
rs
chien;
lin ve
d ft den
Op aze
ea
rf onv
gezocht
zi
jn instinctgedreven wordttothetverrichten
van die handelingen, welke tot instandhou- in het absolute gewicht der hersenm assa,ook

ding van zi
jn leven envanzi
jnsoortstrekken. in haar betrekkeljk gewicht,vergelekenmet
De ontwikkeling van het zelfbewustzl
jn kan dat van het overig lichaam, voorts in de

alleen Plaats hebben doordat eenmaalgedane verhouding van de breedte der hersenen tot
waarnemingen een blijvenden indruk achter- de breedte Van de daaruit ontspringende
laten; het is het gekeugen waardoor het dier zenuwen en van hetruggemerg,doch issteeds
zich van vroeger Ontvangen indrukken nog- tot de slotsom gekomen, dat noch de volmaals bewust wordt; het geheugen is de strekte,
noch de betrekkeli
jke groottederhernoodzakeli
jke vooèwaarde der erraring; de senen zoodanigen maatstaf leverde, en dat

ontvangen indrukken wekken bi
j het dier elke zoodanige vergeli
jking, die de geheele

aangename ofonaangenam egewaarwordingen hersenm assa als uitgangspunt neemt,totvalop;de ervaring leert 't dier deeerstetezoe- sche ui
tkomsten leidt;hieruitmagl-eedsbli
j-

ken, de laatste te vermijden; ditonderstelt ken dat niet de hersenen in haar geheel,
jn te
eenonderlingevergeli
jkingvanverkregenvoor- maar slechts een gedeelte daarvan zi
stellingen en een daarop steunend overleg,
een overweging,alhetgeen m en in hetalgem een denken noemt; dit denken kan leiden
tot een besluit, een keuze ; openbaart zich
deze keuze door een handeling, dan is die
handeling het gevolg van een proces,w aaraan het bewustzi
jn deel neemt en kondigt
een wezen aan dat een zekere m ate van
rer8tand bezit. Abstract beschouwd is zulk
een vers
tandeli
jke handeling het tegenovergestelde van een instinctmatige handeling ;

beschouwen alsheteigenli
jkverstandsorgaan;

deze splitsing bli
jktechterbi
jeenbeschouwing
der handelende wezenszelfen van de dri
jfveeren dierhandelingen, in de werkelijkheid
niet mogeli
jk;dan blijktdatgeenenkelehandeling zuiver verstandelijk is,maardatdaaraan het instinct, de inwendige aandrift die
het gevolg isvan de natuurli
jkegeaardheid
van het dier, steeds een grooter olkleiner
aandeelheeft. Detaak om in bijzonderege-

de gri
jze bastzelfstandigheid; waar deze in
verhouding tot de mergzelfstandigheid(een
vereeniging van zenuwvezelen) toeneemt
en daardoor meer ruimte inneemt, vormen
zich ulindingenz(
gy
rba
i),
diz
ei
aa
ic
ht
ar
jn
;nindeoppervlakte

een dergelijken regelvolgt,en tevensdathet
laatste doorgaans sti
jgt naarmate heteerste
daalt. Ten aanzien van het verstand bestaat
erbi
j dieren Van dezelfdesoortmeerver-

hetharten hetgetalzi
jnersamentrekkingen;

physiologische proefnemingen zoowel als
pathologische waarnemingen leeren degroote

halfronden (zie Hersenen)alszoodanig kennen; een vergelijking tusschen de groote en

de kleine hersenen leert dan o6k,dat in het
algemeen de verstandavatbaarheid klimt,
naarmate de eerste in verhouding tot de

laatste meer ontwikkeld zijn.Het isechter
niet de geheele massa van deze,welke de
zetel der verstandswerking is,veeleer alleen

hetalgemeen
der hersenen
wordt door de ervaring demeening bevestigd,
dat w aar deze windingen zeer ontwikkeld
zijn,ook groote verstandelijkeaanleg bestaat.
vallen de grootte van het aandeel van e1k Echter - men kan de hoeveelheidderademder beide factoren, verstand en instinct,aan haling bepalen naar de capaciteit derlongen,
te wi
jzen,is zoo nietonmogeli
jk,toçhuiterst in verband met het getalademhalingen binen een zekerti
jdsbestek;men kan de hoemoeilijk. ln het algemeen kan men zeggen, n
elheid van het door het lichaam voortgedat,evenals elke diersoortzijn eigen instinct ve
heeft,zoo ook de mate van verstand bi
jhen stuwde bloed berekenen uit den inhoud van

men kan zelfs de geheele voeding,stofwisseling, warmte-ontwikkeling enz. vaststellen

en het arbeidsvermogen aangeven datzich
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zwermen, troepen enz. duidt op een gevoel

men kan nog in het minstnietietsdergelijks van wederzi
jdschehulpbehoevendheid!waarbi
j
doen ten opzichte der zielsverrichtingen. ten slotte het eigenbelang van het lndividu
Het verstand is in zi
jn wezen iets enkel- zich oplost in hetalgemeen belang derdierenvoudigs; het kan in meerdere of mindere maatschappi
j;datde grond dezer sympathie
mate bestaan, al of niet geoefend worden, niet uitsluitend is te zoeken in de onderlinge
maar het laat zich niet in soorten splitsen. gel
ijkenis, volgt uitde gedane waarneming,
Anders is het met het instinct;dit is'veel- dat indien dieren, verdwaal
d zijnde,in een
soortig en tevens saamgesteld en laat zich andere l
naatschappi
j van soortgenooten gein zijn bestanddeelen ontleden;die bestand- raken, zi
j daaruit verjaagd, soms gedood
deelen zi
jn de bi
jzondere neigingen, welke, worden (bi
j bijen en roeken). De dieren,die
wanneer ze zeer krachtig worden , driften
ofhartstochtenheeten;dieneigingun,waarvan

van nature bestemd zi
ln om in vereeniging
te leven, worden door den mensch het ge-

sommige metelkander in stri
jd kunnen zi
jn, makkelijkst tot huisdieren gemaakt; slechts

zoodat de eene de andere kan tegenwerken de kat, die in den natuurstaat nim mer veren verzwakken,openbaren zich in de hande- eenigd leeft,maakt hierop een uitzondering ;
lingen der dieren; alle neigingen tezamen doch dit dier hecht zich ook uiterst weinig

maken den natuurll
jken aard Ofhetinstinct aan zi
jn nleester.Dezelfde hartstochten en

van het dier uit.Onder deze neigingen is er dri
ften,die deeerstedri
jfveerendermenschetenminste één algemeene,dienaarvoedsel,de li
jke handelingen zi
jn, nopen alzoo ook de
ltonger, tevens de krachtigste van allen,die dieren tot handblen; het verschil tusschen
eigenli
jk slechtseenonderdeelaitmaakteener mensch en dier bestaat derhalve niet daarin,
m eer omvattende neiging, die van de zucht dat de eerste een wezen is,datzich ten allen

totzelfbehoud,welke zich bi
j veledierennog ti
jde door zi
jn verstand laaibesturen,terwi
jl
op andere wi
jze openbaart:het bouwen van de laatste alleen aan hun instinct gehoorwoningen tot schuilplaatsen,het verzamelen zamen ; integendeel,aan elke handeling van
van voedselvoorraad,het ontvluchten aan of mensch en dier kunnen verstand en instinct
het verweer tegen vi
janden, het verhuizen beide deelnemen ; maar bi
j den mensch kan

op min of meer gezette tijden naar andere
streken , waar betere bestaansvoorwaarden
voorhanden zi
jn, enz.;een tweede,wellicht
even algemeene, doch zich slechts op een
bepaalden leeftijd openbarende neiging isdie
totvoortplanting,deroort
plantingsdrift,welke
zich in de eerste plaats alsgeslaclttsdr1'
Jfver-

het verstand hetinstinct beheerschen?bi
j de
dieren niet;een hoofdverschilis ook,datde

mensch een taal bezit, waarin hij zijn gedachten en gewaarwordingen aan anderen
kan mededeelen;welzi
jn de dieren daarvan
niet geheel verstoken, daar zeer vele een

stem hebben,terwi
jlbovendienbi
jzoogdieren

toont; wat de honger is voor de instand- en sommige vogels ook destaartbewegingen
houding v/h individu,isdegeslachtsdriftvoor m aakt,die eentaalvan teekensmogenheeten,

de instanéhouding dersoort.Deneiging tot
voedsel en de neiging totvoortplanting zijn
de beide hoofdneigingen,die alle dieren gemeen hebben;bijsommigen schijnthetzelfs
dat het geheele instinct schier alleen uitdeze
beide neigingen bestaat.Bi
j zeer veleandere
dieren worden echter ook gewaardingen als
liefde,Itaat,rrees enz,waargenomen;dikwijls

en eindeli
jk de sprieten bi
j vele insecten als
den gebezigd, doch al deze middelen zijn
uiterstbeperktinvergelijk-ingmetdenri
jkdom
der menscheli
jke taal,waardoor demenschin
middelen om gewaarwordingen te uiten wor-

staat is zich de ervaring van anderen,oOk
die vroegergeleefd hebben,ten nuttetemaken

en zooalsverstandelijkwezengestadighooger
te klimmen,terwi
jldedierendaarentegengeen
andere ervaring kennen dan die, welke zi
j

is het niet te bepalen in hoeverre deze als
aangeboren ofa1sdoordeervaring verworven
eigenschappen moeten worden beschouwd ;
sommige dieren behouden hun vreesvoorden
mensch, andere leggen die af;acht gevende
op de gedragingen van dieren in gevallen
waar nog bezwaarlijk gan ervaring sprake
kan ZiJ-n)dan schi
jntmenwe1temoetenaanne-

gedurende hun eigen kortstondig leven vermogen op te doen De m ensch iseen product
der geschiedenis, heeft een verleden, een
toekomst; voor het dier bestaat alleen een
heden. De dieren gehoorzam en geheel aan

geen rekenschap laatgeven,doch wierinvloed
in het algemeen op dehandelingen derdieren
niet is te miskennen;de vogel herkent inde

die zi
j door ondervinding geleerdhebben,dat
een of andere daad heeft:hoewel zich bij
verscheidene dieren sommigeder eigenschappen, die bij den mensch tot grondslagen
van zedeli
jkheid worden,zooalsliefde,dankbaarheid, trouw, vertoonen: zi
jn deze niet

men,datzi
jzichtotheteenewezenaangetrokken, door hetandereafgestootengevoelen,dat
de dieren alzoo hunne natulu-lqke dyzzl
yl
txf/lïl!
?l
en ant%
satltièkt hebben, waarvan zich verder

kat zijn vi
jand, zelfs al heeft hi
j te voren

nimmer een kat gezien,evenzoo de klokhen
in den valk,de paarden en runderen in den
leeuw,wiens gebrul hen sidderen doet; deze
lluistere sympathiën en antipathiën worden,
al
s zijtotbewustheid komen,liefde en haat.
De sympathiën kom en het sterkst uit in het
tezamen wonen der dieren, in de dieren-

hun hartstochten, >an den luim van het

oogenblik,en bet eenige,dat hen vermag te
w eerhouden, is de vrees voor de gevolgen,

minder uitingen van het lnstinct dan de
wraakzucht en bloeddorst van andere dieren;
de hond die zijn meestervan verdrinken redt,
isgeen zedeli
jker dier dan de wolf die hem
aanvalt.

Slaap,,
sc/zïjsypptf.Niet alle dieren zi
jn even

gevoelig ;er bestaat grootonderscheid in den
ma
z
ooat
gdi
sce
ha
rep
n)
pi
j;endi
(bi
t
jen,
saa
mi
ml
ere
eve
n,nvogels,visschen, graad van terugwerking op van buiten aanln gezinnen, gebrachte prikkels;de cobaya vertoontbi
jna

Dieren.

2988-

geen teeken van pi
jn bijdezelfde verwondingen die een hond hevig aandoen; dergeii
jke verschillen leveren ook de overige zintuigen op.Naar gelang men in hetdierenri
jk

afdaalt, wordt in hetalgemeen ook dereactie
op prikkels geringer;de amoeben vertoonen
er nog slechts uiterst geringe sporen van.
W at van de verschillende diersoorten geldt,
geldt ook van eenzelfde dier in verschiltende
levenstoestanden ; de prikkelbaarheid voor
uitwendige indrukken, de vatbaarheid om Op

Dlerej.

tenwereld,kan derhalven0g geen Lewustheid
hebben;het dier daarentegen datzich enkysteert of in p0p verandert,heeftreedseenigen

ti
jd als e6n zichzelf bewustwezen geleet'
d;
ult psychisch oogpunt laten deze toestanden
zich derhalve eerder met den winter- of

zomerslaap vergeli
jken;alleen is 1
lestofwisling gedurende den poptoestand aanmerkell
jker.Nog grooter verschillen,maar integenovergestelde richting,leveren die toestanden

op, welke het gevolg zi
jn van Ititdroging Of
die prikkelste reageeren,kan bij eenzelfde van bevriezing; tot stofwisseling is het voordier allerleitrappen deorloopentotvolstrekte handen zi
jn van water een noodzakell
jk ver-

eischte;waar de hoeveelheid daarvan in het
organisme sterk verminderd is,moet de stofwisseling vertraging ondervinden, en is het
water geheel verdwenen dan houdt alle stofdood
aa
t
bij nog verdere vermindering ontstaat de wi
sseld
in
grva
opn;he
bi
j alle hoogere dieren is de
toestand dien m en met den algemeenen naaln
gevolg,doch erzijneenige
slaap aanduidt, doch die nog allerleigraden lagere di
eren, die, wanneer zi
j met water
omvat;eindeii
jk?wanneeralleprikkelbaarheid, wordt bevochtigd, weder uit die toestanden
alle werking der zintuigen heeftopgehouden, kunnen opleven; dieren, in den toestand
verkeert het dier in den toestand die men van volkomen verstjvi
ng door i
jsvorming
sclvqndood oflethargie neemt.Ook dan,wan- of volkom en verdroging, kunnennoch levend,
neer de prikkelbaarhoid voor uitwendige in- noch dood genoemd worden,behouden echter
drukken reeds zeer verminderd lS)kan de het vermogen tot herleving en zetten, weder
verbeelding nog werkzaam zijn:ditverschi
jn- herlevende, hun leven eenvoudig voort van
selishet droomen dat bijvele der hoogere het plznt,waar het is afgebroken.
dieren optreedt. De slaap is een psychiscll
Levensdttur,tfppts. Voor alle dieren komt

gevoelloosheid toe,zonder dat nog de dood
lntreedt.Bestaat die prikkelbaarheid in norlnale mate,dan noemt m en het dier '
tvakker:
vermindert ze,dan wordt het dier slaperig ,
.

verschi
jnsel, als zoodanig uitsluitend eigen
aan de dieren;watmen bijde planten slaap
lïoemt,is in werkeli
jkheid geheelietsanders;
echter heeft de slaap ook zijn grond in een
veranderdenlichamelijkentoestand(zieSlaap).
Er is waarschi
jnlijk geen enkeldier datge(
lurende zi
jn geheelelevenwakkeris;behalve
(ien gewonen dageli
jkschen slaap,die slechts
eenige uren duurt, hebben vele dieren ook
een jaarlijkschen slaap, die niet alleen van
veel langeren duur?m aar ook veel vasteren
dieperis dan dedageltksche;inonzestreken

een ti
jdstip,waarop hun lichaam ophoudt de
zetel te zi
jn van die verrichtingen,die te
zam en het leven uitmaken,en destof,waaruit
dit lichaam bestaat, een reeks scheikundige
omzettingen ondergaat,zich ontbindt,waar-

doorzi
j,onderanderevormenenverbindingen,

tot de onbewerktuigde natuurterugkeert De
dood der individuën is een niet te ontkomen
natuurwet. ln het leven van het individu

laten zich drie ti
jdperken onderseheiden,dat

van vooruitgang of ontl
rikkelikt
g: datvan eenvoudig voortbestaan of stilstavtd en dat van
valt die slaap in den winter, en men heeft achteruitgang of inwikkelivtg,tot tenslotte de
lzem daarom winterslaap genoemd,in detropen dood intreedt, als een noodzakeli
jk gevolg
n het leven zelf.Nietalleindividuënechter,
(laarentegen is hetjuistinhetdroge,derhalve va
warmste jaargeti
jde) waarin vele dieren in integendeel slechts een klein gedeelte, doorslaap vallen, om eerst weder te ontwaken loopen all
e drie dezeti
jdperken;hetgrootste
wanneer de regen deaardedrenkten afkoelt; deel der dieren, die geboren worden,komt
hier m oet men derhalve van zomerslaap spre- reeds .in den jeugdigen toestand om,hetzi
j
ken ;in beide gevatlen echterisdebeteekenis door gebrek aan voedsel of door andere

van dien slaay dezelfde;hijheeft nl.plaats
in datjaargetl
jde,waaTin voor vele dieren,
vele insecteneters,knaagdieren, beren,kruipende dieren,eenigevisschen,delandslakken)

ongunstige omstandigheden,ofzi
j wordende

prooivan op hen azende aadere dieren; in
de natuur is de gewelddadige dood regel,

de natuurlijkedooduitzondering.Opmerkeli
jk

het voedsel ontbreekt;de duur en vastheid is het, dat naarmate de kans tot levensbeverschillen, de voedingsverrichtingenvermin- houd voor het individu geringeris,devrucht-

deren zeer?houden inzekeren zin geheel0y.
Behalve dendagel.en jaarl.slaapkomtbj
vele dieren ti
jdelijk n0g een toestand voor
die in meerdan een opzichtopslaapgeli
jkt)

baarheid te grooter schi
jnt en zoodoendealle
diersoorten geli
jke kans op fnstandbli
jving

bezitten.Hoewelnu weinig dieren voortdurend
in zoo gunstige om standigheden verkeeren,

nl.de toestand waarin alle insectan verkee- dat zt van ouderdom sterven, moet toch
ren die een volkomen gedaantewisseling on- w orden aangenom en, dat elke soort haar
qtfzflfr heeft. Van vele is deze
dergaan, wanneer zi
jpoppen zijn geworden; normalen J:zh:n.
ook andere dieren, sommige ingewandswor- geheel onbekend,van andere kent nlen hem
men, vele infusoriën, komen in den loop met mindere of naeerdere zekerheid. De
hunner metamorphosenineendergelijkentoe- levensduur der dieren levertgrooteverschillen
star,d; men heeft deze toestanden welverge- op en wisseltafvan weinigeuren ofhoogstens
leken met een tweeden ei-toestand;tusschen dagen (infusoriën,rotiferen) tot meer dan

beide toestanden is echter een belangri
jk 200 jaren (olifant,karper);hoewelhetinhet
verschil; het dier, dat in het ei besloten is algem een w aar is,dat de grootste dieren het
komen
heeft nog geen kennis gemaakt met de bui- langst, de kleinste het kortst leven,
#
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op dezen regel vele uitzonderingen voor,die
leeren, dat deze regel in de eerste plaats
slechts van toepassing is op de dieren,welke
tot dezelfde klasse behooren.Papegaaienb.
v.

en onregelmatige gedaante zouden omsluiten; het midden van zulk een perk zou

kunnen 70 en arenden 90jaaroudworden,
terwi
jl vele merkeli
jk grootere zoogdieren
eenveelkorteren normalen levensduurhebben;
delangstelevensduurkcmtvoorbi
jdieklassen,
waarin de individuen geheelhunleven voortgaan met groeien,n.l.bijdekruipendedieren

daardoorhettalri
jksten meestvolkomengevolmd zijn, en naar de randen zou dan het
aantal der vertegenwoordigers het kleinst,
de afwi
jkingen van hettype hetgrootstzijn.

de plaats zijn waar de omstandigheden het
gunstigst,en devertegenwoordigersdersoort

W at van de soort geldt,geldt in deze ook
van de hoogere afdeelingen van het dieren-

rijk;inden regelhebbendegeslachten,geli
jk
in den aard der zaak ligt,een grootere verspreiding dan de soorten,terwijlde familiën
weer de geslachten en de orden de familiën
tOtOp aanzienli
jke diepte,de bergen,onder- in ditopzichtovertreYen.Terwi
jlechterelke
en de visschen.
Verspreiding der dieren in de z'
zfïgzlfe. Elk
deel der aardoppervlakte is bewoond; de
poolstreken en de keerkringsgewesten)de zee

aardsche holen en wateren,delucht,bevatten
leven; dit leven vertoont zich echter onder
een oneindig aantalvorm en;hetopsporen der
wetten,volgenswelkedeverschillendevormen

soort voortdurend er naar streefthaargebied
uit te breiden,staathiertegenoverhetstreven
Van andere soorten, die evenzeer haar aandeel verlangen aan den algem eenen voedover de aarde verspreid zijn,is een derbe- selvoorraad. De dieren,middelen tot plaatslangri
jkste onderdeelen van de taak der beweging bezittende,zi
jnbeterdandeplanten
plant- en dierkunde'
!het kennen dier wetten in staat om hun soortgebied uit te breiden,
isnietalleen belangri
gk omdatdethanslevende Verscheidene groepen van dierenzoo
echt
dae
trdaa
r
zijn
natuur er door wordtbeheerscht,maarvooral binnen zekere grenzen beperkt,
ook om dat die kennis een der voorn.grond- buiten geen tot zoodanige groep behoorende
slagen is voor de paleontologie en daardoor individuën voorkom en,hoewel de uitwendige
ook voor de geologie; die kennis alleen stelt om standigheden dit niet zouden beletten.Bein staat om, uitgaande van den regel,dat halve die in horizontale komt ook de verspr
nt
grei
ve
rtica
zeidi
be
fn
tz
oowe
lle
derichting in aanmerking;
geli
jk bewerktuigde wezensookondergeli
jke de
omstandigheden hebben geleefd, beelden te
land-alsdezeedieren;
Ontwerpen van vroegere toestanden onzer alle gebergten hebben hun eigen fauna, die
planeet.llet kennen van de verspreiding van met de hoogte verschilt;wat voor de landplanten en dieren over de aarde heeft ook dieren de hoogte is, en voor de zeedieren
nog een andere beteekenis; zij maakt ook de diepte;m et de diepte derzeevermeerdert
een onderdeeluitderaardrijkskunde,vandaar echterdeonzekerheidvandebepalingderfauna.
de benamingen planten- en dierengeographie,
Opvolging der b. ïs den f'
qtf.Evènals elk

voor de leer der verspreiding dier ri
jken op individu zi
jn eigen geschiedenis heeft,heeft
aarde. W aar de geggraphie zich echter ge- ook elke diersoort haar geschiedenis,saamwoonti
jk bepaalt bi
J het opnoemen van de gesteld uit de geschiedenissen aller individieren, die in een zekere,binnen politieke duën, die door afstar
nming zi
jn verbonden;
grenzen gelegen gebied voorkom en,kent de
zuivere natuurwetenschap zoodanige grenzen
niet,maar stelt daarvoor geheelanderein de
plaats. E1k organisch wezen plantzich voort:

een geschiedenis aller soorten die geleefd
hebben en nog leven zou een volledige geschiedenis van het organische leven op aarde
vorm en; de hoop echter op zoodanige gedeindividuënstervensuccessieveli
jk;deonder- schiedenis bestaat zelfs niet; van de gevinding leert,dat het aantal der kiemen,der schiedenis veler soortenreeksen zi
jn slechts
eieren,waardoor de voortplanting geschiedt, w einige fragmenten bewaard gebleven ; uit
zoogrootis)bi
jalledieren,dat,indienallentot al die verspreide fragmenten echter een geontwikkeling kwamen, het aantalindividuën heel Saam te stellen ) zoodat daaruit met
Zeer snel en in steeds toenemende redenzou eeni
ge zekerheid blijkt hoe de organische
aangroeien ; de behoefte aan voedsel zou de wezens elkander in den ti
jd zi
jn opgevolgd,
jeugdige individuën noodzaken zich bi
j elke is wat de paleontologie zich ten doelwitstelt.
nieuwe generatie over een grootere uitge- De bron waaruit deze jonge wetenschap put,
strektheid te verspreiden;dezewaarheidleidt is voornameli
jk de aardkorst,waarin talri
jke
tot de eerste wet die de verspreiding der overbl
i
jfselen van vele dieren en planten zi
jn
dieren in de ruimte beheerscht:In elkesoort bewaard gebleven;deze bewaring kon echter
bestaat een streven om zich zoover uit te slechts onder begunstigende omstandigbeden
breiden, als de levensvoorwaarden der soort plaats gri
jpen;en nietalle dieren envaneen
en deuitwendigeom standighedenditgedoogen. dier niet alle deelen waren daarvoor evenx

Deze omstandigheden zijn zoo verschillend geschikt; het zi
jn voornameli
jk slechts de
als de soorten zelf, waaruit een tweede wet harde,moeili
jk ontbindende deelen,alsbeenvolgt: Elke soort heeft haar eigen middel- deren,tanden, schubben,schelpen,dieterugpunt van verspreiding. Dit middelpunt moet gevonden zi
jn.ln weerwilvanhetgebrekkige
echter verplaatsbaar w orden gedacht;kende
m en voor een zeker oogenblik met volkomen nauwkeurigheid de grenzen der verspreiding van alle op aarde levende soorten,dan zouden die grenzen kunnen worden
aangeduid door in zicitzelf terugkeerende

der gegevens,heeftde paleontologieniettemin
een reeks feiten aan het licht gebracht,die

aanleiding hebben gegeven tot belangri
jke

gevolgtrekkingen;deze steunen grootendeels

op deyedendaagsche ervaring.Den weg der

inductie volgende heeft men het recht te belijnen,die perken van zeer ongeli
jke grootte sluitendatdierenwierindeaardlagen gevonden
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overbli
jfselen getuigen, dat zi
j in maaksel

nauw overeenstemden met dieren welke n0g
heden ten dage leven, ook met deze in de
hoofdpunten der levenswi
jzeovereenstemden,
en dat van beiden de levensvoorwzaarden g0-

pieren.

De oudst bekende fauna bestaatuiteen be-

trekkelijk gering aantalPoliepen,Orinoïden,
Brachiopoden, Pteropoden,Bryozoën,en een
betrekkeli
jk grooter getal Trilobiten; zi
j is
vergezeld van planten van de afdeeling der

li
jk waren;kentmen derhalvedewoonplaats zeewieren; evenals thans was dus ook toen
der levende soort,haar voedsel,het klim aat
dat voor hare ontwikkeling en voortbestaan
het gunstigstis,dan komt m en,deze kennis
toepassende op een aan die soort verwanten
uitgestorven diervorr
n,tot een reeks gevolgtrekkingen, L.v.dat die soort op hetland,of
in zoetwater, of in de zee leefde,en in het

het Lestaan van dieren gebonden aan planten De diserentieering der diervormen was

op dit tijdstip niet allen reeds aangevangen,
maar o0i alle thans nog bestaande hoofd-

typen waren toen reeds vertegenwoordigd,
alleen met uitzondering van hethoogstetype,
dat der gewervelde dieren; al die vertegenlaatste gevalofzijeen bewoonster was der w oordigers waren echter zoodanige als ook

kustofvan de vofle zee,enz.;wathetvoed- thans nog in hun afdeeling een la/en rang
se1 aangaat,of het een carnivore of een her- innemen.
bivore soort w as, en in het laatste geval,
Er zijn twee hypothesen gesteld die'rewelke plantvorlnen vermoedeli
jk met haar kenschap trachten te geven van het onttegelijkerti
jd en in hare nabuurschap be- staan der organische wereld; volgens de
stonden; ook het klimaat kan zoodoendemet een is deze gegeven;volgens de andere gegroote waarschi
jnli
jkheid worden aangeduid; w orden. De eene leert dat elke soort van
soorten die hunne verwanten onder heden- ?rganische wezens een oorspronkeli
jke vorm
daagsche noordeli
jke vormen hebben,wijzen ls, als zoodanig met.alzi
jn eigenschappen,
op een kouder klimaat,enz.Zooleidtdeien- op een bepaaldti
jdstipgeschapen;dezehyponis der vroeger geleefd hebbende diervormen thes: is de oudste;zi
j aanvaardt de onverook tot de kennis van de vroegere toestan- anderl
i
jkheid der soorten.Detweede lzypoden der aardoppervlakte De kennis van het these is, dat alle thans levende organische
maaksel der thans levendewezensgeeftdaar- W OZOnS de rechtstreeksche afstamm elingen
ZJ
i*n van organische wezens die vroegerhebbi
j heteenige veilige richtsnoer aan dehand be
bestaan, dat deze wederom hun oorsprong
en de vergeli
jkende ontleedkunde isalzoo de
sleuteltot de paleontologie,wantzi
jleerthet danken aan wezens die nog vroeger geleefd
nauwe verband kennen dattusschen dedeelen hebben,en zoo voort,tot aan het begin van
van hetzelfde lichaam bestaat, en stelt de het organische leven op aarde toe, in dier
regels vast volgens welke men moette werk voege,dater geen afzonderli
jkescheppingen
t een soms gering overbli
jfselvan van verschillende plant- en diervorm en hebgaan om ui
het een of ander dier m et grootere ofgerin- ben plaats gehad,m aar dat deonderscheiden
gere waarschijnli
jklleid te besluiten tot de vormen langs den weg der voortplanting uit
gedaante en het m aaksel diehetgeheeledier elkander zi
jn ontstaan; ook deze hypothese

gehad heeft;zoo gaat b.v.een leeuwenklauw is zeer oud ; de eerste sporen er van worden
steeds gepaard m et een leeuwengebit en met aangetrofen bi
jAnaximanderqzi
jwerdechter
het geheele eigendommelijk maaksel,dathet eerst in den aanvang der 19de eeuw door
geslacht derkatten kenmerkt.Devoornaamste Lamarck op wetenschapl
leli
jke wijze voorresultaten van dit onderzoek komen op het gedragen; eenigermate gewi
izigd vond zi
j
volgende neer. De oudstbekende overblijf- aanhangers in Saint-Hilaire,Uken,W allace;
selen van planten en dieren behooren allen ten slotte gaven Darwin en zi
jn schoolhaar
aan dezulken, wier verwanten thans uitslui- ten deel
e geheelnieuwe gronlen.
tend de zee bewonen;derhalve4scr eenti
jd Rangscltikking. Elke wetenschap eischtdat
geewe
m
t wa
est
teda
r ove
t derda
eakt
rde
was
ge
.hee
Del of bi
ina geheel de feiten welke haar onderwerp zi
ja op een
##
saamstelling van geschikte wi
jze nevens elkander gesteld,geden dam pkring verschildegedurendedeeerste ordend, gerangschikt worden; bi
j de dier-

tijden waarin de planten en dieren op aarde kunde, welke de meest om vattende wetenleefden van de tegenwoordige en is daartoe schap @
1S, is deze echter daarom te dringeneerst allengs meer en meer genaderd;vooral der en llare vervulling temoei
li
jker:derangwas het vroeger koolzuurgehalte grooter.De schi
kking is veranderli
jk en dientook slechts
temperatuur der aardoppervlakte, van land, om eenigermate een beeld op te leveren van
zee,dampkring, was aanvankelijk merkelijk den stand der kennis op een bepaalden tijd;
hooger dan nu en is eerstallengsafgenomen; zoolang die kennis onvolkomen is za1 ook de
dit wordt afgeleid uit 4en aard der in opvol- rangschikking onvolkomen bli
jven, en in
gende ti
jden geleefd hebbende dieren. Naar- hoogere mate nog dan de kennis zelf. Elke
mate het land in uitgebreidheid en in hoogte rangschikking voert ten slotte toteen stelsel;
toenam, de lucht haar koolzuur verloor en i
n het dierenri
jk zi
jn in zoodanig stelselde
het verschil in luchtstreken grooter werd,
vermenigvuldigden zich ook de vormen van
dieren en planten:m etdediferentieering der
levensvoorwaarden differentieerden zich ook

meer en meer de levensvormen,geli
jk bli
jkt
bijde vergeli
jkingdergevondenoverblijfselen
in de op elkander volgendeform atiën,2iee1k
geacht kunnen worden aan een afzonderli
jke
periode te beantwoorden.

dieren, welke onderling zekere overeenkomsten aanbieden,tot groepen vereenigd; deze

groepsgewi
jze vereenigingen verschillen echter ln graad, en worden almeer en meer
omvattend; beginnende met de individuën
en van deze af opklimmende dragen deze

vereenigingen de namen van soort(species),
geslacht(genus),fqmilie (familia),orde (ordo),
klasse(classis),terwi
jleindeltjkeenigeklassen
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vereenigd een der hoofdafdeelingen van het het indiridu; waar het hoogere dieren geldt

dierenri
jk vorlnen, dat op zi
jn beurt weder is dit gemakkeli
jk: men verstaat er onder
een onderdeel der organische wereld uit- een wezen,datafqescheiden van anderenbe-

maakte. Behalve de genoemde vereenigingen neem t men echter nog andereaan,welke
e0n ondergeschikte beteekenis hebben, nl.
die van ondersoort, ras of verscheidenheid,
ondergeslacht, onderfamilie, onderorde, onderklasse , die van troep, horde? groep,
afdeeling enz., welke alle onderafdeelingen
voorstellen,die slechtsdaarin hetstelselworden ingevoerd of tusschengevoegd, waar uit
hoofde der talri
jkheid van vormen,een nadere splitsing der klassen, orden,familiën,

geslachten en soorten wenscheli
jk is. De
kunst van rangschikken (tazonomia) bestaat
derhalve daarin, dat men op logische wijze
opklimmende van het bijzondere totheta1gemeene,eerst datgene hijeenvoegt,wat onderling de grootste overeenkomst in eigenschappen vertoont, daarop de aldus verkregen groepen wederom vereenigd tothoogere
groepen , wier leden in zekere eigenschapPen overeenstemmen, vervolgens die hoogere
groepen tOt nOg hoogere,en zoO verder,tot
dat eindelijk alle dieren 0P hun bepaalde
plaats in het stelselsaamgevat worden onder
het algemeene begrip hetdierenrnk. De me-

staat, een enkelheld, een ondeelbaar wezen;

doch op andere dieren is een dergelijke bepaling in geenen deele toepasseli
jk;er zi
jn

b.v.velû ringwormen,dieinstukkengesneden
kunnen worden,welkestukken ondergunstige
omstandigheden elk wedertotvolkomen dieren
kunnen worden.Moeilijker nog is het om het
begrip dpprf binnen scherp omli
jnde grenzen
te brengen,hoeweldit als grondslag der geheele wetenschap werd en nog wordt beschouwd: in weerwil der menigvuldige pogingen is het niet gelukt tot dusverre eene
bepaling of formulete vinden,die de onverdeelde goedk.vanalle beoefenaarsdernatuurhist.wetensch.M'egdroeg ;waar nu dezebeide
grondbegrippen reeds verre van vast staan,
volgthieruitdatdievangeslacht,familie,orde,

klasse, nog veel onbestemder zijn; echter
deed de behoefte aan eenigeeenstemmigheid
zekere algemeene regelen voor derangschik-

king aanvaarden; langen ti
jd zi
J
'n die van

Ag
o
faIs
toso
iz
fdgty
ephe
unldi
wo
gdr;dze
i
jnzg
i
jn
e:
k1e)nhmoeorf
kdt
afdeoe
olr
injeent
geheele plan dat in hun m aaksel doorstraalt;

2)klassen door de wi
jze waarop ditplan tot
thode van rangschikking derdierli
jkevormen uitvoering is gekomen;3)ordendoordetrapis in den grond der zaak dezelfde alsdiem en pen van saamgesteldheid van het m aaksel;
volgt bi
j elke logische redeneering,die inde 4)familiën doordenvorm,de gedaante der
eerste plaats t0t schiften en scheiden en ver- dieren, als afhankeli
jk van hun maaksel;5)
volgens tot vereeniging der begrippen leidt. #esl
aclbten door de àijzonderheden der uitMen kan daarbi
jtwee wegen volgen,nl.op- voering in Lepaalde lichaamsdeelen. Het geklimmende van de bi
jzondere tot de alge- heele dierenri
jk bestaat uit de resultaten
meenere begrippen (synthetische methode), van zekere algem eene richtingen vanbewerkl
g m en een grooter of kleiner
of afdalende van hetalgemeene tothetbi
j- tuiging, hetzzondere (analytische methode); om toteen getal van hoofdtypen aanneemt; elke groep
goede uitkomst te komen m oeten beurtelings onderscheidt zich door zekerekenm erken van
beide wegen worden bewandeld,zoodat de een andere groep;de vereeniging dezer keneene methode de andere kan steunen (dicho- m erken heet hare diagnose;zal een diagnose

tomische methode).Deze methode,metlogi- volkomen scherp zi
jn)dan mogendaaringeen
sche consekwentie toegepast, levert echter kenmerken worden opgenomen die niet het
nog in geenen deele alti
jd een waar,aan de eigendom zi
jn van alle leden dergroepwaarnatuur beantwoordelld stelselop ;in datgeval op zi
j doelt;soms echterishetonvermi
jdeli
jk
zou b.v.een stelsel,opgebouw d uitdegemid- iets van dien eisch te laten vallen,gelijk
delde lichameli
jke grootte der dieren a1szoo- bli
#
i
twanneermendediagnosenderbestaanhe
'k
danig m oeten worden beschouwd, want zulk
een stelselzou zich ondereen volkomen dichotomischen Vorm laten brengen, mits men
eenige will
ekeurige maten aannam, die elk
een groep van dzeren zouden omvatten. De
e
ige
cha
er dieren zi
ve
lensda
arppe
vann zd
oo
jn zoo talri*
i
#k en

stelsels aan de natuur zelftoetst.
Sinds Aristoteles, de eerste die een rang-

schikking der dieren beproefde,zi
jn vele po-

gingen tot het daarstellen van eenzoölogisch
stelsel gedaan:Aristoteles splitste de dieren
in twee groote afdeelingen, nl.in dieren met
verborgen,dathet begri
j- bloed en dieren zonder bloed. W anneer men
peli
jk is,datin vroegereti
jdperkendeweten- onder bloed alleen rood bloed met roode
schap daaraan een andere beteekenistoekende bl
oedlichaampjes verstaat,zijn dezebenamindan thans;overigens denken ook thans nog Ven volkomen juist,zoodat èeze eerstespl
itniet alle deskundigen eenstemmig overenkele sing geheelaan de eischen eener natuurl
ijke
daarvan.De Jnorphologie, die zich grondt op rangschikking voldoet; beide afdeelingen bede ontwikkel'
lngsgeschiedenis,geeftheteenige antwoorden geheel aan die welke later door
richtsnoer aan de hand voor een goed stelsel Lamarck gewervelde en ongewervelde dieren
van rangschikking, hetwelk echter een der zi
jn genoemd,welke namen nog algemeen in

moeilijkste opgaven der dierkunde blijft;elk gebruik zijn.Linnaeusverdeeldeinzi
jnin1735
stelsel heeft zijn goede en zwakke zi
jden en verschenen Systema st
xfzfrlchet dierenrijk in
kan slecbts bij benadering getrouw aan de ZeS klassen,n1.
natuurzijn;die hetminstnatuurgetrouw zi
jn
Malnmalia, Zoogdieren llart met twee kam ers en
ngemtmen welkunstmatigestelsels.Demoeitwee voorkamers;rood,warm bloed;ztjbrengen
ltkheid der rangschikking, het onbestemde
levendejongen terwereld.
der in elk stelselterugkeerende begrippen,
Orden: Pmnlates, Bruta, Ferae, Glires Pecora
Belluae Cetae.
vangt reeds aan bi
j het allereerste begrip,
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11 Aves,Vtlgels.llartmet twee kamersentweevoorkamers,z'ood,warnlbloed;zijleggeneieren.
Orden.Acclpltres, Plcae, Anseres,Grallae,Gallinae,Passeres
111 Anlpllibia, Anlphlblen hart met eene kamer en
eene voorkanler;rood,lvoudbloed;adenlltallngdoor
bngen.
Orden'Reptlles,Serpentes,Nantes
IV Pisces, Vlsschen' hart met eene kamer en eene
'
voorlxamer, r()od, koud llloed; adenlhallng do()l'
klcuwen
Orden' kptldes, Jurllal'es, Thoracici, Abdominales
lnsecta Insectelt'llart zonder voorkamer,meteene
enkele kamer,wltacllbg,koud bloed,sprleten.
Orden 'Coleoptera,Hemlptera,Lepidoptera,Neuroptera, Hymelloptera, Dlptera,Aptela
Vermes,Mvormen hart zonder voorkanter,meteen
ellkelehartkauler,wltaclïtlg,koudbloed;voeldraden
Orden :llttestina,Mollusca,Testacea,Lithophyla,
Zoopllyta

Cuvier en Geofroy Saint-Hilairetastten het
eerst dit stelsel met vrucht aan; eerstgenoemde legde, door de invoering der typen,

)

strengell verbonden zenuwknoopen,ter weêrszvden del'
llcllaamsas;een geleed ofongeleedllcltaam,zondergelede
p
ootell; llekleedselsgewoonlljkweek,bljvelen een gesloten bloedsonlloop;ln flen regelgeenhart,maaralleen
kloppende vatelt.
IV W EEKDTI'
IREN,Molluscas Malacozoa.Organen ten
deele llllatez'aal-sylllllletl-lsell; de voorste centraaldeelen
5al1 lïetvoorbeweging en gevoeldielïende zenuwstelsel
gelegen bovellde voedlngsorganen,de overlge daarmede
('11 ollderling door strelzgen verbonden el1 verspreld gelegen onder de voetllngsorganen; lïet geheele llcllaatlt
week of alleen eell gedeelte der opperhuld vez-kalkt,
zeldzaluer verhoornd; llleeqtateen matltel,llestaandeu1t
eene ultllreldlng der ltuld, llloedsomloop ten deele ln
vaten,telldeele ln holten,l)p de meesten een llart,dat

slagaderlljklllotod ontvangt
V %T1,
:Ik.EL11I.TII)If1>2x, Eclllnodermata Alleofdemeeste
orgallen l'adlaal-sl-lltllletl'lscll,eeuvrljlndelicllaattlsltolte
opgellangen darlttkallaal,ecnafzollderlljkllloedvaatstelsel.
Vl. N:2-tE1zI)1'l'
2.
lt'
Ex,Coelenterata.AlleofIljnaalle01-gallen z-adlaal-symnletrisch,geen vl-l,jdarlklkanaal,maar
alleelk een llchaamsllolte;geeu atzonderlijkbloedvaatstelsel,nlaar 1)pveleltkanalell,dlestraalsgewljsultde
llcllaamsllolte olltsprlngell,
VlI. PaorrozoA.

den grond voor een wezenlijk natuurli
jke Dierenaanbidding, dierendienst, het berangschikking.De pogiN en,na hem gedaan, wi
jzen van goddelijke eer aan dieren
om het dierenri
jk op andere wijze te rang- Diertkllal-tsfllli
l-k-llnde.
zieVeeartseni
jkunde.
schikken, sluiten zich deels aan zijn stelsel D ierellbesellerlllillg, het streven om dieaan, verwijderen zich deelsdaarvan in ver- ren tegen noodelooze wreedhedentebescherschillende mate.Eene daarvan,welke in dit men; in vele landen ook in Nederland ontwerk over het algemeen is gevolgd,is het stonden desbetreYende vereenigingen, die
volgende :
w etteli
i
orschiften tegen hetkwellenvan
##
'ke vo
1. RUGGEMERGIIIXRXN ofGl,
zAv.
ilRvxLl)x IITEREN Ani- dieren,betere methoden voor hetslachten en
nlalla luedullatas.vertellrata lletnleerendeelderorgallell
llllatel-aal-symllletrisclt, de centlaaldeelen van lletvoor
beweglng en gevoeldlenend zenuwstelselgelleelgelegell

dooden langs snellen en pi
jnloozen weg,be-

kalners en twee voorkamers; warlnbloedlg;ademhaling door longen;llarlng van levendeJongen,dle

sels en di
orkon
mende en van de
voc
erh
li
j
tke
en livo
chame
door de
ook hege
t vormde verbindingen.Soms wordt
scheikundig deel

teugeling van de vivisectie enz.zoekenlnhet

llovelldevoedlngsorganen?ln een atzonderlijkellolte;il1 leven te roepen.
denJeugdlgen toestandblJallen een ruggestreng,dle))lj
Dierenellelnie, physiologische chemie.
sontmlgen blijvendis.
n dierli:.i
ke weeflste Klasse- Zoogdieren, Malllmalia, l-lart nlet twee zoöchemie de leer van de i
F
door de melk der moeder eelltljdlang gevoed

worden
2de Klasse. Vogels, Aves. llart nïettwee kamers ell
twee voorkartlers; warmllloedlg; ademhallng door
longen;leggen eleren;licllaanlntetvederenllekleed,
voorste ledem aten ln vleugelsveraltderd.
3de Klasse.Krulpendedleren,Reptllla Hartbestaande
uit een enkele kamer oftwee onvolkomen gesclleiden kamers en twee gelleel'-lt'llll-t$e11$
%e1geslllt-idl-ll
voorkàlners; koudllloedlg; lttl,-Ill11:1lllIg (lI,$)1-1.,IIz'-'I
ofdoor longen en kleuwen lleide;dellleestenleggell
eteren,somnklgen zMn eiez-leggend-levendllal-end
4de Klasse Vlsscllen,Plsces llartm eteen kamer ell
een voorkamer, zeer zelden geen hart maar alleen
kloppende vaten; koudbltledlg; ademllallng door

derdierenphysiologie,die de in het dierli
jk
lichaam plaatshebbende scheikundige omzettingen en der gezamenlijke dierli
jke stofwisseling omvat,D.genoemd.
D ierengeographie,deleervan deverspreiding der dieren in de ruimte.
D ierengeveehten, algemeene naam van

bijwi
jze van vermakeli
jkheid vertoonde gevechten enz.D zi
jn in allemeergeciviliseerde landen bi
j de wetverboden.

kleuwen,bljeenlgenbovendien doortletoteenlongD ierenluizen,zie Pediculina.
achtlg orgaan ontwlkkelde zwenlblaas; ziJ leggen
D ierenriem , de ruimte aan den hem el
eieren, sornmigen zljn elel'leggend-levelldlaaz'elzd;
lltthaanl gewoonlàjk nletscltullllen lledekt;delede- waarin de oude en de meeste dernieuwepla-

matellln vlnnen veranderd
11. GILIIDIIolE.
Rl(x,Artllrozoas Artllropoda Bllateraalsymmetrisclle organen ; de voorste centraaldeelen
valz lïet voor beweglllg en gevoeldlenende zelluwstelsel
gelegen boven, d.e achterste onder de voedlngsorgallen,

neten,alsmede zon en maan zich schi
jnen te

bewegen; de D.is een denkbeeldige gordel
door de hem elruimte, om streeks 20tlbreed,
parallel met de ecliptica,die er midden door

alseen dubbelerljvan doorstrengen verbondenzenuw- gaat; hi
j wordtverdeeld in 12 vakken,die
knoopen, ter weerszljden der lichaamsas, een geleed
llchaam, doorgaarls ook gelede pooten;bekleedsels ge- den naam dragen van teekens; elk dezer
woonll
jk haz'd,ltoornachtlg;bloedsomloep geheeloften vakken Of teekens bevat 30Ovande ecliptica;
de
elebuiten elgenltjkevaten,1)jdemeesteneenruggevat de zon doorloopt schi
jnbaar elke maand een
ofllart
lste klasse.Spillaclltigen,Arachnoidea;hoofd enllorst
vereenlgd toteen hootdborststuk;vlerparen gelede
pooten;geen sprleten en geen vleugels;ademllahng
door luchtbuizen ofluchtzakken,ofdoor de huid.
2de Klasse Insecten, Insecta, geschelden hoofd en
llorst; gelede pooten; één paar spmeten;meestal
vleugels;adenlhallngdoorluclttbulzen;btjalleneen
ruggevat ofhart.

3de Klasse. Schaaldleren,Crustacea Ademhallngbij
de meesten door kleuwen, btjsomml
qen doorde

hm d ofdoor huldaanhangsels;gewoonlpk m eerdan
vier, soms zeervele geledepooten,geen vleugels;
m eestal tweeparen sprieten
1ll W ORM.IN, Vermes. Bllateraal-symm etrische 01.ganen;de voorste centraaldeelen vall hetvoorbeweglng
eu gevoeltlienendzenuwstelselgelegenboven,deachterste

onderd.evoedingsorganen,alseenedubbeleTijvan(lo6r

dier teekens, vandaar de uitdrukking dat de
zon in een of ander teeken staat; de nam en
waarmede in de sterrenkunde deze vakken

worden aangeduid,zi
jn: Ram, Stier, Twee-

lingen, Kreeft, Leeuw, M aagd, W eegschaal
Schorpioen,Steenbok,W aterman en Visschen.
Zie ook Zodiak.
Dierenrielnslieht, zodiakaallicht, zie aldaar.
Dierensagen, vertellingen, verhalen enz.
waarin de dieren sprekend enhandelend wor.
den ingevoerd: de meest bekende daaronder
is die van Reinaertde #%:.

Dierentuin.
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D ierentuin, diergaarde,een inrichting,ge- rlen, leer-industrie.

ln de middeleeuwen

woonltjk a1s tuin aangelegd, waarin allerlei een bezitting der heerep van Diest, kwam
dieren worden bi
jeengebracht,verzorgd,ge- D., na uitsterving van dit geslacht, door
kweekt enz.;vele steden bezitten een D.,in huweli
jk aan graaf Jan van Nassau- su rNederland bevindt devolledigsteverzameling brûcken, en na diens dood in 1472, aan
van dezen aardzich te Amsterdam,van hetge- W illem hertog van Jtilich; deze stondde stad
nootschap Natura ArtisMagistra,(ziealdaar). in ruil af aan Engelbert van Nassau, stam-

Dieriex.(Charles Louis Maximiliaan)Bel- vaderderOranje's,aan welk geslachthettot

gisch rechtsgeleerde en historikus, geb.te aan den dood gan koning W illem 111 van
Gent, 1756,overleden 1823, w.
9,
s lid van het Engeland (1702) verbleef; na herhaalde gehof van Vlaanderen, verdedigde ti
jdens de schillen rnet Frederik 1 van Pruisen,dieaanbelgisclle revolutie van 1790 de rechten van spraak maakte op D.
,werd het eindeli
jk den
Joseph I1,moest naar Frankrijk vluchten, daitschen tak Nassau-Dietz toegekend.
werd bij zijn terugkeer op de komst der Dieteren of Deteren Dorp in de gemeente
Franschen gevangen gezet, wist echter te Susteren,Limburg.
Dieteriei. (Friedrich) Duitsch orientalist,
O
ntsnaypen en Nederland te bereiken, en
hield zlch sinds uitsluitend met historische geb.6 Jali1821
.teBerli
jn,studeerdeteHalle
studiën bezig,vooral van de stad Gent.
en te Berli
jn in de theologie,vervolgenste
D ierkullde,Zoölogie, de wetenschap, die Halle en Leipzig in de oostersche talen,en is
zich metde dieren bezighoudt (zie Dieren). sinds 1850 buitengewoon hoogleeraar aan de
Door Aristoteles gegrondvest,doorLinnaeus, universiteitin zi
jn geboorteplaats;hijbracht
Cuvier,Darwin achtereenvolgensondernieuwe vele arabische werken in het duitsch over,
gezichtspunten gebracht,behoort de D.thans bearbeidde arabische tekst-uitgaven,alsmede
tot de omvangrp
-kste aller wetenschappen.
00n arabische spraakkunst, en schreef:lh'
e

Dierljke stolrell, de stoffen waaruit de
dierli
jke lichamen Zi
J
'n opgebouwd, zie
Dieren.
Dierljke warlnte.Zie W armte.
Dierljk maKnetisme,zie Magnetisme.

D iervillia.Plantengeslacht van de fam der
Rubiaceeën,mettegengestelde bladen en gele,
rose of witte bloemen.
Dierx. (Léon) Fransch dichter, geb. op
Rêunion, 1838,vestigdezich,na voltooidestu-

Proptideutik der .
zty'
tl/
?:r (Berlijn 1865), Die
fzpgïlt und f'.
syc/lp/pgïc der Araber (1868),bie
xtf/k
,
frrlouc/lqvdxoîg undNtxfàzryl/lf/pdp.phï:der.
z
1.rt4-

ber 8
*,1 10.J'
J/O-A.(2 druk Leipz.18764,Der
Streit zzcl,
sc/l:zl Menscl'
t'
?fs(/Tier (Berl.18584,
Die vtzl//lrppp/pgïc der Araber im 10.Jqltrh.
(Leipz.1871),DieLeltre'
ppzlderWelt8eele(18734,
Del'.
ptzrz
/rïAl.
szzl'
y.
:im 10.'
l
z
foi 19.Jahrlt.(1878).
Die f'
Aï/pdpw/z/ der Araber im 10.Jahrh.(d1.
1: Makk.
okosmos, Leipz. 1876 ;dl.2:M ikroIrp.
szpp.
s, 1879); verder: Ueber das tï/fc,s/t,Bekenntn1
*
.
sder Cltristenlteit(Berl.1805),enz.
Dietl'
urt. Stad in het ambt Beilngries v/h

dien te Pari
js, en gaf zijn eersten bundel,
Poèmes et.
Jàp/,
sd'
,
:.
:uitin 1844:hijbehoorttot
de z.g.Parnassiens;na den dooLvanMallarmé,werd hij in 1898 door de mschool der beiersch regeeringsdistrict Oberpfalz, 12 km.
ngeren'' tot ,prince des poètes''geprocla- n.w.van Riedenburg,bijde monding v/dLa#i
'o
m eerd.
ber in de Altmûhl,1201 inw.
Diils,lat.dag.

lliether van lsenburg.Aartsbisschop van

Diesa!bijdieraamen:KarlMoritz Diesing, M ainz,1459- 63 en 1475- 82,werd geb.t412,
Oostenrlksch natuurvorscher,inhetbtjzonder overl.7 M ei 1482.
helmintkoloog, schreef: Systema fp/zzlïzlf/lzf?zl Ilietikon.Stad in hetzwits.kanton Zïirich,
(2 dln-,W eenen 1851).

D iesdonk.Gehucht in de gem eente Asten,
N.-Brab.
Di:s irae, lat., Dag des toorns,aanvangswoorden van een kerkhymne op het wereldgericht.

2700 inw.; M asséna behaalde hier 25 Sept
1799 een overwinnine op de Russen.

Ilietrieh.(AlbertHerman)Duitsch comyo-

nist, geb. 28 Aug. 1829.leerling van Jullus
Otto te Dresden,van Rietz en M oscheles te
bert Schumann,te
Leipzig, eindeli
jk Van Ro
der
m eest begaafde
Iliessen.Gemeente l
@n N -Brab. (arrond. Dusseldorf; D. is e0n
'sHertogenbosch, kanton Oirschot. omgeven muzikale lyricivan Dui
t
s
c
h
l
a
nd
;zijn D.-moldoor de gemeenten Hilvarenbeek,M oergestel, symphoniebehoorttotdebelangri
jkstewerken
en Oostelbeers,ruim 2950 bundergroot,meest der nieuwere orkestmuziek ; voorts compodiluvischen zandgrond,bevathetdorp Diessen neerde hi
j liederen, de opera Robin ffpp#,
en de gehuchten Haghorst en Baarschot,te koorwerken,concerten voorvioolen cello,enz.
zam en met 1025 inw.; hoofdmiddelvan bepietriehson. (Lourens Henrich Segelcke)
staan landbouw : kiesdistrict Tilburg; perso- Noorweegsch dichter,esthetikusen literatuurneele belasting 9deklasse.Het dorp D.iszeer historikus, =eb 1 Jan 1834 te Bergen,stuoud,en wordt reeds in 712 verl
neld:in 1702 neerde te Christiania, vestigde zich in 1859
werd het doer de Franschen geplunderd.
in Zweden,werd hier in 1861 docent aan de
D iessellhoftln. 1) District van* het zwits. hoogeschool te Upsala,in 1808 leeraar in de
kanton Thurgau, 42 km2,4000 lnw., 2 ge- kunstgeschiedenis aan de Academie derVri
je
meenten. 2)Hoofdplaats van het districtD., ltunsten te Stokholm,in 1875 buitengewoon
9 km oosteli
jk van Schaffhausen,1900 inw. hoogleeraarinlaatstqenoemd vak teChristinia.
D iest. Stad en vesting in de belg.prov. Hoofdwerken:Indlednin,.qiSf,
à
/tfïcfafDanmarks
Braban
t, aan beide oevers van de Demer, Lit
t
e
r
a
t
u
r
(
1
8
6t
)
,
I
ndl
e
dn
i
n
g ï Studiet af
@
8900 1nW .*9 l@n de gotische St.Sulpice-kerk Sveri
gesfzïf/:rtxfzfr (t862),Omridsafdenzàpr,
s/c:
de graftombe van Fi
lips van Oranje-Nas- Poesies historie (1869),F1.@ ffksyfczl,
s Verden

sau (overl.1618); brouweri
jen en brande- (1885)) verder tooneelstukken, dichtwel'l
çen,

Dieteell.
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monographiën , reisstudiën: Frân zi/ïo
l'
ptfzl- onderwi
jzer te Utrecht,bekleedde voorts in
dringstid (1875),artikelen in tijdschriftenenz. Duitschland allerlei professuren,en ovel'l.29
ln 1898 vestigde hijzich te Verli
jn.
Mei 1876 te Bonn; hoofdwerken: Grqmqnqtik
Dietseh, hetzelfde a1s duitsch, afgeleid van der z'pzl.Spracken (3 dln.,Bonn 1836-42)en
di'
et, middelnederl.volk,lieden ;dietschetaal, Etymol
og.'
F'
t
7rfpr/
?vc/lder g'pn1lSprachen (t853,
oude benam ing voor nederl. taal,vooral in meermalen herdrukt).
Zuid-Nederland gebruikt, heeft thans alleen
Bieze. 1) Rivier in N.-Brab.,onstaat bij
's Hertogenbosch uit de vereeniging van den
historische beteekenis.
Bietsehe W arande. te Gentverschi
jnend Dommel en de A,en valt na een korten loop
r.-kath.geïll.maandscllriftvoorschoonekunst, bi
j Crevecoeur in de Maas.2)Buurtin de
letteren, zedegeschiedenis enz , in 1855 te gem.Zwolle,Overi
jsel.
Amsterdam opgericht, in 1888 naar België
DiezekantofDieskant.Gehucht,in degem.
overgebracht(nieuwereeks,1899:12dejaar- Efnpel,N.-Brab ,tegenover Engelen.
gang),sinds 1900 uitgegeven onder den titel Diffam ie, laster.eerroof;dilamaat.belas-

!!Dtetsche W arande en Belfort'' (t902:3de
Jaargang).
Dietz, stad, zie Diez.
Ilietzgen.(Joseph)Duitschphilosoof,biigenaamd de rarbeider-wi
jsgeer'', geb.182t in
de Rijn-provincie,overl.1888 teChicago,was
leerlooier van beroep: hi
j ontwikkelde,onafhankelijk van Marx, uit Kant en Hegelde
onder Len naam historisch-materialisme bekende denkmethode en werkte o?diepzinnige

terde;difamateul-:lasteraar,eerroover;difaTant:lasterlijk,eerroovend.
Diffelen. Buurt in de gem.Ambt-llarden-

berg,Overijsel.

Di/erent,verschillend,ongelà
jk.
Differentiaal-....,in verbinding m et eea
hoofdwoord dikwi
jls gebezigd bi
jmachinale
verrichtingen,en heeft dan de beteekenis dat
een krachtige beweging door een tegengestelde beweging wordt verzwakt,zoodat het

J
-;
5(, de phllosophie der overbli
doch zeer heldere W i
/vende diFerent slechtseen breukdeel

sociaal-democratie nader uit; van zi
jn ge- der directe beweging daarstelt.

schriften en gedrukte redevoeringen verscheDifrerentiaal.Een soorttherm ometer,llitnen in hetnederl.:Hetevangelieran deSpcïtxtfl- gevondea door den schotLeslie,en bestelnd
Democratie (zes toespraken voor arbeiders, om het verschil van temperatuur tusschsn
vertaling J.Loopuit,Amst.1902)enopstellen twee naburige plaatsen te doen kennen; de
D.bestaat uit twee glazen bollen,gevuld met
in de mNieuwe Ti
jdu.
DleuleEt.Hoofdpl.v/h kanton D.(16gem., lucht,en vereenigd door een nauwe,gebogen,
9680 inw.)v/h fransche dept.Drôme,29 km. op een voetstuk rustende buis; alvorens het
toestel wordt afgesloten, doet men er een
van Montélimar,3540 inw.

Dieqze. Hoofdpl v/
'h kanton D.(23 gem., gekleurd,bij de gewone warmtegraden niet12.400 inw.
) van den kreits Château-salins verdampenl vocht in en welzooveel,dat 't
v/h district Lotharingen,t6km.o.v.Château- horizontaal gedeelte der buis geheel en tle
Salins, 6000 inw.

beide verticale arm en elk nagenoeg tot de

Dievenow.1) Oosteli
jke mondingsarm van helft gevuld zi
jn; vervolgens doet men de
de Oder,35 km .lang.2)Drievisschersdorpen lucht van den eenen bolin den andereoverin den kreits Cammin v/h pruis.regeerings- gaan,door beide in ongeli
jken graad te verdistrict Stettin:Klein-D.(130 inw.).Berg-D warmen,totdatbeidebollendenzelfdenwarmte(350 inw-) metreddingsstation,0ost-D.(120 graad hebben verkregen en het niveau in de
beide verticale armen der buis volkom en
inw.
) metkurhaus.
Diever.Gemeente inDrente(arrond.Assen, geli
jk is; alsdan wordt bij elken top der
Smi
lo
de
Dwl
nge
o,
omgeven door de gemeente vochtkolom een nulgeplaatst; om de graadkant
n,A
leype
i)l,
verdeeling voort te zetten wordt een der
Havelte,Vledder in Drente
en Ooststellingwerf in Friesland, ruim 7430
bunder groot,bevat behalve het dorp D.de
buurten W apse,oldendiever en svittelte,en
de gehuchten Dieverbrug,W ateren,Kalteren
en 't M oer, tezamen met 1980 inw.;hoofdmiddel van bestaan landbouw ; kiesdistrict
W eststellingwerf, personeele belasting 9de
klasse.Het dorp D.,fraaigelegen aanden weg
van Noordwolde in Friesland naar de Drentscbe boofdvaart,heefteen herv.en 0en chr.
geref.kerk.
D ievenbrug.Gehucht in de gem eenteDiever, Drente, aan den weg van Zwolle naar
Groningen.
B iez of Dietz.Stad inden kreitzUnterlahn

bollen op een temperatuur gebracht welke
die van den anderen bol met10graden overtreft; de lucht in den eersten bolzet zich
daar uit en drukt de vochtkolom terug,die
in den anderen arm klimt;zoodra de kolom

op een puntblijftstaan,wordt op diehoogte
op beide arm en een teeken geplaatst; de afstand tusschen dit teeken en de nulwordtin

10 geli
jke deelen verdeeld en men zet deze
verdeeling beneden en boven de nulpunten
op beide armen voort.

Difrerentiaal,in dewiskunde:eenoneindih

kleine aangroeiing van een grootheid.
DiFerentlaal-galvanom eter) zie Galvanometer.

v/
h pruis.regeeringsdistrictW iesbaden,4300 waDi
arFer
bi
jd
eoo
nti
raa
el
el
nalbi
np,
@
#zonde
lamp
re voor booglicht,
*
lnW .

richting van den

Diez.(Friedrich Christian)Grondleggerder stroonl bewerkt wordt,dat dekoolspitsen op
jken afstand blijven,en ook de lQ
zchtboog
romaansche philologie,geb.15 Mrt.1794 te geli
Gieksen,studeerde hier ln de klassische phi- op dezelfde plaats bliift.
lologie, wi
jdde zich later aan de studie der pilerentiaalrekenlng, het deelder hoonieuwere talen en hare letterkunde, vooral ge
el
a
verge
i
jnal
kinys
ge welke tOttaak heeft uit eene
aqn hetoud-provençaalsch,was1819- 20 huistusschenveranderlijkegrootheden

D irrerentiaalschroer.
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(variabelen) de verhouding derveranderiflgen vallen,en vangt dien op m et een convergeeen in het bi
jzonder der oneindig kleine ver- rende lens,die een kort brandpnntheeft;een
anderingen (diYerentialen) dezer grootheden b.v.rood gekleurd glaswordtvoorde opening

te beschikken.
der donkere kamer bevestigd,zoodat alleen
D iFerentiaalsehroer, schroef waarop twee rood licht wordt doorgelaten; een ondoor-

schroefdraden gesneden zi
jnmetverschillende
spoed maar geli
jke richting;beiden bewegen
zich in een moer,waarvan de eenbeweegli
jk
de andere vast is.
DiFerentiaaltakel,takelwaarbijhetvaste
blok uittwee aan elkaarbevestigle schi
jven

schi
jnend scherm,dateen dunnenrandheeft,
wordt achter de lens,buiten haar brandpunt
geplaatst,zoodathetdehelftvandenlichtkegel
onderschept, in dier voege, dat de andere
helft op een anderdaarachtergeplaatstscherm
valt; alsdan ontwaart men binnen de geome-

bestaat, waarvan de stralen weinig verschil- trische schaduw een tamel
ijk levendig roodlen en die zich om een gemeenschappeli
jke achtig licht,welks sterkte afneemt,naarm ate
as kunnen bewegen.
de plaats op hetscherm meerverwi
jderd is
Differentiaaltarief, het stelselvan vervoer van de grens der schaduw ;voorts ziet Inen
van groote hoeveelheden goederen,waarbi
j op dat gedeelte van het scherm hetwelk gebet tarief methet toenemen van den afstand li
jkvormig verlicht moest zijn, randen of
naar verhouding afneemt;op velespoorwegen zoomen als f
ranie, die bi
j afwisseling donin gebruik.
keren helder zi7
ln trapsgewi
jze verzwakken

DiFerentie, onderscheid, verschil, afwi
j-

king; in de wiskunde: het verschil tusschen
twee op elkaar volgende waarden van een
functie of grootheid.
DiFerentieele reehten.ln den handel:het

0n

eindelijk geàeel en al verdwi
jnen. De

verschillende kleuren van het spectrum

doen hetzelfde verschi
jnsel ontstaan, doch
met dit onderscheid dat de franjes des
te smaller zi
jn naarmate het lichtminder

stelselvan hef:ng van invoerrechten,waarbi
j breekbaar is;uit de laatste eigenschapvloeit
van goederen, door het moederland in de voort dat, w anneer de proef m et wit licht
koloniëningevoerd,en jedektdooreen cer- ge
nomen wordt,de zoomen van iedereenkelti:caat van oorsprong,waaruitblijktdat ze voudige kleur door hare ongeli
jke breking
in het moederland gefabriceerd zi
jn,lagere worden gescheiden, en dat alzoo die welke
rechten worden geheven dan van uit andere op het scherm worden gevormd,de kleuren
landen ingevoerde of in andere landen gefa- van den regenboog bezitten;men verkri
jgt
briceerde goederen ; dit stelsel werd in de op die wi
jze een blligingsspectrum. Grimaldi
Nederl.bezittingen in 1874 opgeheven.
te Bologna ontdekte in 1663 het verschijnsel
D ifferentieerinK, het onderscheiden, het der D.,zonder er echter een verklaring van
aannemen of zoeken van een differentie;in te geven; Fresnel was de eerste die alde

debiologie:reeksvanverschjjnselenwaardoor D.
-verschi
jnselen uit de theorie der lichtgol-

ti
idens de ontwikkeling van een organisme vingen verklaard heeft.
##
de elementen der verschillende weefsels ontDifrundeeren,uitgieten,verspillen;wordt
staan: elk veelcellig dierli
jk ofplantaardig in dr scheikunde gezegd van een vloeistof,
organism e is een agglomeratie van een groot die door een vlies of perkament van een
aantal histologische elementen van verschil- andere vloeistof gescheiden is en door die
lenden aard,allen doorops-olgendebipartitiën afscheiding dringt om zich met de vloeistoi
uit een primitief element, ei of spoor,voort- waarvan ze is gesclteiden te vermengen.
komende; het feit dat deze elementen van
Dilfusie,hetverschijnseldatongeli
jksoorverschillend type voortkomen uit een eenig
primitiefelement,m aaktdehistologischeD.uit.
Differentiem eter, werktuig waarmee de
diepgang van een schip wordt gemeten,ook
diepgangsmeter en stuurlastmeter geheeten.

tige vloeibare en opgelostestofen,welkemet
elkaar in aanraking komen,zich met elkaar
vermengen. In de natuurkllnde:verstrooiing

ofongeli
jkmatige terugkaatsing van warmte;
wanneer warmte op de oppervlakte van een
DiFessie,ontkenning;aktewaarbijmeneen lichaam valt, wordtz,
ijnietgeheelteruggew orpen,maar een gedeelte ervan wordt on-

handteekening, wissel enz.voor onecht verklaart.
regelmatig, in alle richtingen rondom het
invalspunt teruggekaatst; dit noemt men

diflp
ài
cl
uxe
ltee
ir
ee
ln
,:mo
bez
ei
wli
j
ak
re
,nlama
stik
ge
,no
ngema
kkhe
kelâ
i'e
kn; diFusie;hetverschijnselvan de verstrooiing
, moei
li
j

opwerpen,bedenkingen inbrengen;difpculteit: door de oppervlakte der lichamen werd ontdekt door M elloni.
moeili
jkheid,bedenking,bezwaar.
Diflbrm: wanstaltig , mismaakt; difor- Difrtlus lieht of verstrooid licht,het onmeerelt: mlsvormen; diformiteit.wanstaltig- regelmatig teruggekaatst licht, wanneer dit
heid2 mismaaktheid.
op ondoorschàjnende lichamen valt zie
Dlffraetie,buiging van hetlicht,eenwi
jzi- Terugkaatsing (Onregelmatige).

ging welke het licht ondergaat wanneer het
Digestie, lat., spl
gsvertering; in de heellangs de randenofomtrekken van een lichaam kunde: het bevorderen van de ettering;
stri
jkt, of door een kleine opening dringt: digestief:de digestie bevorderend.
deze wijziging bestaat daarin,dat de licht- Digestor, hetzelfde als Papiniaansche pot,
stralen gqbogen schijnen te worden en zoo zie aldaar.
indringen in de schaduw van het lichaam,
Diggelen, (Pieter Johannes Gesienus van)
waarlangs de ethergolven stri
jken;ter waar- geb.1837 te Zwolle,promoveerde in 1861 te
neming van hetverschi
jnselder D.doetmen Utrecht in derechten,bekleeddeallerleirecheen bundel zonnestralen door een zeerkleine terli
jke betrekkingen, werd in 1894 viceopening ln het blind eener donkere kamer president der arr.-rechtbank te Zwolle,was

Diggeleelluit.
-
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van 1886- 92 grootmeester-nationaalderorde zi
j bevattenverschillendemetdenalgemeenen
van Vrijmetselaren, had 1886- 88 zitting in naam digitaline aangeduide stoffen.
de Tweede Kamer,richtte in 1886 metBum a
D igitigrada, de Vingertreders, zie Carde Zuiderzee-vereeniging op,hoofdbestuurslid nivora.

der Mi
j totNutvan '
t Algemeen en van de

Digkan, in Perzië, adelljk grondbezit-

Vereen. tot Bevord. v. Fabrieks- en Hand- ters.
Ilignano. Stad in het Oostenr. district
werksni
jverheid.
D igselsehuit,vaartuig dat dienst doet als Pola,in lstrië,9300 inw.
winkelin aardewerk,keukengereedschap enz.,
Digne 1).Arrondissementv/hfranschedept.
en als zoodanig van plaats tot plaavs gaat. Basses-Alpes, 23543/4 km2.;het omvat de 9
IliKlltoll. Plaats in den n.-amerik. staat kantonsBarrême,Digne(18gem.
,10,490inw.),
M assachusetts,tusschen FallRiveren Taunton, La Javie, Les Mées,M ezel,M oustiers-sainteaan de Tauntonrivier;in de nabijheid,aande Marie, Riez, Seyne,Valensole,tezamen met
rivier,de Dighton-Rock (D.-rots),metniette 83 gemeenten en 40.340 inw.

ontci
jferen inscriptie of :guren (runen van 2) Hoofdstad v/h fransche departement
Bassen-Alpes, en v/h arrond.en hetkanton
noorsche ontdekkers van Amerika).
D igitalia, soort handschoenen, zie Chi- D.,in een Alpendal,830 km.van Parijs,aan
rotheken.
Digitaline,noemt m 0n in het algemeende
werkzame preparaten,die uit de bladen van
het vingerhoedskruid ) D'
igitalis .p?gzyklfo'pl)

den linkeroever der Blèone,die hetdalvaak
overstroomt en in de Durance valt, aan de

veelvuldige pogingen om het werkzame bestanddeel der Digitqlis te karakteriseeren en
zuiver daar te stellen,hebben nog geen licht
over deze klasse van zelfstandigheden verspreidt;men onderscheidt meerderen stoffen:
digitonine, digitaleïne, digitaline,digitoxine,
van welke het eerste geen werking op het
llart uitoefent,en het laatste een sterk vergif

door muren omgeven,en heeft 4800, als gemeente 7270,inw.;een garnizoen, een lycée,
een seminarie;ooftbouw,bi
jenteelt;industrie,
handel;een :liaal v/d Fransche bank;een
standbeeld van den wiskundige Gassenfli

lijn St. Auban- Digne t22 km.), zetel v/h
departernentaal bestuur, van een rechtbank

worden verkregen en een belangrijk medica- eerste instantie,en van een bisschop,is onlnent bi
j hartaandoeningen uitmaken; de regelmatig gebouw, heeft nauwe straten,is

(overl.1655). Napoléon 1 vaardigde van D.
zi
jn
proclamatie van 4 Maart 1815 uit.
Dignitaris, iemand die een waardigheid

5s.De D.zijn dikwi
jlsgemengd en vaakver- bekleedt; digniteit; waardigheid eere ambt.
schillend, al naar de fabriek, w aarvan ze
IliKoill. Hoofdpl v/h kanton D.(6 gem.,
afkomstig zijn. Scheikundig is uitgemaakt, 10.090 inwa)v/hfransclledept.Sahne-et-lubire,
dat deze licàamen glucosiden zijn en geen 25 km.van Cllarolles, aan de Loire,bi
j (Ie
monding v/h kanaal du Centre,5860 inw.

stikstof bevatten.

Digitalis L. Vingerhoedskruid. Planten- transitohandel,scheepsbouw,porceleinfabriek.
geslacbt van de famllie derScrophularineeën, Digressie,otnweg,breede uitweidinr,bui-

m et 18 soorten in Europa,W est- en Midden- tensporigheid ;in de sterrenkunde :schi
lnbare
afstand yan een planeet ten opzicllte van de
Az
i
ë
,
t
we
e
o
f
mee
r
j
a
r
i
ge
,
ka
l
e
o
f
be
haa
r
de
kruiden of halfstruiken m et afwisselende, zon; bi
J zi
jn grootste digressie is Mercurius
eenvoudige bladen en eindstandige bloem- nog zeer dicht bi
j de zon.

Diwllet.(Charlesà Fransch schri
jver, geb.
meerdere tàjdschriften,en gal
'een groot
kruid (stengeltot 1m. van
hoog,evenalsdebloem- aantal werken op allerlei gebied in hetlicht:
stelengrijsviltig,bladen verhalen, romans, gedichten, boeken over
eirond tot eirond-lan- T
jacbt:te noemen zp
-n les Jolies .
F:???A?à:.
sde
cetvormig, gekarteld, #tzz'?
'
.
s(1870),leLivre#?/ehassettr (1880),M0i
xl
zfrc (1880),Nosftpd/ les &//c,
s(t896),lq
van onderen grijsviltig, etl't
bloemkroon van buiten Cltasse :31 Fraltce (1897).
geheelkaal,van binnen
Digllllerville,(ouillaume de)franschdichtrossen; D . p'ttrpurea,

hetroode vingerhoeds- te Havre, 1836, was te Pari
js medewerker

gebaard, met wit gerande vlekken, lichtpurper, zelden wit),
komt vooral in bergachtige streken voor,
over het grootste deel

ter, 14deeeuw,kloosterbroeder van de ordre
de Cîteaux,vervaardigde eengrootallegoriscl)
gedicht,w aarvan het plan een merkwaardige

het uiterste oosten en
zuiden;degeheeleplant
issterkvergiftig;deonaangenaaln, eenigszins
narcotisch riekende
Scherp en bitter smaD
kende bladen worden
IGITAIUIS Ptqltl'vllEA. in de pharmacie gebruikt en moeten van in het wlld groeiende
in bloei staande planten verzam eld worden ;

streeks 1355;hetwerk schi
jnt Bunyan voor
zi
jn Christelè'sz'
:?
'zcte hebben gediend.

r>-.

/?

analogie vertoontmet Dante's Goddeli
jkBlijspel;de twee eerste deelen v/h gedicht:le
fà/lpA'?
'
3ît
w c de /r
: rie /.
??f?3lJïzl6 en le f'
///prïpf
ïefyc

van Europa (ook in de/'4p?:,werden geschreven tusschen1330- 35,
s-C#AN'
,
:/)omNederland),bebalve in het derde, le fat#tu'd'oktv : de .Tt%?f.
Digyllus of digynisch, bloem m et twee
stam pers;DigynianoemdeLinnaeusde tweede

orde va'
n meerdere klassen uitzàjn stelsel.
Di
j,deel van het been, van de knie tot
aan de heup;dùslqgqdek.en dnader,de izlde
dij verloopende slagader en ader; d'
Ubeen:
been in de onderste ledema en, tusschen
bekken en knie; dl
jbreuk,7l:rz?zïl tkntoralis.

Di
J*ek.
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soort ingewandsbreuk; dqbeenbî.
ettk: breuk hoogleeraar te Groningen, schreef studiën

ov
er Socrates Pascal, Savonarola, Jeanne
v/h di
jbeen.
d,Arc, M aeterl!
lnck.
D#ck,(Antonievan)zieDyck.
D#ek.(Jakob van)Nederl.rechtsgeleerde, Djkbuurt,buurtten deeleindegemeente

geb.te Haarlem, 1567,vestigde zich na v01tooide studien als advokaat in Den H aag,
werd m et een diplom atieke zending naar
Zweden belast en wist hier in die m ate het
vertrouwen van den koning te winnen,dat

deze hem tot zi
jn gezantbijdeAlgem.Staten
benoemde; als zoodanig àracht hi
j in 1614
een vriendschaps- en handelstractaattusschen
Zweden en de Gefinieerde Provinciën tot
stand.

D#ekmeester. (Herman Jakob) Nederl.

rechtsgeleerde en politikus, geb. te Tiel,1
Febr. 1771, vestigde zich a1s advocaat te

Hoogwoud, ten deele in Heer Hugowaard,
N.-Holland.

Djken.1) Di
jken,Indi
jken,dorp indegem.
Doniawerstal.2) de Di
jken,gehucht,Bierum,
Groningen.
D:kerhoek ofHolterdi
jk,buurt)gem.Ho1ten,Overijsel.
Djjkerrot, Di
jkerroth, buurt onder Oene,
gem.Epe, oelderland.
Djjkgraal,ambtenaar belastmet hettoezichtop de dïjken,voorzittervan een di
jk-of
waterschapsbestuur ;zie W aterschappen.
Djjkhuizell,ofEemdi
jk,buurtin degem.
Bunschoten, Utrecht. 2) buurt, gem. Epe,
Gelderland.3)buurt,Ruinerwold,Drente,be-

Nijmegen,kreeg later zitting in deTweede
kamer der Staten-Generaal,waarvan hijherhaaldelijk totvoorzitterwerdgekozen;tljdens staat uit twee deelen,Buddinge en Buddinhetfransche bestuur in allerleibetrekklngen gewold.4)gehucht,Bergh,Geld.
werkzaam,werd hiina de omwenteling van
DMkleger, de gezamenlijke personen,die
1813 Offcier van J
tus
' titie, en had van 1821 opgeroepen kunnen worden om in ti
jd van
tot 1841 weer zitting in de Tweede kamer ; nood de di
jken tegen den aandrang van het
hijoverl.16 Juni1850;behalve opstellen in water te versterken; het college, dat Li
j
ti@
jdschriften schreef,
hijta1vanrechtsgeleerde hoogwater en i
jsgang belastis methettoewerken.
zicht op den dpk en rapporten uitbrengt
Djekmeester,(Alexander Johannes)geb. omtrentde gesteldheid van den di
jk enz.
3 Oct. 1846 te Tiel, studeerde te Leiden in
Djkschouw, onderzoek van den dtjk,
de rechten,yromoveerde in 1870,bekleedde inspectie.
sedert allerlel rechterli
jke betrekkingen, is Djkshoek,gehucht,gem.Firdgum,Friesl.
sinds 1895 kantonrechterte Deventer,en gepykellorn,gehucht,gem.Ten Boer,Qron.
durende geruimen tijd lid van dengemeente- Dljkslag'
, een der gedeelten, waarin een
raad van Deventer; lid vantde Provinciale di
jk, met betrekking tot het onderhouden
Staten van Overi
jsel, vaardigde dit lichaam ervan, verdeeld is.
hem in 1900 naar de Eerste kamer af.
Djkstaal,gehucht,St.-Maarten,N,-H01l.-2.
Djk,inhetalgemeeneenophoogingvanden Dykstra. (W aling) Friesch dichter, geb.
grond dienende als waterkeering ; vooralin 14 Aug.1821 te Vrouwenparochie,waseerst
Nederlandishetdijkwezentotgrootvolkomenheid gebracht,en vormthier een bijzonderen
tak van dienst,ressorteerende onder het de26
4
'.$
,
.
partementvan W aterstaat,HandelenNi
jverheid.
% <a' wkxq
<>;
2)Dl
bu
urt,
jk.
1) Buurt, gem.Nistelrode,N.-Brab.
?'z>.xw-zwv
,' z
<R
Didam,Geld.3) Gehucht,Boekel,
î@
N.-Brab. 4)ook Erpsche Di
jk,Erp,N.-Brab.
$'
'

.
'
.'

ey

p.

'
e

-

5) den D ?buurt.Asten,N.-Brab.6)den D
of den Di
lken, Eersel, N.
-Brab. 7) den D.
,

?
F

j #

'%.

Hedikhuizen,N.-Brab.

D#k. (Philip van)Nederl.portretschilder,
geb.te Amsterdam,1680, overl.te 'sGravenhage,1752; schilderde ook kabinetstukjes;
hij was geruimen tijd hofschilder van den
landgraaf van Oassel.
Dgk.(Jakob van)Nederl.natuur-en sterrenkundige,geb.17 Sept.1788 te Gouda,was
ambtenaar 1)!Jhet belastingw ezen,later ma-

gazijnmeesterbii'sRàjksentrepôtteSchiedam,
overl.1 Juli18à7,steldechronologischetafels
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Saam, en Verzam elde weerkundlge waarne-

mingen,opgenomen in jaarboekjes.Zi
jnverzameling mW apens van de leden der vroedschap van Gouda van 1527 tot1795.
.en zi
jn
Afbeelding van Neder). legpenningen, die
niet of anders in de penningwerken voorko-

W ALIXG DIJKSTRA.

menuzijn nog nietin hetlichtverschenen. bakker,vestigde zich later alsboekhandelaar
j is een der leiders der beDijk.(Isa:c van)Nederl.godgeleerde,geb. te Holwerd; hi
20 M aart 1847 teDussen studeerdete Utrecht, weging ten gunste der friesche taal; onder
w asachtereenvolgenspredikantteVeen,Baam- zi
jn voorn.dichtwerkenbehooren:Doaitsemei
brugge, Kollum en Arnhem, w erd in 1883 de z
lpcrtfyc: balke (Franeker 1848,meermalen
132

111.

Di
jkstraat.
herdrukt),
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silveren rïsk6l/lé/(eerste druk

Di
jon.

(van koning W ladislaw van Polen,hertog

Franeker, 1856), Deérll:
e Thêl Ulespegel,PJ Filips den Koene,enz.);verderde gotische
de v/
lpoltspr/ïlz libbeluskiednis fen fftts:()
'ePik kerk Notre-Dame, 1331 aangevangen, 1445
(2 d1d,1860 enz.),Fettearder enletter(1884); voltooid;dekerk St.-Michel,in1529gewijd;

voorts leverde hij een vrije vertaling in het het bevestigde kasteel of de zg. Citadel, in
friesch van Molière's Tartufe,onderdentitel 1478 begonnen, in 1512 voleindigd, thans

staatsgevangenis;het paleisderhertogen van
.
racht hlg deelen van Frits Reuter in het Bourgondië,ook paleisderStaten-oeneraalgefr*i*esch 0Ver; met 7an der M eulen schreef heeten, gelegen aan llet hoofdplein der stad,
h1
J.. In t
fpcz:f0lalde:spyssftr:s (Fran.1856 in 1367 Onder Filips den Koene aangevanen 1882),metColmjonenBoonemmer:Frhke gen,in1592 afgebrand,ten behoevederllrlnsen
oebele Gfîkp:r(2de druk Holwerd,1/84);ook
b

kwf3îfer-/pz
'
/s6zlpc/ff(5 dln.,Bolsward,Leeuw.en

Fran., 1861- 76): De Fryske Azfy/k/:pzl.Rym
p3îonrynt'
lffearder en lettertiid(Leeuw.,afl.6,
190t);voortsredigeerthàj:rsljuchtenrjucht
Frysk wykblad''(Leeuw.,19015dejaargang);
in het nederl. schreef hi
j: UitF'
y'
p
,:.
'
s/t
xzly',
:
volksleven '
'
van rroeger :zllater (Leeuw.,sinds
1892); een belangriike arbeid is ook zijn
Frieqclt'
l
f
ppprtsesôp:k (Lexicon frisicum),uitge-

van Condé,erfeli
jke gouverneursvanD.,weer

opgebouwd en in 1784 voltooid,thansstadhuis,
m et in een 20-tal der zalen een natuurhistorisch en archeologisch museum,een school

derkunsten,eneenzeerri
jkmuseum vankunst
(o.a.4o.
ooogravures,beeldhouwwerken,gipsafgietsels en antieke vazen), benevens een
omvangrijk archief;eindeli
jk hetgrooteoude
paleisvanjustitie,hetgebouw derprefectuur,
geven ingevolge het besluit der Staten van het abattoir, een krankzinnigengesticht en
Friesland,ondertoezichtvan dedoordeGede- een scllouwburg (1.
820- 28 gebouwd);op een
puteerde Staten benoem de coznmissie,en met der pleinen werd in 1847 een standbeeld ontlijstvanfriescheeigennamen,bewerktdooreen huld van den h. Berhard,die in het 3 km.
J

ohanW inkler(Leeuw.,in25afl.,1901:all.15). van D. gelegen Fontaine-lès-Di
jon geboren
werd; overigens standbeelden van Rameau
Djkstraat,gehtzcht,W arsum,oron.
Djkstraburen, gehucht onder het dorp en van den beeldhouwerRude (overl.1855).
Kimswerd,gem .W onseradeel,Friesl.
De bevolking fabriceert wollen manufacDtjkstrahuizen) gehlzcht onder het dorp turen, stoYen, leer, waskaarsen (bougies de
Beetgum,M enaldumadeel,Friesl.
D.),azi
jn,chocoladeenz.,endrjventuinbouw,
1)jkstreek.gehucht.gem.Eenrum,Gron. bloemkweekerijen,handelin wiin,meel,graan
en producten der industrie t)e stad heeft
Dljkum.gehucht,gem.Stedum,oron
Dtjkwater, water loopende van Zierikzee aen academie voor kunsten enwetenschappen
tot aan de Qrevelingen,blsschen Schouwen (172b gesticht),een in 1722qeopendeuni
veren Duiveland;een dam verbindt Dreischoren siteits-academie (voorvijfdepartementen)met
St.Jansland.
drie faculteiten (rechten,wiskundeennatuurDi
jon 1).Arrondissementv/hfranschedept. wetenschappen,literatuur)eenEcoled)zdroit,
Côtc-t
l'or,3114 km z.;het bevat de 14 kan- een lyceum ,een pharm aceut- school,seminatonsAuxonne,Dtion-Est(17geln..20.630inw.), riën,kunst- en muziekschool,ambachtsschool,
Diion-Nord (15 gem.,21.680'
1nw.),Diion-ouest kweekschool voor vroedvrouwen,bibliotheek
(1k gem.,41.
600 inw.), Fontaine-Française, (80.000 dln., ruim 900 handschriften), een
botanischen tuin met meer dan 5000 plantsoorten observatorium, een muntenverzameling,vele geleerde genootschapllen De stad
is omgeven door een fortengordel.
D ,reeds onderde Romeineneenbevestijl
le
2).Dijon (nietDyon).Hopfdpl.v/hfransche plaats, Divio of Castrum Divionense,ten tllde
dept. Côte-d'or en v- het arrond. en de der M erovingers en Karolingers deel vpn
kantons D.,aan den oostvoet der Côte-d'or, Pagus Alesiensis of Alsensis, kreeg in 525
in een ruime, vruchtbare vlakte,aan demon- zi
jn beroemde en later machtige abd! St.
ding van de Suzon in de Ouche en aan het Benigne;in 737 werd D.door de Saracenen
kanaal van Bourgogne, aan den weg van in 888 door de Noorm annen verwoest; in
Parijs naar Genève, 315 km. van Parijs,en 1077 en 1199 werden hier kerkvergaderinaan de spoorli
jnen Pari
js-luyon,D.-ls-sur- gen gehouden ; toen in 1107 de graven van
Tille (33 km.).
, Belfort- D. (188 km.
) en D.uitstierven kwam D.aan Bourgondië,1183

Gevrey-chambertin, Grancey-le-château, 1ssur- Tille- M irebeau,Pontaillel'
- sur- saône,
Saint-seine-l'-tbbaye, Selongey en Sombernon)tezamen met 264 gemeenten en in 1896:
162.100 inw .

D.
- saint-Amour (113 km.), zetel van het kreeg hetstedeliike rechten en werd daarop
departementaal bestuur, van een bisschop, residentie der éourgondi
sche hertogen; na

van een assizenhof,cour d'appel,fliaalder den dood van Karel den Koene in 1477 viel

bank van Frankrijk,kweekscholen voor on- hetaan Lodewi
jk Xl van Frankrjk,diehier

derwi
jzers en onlerwijzeressen,lycéesvoor het parlement van Bourgondië vestigde;in
iongens en meisjes,bibliotheek,museum,gar- 1513 werd D.door 20.000 zwitsers belegerd?
nizoen,in 190t:70.428 inw.
die zich echter door geld lieten bewegen af
D.is goed gebouwd, heeft fraaie breede tetrekken;D.,steedskatholiek,hielddezi
jde
ytraten en vele aanzienlijke huizen,15 ruime der Ligue,doch onderwierp zich in 1595 aan
pleinen,talri
jke fonteinen,beplante wallenen Hendrik IV ;in 1731 werd D.zetelvan een
fraaie promenaden ; onder de bouwwerken bisdom ;30 Oct.1870 had bà
jD.een gevecllt
munten uitde in 1280- 88 in gotischen sti
jl plaats tusschen de badensche divisie van
gebouwde kathedraal St.-Bénigne, een der W erder's legerkorps en de vooruitgeschon deelen van llet leger van Lyon;nadat
schoonste kerken van Franl
tri
jk,met een 92 ve
de stad zelf'0P 3t Oct. meerdere uren lang
m . hoogen toren en prachtige m ausoleeën

Db'xhoorn.
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hardnekkig weerstand had geboden, m oest van tandbeen,cement en email
, en bijvelen
jn die lagen op eene voor kleinere afdeezij ten slotte kapituleeren, waarop zij het zi
hoofdkw artier werd van generaal W erder; l
ingen eigendommeli
jke wi
jze geplooid,zooop de nadering v/d franscheoostarmeeonder dat men reeds daaraan deonderling verwante
Bourbakiwerd zi
j 27 Dec.1870doordeduit- dieren herkennen kan.Die samenstelling verschers ontruimd en 28 Dec.door oaribaldi toontzich echter eerst duideli
jk na de door
bezet, die 31 Jan. 1871 de stad moest ont- de vermali
ng te weeg gebrachte afslijting,
ruimen, waarop 1 Febr. de duitschers haar daar de kiezen ,
oorspronkelijk van stompe
weer bezetten.
knobbels voorzien zi
jn,welker aantalen geb#xhoorn, (Johan Christiaan) geb.1862 daante nog grooteverscbillen en even zgovele
te Rotterdam, behaalde in 1883 aan de poly- kenmerken opleveren.0ok de maag vertoont
technische school te Delft het diploma van allerleivormen;enkelvoudig bi
jdeOlifanten
werktuigkundig ingenieur, en werd in 1899 en Rhinocerossen, is reeds bi
j de Tapirs en
hoogleeraar in de werktuigbouwkunde aan het geslacht Hyraz een beginnende scheiding
genoemde instelling.
in twee -helften waarneembaar, welke bij

Ilik,een grooten Omvang hebbende (als
tegenstelling van dun), opgezwollen,zwaarlijvig;ook :drabbig,nietsnelvloeiend.
Dikabrood,adika,dika,een op chocolade
geli@
jkende massa,die door saamkneding der
vetri
jke zaadkernen van een aan de afrikaansche kust van Sierra Leone totGaboen
ri
@
#
ikeli
#
jk voorkom enden boom uitdefamilie der
Burseraceeën,Irringia barteri (Irringia gt
zhpn
ens
)trge
won
nenn Tiordt 0n voordebewoners
di
eriss
eke
n ee
belangri
jkvoedingsmiddelis,
sinds 1855 ook in Europa bekend ;hetbevat
60-660/4)van een bi
j 33O smeltend vet,dat
gebruikt kan worden om waskaarsen te
bereiden ;dit vet,dikavet geheeten,heeftde
consistentie van cacaoboter is in den ver-,
schen staat wit, heeft dan e0n aan Cacao
herinnerendenhege
t ve
urrou
ender
ee
en
n zachten smaak,
geel.
en wordtbi
j
Dike of Dice, 1),qen derHoren.dochter
van Zeus en Themis,goden der vergeldende
gerechtigheid, daarom bi
jzitster van Zeus.
2) de 99ste planetoïde, in 1868 door Borrelly
ontdekt.

bikoa.Stad in Bornu,bijhetmeerTcllad,

een der residenties van devorsten vanBornu.
Dikhuidigen (Pacltydermata) ofVeelhoe-

vigen (Mitltungula).Zoogdiergroep(brde),be-

vaitende dieren met 1,3,4 of5vanhoeven of
plattenagels voorzienevingersaan devoeten,
geknobbelde,
geplooideofsamengesteldekiezen
in elke kaak, m eestal een dikke huid, en
soms een verdeelde, doorgaans echter een
enkelvoudige maag. Tot dezegroepbehooren
het varken,de tapir,derhinocxros,hetpaard,
de olifant
i.De
deze groep van dierenwaartoedeoudste,d.
eersteop aardeverschenen plantenetende
zoogdieren behooren, maakt, wanneer niet
alleen acht wordt gegeven op denoglevende
maar ook op de uitgestorven soorten diehet
paleontologisch onderzoek heeftdoenkennen,

eigenlijkmetdegroepderHerkauwendedieren
een saamhangend geheeluit.De nam en dikhuidigen en veelhoegigen zijn beide in de
letterlijke beteekenis maar op eenige der
leden toepasselijk: het getal der ringers is
weinig standvastig, en wisselt van 1 t0t 59
even onstandvastig is ook het tandstelsel en
de groep der D.bevat zoow eldieren die alle
drie soortenvan tanden bezitten,a1szoodanige

sommige Zwi
jnen nog toeneemtenuitwendig
zichtbaar wordt, terwàjl bi
j de geslachten
Dycotyles en H%
spopotamus de maagwerkeli
jk
uit twee afdeelingen bestaat. De placenta of
moederkoek eindeli
jk,diebijdemeesten over
hetgeheele chorion verdeeld is, neemt bij
den Olifant en de Hyraœ-soorten eene kringvormige plaats in.

Alle de voornaamste lichameli
jke eigenschappen derhalve,waaraan men bijderangschikking der zoogdierengewoonisdehoofdkenmerken te ontleenen, zijn in deze orde
aan zoo groote wisselingen onderhevig,dat

hetnietmogelijk is een ineenenkeleformule
vervatte diagnose te geven, die op alle D.
evenzeer toepasselijk is,tenzijmen zich vergenoegt met de zlliver negatieve bepaling,
dat de D. hoefdieren ztn, die niet herkauwen Niettemin behooren de tot deze
orde gebrachte dieren in eene natuurljke
rangschikking bi
j elkander,hetgeen evenwel
eerst duideli
jk wordtbi
jeenenaderebeschouwing der kleinere groepen offamiliën,welke
haar samensfellen, en van de tusschenvormen,die op hum'
'e beurt dgze familiën aaneenschakelen. De heden ten dage levende
vertegenwoordigers dezer orde,tot familiën
vereenigd,vertoonen zich dan alseindtermen
van even zooveledivergeerende reeksen,wier

gemeenschappelijk aanvangspuntistezoeken
in de groep der Lophiodonten,die de dikhuidigen bevatwelke aan hetbegin v/h tertiaire tijdvak op aarde leefde . De familiën
waarin deze groep wordtgesplitst,zi
jn die
der Zwi
jnex, Suina, der Tapirs, Tqpiroidea,
der Rhinocerossen, Nasicornia: der Eenhoevigen,Solidungula,der Olifanten,Probt
mcidea,
en der Toœodontia; de vi
jf laatste familiën
vormen onder de hoefdieren de afdeeling der
Onevenvingerigen,Perissodactyla.
D ikkop,vederdistelsoort,zie Circium ;ook

naam van een karpersoort? en van de jonge
kikvorschen vöörzijde gedaantewisselingen
hebben ondergaan.
Diktongigen , algemeene naam van een
groep hagedissen,die een dikkevliezigetong
hebben, die niet buiten de mondholte kan

gestoken worden, daar zi
j slechts aan haar
uiteinde vri
j is;overigens is de spitsvan de

tong afgerond of slechts weinig ingesneden.
Deze groep is verdeeld in twee familiën,die
r Iguanen, Iguanoidei, en die der Gekko's,
die de sni
jtanden ofde hoektanden tendeele de
missen,terwi
jlllovendien hetgeta)derkiezen Ascalobotae,waarvaafle soorten ovel'eenkomen
zeer veranderli
jk is. Alti
jd echter zi
jn de doorhetbezitvan vier pooten l
rletvi
*
jfnaar
kiezen samengesteld uit afwisselende lagen voren gerichte vingers, 0n Vall Pen aan

Dilapidatie.
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de oppervlakte of iets daaronder gelegen
tromm elvlies, doch overigens nog zeer uiteenloopen.
Dilapidatie,verkwisting,verspilling ;dilapideeren: verkwisten,verspillen.

het '
m inisterie, trad in 1885 met Qladstone
af,verloor in 1886 wegens een vonnis V0Or
echtbreuk Zlln parlementszetel, doch werd
ln 1802, 1895 en 1900 Nveer gekozen in
@
Gloucestershire.Hi
jschreef:GreaterBritain:a
Dilatatie? uitbreiding, uitrekking? verwij- reoordpf trarelïzl English-speaking cpzfzàfrïed
ding, vooral gezegd van wonden of kanalen, (1868, reisverhaal), en The fall p/ Prince

wltarLi
j men zich van eendilatorium bedient; F/preyftzozp/-Monaco (1.
874,politieke satire).
dilqteeren.uitzetten,verwi
Dill.,bijplantnamen:Joh.J.Dillenius.
jden.
D ilatie,uitstel,deti
jdwaarmeeeentermi
jn Dill.Rechterzijrivier v/d Lahn,doorloopt
is verlengd.
in z.richting een deelv/h pruis.regeeringsDilatorium of Dilatator, in de chirurgie districtW iesbaden,en mondtuitbi
jW etzlar,

een instrument of ander middel tOt het ver- na een loop van 68 kln.
wi
jden en open houden van onnatuurlijkver- Dill, kreits in het pruis.regeeringsdistrict
nauwdekanalen ofwondopeningen;men Lezigt W iesbaden,langsde Dill,5091/.
2km.
2,in1900:
hiertoe behalve metaleninstrumenten enz.ook 44061 inw.,3 steden en 69 landgem eenten.
uitzetbare licbam en die in drogentoestandin
Dillenburg, stad in den kreits Dill v/h
het vernauwde kanaal w orden gebracht en pruis.regeeringsdistrict W iesbaden,75km .n.
door het opnemen van vochten uithetlichaam v/(1 stad W iesbaden,aan de Dillen aan de
zoodanig opzwellen,dathetkanaalzich allengs uitloopers v/
ll W esterwald,aan de spoorli
jn

mechanisch verwijdt.

Dilatom eter,thermometervormigealcoholmeter,waarhetteOnderzoeken alcoholm engsel
ingebracht en tot het kookpunt verwarmd
w ordt; de daardoor veroorzaakte llitzetting
is een maatstaf voor het alcoholgehalte,dat

Deutz-Gieszen,4475 inw-;evang.kerk metden
grafkelder darvorstenvan Nassau-Dillenburg;

gïmnasium,in 1537 als lati
jnsche schoolgestlcht,laatsteli
jk in 1874georganiseer.
l;zetel
der bestuurslichamen en rechtscolleges van
den kreitsDill;i
jzersteen-,bruinkool-endakdadeli
jk van een scala kon wordenafgelezen. leimijnen; wegens zi
jn woudrijke omgeving
Dilatoriseh, vertragend, uitstellend, ver- en gezondeluchtisD.eengeliefkoosdezomertraging beoogende:dilatorischeeœeeplie:rechts- verbl
i
jfplaats D.ontstond in het midden der
middelwaarbijbetoogd wordt dathetgevor- 13de eeuw rondom een burcht van denzelfden
derde vooralsnog nietkanworden toegestaan; naam j de residentie van de Ottonische linie
een argument waardoor men de beslissing van hethuisNassau,inhetwelk in1533 W illem
omtrent de hoofdzaak zoekt te vertragen.
van Oranje en in 1567 zi
jn zoon Maurits geDilem ma of Dilemna,gr eentoestand,die boren werd; D. werd in 1760 door de f'
ranslechts de keus laattusschen twee mogeli
jk- schen tan deele verloest,later geslecht:te
heden,waarvan de eene niet aannemeli
jk-er midden derruïnen werd1872- 75eengotischen
schi
jnt dan de andere;de logica noemtzoo toren, ter herinnering aan prins W illem den
een vorm van wederlegging,die daarin be- Zwi
jger,gebouwd;in dezentorenbevindtzich
staat dp,
t men aantoont dat het bestredene een histûrisch museum ; de oude linde,onder
slechts onder eene van twee gelijkeli
jk on- welke W illem in 1568 een nederl. deputatie
ontving, die hem het stadhouderschap over
mogelijke vooropstellingen juistkan zijn.
Dilettant, iemand die uitliefhebberijaan de Nederlanden opdroeg,bestaatnog.Delinie
een kunst of wetenschap doet,zonder deze Nassau- Dillenburg stierf in 1739 uit,waarop
oip
tege
va
te
ten
;bd
ilr
e,
ttan
tisme
in o
ngu
nernstie
k- z
n:
li
fhe
be
oppe
rvl:
akki
ge
be
- D.aan de linie Nassau- Dietzkwam D.werd

stigen
in 1806 door Napoléonbijhetgroothertogdom
Berg gevoegd en was hoofdpl.v/h depart.
oefening.
Biligenee,fr.,zorgvuldigheid,naarstigheid, Sieg:in 1814 kwam het aan Nassau,in 1866
vli
jt. Naam van een vroeger veelvuldig en aan Pruisen.
algem een gebezigd voertuig, de voorlooper
D illenia L. Rozenappelboom. Plantengeder tegenw.trams en spoortreinen.
slacht v/d fam.der Dilleniaceeën,metnegen

D iligent, naarstig,vlltig;iemand diligent tropisch-aziatische soorten; hetzi
jn boomen
verklaren : hem opdragen om voortdurend met breede bladen en groote witte of gele

voor een bepaald doel werkzaam te zi
jn; bloelnen, die vi
jf kelk- en vijf bloembladen
diligentie: zorgvuldigheid, behoedzaamheid, en vele meeldraden bezitten ;de vrucltt benaarstigheid, vlijt;diligentrerklaring.de ver- staat uit verscheidene vruchtbladen,diedoor
klaring dat een commissie haar taak nog niet een vleezige en kogelvormi
ge kelk zi
jn omvoleindigd heeft,erzich nog steedsm eebezig- geven; van eene in Oost-lndië inheemsche
houdt;in de Prot.kerk: vergunning dooreen soort, D. '
v :cïpdl gebruikt m en de Zlltlrsm aclassicaalbestuurverleendaaneenkerkeraadom kende vruchten als ci
troenen biispi
jzen en
TO0r een bepaalden tijd hetberoepenvaneen dranken, evenzoo de vruchtvan D.e//zyfïcl
predikant uit te stellen.
i*n schors en
tcelebes);van beide soorten ZJ
Dilke.(CharlesW entworth)Engelschschri
j- wortels offcineel. De vruchten van D. d8rver en politikus,geb. 4 Sept.1843, werd in rata (eilandenvandenoost-indischenarchipel)
1868 door het district Chelsea in het Lager- hebben ongeveer de grootte enden smaak van

huis gekozen,voegde zich hier bi
jdeuiterste oranjeappelenenwordenookalsdezegebruikt.
radikalen,agiteerde tegen hetkoningschap en
Dilleniaeee:n, Dilleniaceae,Plantenfamilie
vooral tegen de civiele li
jst, werd in 1880 van de orde der Cistiioren,met een 200-tal
door Gladstone tot onderstaatssecretarisvoor m eest in de tropen der oude en nieuwe webuitenl. zaken benoem d, trad in 1882 als reld inheemsche soorten;hetzi
jn boomen of
hoofd Van den Local government board in struiken,vaak ook klim planten,zelden kruid-

Dillenius.
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achtige gewassen, met m eest gaafrandige of ternair en quartair geheeten (beidelaatste
getande bladen en tweeslachtige of polyga- be
nge
lijknami
voo
r nD.worden m eestal gemeenschappemische bloemen van gele of witte kleur.
en alluvium gebezigd). In de

Dillenius. (Johann Jakob) Daitsch plant- geologie de jongste der aan de tegenwoordige voorafgegane perioden, die vormingen,
welke aan den i
jsti
jd hunoorsprongverschuldigd zijn.Hetevensterkverbreidea1sbelangrijke b. vormt den vruchtbaren bodem der

kundige, geb. 1687 te Darmstadt, kreeg na
voltooide studie een professoraat te oieszen,
ging in 1721 naar Engeland,werd directeur
van den botanischen tuin der gebroeders Sherard te Eltham,in1738hoogleeraarte Oxford,

laaglanden, en van vele hooglanden,dalzolen

en overl. aldaar 2 April1747;hijschreef: en dalranden ; de benaming, afkomstig van
Catalog'
tts plantarum .
swpzlf:circaGissam 'ltz.
sc6zl- Buckland,is behouden gebleven ui
t den ti
jd
ti'
um (Frankf.1719),Hort'
tt
sElthamen8is(Lond. inwelke m en degesteentendieertoebehooren
1732), Historia m'
ttseorlsm:ï/1qua cireiter 862- als producten van de laatste groote overcentqe ,
5/?6098 '
vetere8 etTlpzh
l: (td .
s'
/
z
fq generq re- strooming van het vaste deelder aarde (t
len
latae describuptur (0f. 17414 Edinb. 1811). zondvloeddesbijbels)beschouwde.Gedurende
Laatstgenoemd werk is een der belangri
jk- de D.-periode washetgroqtste deelvan het
ste in de 18e eeuw verschenen werken over noordeli
jk halfrond met ljsmassa's bedekt
de M ossen.
Na de afzetting van de bovenste tertiaire
Dilli, portug plaats op Timor:zie Deli.
lagen scllijnt hetdatde noordeli
jke streken
Dillingen.1)Ambt vanhetbelerschregee- Van Europa 00n groote verandering van kliringsdistrict Schwarben,37.
064 inw.76 gem., m aat ondergingen,en dat er in hetzelfdeti
jdwaaronder drie steden,2)D.inBeieren.stad, ti
jdvak eene groote omkeering in de verdeehoofdpl. van het am bt D ,46 km .n.w.van ling van het land en de zee plaats had;de
Augsburg,1 km.van.den linkerDonauoever, groote zoogdieren der vroegere tertiaire ti
j(waaroverte dedezerhoogteeeubrugvoert), den verdwenen,en het land werd doorwate4r
aan de lijnlngolstadt-Neuoiingen,6074inw.; overstroomd,vermoedeli
jk honderden meters
een koninkli
jk lustslot,voorheenresidentieder hoog,als mag bli
jken uitzwerfblokken,door
bisschoppen van Augsburg, een koninkli
jk het water afgerond en glad geslepen,liggende
lyceum, in 1540 doorkardinaalOtto,vorst- op de toppen van heuvels die 600 tot 700
blsschop van Augsburg als Collegium Hiero- meter hoog zi
jn Daarop volgde een ti
jdvak
nymo gesticht, in 1554 tot universiteit ver- van koude; i
jsbergen,beladen met keien en
heven,in 1804 niauw georganiseerd;eengym- grint uit andere streken (Scandinavië,Finnasium, bisschoppeli
jk seminarie. 3)D aan land)dreven overflettegenwoordigeNederde Saar,dorp in den kreits Saarlouisvan het land, Denemarken,Noord-Duitschland, Polen
pruis regeeringsdistrict Trier, 5 km. Van heen, en lieten hun vracht van steenen op
Saarlouis,5330 lnw.
deze breedten vallen. Hoe lang dit vervoer
Dtloebok (Cepltaloloplt'
as grïz/lgzlï'
lf:PwLfu.
), van steenbrokken door dri
j:js enijsbergen
.

een 72 C.M .lange en 42 C.M .hooge antilope duurde, is niet te bepalen,maar langzamerin W est- en Oentkaal-Afrika, met donkeren hand rezen de overstroom de landen op,de
rl
zg.lichterzijden en witten buik;dehorens heuveltoppen en bergketenen kwamen als
eilanden bogen water,en de Ledendaagsche
zi
jn kort(8 c.M.)en spits.
Dilolo, meer in Equatoriaal-Afrika,onder dalen vertoonden ziclta1s straten en zeeLoe11O31' Z.B. en 22O30'0.L.v.Gr.1445 m. zems. Deze eilanden werden nu metbergi
js
boven zeeniveau,op een waterscheiding tus- bedekt, vergletscherden geheel of ten deele;
schen het Kongo- en het Sambezigebied,in gedurende den korten zom er stortten er 1aFebr. 1854 door Livingstone ontdekt,naar winen Van de bergtoppen; bergstroomen
wiens schatting het hoogstens8- 13km .lang schuurden de hellingen der heuvelen glad,
en 4-5 breed is;hetiszeer rijk aan visch voerden gruis en slijk mede,en lietenhetals
en aan rivierpaarden, en overstroomt niet steendi
jken,moraines,achter,terwi
jlafgebrozelden het omringende m oerasland;de afwa- ken stukken bergi
js,dri
jvende ijsbergen vortering heeft plaats in het n.,naar deKassai, mende, methet drà
jfjs hun weg zuidwaarts
en soms ook in het z.,naardeLiba-sambezi. namen, door de straten en f
jorden heen,
liluentia,verdunnendemiddelen,zoodanige schurende en krassende de oppervlakten van
die de lichaamssappen dunner,vloeibaarder de gesteenten waarlanks zi
j dreven;als zi
j
kunnen maken .
!het beste dilueerende m iddel smolten, lieten zi
j hunne vrachten van sli
jk
is het water,dathetzi
j zuiver of onder toe- en rolsteenen vallen op den zeebodem.Maar
voeging van zinken of verdunde zuren ge- al hooger rees het land, en nieuwe opper-

dronken of in klijsteervorm in hetlichaam
gebrachtwordt en hetbloedsteedsLehoorli
jk
vloeibaar en,voor zijn functiegeschikthoudt;
hetzelfde resultaatlsmetsommige minerale

vlakten werden aan de werking van heti
js
blootgesteld;de westelijke en noordeli
jkezijden der heuvelen werlen door t
len golfslag
verwoest en door zeestroomen weggeknaagd
wateren te bereiken. Dilueeren; verdunnen, het sltik van den zeebodem werd wegge,
oplossen, wegwasschen, verdelgen, wederleggen;dilutie:verdunnen,oplossen.
D iluviaal,lat.,op het diluvium,den zondvloed betrekkking hebbende; diluriaal-men:t
WFZI:oermenschen.
Diluvianism e,zie Neptunisme.

spoeld en vervoerd naar diepereplaatsenvan

den bodem der zee. Uit allerlei verschi
jnselen,de ligging der diluvialestoien,derichting van de groeven derrotsen,enz.,blijkt,
dat de stroomen die drijvende i
jsbergen aanvoerden,meerendeelsulthetwestenennoor-

Diluvium,(lat.overstrooming,vloed,
',ook den kwam en 0n naar het zuiden en oosten
postplioceen,pleistoceen,drift-formatie,qua- vloeiden.Dit verklaartwaarom nu zwerfblok-

Diluvium .
.
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ken van graniet en gruis uit de schotsche
hooglanden verspreid liggen over de oppervlakte van Fife en M id-luothian,en blokken
van de heuvels van Cumberland inde moerassen van Yorkshire worden gevonden,en hoe
hetkomt dat thanszwerfblokken uitLapland
nland OP de vlakte van Rusland en Poen Fi
1e)1,en granieten uitNoorwegen.op devlakke
gronden van Denemarken en Holstein gele-

7

Ilim .
V

Ongeveer acht uren afstands van de kusten
der Noordzee ri
jsthetdiluvium uitdealluviale
lagen 0P) in den vor
wor
mdend
vae
n Oostw aarts al
hooger en hooger
heuvelruggen.

Zuideli
jk en oosteli
jk reikt hetnederlandsche
diluvium he
ove
lftral
vanode
ven
rne
de
degr
rl.ebo
nz
de
enm he
de
er
n.
hal
De
ve

F
rootste
ls diluvium,dat van elders herwaarts is gevoerd. Alle zandgronden,van Groningen en

gen zijn, en datop de vlakten van Oost- Leeuwarden tOt Antwerpen en Brugge,die
Friesland, in den Hondsrug van Groningen, een zeedllinen of zandstuivingen zlgn,beqp de Bergummerheide,in Drente en Over- hooren tothet diluviale tiidvak.Zand is (
1e
l
gsel nu granieten en diorieten met verstee- hoofdlnassa vallhet diluvluln,hoewelerook
ningen uit de gebergten van Gothland in streken zi
jn,waarhet met leem isvermengd.
jn diluviale gronden,dieveelleem
Zweden afkomstig te vinden zijn Hier en Doch er zi

daar, zooals in Zwitserland en in Frank- bevatten, en allen in Groningen in lagea
ri
jk, schi
jnt het alsof de bergijsvoerende liggen,hoewel dit leem elders niet in lagen,
wateren gevloeid hebben a1s stralen uit 'maari
n afzohderli
jkeophoopingen,inklompen,
een middenpunt; dit is verk-laarbaar,als in voorkomt.Die leemlagen en klompen worden
acht wordt genomen dat de Alpen en Pyre- veelal door zuiver wit zand van elkander
neën a1s hooge rotseilanden oprezen uit de gescheiden en leveren de grondstof voor
len. Door zijn
zee van den i
jsti
jd,en jaarli
jkshunne berg- vele steen- en pannebakkerl

jk te onijsstroomen naar elke richting verspreidden. voorkolnen is dat leem gemakkeli
200 wordt het ooltbegri
jpeli
jk'dat een ge- derscheiden van de leemlagen uit llet terdeelte van het nederlandsch diluvium uithet trai
re tijdvak, en ook van de rivierklei,die
zuiden en Oosten afkomstig @
1S, en dat de steeds dunne lagen aan deoppervlaktevormt.
hreluwe en Betuwe steensoorten en fossielen Bi
j de tegenw.geologische kennisis hetnog
opleveren die ui
t Zwitserland en Frankrijk niet mogelijk de grenzen der diluviale vorLt lningen t,e àepalen;menkanslechtsdezantl-,
ltfkomstig :@:i.J-n. Al het bovenstaande gel
meerbepaaldeli
jk het D.van Noord-Europa; leem- en grintlagen en de erratische bloklllaar dergeli
jke verschijnselen zijn waarge- ken die jonger zi
jn dan de pliocene vornomen in Canada en in de noordelijkedeelen mingen,en thans niet meerwordengevormd,
der Vereenigde Staten; aan de zuideli
jke onder één groep rangschikken;zeker is het,
Poolzee worden in Patagonië en Vuurland dat terwi
jl de eocene, miocene en pliocene
geli
jke toestanden gevonden, hetgeen aan- lagen langzam erhand en gedurende een lange
toont,datevenalsthanselkjaaruitdenoor- reeks van eeuwen in m eren en zeeén werden
fgezet,er op aarde groote physische en
(lelijke en zuideli
jke i
jszeeën, iisbergen en a
dri
jkjs naar warmere aardbreelten dri
jven, geographische veranderlngen plaats grepen,
en hun last van zand en steenen op den zee- die hetplioceneti
jdvakafslotenondediluviale
bodem laten zinken, gedurende de diluviale

periode dergeli
jke werkingen dezelfde resultaten opleverden.
Er isvoorzeker geen vorming,wier wi
*
jze
van ontstaan raadselachtiger en lnoeili
jkerte

verklaren is dan het diluvium. ln sommige
streken samengesteld uitscherpkantigesteenbrokken en gruisachtig zand,in andere uit
rolsteenen van verschillende grootte,in nog
anderen uit eene afwisseling van gruis,zand
en klei. en over het geheel bestaande uit
leem van een verschillende kleur,diehieren
daar rolsteenen of zwerfblokken bevat van
een kilogram tot verscheidene tonnen zwaar

periode een aanvang deden nemen. De verspreiding van de pliocene landen en zeeën
enlf
gr
oote
ui
ges
trekt
schi
jnt Over eha
rond
mi
nto
fmee
r heid Van
het noordei
plotseling
ijk

te zijn veranderd,hetklimaatwerdgewi
jzigd,
en onder den invl
oed daarvan schijnen de
verzamelingen Van diluviale zand-en leemlagenpdi
erezwe
n ,rf
db
il
eokke
den t
wat
ej
rn
enontstaan : de
en
e zi
schel
bevolkten j
stierven en werden op groote hoopenbi
jeengespoeld;dereusachtigezoogdierenbezwekcn
voordetoenemendekoude,enhunne beenderen
vermengden zich met grint, gruis en slibtot

beenderenlagen (bone-beds),ofstapeldenzich
ishet duidelijk,dathetdiluvium nietop op in beenderenholen,de voormalige schuilde gewone wijze als een bezinkseluithet Plaatsen dezer dieren zelf en van hunne
water ontstaan kan zi
jn.0ok ishetvoorhet voorouders. Geli
jktijdig met deze dieren
grootste gedeelte niet-fossielen-voerend;zee- (reusachtige beren,hyena's.herten,olifanten,
schelpen, uitsluitend van noordsche typen, neushoorns,rendieren enz.)bestondinEllropa

-

worden zeer spaarzaam , slechts in enkele
zanden en leemen gevonden.HetD.in Nederland vertoont zich over het algemeen als
heuvels van zand of grint, of van groote
vlakten , waarop zwerfblokken verstrooid
liggen.Volgens Staring is ongeveer de helft
van ons land diluvium ;a1s men de gronden,
die door zee- ofrivieralluviën,door duinen
en door lage venen bedekt worden,aftrekt

ook reeds de mensch,echter staande op den
laagst denkbaren trap van ontwikkeling :
landbouw,gebruik van metalen,vervaardiging
Van aarden V0OrWerP0n Waren hem nOg teR

volleonbekend;zijngereedschappenenwapens
bestonden nog slechtsuitruwbehouwenvuursteenen, naar welk materiaal deze periode
met betrekking tot den mensch ook welals

d%lurlaledfedzlf'
é/tfwordtaangeduid.Bibliogravan de gezamenlijkeoppervlaktevan32538 /4 phie:Geikie,Thegreatice-age(3dedr.,Lond.,
km2., dan blijven er omstreeks 17.
000 km2. 1894);idem,Prehhtoric Europe(1880).
nver,waar diluvium aan de oppervlakteligt. Dim ,rivier zie Dema.

lim .
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Dinant.

Dim .,afkorting van Diminuendo.
Dim a,plaats in de spaanscheprov.Bilbao,
2300 inw.
D imaehaeri,zie Qladiatoren.
Dimall.Stadjein oodjam,aan den Blau-

Brieuc,aan den linkeroeverderRance,waarover hier een prachtig,250 m.lang,40 m.
hoog viaduct is gebouwll, aan de monding
van het kanaal van de 1lle naar de Rance,
op een 73 m.hoogen heuvel,m et een haven

Dimanehe,fr.,Zondag.
D ilnboviea, nevenrivier der Arschis ill
Rumenië. ontspringt in de Transsylvanische
Alpen, pan den 2407 m . hoogen Gesera,

van Saint-M alo in gemeenschap staat,heeft
een rechtbank van aanleg,een garnizoen,en

wen Xijl,2500 inw.

die schepen van 150 ton kan bevatten enbi
j
vloedgetl
)metde 12 km. verwi
jderde haven

alsgemeente10.600inw.;hetstadjeiszeer
doorstroomteen zuidelijk gericht dwarsdal 0ud en voor het grootste deel slecht ge-

aan de zuidhelling van genoemd gebergte bouwd,metnauwe,bochtige,donkerestraten ;
en vanhetvoorgelegerdeheuvelland,betreedt het is omgeven door dikke muren mettorens
daarop de walachijsche laagvlakte,looptz.o. en mooie poorten, waarbuiten aangename
voorbi
jBukarest,en valt links indeArschis, promenaden ziin aangelegd;het in 1300 ge30 km. boven haar monding in den Donau. bouwde slot,voorheen verbl
ijf der hertogen
Naar de D.is een district van Rumenië,be- van Bretagne,dientthans toi gevangenis,en
noemd,welk district een oppervlakte heeft wordt;beheerscht door den tour de laReinevan 3
'540 kmz.209500 inw.telt,en Tàrgovistea Anne;het fraaie stadhuis bevat een bibliotot hoofdstad heeft.
theek en een museum ; er is ook een kleinDillle,zilvermunt in de VereenigdeStaten, seminarie,geïnstalleerd in een oud klooster
der Cordellers;op het plein Bertrand Duwaarde van 10 cent of1/1:dollar.
Dim ensie,afmeting.
guesclin staat sinds 1823 een standbeeld van
Dim eter,in de metriek de uit twee metra dezen held,die op genoemd plein in 1359 met
bestaande rythmische reeks.
den engelschen ridder Contorbie vocht
Dim ethylaeetaat,een in de chirurgie geD inallderie,gedrevenbronzen voorwerpen,
bruik-te,meestal met chloroform vermengde schalen,keukenbenoodigdheden enz.(naarde
anaesthetica tot het teweegbrengen van belgische stad Dinant,waardezewerden vernarC0S0.
vaardigd, echter ook te M ilaan,Lyon en in
Dinlethylaniline,organischebase,68H11N. Duitschland).
Dilnethyl-oranje, dimethylanilin-oranje D inant.Een der oudste steden van België,

111,helianthine.een oranjeroode azoverfstof, prov. Namen, aan de lijn Namen- Givet,in
het natronzout der sulfanilzullrazodimethyl- het doorbraakdal van de M aas,tusschen deze
aniline:S04 Na.C6H4.N :N.C6H4.N (CHa)2. en steile kalksteenm assa's,8750 inw.,glasinDim idillm ,lat.,de helft.
Dim intlendo, ital, afgekort Dim ., in de
muziek zooveel als decrescendo: afnemend in
klanksterkte; diminueeren .verminderen,verkleinen.
D im inutivum ,verkleinwoord.
Dim issie,ontslag)afdanking.
D im issoriali:n,litterae dimissiorales,ont-

dustrie, papier- en oliemolens,m arm erzage-

D im itzana of Demetsana. Grieksche stad
in Arcadie,ten n.van M egalopolis.2500 inw
D ilnorphism e, dubbelvormigheid ; in de
scheikuncle de eigenschap van sommige
lichamen om in twee verschillende stelselste
kristalliseeren ; in de dierkunde : het ver-

welke in 1818 op de plaats van het in 1690
door de Franschen geslechte slot gebouwd
w erd, en die in 1879 werd gesloopt,daar (1e
plaatsgeen strategischebeteekenismeerheeft;
de rotsw and verheft zich terrasvormig en is
geheel bezetmettuinen;langsdeM aasloopen

schi
jnseldateenzelfde diersoortin tweeërlei
gedaantekan optreden ;demeestvoorkom ende
vorm is het geslachtelijke D.,waarbi
j mannetjeseen minder of meer van die van het
witi
je afwijkende gedaante hebben.
'/
Dilnotika,Stad in Turki
je, zie Demotika.
Dilladsjpoer.District der divisieRadsjahiKotsj-biharvanhetluitenant-gouverneurschap

schoone wandeldreven (naar de grot en het
kasteelvan Freyr,naar de Bayardrots.) Een
i
jzeren brug over de Maasleidtnaardevoor-

rijen,brouweril
'en,i
l'zer-enkoperwaarfabrieken,
levendige handel: vermaard waren in de
middeleeuwen de hier vervaardigde V00rwerpen ingedrevenbrons(dinanderies);thans
is D. bekend door de Dinanter honigkoek
Achter de gotische Lieve-vrouwenkerk,uit

de 13deeeuw voorweinige jaren gerestauslagbrief;ook schriftelijke vergunning (b.v. reerd, met een 68 meter hooge toren,voert
om ineenanderegemeentetemogentrouwen). een trap van 408 treden naar de vesting,

stad St.M edard D.werd in 1466 doorKarel
den Koene in zi
jn oorlog tegen Lodewijk XI

van Frankri
jk verwoest.omdathet de zijde
van den franschenvorsthadgekozen;in1à54

werd het door den hertog van Nevers i11
dienst van HendriklltegenKarelV bestormd ;
11/: millioen inw.;de geli
jknamigehoofdstad in 1675 weder door de Franscheningenomen,
met 13.000 inw. is door een spoorli
jn met en bijden vrede van Rijswijk in 1697 weder
Calcutta verbonden.
aan Let bisdom Luik ioegevoegd,bleefhet
Dinan. 1). Arrondissement v/h fransche daarvan.deeluitmaken tot 1794.
dept.Côtes-du-Nord: 13981/2km2.;hetom vat
D inant, (e
en dr
de
r van) volkstribuun der
Hen
ik
de 10 kantons Broons,Caulnes,Dinan-Est(8 13de eeuw,
merkwaardigste leiders
gem. 15.840 inw-), Dinan- ouest (t3 gem.
'
, v d Luiksche demokratie,die vele concessies
16.160inw.),Evran,Jugon,M atignon.Plancoët, veroverde en een volksfederatie tusschen tusPlélan-le-petit,Plonbalay,tezamen met91ge- Thu
schein
n de
in steden Dinant, St.-Trond2Huy en
m eenten en 120.860 inw.2).Hoofdpl.van het
het leven riep ;na de beëindiging
arrond.ender kantonsD ,55km.o.van Saint- der voorzi
jn plannen zeerbevorderli
jkegeBengalen, Engelsch-lndiëj 10665 km2.ruim

Dinapur.
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schillen tusschen het patriciaat en degeeste-

lijkheid, werd hi
j in 1255 verjaagd:teruggekeerd zag hij weldra l
aetnuttelooze van
verderen strijd in,en stierfin ballingschap,
aan het ho? van gravin Alargaratha van
Vlaanderen.
Dinapur)zie Danapur.

binara.Berg in Dallnatië,nabi
j de Bosnische grens,12 km .o.vanKnin,18101:1.hoog;
in zijn voorbergen verzamelen zich de bronbeeken van de Kerka,die na een zeerbochtigen loopbijSebenicodezee bereikt;deberg
zelf is het hoogste puntv/h gebergte der
Dinarsche x1./p6J1, dat,de grenzen m et Bosnië
vormend, met zijn uitgestrek-te hoogland.

pingstede.

Dinet.(AlphonseEtienne)Franschschilder,
geb. te Pari
js, 1861, leerling van Galland,

Bouguereau en Tony Robert Fleury,kreegin
1884opeenSai
-lulien-l'Hospitaliereenreis.nt
beurs,ging naar Algerië, en keerde vandaar
als orientalist terug ; hoofdwerken: 1es '
1'er-

rasses de Laghouat (1886,museum van llet
Luxembourg),Vue deM'sila(museum tePau),

Oharmelzrs de serpents (museum te Sydney),
Coup de Siroco (1807), Tempête de sable;
Ja Vengeance des fllsd'Antar (1899).
D ingelstedt. Stad in den kreits Heiligenstadt van het pruis.regeeringsdistrictErfurt,

aan de Unstrut en aan de li
jn Leinefeld-

Treysa,3800 inw .
vlakten en diep ingesneden dalen de ruimte B Dingen of De Dingen,gehucht, gem eente
tusschen de Una,deNarentaen deAdriatisclle
aflo,Groningen.
'Di
zee vult, en in de richting der laatste voor
llgle. Stad in het iersche graafschap

hetgrootstedeelmetsteile,Loomloozehoogten Kerry,aan de noordziide van de Dinglebaai,
afvalt.De naam Dinarisch gebergte voertook

meteen haven en 1840 inw.
Di
ngl
ey-we
Bil
het gezamenlijke evenwi
jdig loopende vou- oni
sti
sche
tl, naam van de sterk-protectiwingsgebergtodathetwestel.deelv/hBalkanop de invoekrechten van 24
schiereiland inneemt.

Juli 1897 in de,Vereenigde Staten, benoemd

Dinard-saint-Eno6at.Hoofdpl.v/hkanton naar den afgevaardigde Dingley (geb.1832,
D. (6 gem., 14,560 1nw.)v/h fransche dept. overl.1899),vader dierwet.

Ille-et-Vilaine,aan deRance,4km van SaintDinKlingen Dorp in den badenschen kreits
M alo,5100 inw.;vele villa's.
Oienburg,ambt Lahr, 2500 inw .
D inarisehe Alpen.Zie Dinara.
Ding'o,warragal(CanisDïzwp-).Verwilderde
Dinastegel, iintshire-steen, kwartstegel, hondesoortinAustralië,diedoorzi
jnlichtroode,
een buitengew oon vuurvaste,uitzuiverkwast, aan de zi
jdendikwi
jlszwartgespikkeldehuid,
den dikken, echter
metweinig bindlniddelenvan kalk,i
jzeroxyd
en toonaarde bestaande tegelsoort, zoo gekorten staart,spitsen
noemd naar de gelijknamige rotsen in het
snuit en opstaande
da1van de Neathinzuid-W alesbi
jSwansea;
kleine ooren sterk
t,-G
'
zi
j hebben een witte kletlr en bieden weer'
aan devosherinnert,
.,
stand aan de hoogste warmtegraden,en zi
jn
do
chveelgrooteren
?
'
. ,
daarom een zeer bruikbaar m ateriaal ter be,
kleeding van vuurhaarden,ovens, enz
g.
ew
, engaat
e
.
.e
Dineklage-camper (Emmy von)eigenli
jk
me des nachts op roof
> . .==
. .-y
< uit, meest alleen.
Amalie Ehrengarte Sophie W ilhelmine von
.'

// h
stie
ir
bkla
er
fti
nsie
dtandeze;

D.,duitsch romanschrijfster,geb.13Mrt.1825
in het Osnabrûcksche,ondernam uitgestrekte
reizen, overal m et scherpen blik land èn
lieden waarnem end, zoodat al haar werken

een realistischenondergrondhebben;zijwerd
de zDichterin des Emslandes''bijgenaamd;in
1866 werd zij kapitulares v/h hoogadelli
jk
damesstiftte börstelbi
jOsnabrûck;zijoverl.
28 Juni 1891:van hare romansen nov
ell9
e)
n,
186
moeten genoemd; Hocltgeboren (Lpz.
Tolle G:,
sc/lïc/lfezl(2 dln.,1870),Gesekichtenc'
lf:
dem Em8lande (1872-73), Heimatgescltichten
(Paderb.18734,Emsland-Bilder(Stuttgart1874,
Herzberg 188t), Nordlandsgesohieltten (Jena
1875), '
rfrïr. Emslandsgeschichten (Lpz.1882),
Diezlzzldïst
zrï:r(1883),Lieb '
d
zw4 Lönder (Dïisseld.1885),KnrzeA'
rzt
ï/l/ïsgezl(1889en1890),
Juvt
g vl/tzrïch: Braut(Berl.1890).

ë

-'
r

Dlxco

z7
'7-1, zeldenfamiliegewi.is
ofbi
jtroepen,zooals
andere wilde hon-

.

deyj;vroegerjaagde
de kangoeroe en anderede
D in'tbijzonder
wilde dieren van
Australië;thansis hijzeer gevaarlijk voor
de kudden; de gewone huishond iegt een
instinctmatige antipathie tegen den dingo aan

den dag en vervolgt hem verwoed; hijis
even listig en taai van leven als de vos; de
kolonisten trachten hem opelkewijze,vooral
door vergif, te verdelgen; de intoorlingen
houden hem veelvuldig a1seen waakzaam,den

vreemden zeer gevaarlijk huisdier. nemen
hem mede op de jacht opkleinabuideldieren
en zouden de jonge dingo's tam maken,
d
oor ze biihun vrouwen te laten zuigen.ln
pl
Q
-nder of Dender.Rivierin Sennaar,komt den laatsten ti
jd is de D.veelvuldig in dier-

van de westhelling van Abyssinië,uit deten
w. van het Tanam eer gelegen bergen,loopt
eerst w.,daarna n.w.,en mondt na een loop
van 400 km. beneden Aboe Sakra in de
Bahr-el-Azrak.
D indorr,tW ilhel
m)Duitsch hellenist,geb.
en overl. te Leipzig, 1802- 1883, arbeldde

gaarden gekomen.M en houdt het voorzeker,
dat ditdier eenm etden mensch naarAustralië
gekomen en hier verwilderde hondesoort is.

IlingolEn4, Dingolfngen.1) Ambtin het

beiersche regeeringsdistrict Neder-Beieren
22.177 inw , 33 gem ,waaronder eene stad.
,

2)Hoofdpl.van het ambtD.
,30km.n.o.van
meest samen metzijnbrqeder,LudwigAugust Landshut, aan delsar,waaroverheen eenbrug
D.,geb.en overl.te Lelpzig,1805- 1871.
van 144 m. lengte m et 11 bogen isgebouwd;
Biner,de hoofdmaalttid van den dag,mid- in 1900:3299 inw .
dagmaal;dêneeren.
.middagmalen.

Dingstede.Gehucht aan hetM eppelerdiep,

Dingw all.

-
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Dinornis.

gem.M eppel,Drente,vormtmetdeomgeving ambt Vechta, 15 km. z w. Vechta, 4000
een enclave van 40 bunder oppervl in de inwoners.
Overi
jselschegem.staphorstenW anneperveen. D ino @@: in saamgestelde natuurwetenDingwall. Hoofdstad van het schotsche schappeli
#
jke namen,voornameli
jk van uitgegraafschapRoss,91km.n.w.van Inverness,aan ko
stomt
rveva
n nrede
uzinh,
endieren, zooveel als reuzen-'
den achtergrond der Cromarty-Firth,in1001:
vreeseli#
jk,reNveldig.

5219 inw ;visscherij'
:de havenwordtweinig

Dino.Tijdgenootvan Phillppusvan Mace-

bezocht; D zendt met W ick en vier andere donië. schri
jver van een verloren gegane
steden éen afgevaardigde naarhetparlement. geschiedenis van Perzië, door Plutarchus

Diniz da Cruzee Silva. (Antonio)Portug. geraazpleegd voor zi
jn geschiedenis van

dichter,geb.4 Juli1731teLissabon,studeerde Artaxerxes.
te Coim bra in de rechten, was advokaat te
Dinoceras, reuzen- of schrikhoorns, geCastello-de-Vide,bekleedde daarna v>n t776 slachtvan voorwereldltjke Zoogdieren,type
tot 1787 een betrekking te Rio de Janeiro, van de fam . der Dinoceratidae, bevattende
hield zich daaropvierjarenteLissabon op, reusachtige dieren met aan het voorhoofd .
werd in 1791 naarBraziliegezondenenoverl.
hier 5 Oct.1799:D.,een dermede-oprichters
Van het academisch genootschap rArcadia
l
Ulysipponense'')dat zich ten doel stelde een
#
w edergeboorte der portug. letterkunde te
bewerken, schreef meer dan 300 sonetten,
*:
vele eclogen,canzonen, eligiën,epigramm en
*
enz-;bovendien een grooter dichtwerk :,,Qe1

daantewisselingen van Brazilië'',een blijspel:
O plsp keroismo en meerdere Lundels pindarische oden;zijnmeesterwerk ishetheroïschkomisch epos 0 Hyssope, dat hi
j tusschen
1760-1774 dichtte;hijvolgthierinBoileau's
Lutrin na.
Dilliz (Julio)Pseudoniem van den portug.
romanschrijver Joaquim Guilherme Gomes
Coelho,gek.14 Nov.1839 teOporto,bezocht
hetpolytechnicum in zijngeboorteplaats,was
van 1867-71 hoogleeraar in de medici
jnen
aan de heelk. school te Oporto, en overl.
12 Sept.1871;zi
jn eerste werk,tegeli
jk zi
jn

Dlxocxl
tAs.

drie paar hoornachti
ge protuberansen; zàj
hadden m instens de grootte der tegenw.
aziatische olifanten, een lange hals,en ver-

mo
edelijk geen tromp.
Dinoeeratidae.Familie van perissodactyle
zoogdieren,bevattendedegeslachtenDinoceras

Tenoceras,Eobasileus,Elachoceras;overbli
jfs
e
l
e
n
z
i
j
n
a
l
l
e
e
n
g
e
v
o
n
d
e
n
i
n
d
e
n
mi
d
d
e
nmeesterwerk,w as een dorpsgeschiedenis vol eoceenvanW yomingenColorado,N.-Am erika.
afwisseling in handeling en karakters, en

D inoerates.Zie Beeldhouwkunst.

getiteld: Aspupillas (fp Senhor A6ïfpr (1866, Dinornis.Naam doorden engelschennatuurook dl.6 der te Leipzig uitgegeven Collecçâo vorscher Owen gegeven aan eengeslachtvan
de llffpz.
- portuguezes); verder Una familia
ingleza,(schetsen van het burgerli
jk leven in
de stad Oporto,1867),.
z
1.molgadinltadeCt
zzltfeiaes (blikken in hetleven van den portug.
landadel, 1868), Os Fdalgos da casa mourisca
(1872),Serôes dawrpzh
/zlcftx(Oporto 1870)enz
Dixlkas Afrik. negervolk,omstr.400.000
zielen sterk,woonachtig aan deBahr-el-Abiad
en haar nevenrivieren, tusschen 6- t20 N.B.:
hetbestaatuitmeerdere onafhankel stammen.
Dinkel.Linkerzi
jrivier van de Vecht,ontspringtin denkreitsAbausvanhetpruis.regeerl
ingsdistrictMûnster,betreedtbenedenQronau

de nederl. prov Overi
jsel, loopt hier langs
Losser,Lutte en Denekamp,keertbovenLage
weer op pruis.grondgebied terug,en mondt
uit beneden Neuenhaus,na een loop van 75
km.,waarvan 40 in Nederland.ln 1901werd
de bovenloop in Duitschland uitgediept en
verbreed,tengevolge waarvan de wateraanvoer zoo sterk toenam ,dat in Dec.van ge-

Dlxonxls.
noemd jaar de omgeving vandeD.inTwente
geheel onder water werd gezet.
Dinkelsbiibl.1).Ambt.in het beiersch re- reusachtige vogels,die niet konden vliegen,
geeringsdistrict M ittelfranken, 24.000inw.,63 en wier beenderen in Nieuw-zeeland,opeengemeenten,waarondez eene stad.2).Hoofdpl. gestapeld is beenderenholen,gevonden zi
jn:
vaù het ambt D.,36 km. z.w.van Ansbach, men onderscheidt 17 of 18 soorten, waarvan
3 km . van de wtirttemb.gem. aan de W ör- de grootste 31/2meterhoog is;behalvebeennitz,4575 inw.
deren heeft men van datgeslachtook yeeren,
Binklage.Qemeente in hetOldenburgsche stukken huid en gave eieren gevonden.Ver-

Dinosauri.
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Dinslaken.

moedelijk had dit geslachtnog in hetti
jd- Duitscllland gevonden overLlijfselen, geduperk van den mensch levende vertegenwoor- rende de jura- en wealdenperiode verbreid
digers.
over het toenmalig westelijk Europa; het
Dinosauri. Familie van voorwereldlijke dier had een lengte van 19-13 m .Van het
hagedissen,die tot de nlerkwaardigste dier- geslacht Hyael
osauruszi
jn tot dusverre alleen
vormen behooren waarvanhetpaleontologisch overbli
jfselen gevonden inEngeland(wealden
onderzoek het vroeger bestaan aan het licht terreinen);bi
j de hiertoe behoorendesoorten
heeft gebracht; ten opzichte van de deelen zi
jn de tanden betrekkeli
jk kleiner dan Lij
die het geraamte uitmaken behooren de tot het vorige geslacht,en voorzien van stompe,
deze groep gerekende dieren tot de volko- niet zaagsgewi
js getande randen, en eindimepst bewerktuigde onder de kruipende gende in een mede stompe spits; dit heeft
dieren; zi
j komen het meest de zoogdieren het verm oeden gewekt, dat dit geslacht zich
nabij;zijonderscheiden zich van alleandere niet uitsluitend m et vleesch,m aar ook lnet
kruipenle dieren door het bezit van een planten voedde;tot de meest in het oogvalheiligbeen, datuitvijfofzes onderling ver- lende kenmerken behoort ook nog de aangroeide wervels is saamgesteld; dit is een wezigheid van een reeks op den rug geplaatkenmerk hetwelk onder de nu levende vier- ste,beenige,plattespitseplaten,waartusschen

voetige dieren alleen bi
j de zoogdierenvoor- waarschijnlijk een kam wasuitgespannen:de
komt; dat der overige 'hagedissen bestaat
slechts uit een of twee wervels;dit grooter
getal van heiligbeenwervels staat in verhouding tot de forscher ontwikkeling der ledem aten, die door hun geheele maaksel het

bewijs leveren dat zijaanophetlandlevende
dieren hebben toebeàoord;verderherinneren

huid was bedekt.metrondachtigeofelliptische
schilden.Een ander merkwaardig geslachtis
Iguanodon, waarvaa menove
sl
rebclht
i
jfselee
nn*soort?
I.
Aftozf:l/ïï, kent, wier
ln VrlJ
aanzienlijk aantalworden aangetroien in het
wealdenterrein van z. o.Engeland;detanden
van dit dier verschillen door hunnegedaante
van die van alle andere knagendedieren.met
uitzondering alleen van die der nog in ZuidAmerika levende lguanen,dieren die hoogstens een lengte van 1.
8 meter bereiken,of

de beenderen door hun vorm,de sterke uits
sl
,
het i
bteeterks
ekekle
ijk
nwendige mergkanaal en de
korte voeten, aan die van de
hedendaagsche Dikhuidigen, wier plaats de
D.gedurende hetsecundai
jks1/1pvan den lguanodon;detanden
reti
jdvakinnamen; nauweli
a
aakseldat zi
jniet,zooals hebben n.l. een spatelvormige kroon,welks
on
od
ker
beli
jt
khtan
us
itodpithmet
landlevendehagedissen, randen zi
jdelings getand zi
jn;zi
j waren gemetsterk gebogen pooten liepen,waarbijde plaatst in tandkassen of tenminste in een
buik bijna over den grond sleept, maar dat tandgroeve;door het gebruik sleet de kroon

zijintegendeelhunneledematenlneergestrekt af,op dewijze zooals bi
j zoogdierenveelvulhielden en dus ook in dat opzicht lneer op di
g, lnaar bi
j andere kruipende dieren nimzoogâieren geleken; de geledingsvlakken der mer voorkomt; hieruit reeds bl
i
jkt datde
wervelszijn platof eenigszinshol,deribben Iguanadon e0n plantetend dier WaS. Het
door twee takken de een aan het wervel- maaksel der overige deelen van het skelet
lichaam,de ander aan het dwarseuitsteeksel echter toontduideli
jk aan,dat de lguanodon
gellecht;in lichaamsgrootte (tot 30 meter) geen lguaan in het grootwas;van den scheovertrofen de D.de grootste landdieren van del is alleen de onderkaak bekend, die otnstreeks 1.3 m eter lang was; in het voorste
hettegenwoordige ti
jdperk.
Uit het verschillend maaksel der tanden deeldaarvan stonden geen tanden,zoodatzij

n dit opzicht geli
jken op sommige hedenblijktdat sommige soortenroofdieren,andere i
plantetende dieren waren ; onder de thans daagsche Tandeloozen;hetheiligbeen bestaat
levende hagedissen, behoorende tot de on- ui
t vijf,bi
j oude individuen uit zesonderling
derorde der Athecodontes,komen w elis waar vergroei
de wervels.Vooralzi
jn het de been-

derenderledematenwaaruittotde zwaartevan
het lichaam ,dat daarop rustte,besloten kan
worden; door hunne reusachtige afmetingen
jke tandkas- overtrefen zi
j die der zwaarste olifanten;de
staan steeds hetzi
jin afzonderli
orste ledem aten waren iets korter dan de
sen,of(geslachtIguanodonjineentandgroeve, vo
en de tandwisseling geschiedde opdergel
ijke achterste; een der gevonden opperarmbeenderen heeft een lengte van 0.9 meter en een
wi
j
z
e
a
l
s
b
i
j
d
e
kr
oke
d
i
l
l
e
n.
Van de tot deze groep gerekende geslach- omtrek van 0.
5 meter; het di
jbeen bereikt
ten zijn sen drietaldoorde talrijker gevon- een lengte van 1.4 meter en een omtrek van
soorten voor wier tanden door hun vorm
eenige overeenkom st hebben m et die Van
verschillende D., doch de tanden van deze

jn11/:
den overbli
jfselen volkomener bekend ge- 70 c.m.,de scheen- en kuitbeenderenzi

worden als de overigen. Het geslacht rneter lang; een middelvoetsbeen heeft een
Megalosaurus wordtgekenmerktdoordewi
jde lengte van 60 c.m.,en is dubbel zoo dik als
tandkassen, waarin iauw achterwaarts ge- hetzel
fde been bijeen olifant,de achtervoekromde, saamgedrukte, spits toeloopende ten waren drievingering;hetwordtook waartanden staan; deze tanden kunnen slechts schi
jnlijk geacht datde Iguanodon een korbehoord hebben aan dieren, die zich met ten hoorn ophetvoorhoofd droeg;een derge-

vleesch van anderedierenvoeddenenzi
jnzoo vonden overbliifselen heeft men althansa1s
geplaatst dat de eenmaal daarmee gevatte zoodanig aangem erkt.Zie ook Brontosaurus,
prooi niet weder kan ontsnappen ;de soort Allantosaurus.
M egalosaurun Bucklandi is het best bekend,
Dinslaken. Stad in de kreits Ruhrort van
en wasbli
jkensde vele daarvan opverschil- het Pruis.regeerings-district Dïisseldorf, aan

jn Oberhausen- Emmerich,4000 inw.
lende plaatsen in Engeland, Frankri
jk en de li

Dintel.

- 2107

D ioeles.

Dintel.Rivier in N.-Brab.,de benedenloop
van de Merk,m ondt uit in het Volkerak.
Dinteloord of D.ex Prinsland. Gem eente
in N--Brab.(arrond Breda,kanton Zevenber-

(vandaarzi
jn bijnaam Coccejanus)naarRome
terug, waar htj bijhem en zi
jnen opvolger
Traganus in hooge gunst stond. Na een kort
verbli
jfil1zijnegeboortestad (100n.C.)keergen),aan hetVolkerak,naardelandzijdebe- de hijnaarRome terug en stierfdaar,onzejne nogbestaandeuitstekenl
le
paald door de gemeenten Fi
jnaart,Oud-en ker wanneer.Zi
Nieuw Gastel en Steenbergen, beslaat een redevoeri
ngen (80 in getal), eigenli
jk lneer
jsbeoppervlakte van bi
jna 6000 bunders,vooreen verhandelingen op het gebied van wi
groot deel polderland, sinds het begin der
17deeeuw aan het water ontwoekerd;de gemeente telt 3100 inw ;hoofdmiddel van bestaan landbouw,voorts eenigeindustrie!
'kiesdistrict Zevenbergen;personeele belasting 8e
klasse. De kom der gemeente,het dorp D.,
ook wel Prinsland geheeten,telt een r.-kath.,
een herv.en een geref.kerk:hetdorpisfraai
gebouwd en ontstond sinds de drooglegging
der polders,die de gemeente uitmaken.

Dinther. Gemeente in N.-Brab. (arrond
's Hertogenbosch, kanton Veghel),omgeven
door de gemeenten Heeswi
jk,Heesch,Nistelrode,Veghelen Schijndel,ruim 1860 bunder

geerte en zedekunde,zi
jn metveelsmaak un
in een zuivere taalgesteld.- Zijnkleinzoon,
zie volgend artikel.

Dio Cassitl: Coeeejanue,geb.te Nicaea

in Nicaea in 155 n C.,stamde af van een
senatorische f'
amilie en ontving een zorgvul-

dige opvoeding. Op ri
jperen leelti
jd trad llij
(186- 19% te Rome a1s redenaar op, wel'
t
l
senator,later praetor (t94) en bestuurde on-

der Macrinus (2t8) Pergamum. Later bekleedde hi
j llet consttlaat,bestuurde achtereenvolgens Africa,Dalmatië en Pannonië en

bracht de lalttste jaren zijns levensin Campanië door,nadat hijmet lnoeite doormede-

werking van Alexander Severus den toorll
der praetorianen ontkomenwas,die hi
j door
zi
jne strenge tucht verbitterd had. Door ee11
droomgezicht daartoe opgewekt, ondernam
sc
va
ntel
de
h
i
jhie
dde
e nsiasme
ns
ling eener rolneinsche gebesteedde
stichting der stad af en
aan di
en arbeid 22 jaren.Zi
jbevatte 80 boeken in tientallen afgedeeld,en
W aS Z00 bewerkt,dat t
le gebeurtenissen van
lvers ttj
welk jaar Albertus,heer van D:goederen des schri'
dvak het uitvoerigst behanaan de abdi
j van Bern schonk;ln 1398 en deld werh.Daarvan bestaan nog afgezien van
1512 werd hetdoor deGelderschenverbrand; enkele leemten, boek 37- 59, en van de
de r.
-kath. St. Servatuskerk heefteen vri
j overige m eer of min uitvoerigebrokstukken;

groot, bllna alles diluvlsch zand,en in llet
uiterste z en z-w.langs de A,beekklei; de
gemeente bevat het dorp D.,een deelvan het
dorp Vorstenbosch, en de buurten Hekkenhoek, Doodenhoek. Beugt, Heilaren, Loosbroek, Donk en Hazelberg, tezam en met
1660 inw.;hoofdmiddelvan bestaan landbouw;
kiesdistrict Veghel; personeele belasting 9de
klasse.Het dorp D.bestond reeds in 1196,in

ljn den oroote
h
oogen toren;eriseen parochialemeis
jes- het vervolg tot op Constant'
school,gevestigd in het y,luiefdegestichtk
t,en is natuurli
j
k
v
a
n
l
a
t
e
r
e
n
t
i
j
d
,waarschijnli
jk
onder leiding van de zusters van Veghel.
v
a
n
e
e
n
c
h
r
i
s
t
e
n.
C'
s
t
a
a
l
e
n
s
t
i
j
l
z
i
jn
Dinw iddie. County of district van de N.-

zuiver, dikwijls welsprekend, hier en daar
Amerik. staat Virginië, 529 (()Eng.miilen echter ook zwaarm oedig; de stof is m et
groot, 14.000 inw.; hoofdplaats Dinwihdie nauwgezetheid en waarheidsliefdebehandeltl;
Court-House.
hij schijnt vooral Polybius zich als model
D inxperlo. Gel
neente in Gelderl.(arrond. voorgesteld te hebben,dien hàjin de beoorArnhem, kanton Terborg), grenzende aan
Pruisen en aan de Nederl.gem eenten Gendringen en Aalten,ruim 1350 bunder groot,
bevat het dorp D.en de buurten Heurne en
Beggelder,tezamen met 2650 inw.;hoofdmiddel van bestaan landbouw, voorts eenige
industrie: kiesdistrictDoetinchem ;personeele
belasting 9de klasse. Het dorp D.,onmiddel-

deeling der gebeurtenissen en llare oorzaken

navolgt, zonder hern echter te kunnen nabi
j
komen.
Dioeles,1)zoon van Orsilochus,kleinzoon

van Alpheus,beheerscher van Phere in M essenië wiens zonen Cretho en Orsilochus meê

Troje trokken. 2) Vorst in Eleusis,z
Demeter, 3) Dichter i/h oude attische bli
jli
jk aan de grens met Pruisen,en met het spel,waarschi
jnli
jk uitPhlius,van wien 3of
pruis.dorp Suderwick samenhangende,heeft 4 titelsvan stukkenbekendzi
jn.4)Syracuser,
eene fraaie herv.kerk.
Dinxterveen of Dingsterveen,buurt in de

gem.W auneperveen,Overi
jsel.

naar

die in den peloponnesischen oorlog zich aan
een barbaarsche behandeling der gevangell
Athenel's schuldig maakte, ook bekend a1s

pioeees, diocese,zie Bisdom .
de vervaardiger van een wetboek;hijleglle
Diobolon, dubbele obolos,grieksch geld- den grondslag tot een demokratische staatsstuk van 10 lepta.
regeling, waarbi
j hij bepaalde, dat om de
Dio Cllrysostomus (Joeeejahus, geb.te staatsam bten gelootzou worden.Naeen onge-

Prusa in Bithynië, uit een aanzienljk ge- lukkigen oorlog tegen de Carthagers (409)
slacht, m et zorg opgevoed,legde zich eerst werd hi
j door zi
jn tegenstander Hemocrates
op rhetorische, later op philosophische stu- ten val gebracht en ging in ballingschap.
diën toe,waarin hi
j deleerderstoïci
jnenwas Tengevolge van het overtreden eener door
toegedaan. Onder Domitianus hield hi
J zich hem zelven gemaakte wetsbepal
ing,zou hi
j
een korten ti
jd te Rome op, werd echter door eigen hand ziin omgekomen 5)Diocles
spoedig door hem uit de stad verdreven, van Carystus op zuboea,beroemd arts,nog
doorkruiste daarop de Donaulanden van het ti
jdgenootvan Aristoteles.Vanzijneschriften,
romeinsche rijk, en keerde bi
j de troonsbe- die dikwi
jls door Galenusen Plinius aangeklimming van zi
jn vriend Coccejus Nerva haald worden,zi
jn slechtsbroltstukken over.

Dioeletianus.
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Dioeletianus,oajusAureliusValerius,regeerde over hetromeinscheri
jk van284-305.
Naarzijne geboortestad Dioclea in Dalmatië,
heette hijeigenli
jk Diocles,was van lage afkom st en klom van gewoonsoldaatonderPro-

bus op totstadhoudervanMysië,totdathi
j17
Sept.284 door het leger tot keizeruitgeroepen werd. Na zi
jne mededingersen tegenstanders overwonnen te hebben en na het
bedwingen der Bogouden in Gallië,nam hij

biogenes.

Sicilië!leefdeonderJuliusCaesaren Augustus.
Van zlg
.n levensloop weet men alleen dathi
j,
Om het tooneel der geschiedkundige gebeurtenissen te leeren kennen,verrereizen onder-

dat hij zich meermalen te Rome
op
eld.
nds
ee
nrwelgeordend overzichtwil
hi
jhide
rele
ve
de
nam , 0n

kregen historische kennis in

een algemeenegeschiedenisbi
jeenvoegen.Gebruik makendevan dehulpmiddelen dieRome
hem bood,schreefhi
jin 30 jaren 40 boeken,
Maximianus als medehelper in de regeering die de geschiedenis van den mythischen ti
jd
aan en benoemde hem ia 286 tot augustus. aftot aan hetjaar60 V.C.omvatte.Daarvan
Zoo gelukte het hem,door diens m edewer- zi
jn bewaard gebleven,boek1- 5,mythologie
king, de vijanden op de w.grenzen van het en oudste geschiedenis der oostersche volken
rijk te overwinnen,terwi
jlhijzelfin Let o. en Grieken,en boek 11- 20,van deperzische
de Perzen tot den vrede noodzaakte. 0ok oorlogen (
480) tot aan deoorlogen deropvereenigde hi
j Dacië weder met het rijk. volgers van Alexander den G.even voorden
Beide vorsten namen in 291 nog 2 medere- sl
ag bijlpsus(302),enbuitendienaanzienliike
genten aan, Constantius en Galerius, en ver- brokstukken. - De behandel
ing is in ltet
deelden het ri
jk ender elkander, ofschoon mythische deel ethnographisch,later annaiisDiocletianus de opperheerschappi
j aan zich tisch,van daar is desamenhang slechtsuiterhield. ln 297 bedwong hi
j een opstand in lijk, zonder een diep inzichtin de oorzaken
Egypte en strafte deEgyptenaren streng,terw!Jl Galerius na een eerstongelukkigen veldtocht,in een tweeden da Perzen versloeg en
hen tot een voor de Romeinen voordeeligen

en gevolgen dergebeurtenissen.In plaatsvan
een scherpe karakterschildering van volken
en personen,geefthi
j meestalslechts enkele
trekken en zekere eigenaardigheden. Zonder

vrede noodzaakte. Tegelijker tijd legdeDiocletianus ter beveiliging der oostelijke provinciën vestigen aan.Om hetfeestzijner20k
jarige regeering te vieren,begafhijzichnaar
ome, doch maakte zich door zi
jne gierigheid bi
j het volk gehaat, weshalve hijde
stad,welke hijnimmerbijzonder goedgezind
was geweest, weder verliet: om naar zj
ijne
gewone residentie Nicomedië te gaan (3 4)
Eene zware ziekte die hem op reis Overviel,
lichamelijke (volgens Ohristen-schràjversook
geestelijke)zwakheid brachtenzijnreedslang
gekoesterd plan,om afstand te loen,totriijheid. Hi
j deed dit1 Mei305 te Nicomellë,

poëtischen zin huldigt hi
j in de mythologie
heteuhemerisme(z.Euhemerus).Zi
jnegeloofwaardigheid is afhankeli
jk van de gebruikte
bronnen,wierverscheidenheidzelfsnietzelden
in taalen sti
jldoorstraalt,doch diem en met
geene zel
terheid kan opgeven. Ondanks al
deze gebreken bl
ijftzijn werk voor vele afdeelingen der oude geschiedenis hoofdbron
en vooral i
n cbronologisch opzichtbelangrijk.
Diodotqs,1)geschiedschri
jveruitErythrae,
wiens (verloren)dagboeken van Alex.denG.
door Plutarchus en Diodorus Siculus zi
jn gebruikt geworden. 2) Stoïsch wiisgeer van
groote geleerdheid, leeraar van Uicero (na-

meli
jk in de dialectica), in wiehs huis hi
j
leefde en stierf(59 v.C.)endienhijdaarvoor
ook toterfgenaam vanzi
jnvermogen(t00,
000
sestertiën) maakte. Hoewel hij op hoogen
ouderdom blind werd,bleefhi
jfoch onafgeziine mederegenten hem, ook nog na zi
jn broken zi
jne studiën,voortzetten.
Diogenes, uit Zeus geborene, een naam
afstand van den troon, eerden,zoo weinig
achtten hem de Christen-schri
jvers, vooral die in de oudheid meermalen voorkomt;de
ter oorzake der vervolgingen derChristenen, merkwaardi
gste zijn:1)D.vanAppolloniaop
welke op aansporing van Galerius op zi
jn Creta, volgeling éer oudste zoogen.ionische
lasthadden plaats gehad ;ook deheidensche wi
jsgeerigeschool,eenigszinsjongertijdgen.v.
schrijvers berispten zi
jn oostersche trotsen Anaxagoras,schri
jver vaneenverlorengegaan
Prackt bij plechtige gelegenheden, en het werk,hetwelk melding maaktv/dberoemden
volk beklaagde zich over den druk der be- meteoorsteen diebi
jAegospotamosneervielen
jn. Hij
lastingen die onder zijn bestuuraanzienli
jk dus na 465 v.C.moetvervaardigd zi
liet de regeering aan ZiJ
'ne oude en twee
nieuw benoemde mederegenten over,en trok
zich terug op zt
jn landgoed bijSalonae in
Dalmatië,waar lliJ'zich vooralm et tuinbouw
bezig hield; hi
j stierf in 3t3.Zoo zeerals

werden opgevoerd.

nam evenals Anaximenes de lucht tot grond-

Dlodati.(Johann) Hervormd godgeleerde, stof aan,waaruithijalle verschijnselen inde
geb.6 Juni 1576 te Genève, werd hier in natuur,ookdenmenschel
i
jkengeestalleiddeen
1609 hoogleeraar, overl.3 Oct. 1649; op de waaraan hij een levende,denkende en schepsynode van Dordrecht stemde hii tegen de pende kracht toeschreef.
Arminianen;hii vertaalde den bljbelin het 2) D. van Babylon, uit Seleucia aan de
italiaansch (160b)en in het fransch (1644). Tigris,stoïsch wi
jsgeeren leerling vanChryDiodorus, 1)met den bijnaam Cronus,uit sippus, van wiens leerstellingen hij weinig
Iasus in Carië,een volgeling der m egarische afweek.0m het hoog aanzien waarin hija1s
wi
jsgeerige school, leefde aan het hofvan hoofd dezerschoolstond,werd hi
jinhetbePtolemaeus Soter en was beroemd a1sdialec- roemde gezantschap m et den academischen
ticus.2)D.uitTyrus,een peripatetischwijs- wijsgeer Carneades en den peripatetischen

eeer, leerling en opvolger van Critolaus en Critolaus, in 156 v.C.naar Rome gezonden.
het zesde hoofd van deschoolvan Aristoteles. wat tevens de eerste gelegenheid was,dat

3)D.,met denbi
jnaam Siculus,uitAgyrium op de Romeinen met de grieksche wijsbegeerte

D iogenes.
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kennis maakten.ln zi
jne hoofdstudie,de dialectica, was Carneades weder zi
jn leerling.
Zi
jne talrijke schriftenoververschillendevakken zijn alle verloren.
3) b.Cynicus,geboren te Sinope aan den
Pontus Euxinus in Paphlagonië,404 v.C.,de

beroemdste dercynischewl
gsgeeren.Toenzijn

vader, lbesias,wegens hetm aken vanvalsche
munt verdreven werd, vluchtte D. met
he
bem
dennaar Athene, alwaar hijna dringende
door Antisthenes alsleerlingwerd aan-

genomen.Nietalleen ontwikkelde hij deleer
zijns leermeestersmetdemeestegestrengheid,
maar zelfs,vooralin de practisch toepassing
overschreedhijhaar ingeengeringemate.Vr!J
te willen zijn van behoeften dreefhi
j tothet
uiterste en maakte zich daardoor,hoewelhi
j
juistn.vrtjheidenonafhankeli
jkh.streefde,slaaf
zàjnervri
jwilligeontberingenenzelfbeproevingen.Overdagslenterdehi
jzonderschoenen,zon-

D iom edes.

leefde te Athene, waarschijnlijk in de 2de
helft der 2de eeuw n.C., schreef een werk in
10 boeken, wel slechts een eenigszins orde-

loozecompilatieendikwi
jlsweinignallwkeul'
ig
en critisch,doch ove/igens,uitgezonderdzi
jne
voorliefde voor Epicurus,vri
jonpartijdig,een
hoofdbron voor vele onderwerpen uit de geschiedenis der oude wijsbegeerte,en vooral
van veel waarde, omdat het talri
jke brokstukken bevat uit werken die overigens verloren zi
jn.Het werk was eigenli
jk bestemd
voor eene geleerde rom einsche vrouw,Arria.
De tekst is waarschijnlijk aanmerkeltik vervalscht.
Dioieus,tweehuizig,in de plantkunde benaming voor planten met diclinschebloemen,

bi
jwelkedemannelàjkeenvrouwelijkeorganen
op verschillende individuen voorfomen;zoodanige bloemen hebben alle gewassen,welk'
e

Linnaeusin de 2zste klasse vanzijnplanten-

der m antel, met een langen baard,een stok stelselteza-ambracht.
in de hand en een knapzak op den rug over
Diolnedea?zie Albatros.
de straten en pleinen van Athene rond; des zieDi
omrceude
s.. 1)2Z
)O0n Van Aresen Cyrene,
He
les
Zoon van Tydeus,waseen
na
Z
c
h
t
s
s
l
i
e
p
h
j
g
e
wo
o
n
l
i
j
k
i
n
d
e
s
t
o
a
v
a
n
eus,zoodat biJ zich wel eens uitliet,datde der Epigonen (zie Adrastus). Na den tocht

Atheners hem een prachtig verbli
jfhadden
laten bouwen:ook sliep hijwelineenaarden
vatofmisschien juister in eene hutvanklei
welke de Atheners spottenderwi
jze een vat
noemden.Op een reis naar Aegina,werd hi
j
door Z00r00VerS lgevangen genom en en naar
Creta gevoerd; toen hij hier als slaafzou
verkocht worden, vroeg men hem wathi
j
kende waarop hi
j antwoordde: menschen
gebieden, en den heraut bevaluit teroepen :
ofiem and een heer koopen wilde. X eniades
van Corinthe kocht hem en droeg llem de

der Epigonen neemt llijalskoningvanArgos,
oovolger van zijn grootvader Adrastus,(leel
aan den trojaanschen oorlog ingemeenschap
metzàjne trouwe wayenbrcedersSthenelusen
Euryalus. Voor Trole is hi
j,bi
j afwezigheid
van Achilles,in den strijd en in den raadde
moedigste van allen, die m et onversaagde
dapperheid,door Atllene ondersteund,steeds
onvervaard zich zelfs niet ontziet om joden
aan te vallen. W anneer de orieken in den
slag vluchten,geefthildooreenkoenen aanval
op Ilector den verloren slag een gunstige
wending en wordt slechts door den bliksetll
van Zeus,dievoorzi
jnevooruitsnellendepanr-

opvoeding zijner kinderen op.Sedertleefde
hi
j 'swinters te Athene,deszomersteCorinthe; hier ontm oette Alexander de oroote den peerschiet,teruggedreven:hi
jbiedtzich
hem eensin hetCraneum,vanwienhijslechts het eerst aan vool een naclptelijken verkende gunst verzocht, dat hi
j hem een weinig ningstocht, verlaat m et Ulysses het leger,
uit de zon zou gaan,waarop de koning het doodt den trojaanschen verspiederDolon en
bekende gezegde zou geuit hebben:,,ware overvalt den thracischen koning Rhesus in

ik Alexander niet,ik zou wenschen Diogenes z
Uijnlegerplaats.volgensdesage,roofdehijmei
te zi
jn''. Plato noemde hem den razenden lysses het beeld van Pallas,het palladium,

Socrates;toen D.eens in Plato'swoning met ui
t Troje,terwijlzi
j dooreenonderaardscllen
bemorste voeten over de kostbare tapi
jten gang in den burcht drongen en de wachters

liep en daarbijde opmerking maakte,dathi
j
den hoogmoed van Platovertrapte,antwoordde
deze, ja, maar meteen anderen hocgmoed.
Ztin leer heeft hi
*
jniettheoretisch ontwikkeld: vandaar waarschi
jnli
jk dat hi
j geen
werken heeft nagelaten; zi
jn geheele wi
jsbegeerte bestond in zijnelevenswi
jze.Dieper
onderzoek verwieep ài
j, geen belang stelde
hijindezedelijkebetrekkingenderburgerlijke
maatschappi
j;hi
jwasongevoeligvoorfamiliebanden. Dit is ook de reden,datzijn leven

dood sloegen.LaterbrachthijhetnaarArgos,

ofDemophon ontroofde hetùem bijeen landing in Attica. Na de inneming van Troje
keert hij gelukkig naar Argos terug.Over
zijne verdere lotgevallen bestaan bi
j delateren verschillende verhalen,Toen htjhi
jzi
jne
tehuiskomst zi
jne vrouw Aegiale ofAegialia,
(kleindochtervan Adrastus) in overspeligen
omgang aantrof m etHippolytus of Cometes
of Cyllabarus, verliet hp,'tzi
j vrljwillig,'t
ztj doorhet overspelige paarverdreven,het
vooral rii
s aan anecdoten en geestige of land en trok naar Aetoli##k i
e,hetvaderlandzi
jns
bi
jtende antwoorden;een der meestgepaste vaders Tydeus,waar zi
jn grootgaderOeneus
daaronder is dat,wathi
j aan een tyran gaf nog leefde.Dezewasdoorzi
jnbroederAgrius
op de vraag,uit welk metaalmen standbeel- van den troon gestooten. Diomedes doodt
den moest gieten; uit dat,antwoordde hij, den zoon van Agrius, Epopeus en herstelt
waaruit de standbeelden van Harmodius en zijn grootvader in de regeering. (Anderen
Aristogiton gegoten werden.HijstierfteCo- stellen dezen tochtnaarAetoliëtusschen dien
r
inthe, waarschi
jnlijk opln sva
traa
t, in hoogen derEpigonen en den trojaanschen oorlog en
ouderdom ;dââr en in zl
derland werden laten Oeneus me> naarArgostrekken).Op
hem standbeelden opgericht.
den terugtocht naar Argos wordt hi
j door
4) D. van Laërte in Cilicië,grammaticus, storm naar ltalië in het land der Dauniërs

Diom edes-eilallden.
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gedreven,hijondersteuntkoningDaunus(zoon
van Lycaon, brosder van lapyx en Peucetius) tegen de Messapiërs en totloon ontvangt hi
j des konings doehter Euippe ten
huweli
jk en tevensderegeeringoverhetland.
Bi
jEuippe verwekthijDiomedes en Amphinomus. Hi
j sterft in Daunië ofArgos,waarheen hij teruggekeerd was,ofverdwijnt op

Diollyslus.

op zich en liet aan Heraclides hetbevelover

de vloot.Eindeli
jk gelukte hethem ook den
burchttotovergaaf'te dwingen. Toen hijnu
bi
j alle eenvoudigheid en gematigdheid toch
al te groote gestrengheid gebruikte,en inzonderheid toen hij er naar streefde om de

demokratie in eenearistokratiete veranderen,
vonde
de
ge
hoon
r bi
j demagogen weder gemakkeli
jk
een der naar hun genoemde eilanden,Diomehet volk. Door de terechtstelling
deae insulae, gelegen in de àdriatische zee van Heracl
ides verloor hi
jnogmeerdevolksboven kaap Garganum : dââr z0u ook zi
jn gunst.Van deze stemming maaktedeathener

graf zi
jn. Op de oostkust van ltalië zou hij Calippus gebruik;hij smeedde,terwi
jlhijzich
verscheiden steden en heiligdomm en,vooral op sl
uwewi
jzebi
jDionwistintedringen,eene
voor Athene, gesticht hebben :Beneventum, sa
menzwering en Dion werd door hem en
**
@@n binnenkamer verJ
ArgosHippium (Argyripa,Cerpi),
Zl
Jno handlangers irl Zl
en a. De Diomedei campiin Apulië droegen meord (353).
zi
jnnaam.ln ltalië werdhijinvelestedenals Dionaea L. Plantengeslachtv/d fam.der
heros vereerd,te Argyripa,M etapontum enz.
D iom edes-eilanden. Groep van drie
eilanden in de Beringstraat,ongeveer even
ver van de Oostkaap van Azië als van de

Droseraceeën,met slechts eene soort,Dionaea

'musct
àula, het zg.vliegenvangertje (zie Be-

weging der planten, dl. 11 pag 944), een
moerasplant in dewarmeredeelen van Noord-

nw. spits van Amerika,onder 653/40 N.B.; Amerika. vooral in Florda, kelk s-deelig,
Bering zag ze het eerst,in 1728 ; Gwosdew
nam ze in 1832 nader op,waarom deRussen

5 bloembladen,10- 20 meeldraden.
D ione, dochter van Oceanus en Tethys of

ze gewoonlijk Gwosdew-eilanden noemen; van Uranus en Ge, eene Titane, bi
j Zeus

het middelste eiland heet Krusenstern,het moeder van Aphrodite.Te DodonawasDione,
oostelijke Fair-way,hetwestelijkeRatmanow. in plaats van Hera,vrouw van Zeus,en beDiom edon,atheensch veldheerinden pelo- vatte oorspronkel
ijk dezelfde voorstelling a1s
ponnesischen oorlog. ln 410 v Chr werd dedodonaeischeZeusinvrouweli
jkegedaante;
hàj met Leon totbevelhebber dervlootbi
j daar echter het dodonaeische orakel spoedig
Samos verkozen: beiden moesten echter bij door anderen oversclladuwd werd,werd Dione
een opstand in het leger plaats m aken voor geheeldoor Hera van de zi
jde vanZeusverThrasybulus en Thrasyllus.Xa de verwijde- drongen en trad geheel op den achtergrond.
ring van Alcibiades in 407,was hijeen der D ionysia,Dionysus.
D ionysiades, treurspeldichter uit Cilicië,
t
ien dti
oe
ve
ldng
heebi
rj
en.
hen
ennave
de
rko
ove
zen
rwi
nni
deen
een van
Arginusen ten tijde van Alexander den G., onder de
ae pleias opgenomen.
naar Athene terugkeerden en ter dood wer- tragiscl
den gebracht.
Dionyeius, 11de Ou:e,zoon van HermoDiolnedisehe eilanden,Diom edeaeinsulae, crates, :eb 431 v. C., vocht tegen de
oude naam der Trelniti-eilanden.
Carthagers, waarmede Syracuse sedert 410
Dion,een adellilk Syracuser,geb.408v.O., in oorlog was. Door de veldheeren die
zoon van Hipparinus/broedervan Aristomache, Agrigentum verloren hadden aan te klagen
de vrouw van Dionysius,wier dochter Arete wist hij, geholpen door Philistus, hen te
hijhuwde.Reeds vroeg werd hijdoor Plato verdringen en werd zelf onder de nieuwe

voor de wijsbegeerte gewonnen, en stond,
ondankszi
jne vri
jmoedigheid engestrengheid
van zeden ook in aanzien bi
j den ouden
Dionysius. Tevergeefs waren echter zijne
pogingen om op hem ,en later op zi
jn zoon
een gunstigen invloed uit te oefenen. Door
Philistus in verdenking gebracht,werd hi
jin
366 verbannen enging naaroriekenland,waar
hi
j,hooggeacht,indenomgangmetwi
jsyeeren
leefde? totdat de tyrannie van Dionyslus en
de vervolging zijner familie (Arete werd aan
Timocratesuitgehuwd),hem hetbesluitdeden
opvatten, om met zi@
jn broeder Megaclesen
m et Heraclides eene poging te wagen tot
bevrijding van hun vaderland. Met800 man
huuriroepen,scheepten zi
j zich te Zacynthas

aanvoerders verkozen.Na zich en zi
jneparti
j

door het terugroepen der verbanners versterkt en het leger door verhooging van

soldijvoor zich gewonnen te hebben,wordt
hi
j metter zi
jde stelling zi
jneraml
ltgenooten
alleen veldheer; hierop verschaft hi
j zich
een li
jfwacht,trektnaarSyracuseenvorklaart
zich zelf heer der stad, 406. W e1 li
jdthij
eene nederlaag bi
j Gela,zijn legergeraaktin
opstand, doch door afstand te doen van
Himera en Agrigentum verkri
jgt hijvrede.
waarna hijzijne heerschappi
jbevestigt door

het werven van huurtroepen,vooral Calnpaniërs, door het versterken van het deel der
stad,Ortygia geheeten,en doorveroveringen.
Hi
j huwtde dochter van den veldheer Herin op 3 scldepen en werden te Syracuse met m ocrates en na haren dood tegel
ijkerttld
Ar
ocirsitsoma
che.
che
Naz
, uster van Dion,en Doris eene
vreugde ontvangen (357 v.C.). Nu volgen l
langdurige gevechten. Ttlen Heraclides en
6roote uitrustingen (schepen

met 5 ri
jen roelbanken en catapulten)begint
hi
j den tweeden oorlog tegen Carthago,397,
belegertMoteja?dochmoetvoordeovermaeht
van Himilco wigken en naar Syracuse terugtrekken,waar hiibelegerd wordt.lntusscllen
j zick gelukkig,weet de burgers
weer naar Syracuse teruggeroepen. Zonder verdedigthi

Sosis hem verdacht maakten alsof hi
j zell
j
naar de alleenheerschappij stond, begaf hi
ar deLeontipers.
zich metztjne huurlingen na
Doch daar (le 25 strategen nietin staatwaren
de stad te beschermen,werdhi
jindezennood

zucht naar wraalc nam hl
j het bestuur weer te winnen door toegevendheid en gematigd-

Dionysius.
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heid en wortlteindeli
jk gered dooreenepest D. uit M ilete, een der Logographen,leefde
in het leger der Carthagers,396.M ago zet niet lang na 500 v.Chr.;schi
jnthet eerst
den oorlog voori,totdat deCarthagersin 302 beproefd te hebben om de gebeurtenissen
vrede sluiten enTauromenium afstaan.Hierna van den naastvoorgaandenti
jdgeschiedkundig
richt D.zljne aanvallen tegen degrieksche te behandelen.Hijwordtmeermalen verwissteden in Beneden-ltalië,de Crotonlatenwor- seld met
den overwonnen,Rhegium na een beleg van
2) D. van Samos uit den alexandlijnsche
11 m aanden door uithongering totdeovergaaf ti
jd,die een mythologisch handboek in proza
gedwongen,387.ln een derden oorlog tegen schreef en misschien nog andere mytholoCarthago behaalt hi
j eene overwinning op gische en historischewerken,welkedehoofdMago bij Cabalo,is later echter ongelukkig, bronnen Faren voor de eerste boeken van
zoodat deze zi
jne veroveringen behoudt,en Diodorus.
de Halycus tot grenssclàeiding wordt aange3)D.Trax,leerling van Aristarchus,omstr.
wezen. Na het mislukken zijner aanslagen 60 v.Chr.
,schreefde eerstewetenschapli
jke
tegen Epirus en Delphi,beginthi
jeenvierden grieksche spraakkunst, die in haar tegenoorlog tegen Carthago.Eerst is hi
jgelukkig, woordigen vorm vele inlasscllingen bevat
doch zi
jne vloot wordtin de haven vanEryx 4)D.van Halicarnassus,kwam opheteinde
vernield, waarop een wapenstilstand volgt. der burgeroorlogen,omstreeks 30jarenv.O.
,
Kortdaarna stierfhij(367)dooronmatigheid, naar Rome, leefde daar 22 @#iaren,gafwaarofdoorvergiftvanzijnenzoon,ofvanvreugde schijnlijk onderwijs in de rhetorica,en beover eene overwinning op het tooneelin de oefende daarbi
jde romeinsche taal-enlettertrage:ie.Dionysius is in deoudheidheteerste kunde.Behalve eenige slechts btjnaam been voornaam stevoorbeeld derlateretyrannen, kende historische werken, schreef hii een
doch tevens vertoonen zich S0m S betere nei- werk i
n 20 boeken, van de mythiscke gegingen (Darnon en Pythias). Uiti
jdelheiden schiedenis der italische volken tot aan llet
eene ziekelàjke neiging voor hettreurspel, begin der punische oorlogen,waarmede het
wilde hiidichter zijn,zonderaanlegdaarvoor werk van Polybius begint.Bewaard gebleven
te bezièten. Zi
jne gedichten werden door zi
jn de eerste 11 boeken td 3t2 zl.c.(442
Philoxenus vrijmoedig berispt, te Olympia v.Chr.) Dionys.poogtde verwantschap met
llespot; intusschen behaalde hij te Athene, de Grieken,alsookdewi
jsheidderromeinsche
even voor zi
jn dood,met een ireurspetden wetgevers en staatsm annen aan te toonen,
overwinningspràjs. 2) D.de jonge,zoon van' Om daardoor de Grieken hunneonderwerping
den voorgaande bijde locrischevrouw Doris, aan Rome draaglijker te maken.Hijwi
jstop
in zijn jellgd uitwantrouwen verwaarloosd, het bestuur der goden in de geschiedenis,
volgle zi
jn vader op in diens welhevestigde behandelt bijafwisseling oorlogen en staatsheerschappij367 Daar hijvan natuurnochin bestuur en laschtmenigeredevoeringin.Zijn
wreed noch misdeeld w as,hoopte Dion hem oordeelisnietgrondi
g;hijverwartgriekscàe
door Plato de zedeli
jke ziide vanhetkoning- en romeinsche toestanden als ook de verschap teleerenkennenenPlatokwam overom schillende ti@
jden; het ontbreekt hem aan
te beproeven,hier het geluk van een staatte dichterl
i
jke opvatting der oudheid en aan 0e!1
grondvesten op deregeering van eent0tdeugd jui
stbegrip van de eigenaardige,cutlromein'
opgeleiden vorst W elwerd hiimet eer Ont- sche zeden en betrekkingen.H(Jbli
jftevenwel
vangen,doch door vleiers (èhilistus)werd dehoofdbron voordegeschiedenisvanhetoude
spoedig de invloed der weldenkenden ver- staatsbestuurvanRome Daarenboven bezitten
ijdeld. Dion werd verbannen,Plato daaren- wii
*
#van D.rhetorische schriften (decompositi-

lfzzlz),in haar tegenwoordigen vorm
tegen. aan wien D. door een zekere IJVPI
Y one wcr&prz
zuchtiee toegenegenheid gehechtwas,slechts vervalscht of slechts een uittreksel,critischl
'
net tegenzin verwi
jnerd. Ten gevolge van aesthetische geschriften en beoordeelingen
beloften en uitnoodigingen vanD.kwam Plato van Thucydides,Demostbenesen a.,en Brieven
nog eens naar Sicilie
-, loch keerde m et even
5)D.Periegetes.Zàjnvaderlandisonbekend
weinig vrucht, niet zonder mishandelingen (Lharax,Byzantiltm,AlexandriëofLibye)even
en gevaar,in 360 terug.W eldra gaf D.zich als zi.J
'n leeftpd (onder Augustus Domitianus
aan alde luimen en ondeugden der tyrannie of Septimius Severus).lneendichtwerkheeft
over, en de banden zi
jner heerschapkiiver- hiide toen bekende wereld in kuivereen welslapten.Gedurende een tochttegen deE'uca- luidende hexameters beschreven,waarbijhij
niërs keert Dion terug,bezetSyracuse.en ook zich grootendeels aan Eratosthenes hield.
de llurcht moet hem overgegevenworden.D. Lateren maakten van zà
jn gedichtveelvuldig
begeeft zich naar Locri in Italië,heerscht gebrui
k en schreven er verklaringen bi
j.

daar npet dezelfde woestheid, totdat hiiin
346 de heerschappi
j in Syracuse herkrljgt.
De Syracusersintusschen,zi
jne heerschappài
moede, wendden zich tot hunne m oederstad
Corinthe. Timoleon verschijnt en dwingtD.
tot overgave van den blarcht en tot afstand
van de rezeering,343.D.zeiltmetztjnschatten naar Griekenland en leeftlateralsprivaat
persoon te Corinthe,inwerkli
jkeofgeveinsde
armoede en bakrompenheid.
Onder de grieksche schrtjvers die den
naam D.droegen,zilndemerkwaardigsten:1)

Dionysius (portug.Diniz).KoningvanPor-

tuzal, 1279- 1325,geb.0 Oct. 126I,zoon van
Alfonso 111;hijOverl.7 Jan 1325.
Dionysus, Bacchus, Liber, bij de Ouden

zoon van Zeusen Semele,god van den wijx
en den wi
jnbouw,die doorde gavedeswi
jns
'
smenschen hart vervrooli
jkt en zorgen en
kommer verdri
jft en tevensaan hetlichaam
welstand en gezondheid ver,leent.Doorziine
aveworden(
1emenschentotvrooli
jkegezelfigheid en tot een vreedzaam genot des levens

opgewekt,daarom zijn de Chariten,Eros en

Dionysqs.
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Ayhrodite,gaarneinzi
jngezelschap.Hijiseen
vrlend dermuzen, bevordertharekunsten;het
drama en dedithyrambusvondeninzi
jneeerediensthun oorsprongenontwikkelil-g.ookbi
j
Apollo voegt hij zich gaarne,en door zi
jne
den geestverhelderendekracht?schenkthijde

hals,Zeus sloeg heln met blindheid en Verkortte ziJ
-n levensdagen (Homerus);vol
gens
e0n0 latere sage werd het gebied vanLycurgus door onvruchtbaarheid bezocht,hijwerd
krank-zinnig, en in eene vlaag van waanzin

gave dervoorspelling;zelfsishi
Jeen arts,door
de voorzeggingskunst,en hadopveleplaatsen
orakels. ln betrekking tot de natuur kreeg
de god, die de druif plant en kweekt, eene

rank aan en doodde hem ;daar echter deonvruchtbaarheidvoortduurde,brachtenEdouiërs
hem naar den berg Pangaeus, waarDionysus
hem door paarden lietvierendeelen.TeArgos

algemeene beteekenis, hij was hetdie in 't
algemeendenwasdom vanLloemenenvruchten
bevorderde(diedoorregenvruchtbaarmaakt),
en nam alzoo deel aan de werkzaam heidvan
Demeter,metwelke hi
j ook ten opzichtevan
het menschelijk geslacht dit gemeen heeft,
dathijzachtere zeden aankweekten beschaving bevordert. Bi
j Homerus worden deze
godheden des vredes, Dionysus en Demeter,
zelden genoemd; zij behooren niet tothet
gezelschap der olym pische goden,maar verkeeren op aarde vriendschappeli
jk onderde

werden de vrouwen die zi
jne dienstweerstonden doorDionysusmet razerni
j gestraft,
zooddatzijhareeigenekinderenvermoordden

aangezet verzocht zijvan Zeus,dat hi
jzich
aan haarin alzijngoddelijkeheerli
jkheidzou
vertoonen, en als Zeus nu,aan zijn woord
gebonden, met bliksem en donder bi
j haar

wereld gegrondvesthad,brachthi
jzijnemoeder uit de onderwereld naar den Ulympus
waarzi
jalsThyone (derazende)deonsterc-

zag hi
j zi
jn zoon Dryasvoor een wi
jngaard-

en verslonden. Tyrrheensche zeeroovers die
hem op het strand gevonden en geroofd had-

den, werden door hem in dolftjnen herscha-

pen, op den stuurm an na,die hem als got
l
gehuldigd had.Overalwaar de god kwam?

voerde hijzijn dienstin;zegevierendtrokhi
J
met een dienenden sleep v>n Maenaden of
Bacchanten, van Satyrs en Silenen,die den

metwijnranken enklimopomwondenthyrsus-

raenschen.Toch kent Hol
nerus reeds den or- staf als w apen droegen,in Hellas en hetLuigischen eeredienstvan dezen god.Deze dienst tenland rond en drong tot diep in lndië door.
had waarschi
jnltjk haren oorsprong bij de Het verhaal v>n dezen tocht naar lndië was
mythische Thraciërs in Beotië; vandaar is een ui
tvloeisel van den ti
jd van A'lexander
Beotië ook hetvaderland vanDionysus.Zi
jne den Q. en m oest dienen tot een mythisctlen
moeder Semele,dochter van Cadmus,woonde tegenhanger van den tocht der Macedoaiërs.
in Thebe.Door de l
'
g
'verzuchtigeHeradaartoe Nadat de god zi
jn vereering overdegansche

li
heid deelachtig werd.De dienst van Dio#i
#k

verscheen, Nzerd Sem ele geheel door het nysus droeg van oudsher het karakter van
Vlm l* verteerd Bn bracht stervende een nOg dar
tele vrooli
jkheid.Plutarchus zegtervan:

5ln oude ti
jden vierdemendeBacchusfeesten
onvoldragen kind ter wereld,datZeusinzijne 1
dij verborg en op den behoorlijken ti
jd aan zeer eenvoudig, maartoch vrooli
jk genoeg;

lno, Vr0lI5V v. Athamas te Orchomenus,ter vooraan in den optocht werd een kruik met
-n en druiven gedragen,hierop volgdeeen
verzorging toevertrouwde.Toen echter Hera Wj:Fl
Athamas waanzinnig gemaakt had en 1no bok en eindeliik e
iem and die een korf met
oeg.''LaterverdNveen deze eenvoud
gevlucht was, werd de jonge.god aan de vi#i
#gen dr
nymphen van den berg Nysa(vandaarDiony- almeer en meer,m en gafzich aan uitgelaten
sus)overgegeven en door haar in een grot dartelheid over en trok onderoorverdoovend
verborgen en met zoetigheden opgevoed.De gelllid van iuiten,paukenenbekkens,onderhet
oorspronkeli
jke Nysa 1ag zeker in Beotië; gescllreeuw enm etwildenwoestdronkenmanslater verplaatste men hem ook naar Thracië, geti
enf
ve
ond
hz
ee
t
errond,verscheurdedi
Ee
ernen
hoo
drrosllb
ijde
Arabië.lndië enz.Uit Beotië verbreit
ldezich ranW e bloedige vleesch.
de Dionysusdienst naarAttica, den Parnassus, meestalnachtlàjkefeesten(Nucteliën)vervulden
Sicyon, Corinthe, naar de eilan4en, zooals razendevrouwen,dieonderden naam vanIlacNaxos,Lesbos en a.Op Naxos isAriadne (z. chanten, Alaenaden, Thyiaden, M imallonen,
Theseus)zi
jne gemalin, bi
j welke hij Oeno- Bassariden, Bistoniden de gezellinnen van
ptus (den wijndrinker),Euanthes(tien Lloeien- Dionysusvoorstelden.Dezeluidrllchtige dienst

de) en Stapkylus (delldruivenman)verwekte. was waarschi
jnli
jk afkomstig uit Thracië en
De dienst vau Dionysus verbreiddezich later, gaf aanleiding dat Dionysus m et Cybele en
even als die der olympische goden,overge- Atys in verbinding gebracht en lnetSabazius
heel oriekenland, doch daar hi
j door zl
jn vereenzelvigd werd, aziatische godheden die
zachtheid en overhelling totvroolijk levens- insgelijks in wilden zwi
jmelvereerd werden.
genot m eer of min in tegenspraak was met Onder Dionysus-sabazius verstond men den
den ernstigen en strengen aard van den eer- vertegenwoordiger van het bloeiende A
l
.
even
dienst der olympische goden, vooral van de der natuur, dat wel ten doodslaapinsluimell,
zoo invloedrijke vereering van Apollo, vond m aar telkens Weor ontwaakt. Op hetzelfde
hi
p velepfaatsentegenstand.Hieropdoelen begrip berust de voorstelling van Dionysus
@i
F o
vele mythen, ook die van Lycurzus,zoon van Zagreus(den verscheurde),dien de Orphiciin
Dryas,koning der Edoniërs in Thracië.Deze de mysteriën van Demeter en Persephonein-

verjoeg de verpleegsters van den dronken voerden.ZijverhaaldendatDionysusZagreus,
jnvader
Dionysus van de nyseïsche velden,waarbi
jde zoon van Zeusen Persephone,doorzi
heilige vaten op den grond vielen en Dionysus zelf om zich te redden in zee sprong,
waar Thetis hem opnam. Lycurgus haalde
zich hierdoor de'
n haat der goden op den

op den troon des hemelsgeplaatst,doorTitanen verscheurd was geworden,doch datZeus

zi
jn nog lillend hart had ingeslikt en Dionysus opnieuw had voortgebracht.ln demyste-

Dionysns.
--

--
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riën van Demeter draagt Dionysus den naam

Diophantus.
è

.-

l
è

krans,aan de saamgevloeide menigte bekend

lacchus en alskind staat hijPersephone ter maakte.- ln de wi
jze waarop de kunst D.
zijde; hi
j is haarbroeder ofbruidegom.- voorstelde moet men devroegerevoorstelling
Van defeesten van Dionysusvermeldenwij van den ouden god welonderscheiden van
hier de dionysische feestenreeks in Attica, de latere in ieugdigergedaanten.lndeeerste

die 4 hoofdfeesten bevatte. 1)De klei
ne of verschijnt hi
J:' in majestueuse gestalten Inet

landeli
jke Dionysiën,in de maand Poseideon
(December- lan.)ten ti
jdevandenwîjnoogst;
Aristophanus geeft een levendige schildering
van ditfeest,dathoofdzakeli
jkbestondineen
plechtigen optocht der familieleden tothet
doen van een oFer.Het feest ging vergezeld
van allerlei vermakeli
jkheden,burleske dansen en koddige plageri
jen, waarin de kiem
lag van de beschaafde dramatische poëzie;

zwaar haar endichteubaard,inbi
jnavrouwel.
aziatische .kleederdracht. ln de laatste a1s
een jongeling met weeke, zacht afgeronde
spieren en half vrouwli
jken lichaamsbouw,
droomerige gelaatstrekken volvan een kwi
jnend zielsverlangen, eene mitra en een krans
van druiven en klimop omgeeft dezachte,
lange lokken,en gewoonli
jk is om hetnaakte
lichaam,datin een gemaklijke en bevallig

tige vertooning op ditfeest,dat verscheiden
dagen duurde, waren vooral de Ascoliën,
waarbi
jknapen tot vel'
maak der toeschouwers op een been rondsprongen op gevulde
leeren zakken,die met olie bestrekenwaren.
In denzelfden ti
jd vierde men te Eleusis en

tauren,NymphenenMuzen(eenBacchustrein);
hi
jzelfbevindtzich in hetmiddenvandezen
dronkentroepineenongestoorderust,dikwi
jls
ingezelschapzijnerbekoorli
jke bruid Ariadne.
Aan hem zijn gewi
jd de drlzifen de klimop,
de panter,fosch en ti
jger,de ezel,dedolftjn,

troepen van rondreizende tooneelspelers ver- rustende houding staat,een ree-velgeworpen.
toonden hunne stukk-en, meestal zulke die De kunst plaatste hem gaarne in het gezelreeds in de stad gespeeld waren.Eenekluch- schap van M aenaden, Satyrs, Silenen, Cen-

te Athene het dorschfeest,dat ter gemeen- de bok.

Met den griekschen Dionysus

schapltjke eere van Dionysus, Demeter en
Persephone gevierd werd. Het naastvolgende feestwas 2)derLenaeën,hetwi
jnpersfeest, in de maand Gamelion (JanuariFebruari)te Athene zelfgevierd.Totdevermaaklijkheden behoorde een groot feestmaal,
waartoe de stad het vleesch leverde,vervolgens een optochtdoor de stad metde bi
jde
Dionysusfeestengewoneplageri
jen;ook treuren blijspelen werden vertoond. ln de volgende maand Anthesterion vielen 3)de An-

komtovereen de romeinsclle god deswàjns
Bacchus ofLiber. Beide namen zijn waarschi
jnli
jk vertalingen, doch de romeinen
bl.
achten ze gewoonli
jk in verband lnet l'
iber,
vri
j, wegens de vrijheid en uitgelatenlleid
van hun eerdienst.De vereering van Liber
kwam waarschijnlijk van de QriekeninBeneden-ltalië tOt le Romeinen en andere ital.
volken.Ter zi
jner eer vierde men op den 17
Maart de Liberaliën mettooneelvertooningen
in de stad;op hetland vierde menzijnfeest

opsteken van den uitgegisten wi
jn;op den
tweeden,het kruikenfeest,dronk men b'
ljeen
grooten openlijken maaltijd dennieuwen wi
jn;
die zi
jn kruik het eerst geledigd had won
eenpriis.Debelangrijkstehandelingopdezen
dag washet geheime offer,datdevrouw van
den archont-basileus voor Dionysus in zi
jn

pen en vroolijke liederen.HetfeestderLiberaliën was tevens ter eere van Ceres,met
welke hijen Iuibera a1s landelijke godheden
over 'talgemeeninnauweverbinding stonden.
Zoowaso.a.dedoorAulusPostumiusin'tjaar
496 v.C.rebouwtle tempelvan Cerestev
'ens
ook aan dle beidegodhedenlewi
jd.Benevens

thesteriën.Op den eersten dag vierdem en het even als in Attica met allerlei koddigegrap-

tempel in llet Lenaeum verrichtte,en hare
plechtige echtverbintenis met den god. De

dezen openbaren eerdienst sloop teRome'ook
de geheime Baccllusvereering, de Bacchana-

derde dag heetpottettfeest.dewijllnendaarop liën binnen,die in het holle van den nacllt
potten met gekookte peulvruclten a1s offer- met de grootste schaamteloosheid gevierd

gaven voor den chthoniscllen Hermes en de
zielen derafgestorvenenuitstalde.4)Degroote
ofstedelijke Dionysiën,werden in de maand
Elaphebolion (Maart-April) gedurende verscheiden dagen gevierd en loktendoorhunne
Praeht een groote menigte volks van het

werden,zoodatde senaatin 'tjaar 186 v.C.
ze met alle gestrengheid te keer begon
te gaan. Toch duurden zàjnog in 'tgeheim
voorttot onder dekeizers. Libera, dfe overigens niet afzonderliik vereerd werd goldin
dezen geheimen eerdlenstvoorde vrouw van

land en uit den vreemde naar de stad. llet
oude houten beeld van den god,datuitEleutherae naar Athene gekomen was,werd in
een prachtige processie uit hetLenaeum naar
een kleinen tempel op den weg naardeAca-

Iuiber en werd daarom m et Ariadne vereenzelvigd.
Diopllanes,grieksch redenaar uit M itylene, omstreeks 144 v. C. te Rome, door
Cicero zeer geprezen, leermeester van Tib.

Jemie, waar het waarschi
jnli
jk vroeger ge- Grlcchus en deelgenoot ziiner staatkundige
staan had,gedragen;daarbi
jzongenjubelende pogingen,weshalve hijna èen dood van zp
-n
koren dithyramben, die door de beroemdste vriend ter dood werd gebracht.

dichters voordezefeestelijkegelegenlaeidver- Diopllalltlls,eenvoornaam redenaar,vriend
vaardigd waren.Bli
j-en treurspelen,en wel van DemosthenesenzijngetuigetegenAeschinieuwe stukken,werden op twee achtereen- nes,352 v.C. Hii washetdie hetvoorstel
volgende dagen met den meestenluistervoor deed om een dankfeestter eere derqodente
een ontzaglpk aantal burgers en vreelnde- vieren,die Philippus hadden verhinderd om
lingen ten tooneele gevoerd, weshalve Inen door de Thermopylae in Griekenland binnen

ook in deze bijaenkomsten openbare beloo- te dringen.2)W iskundige, tusschen 350 en
ningen, b.v. die van Demosthenesmetden 400 n.C.,was de eerste schri
jver over dat
133

111.

Diopitlles.
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Diospyroe.

gedeelte der mathematische wetenschappen,
datthans algebra heet.Hijschreef13boeken
waarvan nog 6 over zi
jn, doch nietin hun
oorspronkeli
jken vorm.
Diopithes,atheensch veldheer uit de laatste jaren der vri
jheid, die dikwijls voor
ongeschikten moest achterstaan. Toen Philippus van Macedonië, gedurende den
vrede, de grieksche steden op den Chersonesus onderwerpen wilde, zocht Diopithes
hem dit te beletten,343.Door Philippus te
Athene aangeklaagd, werd hijdoor Demosthenes verdedigd en zelfsPhocionvermaande
t
ottegenstand.Ditwas.
hetbeginvanden3e'ï
oorlog tegen Philippus. Diophites sneuvelde

Dioseoreaeee:n. Plantenfamilie v/d orde
der Liliifloren, met ongeveer 150 soorten in
de warmere streken der oude en nieuwewereld,vooralechter in Amerika eninzuideli
jk
Afrika;het zi
jn meestkruidachtige,overblijvende gewassen met knolligen wortelstok;
hun bloemen zi
jn meest eenslachtig enregelmatig, daarbi
jklein en onaanzienlljk,in den
regeltottros- ofaarvormigebloeiwi
jzenvereenigd.
Dioscorides.Beroemd geneeskundige,bi
jgenaamd Pedanius, uitAnazarbus in Cilicië,
waarscbi
jnlijkuithetlaatstdereerste eeuw n.
C.
Hi
j
s
chtntzichbi
jgeenderdesti
jdsbestaanle geneeskundige scholentehebbenaan-

spoedig in den strlgd.
D iopsid,zie Augiet.
Dioptaasofkopersm aragd.Eenhexagonaal,
rhom boïdisch-tetradoïdisch mineraal, van

gesloten, m aar een eigen w eg bewandeld te
hebben. Veel naam maakte een werk van
hem,dat eeuwen lang a1s vraagbaak voozde
leer der geneesmiddelen gold en ook nu nog

doorzichtig tot doorschijnend,glasglanzig,en
van een prachtvolle, smaragdgroene kleltr;
hardheid 5, specifiek gewicht 3,3 tot 3,
4;
het D. bestaat uit 38 1 pct.kiezelzuur,50.4
pct koperoxyd,11.5 pct.water,en heeft de

op hoogen pri
js wordtgeschat.
Dioseuri, d.i. de zonen van Zeus, Castor
en Polydeuces (Pollux),zonen van Leda en
broeders van Helena en Clytaemnestra,geboren te Amyclae. Zi
jworden gehouden of

een der westeli
jke uitloopers van den Altai,
en bij Copiapo, later ook in de Cordilleras
van Uhilien aan deGaboenin Afrika.
Diopter,kijkspleet, vizier van lnathematische werktuigen; diopter-liiteaal. koperen
liniaal,waarop twee metalen van ki
jkspletf)n
voorziene plaatjes zijn bevestigd;dioptrie:
het vizeeren, nivelleering, hoogtemeting;

latere sage in de gedaante van een zwaan
hen verwekte.Volgells Homeruszi
jnzijreeds
voor den trojaanschen oorlog van deaarde
verdwenen;yjdoch ook indeonderwereldzi
jn
zi
j door Zeus met eere gekroond en leven
om den anderen dag en sterven opnieuw ;
doch eere genieten zi
j even a1sdegoden.''
Hetwaren tweejeugdige helden,van welke

ontstaan doorlichtbreking.
Diorama, schilderstuk, dat door het op
verschillende wi
jze aanbrengen van lichtgedurig een anderen indruk maakt op den toeschouwer; de fransche schilder Daguerre
vond in 1822 het D. uit, dat later door
Gropius te Berli
jn zeerwerd verbeterd.
Dioriet,een eruptiefgesteentevandonkergroene kleur, daarom ook wel groensteen
geheeten, dat uit een kristalli
jn-korrelig
lnengsel van triklinisch veldspaat en hoornblende bestaat;het vormtgangenenz.,meest
inhetgebiedvanarcheïscheofpaleozoïsclleforma
ties.Men onderscheidtnogve
levarieteiten.
Diorthosis, gr., in de heell
tunde zooveel

kolcz v/ll hong.komitaatBorsod,6600 inw.
Diosma L.Plantengeslachtv/d familieder
Rutaceeën,welksweinige,allen uitKaapland
afkomstige, soorten gezochte'broeikas- en
kamerplanten zi
jn;hetzi
jnallenkruidachtige
welriekende gewassen,meteindstandigewitte
bloemen en klierig gepuncteerde bladen;het
bekendstzi
jn D.A?
,
'
/'.
s?ffcfen D.tl/&i
f.'
lliosm ose,zie osmose.
Diospolis, stad van Zeus.Plaats in Palestina, ten ti
jde van Christus een groot dorp
en middelpunt eenerjoodschetoparchie,reeds
vroeg zetel eener christengemeente (Handel
ingen der Apostelen 9 32 v.v.),later bisschopsstad,geraakte na de stichting van Er-

scheikundige formule Cu H) Si 04.Hetwerd voor zonen van Tyndareus,vandaarTyndarihet eerst gevonden in den berg Altyn-Tube, den geheeten, of van Zeus,die volgens een

dioptriek.
.doorzichtkunde,gedeeltederoptica, Castor als paardentem mer, Polydeuces als
dat zicll bezighoudt met de breking derlicht- vuistvechter uitmuntte.
stralen ; dioptrische /
c/:?4z'
é'l. kleuren, welke
D ios-Gl
ör. Gemeente in het district M is.l

a1s orthopaedie.
Ramle in verval;(
le plaats heet thallsLoedd
Dioseorea L.Plantengeslacht van de faln. en is een kleine door mohamed. en grieken
der Dioscoreaceeën, met omstr.150 soorten, bewoonde stad rnet schoone tuinen en over-

die in de warmere deelen deroudeennieuwe blijfselen v/dkruîsvaarderskerkv/dH.George.
wereld sterk zi
jn verbreid; het zi
jn meest Diospyrinen,ordevanplanten,vandeklasse
gewonden plantenmetknolligen,dikwi
jlszeer der Dicotylen en vandeonderklassederSymqden, petalen,gekenmerkt door regelmatige,tweegrooten wortelstok, en hartvormige bl
.
en bloemen,waarvan de geslachten geschel- slachtigebloemen,waarindem eeldradentegen-

den zi
jn; enkele soorten behooren tot de over de bloembladen staan, en door meest

gezochtste broeikas-sierplanten,alsD.zlp@??
'//.
s,
D.z/kc/tzkzo/ofccf,D.vlcfcf//ïct
z,D.pz'
lf/fïcp/prenz.;
van andere heLben dewortelknollen ongeveer
de beteekenis van aardappelen, als van D.
alata in Brazilië,D.satira in Oost-lndië,en
in de kuststreken van tropisch Afrika,vooral

bovenstandige vruchtknoopen, vergroeid uit
meerdere vruchtbladen.De orde der D.bevat
de falniliën der Sapotaceeën,Ebenaceeën en
Styraceeën.

Diospyros. Plantengeslaclltv/d fam. der

Ebenaceeën, met omstreeks 150,m eest tus-

echter die van D.?t
xft
ïfc
xd,de zg.jamswortel schen de keerkringen inheemsche,door zeer
in noordelijk China (niet te verwarren met hard hout gekepmerkte soorten,struiken en
de eigenlijke bataat,Ipomoea edulis).
boomen;de bekendste soortisD.Jpfzfd,eenin

Dioszeg'.

--
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Diphtheritis.

Noord-Afrika en het oosten in hetwild voorD iphenylam inblauw , 00n verfstof, die
komende, in Zuid-Europa hier en daar aan- door verwarming Van diphenylamin m et
gebeuwde en verwilderde boom met grauw- oxalzuur gewonnen wordt en waarschi
jnlijk
groen hout, ei-lancet-vormige, ftjnbehaarde de constitutie van een triphenylrosanilin beLladen,kleine,groenachtigebloemen en blauw- Z1
*t.
! daar het' D. in water onoplosbaar is,
zwarte,op een kleine kersgeli
jkendeeetbare wordt het door geconcentreerd zwavelzuur
Ilessen, waaruit een wi
jnsoortbereid wordt. in sulfozuren overgevoerd, wier oplosbare
Deze bessen zouden de vruchten zi
jn,diehet alkalizouten onder de namen beiersch blauw
fabelachtige volk derLotopllagen uitde Odys- en alkaliblauw in den handelkomen.

seus-sagetotspi
jsdienden.Qrootereenzoetere

Biphenylam inoranj
*e, oranje1V?zuurgeel,

vruchten levertdein China enJapangroeiende di
phenyloranje, nieuwgeel, een oranjegele
D.kalci; de amerik.D. '
jrïzrïzlïfrzltx,de persi- azoverfstof,die door diazoteeren van sulfanillnonpruim ,een tot 20 m .hooge boom,levert zuur en combinatie met diphenylalnin vertlen sterken drank; zi
jn zeer bittere schors kregen wordt,het nationzoutvan hetsulfanilwordt in Amerika als middeltegen diarrhee zuurazodiphenylamin :
gebezigd. De vooral op Ceylon verbreide D. S04 Na C6 H4 .N :N .Cc H4.NH .C6H5.
tlczluzzl levert ebbenhout (zie aldaar);deze D iphenylm ethaan, benzylbenzol, een arosoort bereikt een grootte van 12 1n.,heeft matische koolwaterstol,dienaarverschillende
een donkerzwarte schors,bijna lederachtige synthetische methoden gewonnen kanworden;
bladen,wilde bloemen en grauw-bruine,olijf- hetheeft de constitutieformule C6H5.CH2 .
achtige vruchten.0ok andereD.-soorten leve- C6 H5, kristalliseert in witte naalden van
ren ebbenhout,a1s de in lndië en op deindi- oranjeachtigen geur,diereedsbi
j26Osmelten
sche eilanden inheem sche soorten D.ebenaster en bi
j 2620 koken; van deze koolwaterstof
en D.pzc/tfzlpzg/poz,verder de op Réunion en deriveeren zich de zg.diphenylm ethaanverfM auritius groeiende D. melanida Pollt.Het stoFen,waarvan alleen het auramin voor de
zg. groene ebbenhout is afkomstig van de prakti
jk belang heeft.
oost-indische D.cl
D iphtheritis,diphtherie,van het grieksch
tloroy lon Roxs.
Dioszeg'
! Gemeente ln hetdistrict Széke- dt
àlttlterq ofdt
àhtheris,huid,vel.Eenkwaadlyhid van het hongaarsche komitaat Bihar, aardige vorm van sl
ijlnvliesontsteking, die
5800 inw.in een 9-tal dorpen;tabak-,graan- meest aan de kaken, het gehemelte. de

en wi
jnbouw.

amandelen (angina dtslttlteritica) en hetstrot-

zi
jn volgensde Iormule 66H5- (/6H5.D.bevindt zich in steenkoolteer,in geringe hoeveelheid,en vormtzich hetgemakkelijkstbij
het doorleiden van benzoldampen doorgloeiende buizen,waarbi
jwaterstofvri
jwordt,naar
de vqlgende vergelijking:
2 C6Hc = UoH5.C6H5 + H2,

zige huid (vandaar de naam)schtjntte worden overtrokken; het slijmvlies zelfis opgezwollen en buitengewoon bloedrijk, zijn
weefsel sterk bezet met uit hun vaten
getreden roode e!lwittebloedlichaampjes;de
laag epitheliumcellen, welke de vri
je sli
jmvliesvlakte beklecdt, wordt hetzi
j reeds in
oedv
ates
n
r de
denuit
aade
nvabl
ng
afke
tonaa
oten
ofove
rsmelt met
de
ppervlakte en
indeweefsellagenvanhetsli
jmvliesdringende
en daar stollende vezelige m assa,die de bovenbedoelde huid vormt;hetop deze wijze
met ongeschikte stoffen doortrokken en 1)ezette slllmvlies is biina geheelvan toevoer

Dioxyanthraehinon,zie Alizarine.
tenhoofd optreedt, echter 0ok we1 aan den
D iphenyl. Een aromatische koolwaterstof dikken darm en in de baarmoeder of in
,gekenmerktdoor de urineblaas kan voorkomen en zich anatovan de saamstelling C1aHJ()
twee benzolresten (zie Aromatische verbin- misch kenmerkt doordat het aangetaste deel
dingen), die direct met elkapder verbonden van het slijmvlies meteen donkergele vlie-

benzol
dyphenyl.
Het D. is onoplosbaar in water,licht oplosbaar in alcohol en ether,het kristalliseert

in blaadjes, die bi
j 71O smelten en bi
j 2540
koken. Set D. is op geli
jke wijze alshet
benzol de moederkoolzuurstof eener geheele
reeks ten deele zeer belangri
jke derivaten,

o.a. de benzedine.
van voedingstofen akesneden,wordtbranDiphenylamin,een secundaire,aromatische derig, staakt haar functie en begint zich te
ammoniakbase van de samenstelling O12H11N. ontbinden,sterft af;wordthetproces alsnu
Ontstaat

bi
j destillatie van rosanilineblauw gestuit,zoo wordenhethuidjeendebovenste

ijmvlieslaag afgestooten en treedtgenezing
en wordt technisch door verwarming van sl
aniline m et zoutzure aniline op 2400 daarge- in. In engeren zin noemt men D.een aansteld :C6 H5 .NH2 .HOl + C6 H5 .NH2 = stekelijke epidemische ziekte waarvan een
jmvlies
(O6 H5)2 NH + NH4Cl(salmiak). HetD. diphtheritische ontsteking van hetsli
vormt aangenaam bloemachtig riekende witte van het strottenhoofd het voornaamste verh van kroep daardoor
chijnsel is en die ziocnt
kristalblaadjes van brandenden smaak,smelt s
nderscheidt,dat de stekende stoien zich
bij 45O en kookt bij 3100;in waterishet o
nagenoeg niet,in alcoholen etherlichtoplos- niet slechts aan de oppervlaktevanhetsli
jmbaar; het zoutzure zout neemt in de lucht vlies m aar ook in de weefsels daarvan verame
een blauwe kleur aan.In deverfstoiabrikatie z
he
t sllei
jnmv0
li
neseen branderige ontbinding van
veroorzaken.De ook metandere
vindt het D. gebruik tot het bereiden van
na
m
e
n
aa
n
ged
uide ziekte,welke reeds in de
d
iphenylaminblauw, diphenylaminoranje en
aurantia. Eenige andere groepen van verf- oudheid bekend en in de 16de eeuw bi
j de
stoYen, de indaminen en indophenols,staan Spanjaarden onder den nuub
ng
a
r
o
t
i
l
l
o
we
g
ens
in nauwe scheikundige verwantschap tot het haar groot besmettingsgevaar gevreesd w as,
D.en heetev daarom diphenylaminverfstoFen. w ordt veroorzaakt door de in 1884 door

Diphtheritis.
q
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Löfier ontdekte D.-bacil,en is een in hooge
mate besmettelijke ziekte wierkiemen inde
omgeving der m enschen en hunne w oningen
voortwoekeren en lang latènt en werkzaaln
kunnen bli
jven. De dt
àktkeriebacil is een
staafvormige bacil met dikwijls kolfachtig
verdikte en afgerondeuiteinden;Roux,Yersin,
Tangle.a. hebben met deze bacilbi
j dieren
eenzelfden ziektetoestand als de D.bijden
mensch opgewekt.Dezein deluchtzwevenda,
zich onderzekereomstandighedeninhetsliimvliesinnestelende en zich hier onderdenàun

D iphtheritis.
s

vooraldoorvochtigheid,onzindeli
jkewoningen,
slechte afvoer van drek en ander vuilen
onvoldoende rioleering ;omgekeerd wordthet
contagium door zuivere,zuurstofrijkeluchten
goede hygienische verhoudingen in zi
jn ontwikkeling belemmerd.
W at het verloop der D.betreft openbaart
de ziekte zich meest plotseling met koorts,
huiveringen en loomheid,moeili
jkslikken;de
sli
jmhuid van de mondholte neemt eenhoogroode kleur aan en wordt met donkergele
vlekken of saamhangende afzetting bedekt;

gunstigeninvloeddervochtig-warmetempera- m eestal zwellen de omgelegen lymphklieren
tuur der mondholte snel vermenigvuldigende op ;de geelachtige vlekken laten zich niet

laagste plantaardige organismen verwekken
allereerstin de aangetaste sli
jmhuid eenzuiver plaatseli
jke ontsteking,waarna het diphtherl
ctische exsudaat of de diphth afzetting
verschijnt; deze doetonder hetmikroskoop
zich voor als een licht,hom ogeen netwerk,
in welks mazen ùfniets,èftelkenseenlyhmoj'etterlichaampje,somsmetbloedlichaampjes
ook wel cel- of kern-achtige elementen te
zien is,terwijlde vrije oppervlakte er van

dan metgeweld verwijderen.en laten in dai
gevaleen lichtbloedende roode plek achter;
aan zich zelven overgelaten maken zi
j plaats
voor ri
jkeli
jk dragende gezwellen,welke een
doordringend, zeer onaangenaam rieken uit
den m ond veroorzaken;treedtdeziekte onder
heftige verschi
jnselen in, zoo is doorgaans
het verder verloop daarmee in overeenstemming ; koorts treedt zelden in sterken
graad op; de li
jderziet erechterbleek en

niet dat netwerk,m aar eene laag van sterk ingevallen uit,de oogen staan dof, de polsis
afgeplatte kernhoudende epitheliumcellen, of klein en zeer frequent,eengevoelvan onver-

weleenelaag van fljngegranuleerdelnassa's
vertoont; dit netwerk verschilt in zi
jn chemische reactiën niet wezenlijk van datvan
het kroep-exsudaat;beide komen hetmeest

schilligheid voor alles maakt zich van den
zieke lneester, uit den mond en nietzelden
o0k uitdeneus vloeit een zeerkwalijkriekende vloeistof; de urine is dikwijls zeer
overeen metgestolde:brine,veranderendoor rtik aan eiwit. Door de Opneming van het
koken niet, maar krimpen slechts eenweinig
in. Lichtere graden der diphth.ontsteking
kunnen weder teruggaan, zonder ernstigegegevolgen te veroorzaken; in zwaardere ge-

diphth. gif in de bloedl
nassa komt het niet
zelden tot nierontsteking m et albuminuri: en
vervolgens tot urinestofvergiftiging des
bloeds.ln gunstigegevallenhoudtdetoestand

vallen echter sterfthetaangetastesli
jmvliesgedeelte af,verandertineenweeke,vuilgri
jze
kwali
jk riekendewondkorst,enlaateenbranderig gezwel na, hetwelk bij een gunstig
verloop onderlitteekenvorming geneest. Niet
altijdbli
jftdeziektetotde mondholte gelokaliseerd,doorgaansbreidtzi
jzich danoverde
luchtpi
jp tot in de longen uit.De bacillen
bevinden zich slechtsin de diphth.afzettingen of vliezen; zii brengen hoogstgiftige
stofwisselingproducïen voort, die,zich door
hetlichaam verspreidende,dikwijls dendood
veroorzaken,hetzijdoorbloedvergiftigingvan
het centraalapparaat van het zenuwstelsel,
door hartverlamming,of door sterke ontaarding dernieren.Dedephth.smetstof bevindt
zicllvoornameli
jk in dephth.vliezen,verller
in hetbranllerig aangedanesli
jmvliesweefsel,
alsmede in de uitwerpselen en in de doorde
zieken uitgeademde lucht:zi
j kenmerktzich

2- 3 weken aan, dan zuiveren zich de gezwellen,hetgevaar is geweken,en eensoms
zeer lang stadium van beterschap treedtin.
ln boosaardige gevallen kanreedsnaweinige
dagen,ondersnelvoortschri
jdendeuitputting,
echter meest bijhelder bewustzi
jn,de dood
intreden. Merkwaardigerwijze ondervinden
vele patiënten,trotsdiepgaandeveranderingen
van het mondslijmvlies, weinig ofgeen gevoelvan onwelzi
jn,zoodathuntoestandweinig
reden totbezorgdheidschijnttegeven;echter
juist zoodanige patiënten bezwi
jken dikwi
jls
onverwachtaanplotselingvervalvankrachten.
Hetgevaarli
jkst is hetvoor den li
jderwanneer de D het strottenhoofd aantast.Na den
dood worden aan de ziekeli
jke plek magsa's
D.
-bacillen gevonden, in de nieren of in de
milt dikwi
jls streptokokken,en alsbli
jk van
algem eene infectie parenchymateuse ontstekingen van het hart,de nieren en de lever;

standsverlnogen; nog na maanden kan zi
j
waar ze is opgenomen, zich ontwikkelen.
Hoewelelke leefti
jd vatbaar is voorD ,komt
ze toch het lneest voor bi
jkinderen,gedurende de eerste zes levensjarenbli
jkbaaromdat dan het zachtere en weekere slijmvlies
minder w eerstandsvermogen bezit.Artsen en
degenen die de D. li
jders verplegen worden
nietzelden het ofer dezer ziekte. Van ti
jd
totti
jd neemt de D.,vooalin groote steden,

senzelfstandigheid worden menigmaal waargenomen.Bijgenezingblijvendikwi
jlsmeerof
minderbelangrl
'
jketi
jdeli
jkeverlammingenacllter,vooralvandespraakorganen,deoogspieren
metverlies van het accommodatievermogen,
verder van de armen en beenen,en van de
kaakspierpn, waardoor het slikken uitermate
bemoenlli
jkt wordt. Deze diphth. paralysen
leveren een goede prognose op:na korter
of langer ti
jd herstelt zich steedsweer de

door buitengewone levenstaaiheid en weer- ook bloedingen van het netvlies en der her-

een epidemisch karakter aan,zonder dat het
nog ooit is gelukt daarvan bepaaldeoorzaken
te vinden ;de verbreidling wordt begunstigd
dpor gebrekkige hygienische verhoudingen,

normale toestand. ln zeldzame gevallen zag
men kinderen na een gelukkig herstel plotseling zonder eenige aantoonbare oorzaak aan
hartverlamming sterven.

D iphtlleritis.
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Dlploeoeeus.

Vanhet grootste belang zijn de voorbe- citeitvan demicrobevanLöffler;Behringna
hoedsmaatregelen tegen de besmetting van erin geslaagd te zijn,dieren tegen progresD.;deze bestaan in een zindeli
jke,zonnige sieve doses immuun te maken,kondigde in
en voldoend ruime woning,overvloedigeven- 1893 aan dat het serum van voor D.gekmtilatie en zorgvuldige desinfectie,vooral van lnllniseerde dieren een tegengif tegen D.be-

privaten,bergplaatsen vanvuilnis,gotenenz.; vat, en datdit serum (thans a1s Serum tzzlffdaar nevens kunnen een gehard maken van dt
àhthericum of:cineel), onder de huid ingede kinderen door koude wasschingen van spoten, het vermogen bezit een ander dier
den hals en koude gorgelingen met water of tegen D. te beschermen, of het, aangetast

een oplossing van keukenzout,en een zorgvuldige behandeling allerchronischeamandelen mondziekten nietdringend genoeg worden
aanbevolen. ls in een gazin een gevalvan
diphtheritis geconstateerd, zoo ishetraadzaam de gezonde kinderen uit het huis te
verwi
jderen en eerstte doen terugkeereilals
de geheele woning op het zorgvuldigst ontsmeten geluchtis;bi
jdezeontsmettingmoet
hetbehangselmet brood afgewreven ofgeheelvernieuwd,alle waschbaregoederenlnet
kokend water afgewasscllen, bedden, kleedingstukken aan heeten waterdamp blootgesteld worden;indegrootestedenenoverigens
in de ziekenhuizen bestaan afzonderli
jkeontsmettingsinrichtingen;ookstaatdeontsmetting
zelve veelalonder streng toezicht;eindeli
jk
zi
jn berookingen in de woning metchloor-

zi
jnde, te genezen;Roux maakte in 1894 op
het congres te Budapest de resultaten van
zi
jn behandelingvandenmenschmetD.-serum
bekend, en verdedigde de stlperieuriteit van
de serotherapische behandelingswi
jze boven
alle andere vroeger gevolgdemethoden.Deze
methode begint vooral in Duitschland en
Frankrijk veld tewinnen.Nieuwsteliteratuur:
Behring:Die Gesckichte tfo-Dt
i
phtherie(Leipz.
1893),idem,Died/qfgfï/c1btt9rHeilserItmp-age
(Marburg 1895), Haubner. Kliniselte Sfvtfïpzl
iiber (
/?'
: Bekandlqng der Diplttherie mitH eilsek-'
ttm tlueipz.1895),MontiDl
slttherie(W eenen
1894),Behring,Dtshtlterie(Berl.1901).
Diplltllong,gr.,tweeklank.
Diphyidae. Familie van Neteldieren (C0elentel-ata, ffpt
srpzpl, Hydromedusae, s>.
pApzlppkora),gekenmerkt door twee betrekkeli
jk

in aanraking zi
jn geweest, dienen verbrand
te worden.
De niet-serotherapische behandeling der D
heeft in de eerste plaats er naar te streven

stam groepen van individuën,elke bestaande
soïd en een dekstuk,elkanderregelmatigdpvolgen;degedaantederzwemklokkenisbi
jde

zwavelzuur zeer aan te bevelen; alle voor- groote zwemklokken.geplaatst aan lket eene
werpen van geringew aarde,diemetden zieke einde van een draadvormigenstam ,aan welken

uit een voedingspolypoïd,eengeslachtsmedy-

de verdere verbreiding der ingenestelde D.- onderscheidenegeslachten verschillend; debebacilte verhoeden, en de op de aangedane kende soorten leven in de Middell.zee en

plek voortwoekerende bacillen doorbijtmid- in de warme deelen deroverigewereldzeeën.
delen, bovenal door bacteriedoodende zelf- Diphyodont,een dierwaarbijtandverwisstandigheden te vernietigen.Echter bericht seling voorkomt.
behandelingswi
jze over geen enkel middel Diplegie,tweezi
jdige verlamming.
door welksaanwending hettotaleziekteproces
Dipleidoskoop,gr.,eendoorden eng.chromet zekerheid tot stilstand kan worden ge- nometerm aker Dent in 1844 saamgesteld in-

bracht;een der vele moeili
jkheden is datde strumentvoorti
jdsbepaling,bestaandeuitdrie
aangedane plek meestal moeili
jk is te berei- geslepenrechthoekigeglasplaten,t0teenongeken en metomzichtigheid moet worden be- li
jkzi
jdig prisma opgesteld; een der platen,
handeld; een te ingrijpende plaatselijke be- nl. de voorste en naar hetzuiden gekeerde.
handeling zou allicht verwonding der mond- is doorzichtig, debeideanderen aandeachtersli
jmhuid veroorzaken en zoodoende nieuwe zijde belegd;hetgeheelwordtzooopgesteld
gunstige voorwaarden voor deuitbreiding der dat de bovenvlaktein den meridiaanvalten de

ziekte scheppen. De behandeling moet zoo schuine achterkant evenwi
jdig looptmet de
spoedig mogeli
jk aangevangen worden,vöör aardas. W anneer nu een zonnestraal op
de algemeene ongesteldheid des lichaams de voorste doorziclltige glasplaat valt,zoo
te groote vorderingen heeft kunnen maken ; ontstaat ten eerste een beeld der zon door

zi
#
i ltan slechts door een arts geschieden, onmiddelli
jke reiectie van de voorzi
jde der
zoodat bi
jalleverdachtegevallenonmiddelli
jk glasplaat, en voorts ook een tweede,door
geneeskundige hulp moetwordeningeroepen. rellectie aandebinnenzijdederbelegdeplaten;
De voorheen zoo gecompliceerdebehandeling beide beelden verplaatsen zich met denstand
beperkt zich daar, waar de serotherapische der zon aan de hem elruimte en wel in een

géneeswi
jzewordttoegepasttotonderhuidsche aan elkander tegenovergestelden zin;beide
inspuitingen met het serum ; de D.-vliezen beelden moeten saamvallen wanneer de zon
worden geheel aan zichzelven overgelaten ; in den m eridiaan staat of culmineert;tenge-

bi
j gevaar voor verstikking is voor de tracheotomie tluchtpijpsnede)hetinbrengen van
metaalbuisies door den mond in hetstrottenhoofd in le plaatsgekomen.
De D,-microbe in 1883 door Klebs het
eerstgesignaleerd,werd in 1884 doorLöfller
gekweekt; Roux isoleerde in 1889 het
diphth. gif, en bracht de ziekte door inspuiting van dat gif op dieren over, en
leverde daarmede hetbewijs voor despeciû-

volge der tegenovergestelde beweging van
beide beelden is ditsaamvallen zeer scherp
waarneembaar.
Dipleurobranehia?zie Angiobl.
ancltia.
biploeoeeus.EencoccussoorttzieBacteriën)
bi
jwelke steedstweekokkennevenselkander
gelegen zi
jn; de deeling geschiedt waarschi
jnlijk altijd om een as,welke loodrecht
staat op die der laatste deeling,zoodat nimmerkettingvormigemaarsteedsvlakkemassas

D iploconidae.
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D ipodida.

Ontstaan. Hiertoe behooren D. .p/l/?l/z
p?pylftft?) de 17deeeuw was de eeuw derfranschediploGottococckts.k
s'ft
f
x?/wtl/
fktrpcruypyogeltes enz.
m atie, der intrigeerende,in het duister wer./
F/
.

Diplocollidat!. Fam. van Radiolarien v/d kendediplomatiemetklassiekeallures,deeeuw

groep der Ectolitltitt: bevattende een enkele

der regeering van Richelieu's,M azarins,de

soort,lhj
oJpcpzlà/y,bijwelke het skeletuiteen W itten,Lionne's,Torcy's;steedsmeerverbasnietvan tralieopeningen voorzienek-iezelschaal terende, vond ook de traditioneele D.haar
bestaat, die de gedaante heeft van een zand- o
nde
we
lkregan
zi
jg in de fransche revolutie,tijdens
looper, en in wier lengte-as een stekelloopt,
slechts bi
j de verdragen van zazel
die met het vernauwde middengedeelte der ten tooneele vet
-schijnt; ook gedurende het
scbaal verbonden is; de schaal is aan de Napoléon-ti
jdvak op den echtergrond gebeide verwi
jde uiteinden open,enhiertreden drongen, herleefde de oude diplom atie in
de pseudopodiën naar buiten.Hetdieris bàj 1815 m et de Talleyrands en MetternichseeniM essina gevonden.
germate,voor korten ti
jd;inonzedagenheeft
Diplo:,gr.,de celzelfstandigheid in dezg. de D. veel van haar beteekenis verloren ;
platte beenderen,tusscllen tweetafelenharde door de toenemende gel
nakkelijkheid vanhet
beensubstantie.
wereldverkeer werd de verantwoordeli
jke
Diploma,oudti
jds oorkonde,uittweetegen stelling der diplomatieke agenten gestadig
elkaar gelegde bladen bestaande (tabulae4?
z- minder, vooral nadat voor de rinstructies''
plices,vandaar de naam),en meegegevenaan de telegrafsche orders in de plaats traden.
dengene die in opdracht van den staat een De taak der diplomaten v/d tegenw.tijd is
reis deed, opdat h'
ljop de plaatsen van op- in ongeveer alle opzichten vereenvouéigd,
onthoud alleswat hijnoodig hadzoospoedig doordat de staatkunde niet meer in di'emate
mogeli
jk zou kunnen verkrijgen,derhalveeen als vroeger een persoonli
jk en hoofsch kasoort reispas;Cicero kent slechts zoodanige
diplom a's;onder de keizers echterheette elk
vanwege de hoogste overheid uitgevaardigd
geschrift ter aanLeveling, begunstiging of
begiftiging,in het algemeen duselk geschril'
t
waarin de hoogste overheid eenig voorrecht

rakter draagt, en doordat de epenbaarheid
der onderhandelingen en de parlementaire
instellingen krachtig op 'het geheele diplomatiek verkeer hebben ingewerkt. Aan del)

anderen kant is de taak derD.moeili
jk-er
en ernstiger geworden. Behalve grondige

toekende (de laterecharters),eenD.Tegenw. kennis v/h staatsrecht,de partijgroepeering
heet een D.een bewijs van toekenning van en van den politieken toestand der staten is
een academischen graad,bewijs van lidmaat- een helder inzicht in de nationale belangen
schap van een vereeniging,enz.
onontbeerlijk; de hoogere diplomatie moet
biplolllaat, gr., eigenll
gk :iemand die di- heden ten dage midden in den stroom der
ploma'sllitgeeft(zievorigartikel).Naam van beweging des geestes staan; zi
j moet de

degenen,welke in hetintern.staterfverkeerde groote vraagstukken der binnenl. politiek.
belangenvan eenlandhebben tevertegenwoor- den staathtlishoudkunde,van het m aatschap-

digen;dIàlomatisch ofdIàlomatiek:Opdediplo- peli
jk leven inhunganschebeteekenismeester
m atie,het beroep van den diplomaatbetrek- zi
jn en daarmede rekening houden. De algekinghebbende;ook:beleidvol,voorzichtig,slim , m eenheden van llet volkenrechtelijk verhandig. Dlàlomatiek heetook de wetenschap keer en eenige algemeene lijnenderb.geven
die zich bezighoudtmetde ontcijfering,ver- verschillende desbetreFendewerken,als:W inklaring enz.van diplom a'sen oorkonden van ter, Systènte (le l(t tsl
q
p/p-t
zfï: (Berltin 1830),
rtens, Le Gttide tfz
l?/pzzlr
ffïgzf: (5de druk,
vroegerti
jd en isals zoodanig een onderdeel Ma
Leipzig 1866).
der geschiedkunde.
Corps#lq
p/pzzllfëzf:.
'ensemble der ambassa- De diplolnatieke dienstvan Nederland bài
deursenz.die bijeen regeering de belangen vreemde mogendheden is laatstelijk geregeld
van den Staattjie hen heeftgeaccrediteerd, bi
j kon.besluitvan 28 Aug.188i,Stbl.153,
vertegenwoordigen.
hetwelk is gewi
jzig'
dbi
jdatvan13April1882,
Diplolnatie,van gr.diploma,ziealdaar.De
wetenschap derrechts-en staatkundigegrondregels,beginselen en gebruiken,dieten grondslag liggen aan dewederkeerigebetrekkingen
tusschen de volken en regeeringen ;kunstvan
onderhandeling omtrent de belangen van een
Staat met een anderen Staat; ook dezeonderhandeling zelve, functie van een diplomaat,
stand der diplomaten. BiJ
- analogie: beleid,
tact, slimheid, sluwheid. De D.is tegel
ijkertijd de wetenschap en de prakti
jk der inter-

Stbl.51.
Biplosolllie, gr., tweelingsmisgeboorte ,
waarbi
j twee volkomen ontwikkelde individuën op een of m eer plaatsen met elkander

vergroeid zàjn.

Iliplleum olles,zie Araneidea.

D iplloa,zie Amp'
hibiën,dl.1 blz.400.
D ipodida. Zoogdierfamilie van de orde d'
er
knaagdieren,gekenm erktdoor een sterkeverlenging der achterste ledem aten,waarop deze
dieren zich springendekunnenvoortbewegen;

nationale betrekkingen Den Ouden waszij overigens hebben de leden dezsr familie een
gelijk men haar thans opvat.zoo goed als kortenhalsen een langen,behaarden staart,die
geheel onbekend. Onder de Romeinen was bi
j velen in een pluimpje eindigten biihet
Cesar de grootste diplomaat. Gedurende het springen tot regelaar der bewegingen lient;
Jgraven holen,waarin zi
j zich Ycestaldes
feodale ti
jdperk vervuldedeD.nogslechtseen z1
ondergescbikte rol; haar beteekenis groeide daags ophouden;zi
jvoedenzichmetgras,blamet den invloed v/h pausdom op de betrek- den en vruchten.Naarhetmaakselderachterkingen der volkeren onderling; de eerstewe- he
stetle
aa
de
nt
ma
alteki
n,
ez
he
ent ge
wo
ta
rl
dtvingers daaraan,en
deze fam. in een
reldschevorstdieoveraldiplolnatenmetvasten

post hield,was Lodewijk XIvan Frankri
jk; aantal geslachten:DtLp148 I1:lz.de springmuis

Dipodomys.
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blpsadina.

zuideli
jk Rusland, Centraal Azië, noordelijk D ipsaeus L. Kaardebol. Plantengeslacht
Afrika; Alaetaga Cuv.(ScirtetesW wGx.
),als van de familie der Dipsaceeën,met eenklein
vorig geslacht, Jaculus W AGN., noordel
i
jk getNldeelsin Europa,deels in tropisch Azië
Noord-Amerika, M exico: Dipodomys GRAY, en noordeli
jk Afrikainheemschesoorten,allen
Mexico,Californië;PedeteslsL.(HelantysCvv.), groote,tweejarige of overLli
jvendekruiden,
de springhaas,zuideli
jkAfrika.Fossieleover- met krachtigen,opgaanden stekeligen stengel,
Lli
'
ifselen zi
jn van deze familie niet bekend. tegenoverstaande bladen en doorschutbladen
Dipodomys GltA.
v.Knaagdiergeslachtv/d omgeven bloemhoofdjes;in Nederlandkomen
fam. der Di
,pt/ï#tx,inp
voor:D.pilosus:de Lehaarde kaardebol(bladen gesteeld, hoofdje klein,bloemen wit of
heemschindewoesti
jn- v
gebieden beoosten het
z
geelwit, helmknopjes zwart), zeldzaam op
Rotsgebergte, Noord-

Amerika,waarzi
jkangoeroe-ratten worden
Zenoemd; zi
j hebben
vier vingers aan de
achterpooten en eenin
een pluim eindigenden
staart.

vochtige plaatsen ;D.sylrestris,witte kaarde-
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Dippel. (Leopold) Dlpooouvs-sooltl'.

bol, kaardenkruid, kannewasscher (bloemkroon lila,zelden wit),algemeen op drogen
kleigrond,aan di
jken en langs slooten enD.
fh//pzlzfzzl,de weverskaarde (bladeningedeeld,
bi
jna of geheel zonder stekels,bloelnkroon
lila), tweejarige tot11/2 meter hooge plant,
in zuideli
jk Europa in hetwilâ groeiende?in
Nederland evenalsin Oostenrijk,Silezië,Saksen,Beieren,Thfiringen en Frankri
jkwegens

Duitsch plantkundige,
geb. 4 Aug. 1827, te Santerecken,werd in haar technische toepassing op groote schaal
1869 hoogleeraar in de plantkunde en direc- aangebouwd; deze plantlevertinhaarbloemteur van den plantentuin te Darmstadt en hoofdjes de weverskaarden (f
r. chardonsà
kreeg in 1896 zi
jn emeritaat; hi
j schreef: c
tarder,duitsch Rauhkarden,W eberkarden,eng.

jn eigroote kopjesmethaakBeitrögezzfz'regetabilischenZellenbildl4ng(1858)) easels); dit zi
vormige kafjes voorzien? die men, metde
11lstflf/c/lder fpifzfô/lp/zllllzàt/é (1893).
Dippoldiswalde.1) Ambtvan den saksi- stelen tot bundels vereenlgd en in vaten geschen kreits Dresden,652 km2.,54.000 inw ., pakt, in den handel brengt. M en geeft de
7 steden en 87 landgemeenten.2)Hoofdpl. ouden devoorkeurboven dejongen,daarzi
j
van het ambt D ,18 km. z.van Dresden,in meestalel
astischerzijn,overigensonderscheidt

1900:3519 inw.
men ze naar de grootte.De beste kaarden
Dipsaeeeën, Dipsaceae,Kaardeachtige ge- kom en uitden omtrek vanAvignon en Rolzaan,
w assen. Plantenfamilie van de orde der Ag- daarop volgen de ltaliaansche uitden omtrek,

gregaten,en van de onderklasse der Sympe- van Bologne en de nederl.Aanzienlijk isde
talen,met 120,lneestin delanden derMlddell. producti
e der duitsche kaarden.Zi
jdienende
zee inheemsche, soms over geheel Europa, wevers en bewerkers van wollen waren tot
Azië en Afrikaverstrooidesoorten,een-twee- hetkaarden.Zi
jwerkendaarbi
jdoordekleine
akjesdezerkafjes,van wiergoedehoedajarige ofoverblijvende kruidachtige planten, ha
zelden struiken of haive heesters,mettegen- nigheid de waarde der kaarden afhangt. De
overgestelde, aan hun voet dikwi
jls ver- zoogen. wilde kaarden m et rechtopstaande
groeide, oningesnedene of vindeelige bladen. haken,zi
jn om die reden volkol
nen onbruikBloemen tot dichte,door een omwindselom- baar.
D ipsadina. Familie van slangen van de
naaktofmetstoppeltjes bezetis.Dezebloei- groep der Groeftandigen, Glypltodontes; de

gevenhoofdjesvereenigd,wiervruchtbodeln

wi
jze,welke zeer veelovereenkomstaanbiedt
lnet die der Compositen toont aan, dat er
tusschen die familie en de Dipsaceeën eene
nauwe verwantscllap bestaat.Bloemen meest
onregelmatig; bloemkroon aan den om trek

van het hoofdje meest sterker ontwikkeld,
waardoor eene soort straal ontstaat. leder
bloenlpje door een bi
jzonderkelkachtighulsel

omgeven, welks zoom droog en vliezig is.
Kelkbuis met het vruchtbeginsel vergroeid ;
kelkzoom gaaf of in 5,meest borstelvormige
slipgen verdeeld. Bloemkroon op den kelkrand gezeten,buisvormig,m et een4- 5-sple-
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tigen zoom,welksslippen ongeli
jkvormig en w*dz,2e'/z,#,'./j/./: $ <@'--.r
F*
uV
.?
.
#g
k
é Nj
y
dikwerl'z-lippig zi
jn.Meeldraden 4 inaantal,
allen niet even lang.VruchtbeginselonderDlpsAs-sooltq'.
DlpswooMoRus-sooR'r.
standig, ééànhokkig, met (
a(
,
àn eitje; stijlen
stempel eltkelvoudig.Vrucht:een éénzadige,
(
lo()r den bi
jzonderen kelk omgeven,en door hiertoe behoorende soorten onderscheiden
-

-.'

den zaadpluisvormigen kalkrand gekroonde zich van de overigen der genoemde groep
dopvrucht.Kiemwit gering.Kiem recht.
door de gedaante van den kop,die, achterln Nederland is dezefamilievertegenwoor- waarts breed en duideli
jk van den hals gefligd door een 7-talsoorten,behoorende tot scheiden, van voren in een ronden,smallen
tle gesll
tcllten Dipsacus,Knautia,Succisa en snoet eindigt; de 1anden, die vöör de geScabiosa.
groefdestaan,zi
jnnagenoeg vangelijkelengte

bipsomanle.
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de soorten bewonen voorhetmeerendeelboo- roode, tOt trossen vereenigde bloemen ; de
m en en voeden zich met kleine zoogdieren, meeste soorten kom en op Java en in oost-

vogels en kruipende dieren.Geslachten:.
pz>
'- lndië voor;van meerdere soortenwordtdoor
sasIndo-china, Soenda-eilanden, bt
jlsadl3ktt
)- doorboring Ofinsni
jding van den schorshars
rî
gs (Sumatra), I'
arbopltis (Europa), Tltatnno- gewonnen, hetwelk een geli
jk gebruik vindt

dynastes, (noordeli
jk Zuid-Amerika), Eteirods
i
osas (Madagaskar).
t
llipsolnallie, btj vlagen optredende onweerstaanbare begeerte naar alcoholische
dranken,drankzucllt; de ltjder is zich helder van de nadering van een aanval bewust,
hij gevoeltzich gedrukt,'
ls opvliegend,verliest den eetlust en heefteen Lrandendgevoel
in de m aag ;meer en meer doeteen behoefte
aan opwekkenden drank zich gevoelen, die
weldra in eenonweerstaanbarebegeerteovergaat,van welker voldoening niets in staat is

alsde copaivabalsem endoorde inboorlingen
voor pleisters en zalven wordt gebezigd.
Ilipteryx ScllltEB Plantengeslachtv/dfam.
der Leguminosen, afdeeling der Papilioaaceeën, met 8 tropisch-amerik.soorten,boomen metgevederde Lladellen roodeo1'violette
tottrossenvereenigdebloemen;de peulen zi
jn
steenvruchtachtig ontwikkeld, en bevatten
slechts een zaadboon ;van eenigen worden
deze zaadboonen onder den naam tonkaboonenin den handelgebracht; men onderscheidt
hollandsche en engelsche; de eerste zi
ln

den li
jder te weerhouden;veleli
jdershouden afkomstig van de in de wouden van Guyana

de kwaal, die tet de ziekten van den geest groeiende soort D.pt
/prt
z/tf, een statigen,tot
gerekend wordt,utt schaamte zoolang moge- 25 m .hoogen boom ; de laatsten zouden door

li
ll
t geheim ; men heeft waargenomen, dat de in Cayenne voorkomende D.pwwp.
:f/?
'
/'
t
?//
'
tz

vrouwen er meer vatbaar voorzijn danman- worden geleverd; de holl. zi
jn langwerpig,
eenigzins,platgedrukt,tot 5 cM .lang en met
zijkenlnerktzich dikwi
jlsdoor eenstaatvan een geaderde lluid bedekt,speceri
jaclltigwel-

nerl; niet zelden leidt D. tot zelfmoord en
selni-delirium tremens.

riekend en aromatisch bitter smakend; de

Iliptera.DeTweevleugeligeinsecten,bevat- engelsche ztjn kleiner;zi
j bevatten cumarine
tende insecten met zlzigende monddeelen, waaraan zi
j haargeur ensmaakverschuldigd
alleen voorvleugels of in het geheel geen zi
jn;zijwordenveelvuldigbijhetbereidenvan

vleugels en een volkom en gedaantewisselillg. parfumeriën en van drank-essencen gebruikt.
Zie Tweevleugeligen.
llillt)'ella, diptychon, gr., een uit twee

Ilipterilli. Fossiele vischfamilie v/d groep bladen bestaand, dichtgevouwen schri
jftaderGlansschubbigen Ganoidei:envandeorde feltje,oorspronkeli
jkvoorhuiseli
jkgebruik,bi
j

der Ruitschubbige Ganoïden,Itltombolepidoti, de latere Romeinen m eestal uit ivoor,goud
bevattende een aantal heterocerke visschen, of zilver,van binnen met was bestreken,en

die in de schubbekleeding metde Lepidosteinen overeenstemmen, maar ervan verschillen door het bezitvan twee rugvinnen
en twee aarsvinnen; dit laatste kenmerk
wordtbi
j geen andere visch dienahetsteenkooltijdperk heeltgeleefd,waargenomen. De
D. hebben vierkante schubben metgaatjes

gebezigd voor korte briefjes,vooralminnebriefjes,alsook voor geschenken (b.v.door
ambtenaren bi
jllet aanvaarden van hunambt
voor hun vrienden).ln deeersteti
jden des
christendoms werd er een meer algemeen
gebruik van gemaakt.
Direa L. Plantengeslacht v/d fam. der

vinnen metweeke stralen en een blijvenden
ruggestreng.De naarverschillenindestelling
der vinnen onderscheiden geslachtenDl
i
,
pfcr?f'
s
Osteolepis en Dt
k
plotek-tts zln allen van het
devonisch en hetsteankooltijdperk.
Dipteroearpaeeeen.Plantenfamilie van de
orde der Cistifloren,metomstreeks110,allen

D..
ptx/?f.
s/rp'
,
:dienen de bastvezelen totrepara.
tie aan touwwerk enz.,detwi
jgen voorvlechtwerk;de schors en de besvruchten zi
jn vergiftig.
Iliree,zie Amphion en Thebae.
D ipus,knaagdiergeslacht,zie Dipodida.
Direen, pseudoniem v/d brazit. dichter

die als de openingen dervaatkanalen worden Thymelaeaceeèn, met slechts twee noordbeschouwd,verder een grooten, platten kop, amerik.soorten, struikachtige gewassen; van

in de tropen van Azië en Afrika inheemsche Th.A. Gonzaga.

soorten; hetzi
jn meesthooge,harsdragende Ilireetofdirekt,onmiddellijk,rechtstreeksch,
boonlen, zelden kleine klimmende heesters, dadelijk; direete &c/t/.
:/ïp,
#:3/. rechtstreeksche
wier bladen gewoonli
jk gaafrandig zijn;de belastingen, zoodanige die door degenen op
bloemen bestaan uit een buisachtig of klok- w,e ze drukken direct worden opgebracht,

vormig uitgegroeide kelk, die in den regel
later de vrucht omsluit; vijf bloembladen;
talri
lke in meerdere kringen geplaatstemeeldraden.Van de D.vinden vele soorten technische toepassing;de meesten leveren dammahars, copal en dergelijke harsen, van
eenigen is het houtalstimmerhoutbruikbaar,
en van eene op Sumatra en Borneo groeiende

als die op hetvermogen en het Ledri
jf,de
personeele en de successie-belasting;directe
ltandel. zoodanige waarbijgeen tusschenpersonen optreden,waarbi
jderhalve deafnemer,
degenedieverbruikt,onmiddelli
jk betrektvan
den producent,dengene die voortbrengt.
Directe belqstingen. Bi
jkon.besluit van 20

Mei1869no.28ziln 9inspectiëh derdirectebe-

soort (zie Dryobalanops) wordt kamfer ge- lastingenenz.ingesteldrthansdirectiëngenoemd
wonnen.
(Rotterdam,Amsterdam,Leeuwarden,GroninD ipteroearpus GAERTN. Plantengesl.van

gen,Zwolle.Arnhem,Middelburg,'sHertogen-

de fam.derDipterocarpaceeën,meteen25-tal
allen tropisch-aziat. soorten;hetzàjn hooge
ri
jkelijk hars voerende boomen, metlederachtige bladen en tameli
jk groote,witte of

bosch enMaastricht);elkeuirectie isverdeeld
in inspectiën;aan hethoofd van een directie
staateen directeur,bi
jgestaan door een door
hetRi
jk bezoldigden commies;aan hethoofd

Direeteur.
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Dirk.

van een inspectie staat een inspecteur,wien

teuren ontboden op genoemden datum Auge-

inuitgebreideinspectiëneenadjunct.inspecteur
terzijde staat.
Direeteur.bestuurder,leider,hoofd;direct'
riee,bestuurster,vrouwelijkevorm vandirecteur Directeur van politie,zieRi
jkspolitie;

reaumeteen troepenmachtnaar Pari
js,deden

hunne twee medeleden,Barthélemy enCarnot,
wegens hun royalistische gezindheid tot deportatie veroordeelen,en zonden veleroyalistische leden der kamers in ballingschap;op

directeur,ofûcieele titel van het hoofd eener gel
i
jke wi
jze zochthet D.zich inMei1898na
strafgevangenis,van een huis van bewaring, de nieuwe verkiezingen tegen hetnaarzi
jn
een rl
jksopvoedingsgesticht, ri
jkswerkinrich- zin te sterk geworden democratischeelement
ting; directeur der directe belastingen.
tehandhaven;hetvol
gendjaar(30 prairialjaar
bireetie, richting, leiding, bestuur, uit- V1l, 18 Juni 1799)wreekten de raden zich
voerende kracht;directielqtb.meetk.:richtli
jn, door drie der directeuren te verjagen;de
rechte li
jn langswelke de bevzeging van een flnancieele verwarring volgde de politieke
andere lijn of van een vlak plaats heeft; wanorde op den voet; de mandats territorikri
jgsk :richtingslnn van een marcheerenden aux hadden spoedig eenzelfden toestand van
depreciatie bereikt a1s de assignatiën ; de
troep.
Direetoire of Directoire exécutief,bewind, stukken openbare schuld verloren tot 80 0/f
)
bestuur of uitvoerendbewind van directeuren. van hun waarde (bankroet dertwee-derden);

ltegeeringslichaam in Frankri
jk,in hetleven de geldnood dwong hetD.tot ondraagli
jke
geroepen doorde grondwet v/hjaar111,en hoogte opgevoerd stelselvanuitmergeling der
saamgesteld uit vi
jf leden,bekleed metuit- wingewesten,entoteen roof- en veroveringsvoerendemacht.HetD,washetgouvernem ent, politiek, al hetwelk een tweede europeesche
lletwelk dat der Nationale Conventie op- coali
tie tegen Frankrijk in het leven riep;
volgde,enFrankri
jkregeerdevan 5 brumaire daarenboven beging hetD.nog allerleiandere
jl het Bonaparte naar Egypte
jaarIV f27 oct.1795) tot19 brumairejaar fouten; terwi
V1ll (10 Nov.1799).Hetwerdgeorganiseerd zond (1798), versnipperde het zi
jn overige
doorde constitutie v/h jaar 111,die de wet- strijdmacht in Zwitserland, Piemont, den
gevende macht opdroeg aan twee kalners of kerkeli
jken staat,hetkoninkri
jkNapels(waar
raden,nl.aan den conseildesAnciensofraad zich de Romeinsche en de Parthenopeder ouden (zooveelals Eerste kamer)enden aansche republiek hadden gevormd) zoodat
conseildesCinq-cents ofden raad derVi
jf- het z0o goed alsweerleosstond tegenover de
honderd (Tweede kamer),en de uitvoerende verbonden europeesche mogendheden, die
macht aan vi
jf,door beide genoemde raden op het einde van 1798 de vi
jandelijkheden
te kiezen d'
irecteuren (van daardenaam direc- openden; het legerin Duitschland werd bi
j
toire).De eerste directeurenwarendeeerlijke Stockach,deital.armeebi
jMagnano,Cossona,
doch zwakke Le Réveillère-luépeaux,Rewbell Trebbiaen Ni
viverslagen;we1verjoegGrune
e)1Letourneur,oude montagnards,Barras,en, hetanglo-russische l
egerbi
jBergeninNoordopde weigering van Sieyès,Carnot;zi
jtraden Holland en handhaafde Masséna zich inZwiteinde oct. 1795 in f'
unctie. Gedurende een serland tegen de Russen (overwinning van
eerste periode, nl. tot 18 fructi
dor jaarV Zurich, 1799),doch deze gedeeltelijke over(4 Sept 1797)was de regeerlng v/h D.zeer winningen vermochten niet het bestaan van
voorspoedig. In het binnenland w erden de het D.te verlengen ; Bonaparte,uit Egypte
royalisten enjacobi
jnen,deinwendigevijan- teruggekeerd,maakte zich de algem eene onden, tenondergebracht; de eersten door de tevredenheid met het D.ten nutte, ontbond
nederlaag,de gevangenneming en deterdood- dit benevens de Conseils met militairgeweld

brenging v/d aanvoertlers der Vendeeërs, (staatsgreep v/d 18 brumaire, jaar V1lI (9
Charette en Stofflet (1796) en de destitutie Nov.1799)en organiseerdeeennleuw gouver-

van Pichegru,verdacht van verraad;detwee- nement, dat den naam kreeg van Consulaat
den door de sluiting van de club du Pan- (zie aldaar).
théon, en de terechtstelling van een hunner
llirigenf, orkestdirecteur, degene die bi
j
leiders, Babeuf;de m eest dringende fnanci- muziekuitvoeringen, opera's, concerten, de
eele moeili
jkheden werden voor het oogen- samenwerking van koor en orkest, solisten,
blik opgelost door het invoeren van martdats lei
dt;een D.is bije1k ensemblespel onontf:rp-ffpr/t
zkv ,bestemd om t
1e assignatiën te ab. beerlijk;dirigeerelt.leiden,richten,schikken,
sorbeeren.ln hetbuitenland,in Dt
zitschland en besturen,verschillendekoor-oforkestkrachten
ltalië, begon het krijgsgeluk meer en meer doen sam enwerken.
op de fransche wapenen te rusten;generaal
Diritta, alla diritta,trapsgewi
jsklimmend
Bonaparte veroverde in ltalië Piem ont,be- of dalend.
Di
ri
t
t
o
,
hield in Lombardi
je en voor Matua de over, (
11)ital.,HetRecht,'italiaanscîh,

hand op de oostenri
jksche legers,rukte naar te Rome verschi
jnend, liberaaldagblad met
W eenen op, bereikte Semmering (1797),en letterk. zondagsblad ; het blad, in 1854 te
sloot het voorloopig verdrag Leoben al,dat Pari
js oggericht,telde o.a.Depretis enCrispi
weldra door het verdrag van Cam po-Formio onderztn medewerkers.
werd gevolgd (17 Oct.1797).Op ditti
jdperk Dirk, op schepen: looper van den gafel,
van voorspoed volgde een periode vantegen- toppenant van den zeilboom , piekeval, een
spoed,verwarring,verval;de ommekeerwerd der schuine touwen waarin het einde van
veroorzaakt door den stri
jd der parti
jen,de den bezaansboom, dat niet tegen den mast
:nancieele moeieli
jkheden,en de buitenland- steunt,hangt.
sche politiek.enbewooghetD.'
totdenstaats- Dirk.Naam van een 7-ta1 graven van Ho1greep van 18 fructidorlaarV.Drie der direc- land uit het Hollandsche huis:

Ilirk.

--
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D lrk

Dirk I (9t5- ?), zoon ofkleinzoon van

Dirk III (993- 1039),zoonenopvolgervan

graatschap Holland (welke naam anderhalve
eeuw later het eerst voorkomt);D.volgde
zi
jn vader na diensdood omstreeks 915 op;
hij was een trouw aanhanger van Karelden

metzijn nabureninonmin,voerde oorlogmet

Gerolf, die in 889 door keizer Arnolf met graafAernout,was bi
jden dood zi
jnsvaders
eenige go
del
r
nrid
nezt'
de
ie
aete
n graafschap werd be- waarschijnli
jk nog Onmondig,engeraaktedoor
Viftigd,
kern uitm aakte van het zi
jn voortvarendheid enoploopendheidweldra
.
bisschop Adelbold van Utrecht,opvolgervan
bisschop Ansfridus.over een deeldernalatenschap van den laatsten graaf van Teisterbant
Eenvoudige,die sinds911alskoning heerschte en over het recht om in demonden van Maas
over Lotharingen, en, door vele afvallige en W aal te visschen en in de daartusschen
leenmannen verlaten,in 922 graaf Dirk voor gel
egen houtrijke landstreek aandeMerwede

zi
jn trouw beloonde met de schenkilg in (Holland) te jagen; om zoowelhet een a1s

vollen eigendom van de kerk van Eglnond, het ander te kunnen beletten,stichtte D.in
met alle m enschen,landen,bosschen,w eiden, de betwiste streek aan de M erwe een veste,
wateren en sluizen,die ervolgensrechtbi
j waaromheen later Doxdrecht ontstond;hier-

behoorden, om dit geheel en onafhankeli
jk mede nog niet tevreden, begon hijin 1015
voor zich en zijn nakomelingen te blijvenbe- ook van alle zi
jnvesting voorbi
jvarendeschezittcn,met de macht om er naarwelgevallen pen tolte heffen,hetgeen aanleiding gaf tot
m ede te handelen, evenals m et de hem door eindelooze twisten,vi
jandeli
jkhedenenonderleren; deze giftbrief'
,
Gerolf nagelaten goef
ge/even te Bladel, legde den grond van de
zelfstandigheid 5*an de betrokken streken,
hei latere llolland, waarover tot 1299 de

handelingen ; het eerst begonnen de kooplieden van '
l'
iel klachten over deze tolhefflng
te doen hooren, en wendden zich,toen D.
hierop geen acht bleek te slaan, tot keizer

D.regeerden (zie Hollandsche
huis).D.lietde genoemde kerk te Egmond,
boven het graf van den H. Adelbertus,en
waarschijnlijk door de Noormannenverwoest,
herstellen; naast het in hout opgetrokken
kerkgebouw stichtte hij een klooster voor
Benedicti
jner zusters waarin ook zi
jn vrouw
Geva,een frankischegravendochter,begraven
werd, en aan hetwelk lli
j een deel van de

Hendrik 11, toen deze in 1018 te Nijmegen
het paaschfeest vierde en ri
jksdag hield;zij

wen? verving de kloosterzusters,die hijeen
verbli
jf schonk te Bennebroek bijHaarlem,
door monniken van dezelfde olle, en verm eerde nog de door zi
jn vader aanhetklooster gedane giften en schonk hetuitgestrek-te
landerijèn;hi
j verri
*
i
7kte ook de kerk meteen
afschrift der vier evangeliën in een gouden,
met edelgesteenten versierden band,terwijl
zàjn vrouw,Hildegaarde,haareengoudenmet

zelfwerd,kortdaaropbijDordrechtlandende,
niet slechts geheel verslagen,m aar geraakte
ook kri
jgsgevangen (1018))en werd niet dan
onder voorwaartle 'sgraven voorspraak bi
j
den keizer te zullen zi
jn in vriiheid gesteld;
de hertog voldeed hieraan en 11 bleefinhet
rustig bezitvan de betwistejachtgrondenen

nazaten Van

werden hierin ondersteund doorbisschop Adelbold van Utrecht; de keizer stelde alles in
het w erk om dezaak in derminneteschikken,
doch de ook op den ri
jksdag aanwezige holl.
graaf bleef onverzettel
ijk;van verschillende
zijden daartoe aangespoord,besloot toen de

keizer met gewapende hand integri
jpen;hi
j

hem geschonken goederen afstond;genoemde gelastte hertog Godfried v.Neder-luotharingen
goederen strekten zich uit van Kenheim tot (hetwelk toenmaals hetbisdom Keulen.LimZwittershagen;laatstgenoemdeplaats,dikwijls burg, Qulik, Gelre,een deelvan Luik,Braresidentie der steeds in macht toenemende bant, Namen, Henegouwen en de aan den
opvolgers van Dirk 1, kreeg daarnaar den rechter-scheldeoever gelegen deelen v.Kamenaam 's-Gravenhage.Omtrent deverdere ge- rijk en VlaanderenbestondendusaanHolland
schiedenis van Dirk l is niets met zekerheid grensde),onder medewerking van een aantal
bekend.
leenm annen, met een leger naar Holland te
Dirk 11 (?
988),ook weldeJongere gaaa,de nieuwaangelegdestad teverwoesten,
genoemd,zoon en opvolgerv/dvorige.voerde en de geheele streek in handen van den
oorlog met t
le ten noorden van Kennemer- Utrechtschen bisschop testel
len;terwijldeze
land woonachtige W est-Friezen,die de lterk t
oebereidselen maakten tot den strijdr(
leed
'
en het klooster te Egmond verbrandden,en sbisschopsmarkgraafofgrensbewaarèer,Dirk
geheel Kennemerland plunderend aiiepen; Bavo'
szoon, een inval ln Holland;hijwerd
na de W est-Friezen te hebben verslagen,liet echter teruggeslagen en Dirk vermeesterde
hi
j de kerk en hetkloosterin steen herbou- een deelvan hetstichtsche gebied;Godfried

vischwaters; naar den naam der nieuwverworven landstreek,Holtland,werdhetgeheele
edelgesteenten ingelegde tatel schonk.In 985 gebied van den hertog allengg metden naam
ontving D.van den duitschen keizerOtto111 Holland aangeduid. D. begaf zich later nog
aanzienlijke goederen in eigendom ;hi
j stierf naar Palestina,en overl.in 1039.
in 988, en werd a1s graaf opgevolgd door
Ilil'k Il,
r(t039- 49),geraakte,doordafAdelzi
jn oudsten zoon Aernaut,ArnoudofArnulf, berts opvolger als bisschop van Utrecht,Ber-

bi
jgenaamd de Gentenaar,omdat hi
jvolgens nulphus, de eischen zijns voorgangers hersommigen te Gent geboren werd en aldaar nieuwde,metkeizerHendrik 111v.Dllitschland
burggraaf is geweest: deze sneuvelde in 993 in oorlog,verloor destedenDordrecllt,Vlaar-

tegen de W est-Friezen,bi
j W inkelmade(d.i. dingen enz. (1016), sloot toen een vel.bond
Hoekweide),nabijhettegenw.dorp W inkel; met hertog Godfried van Lotharingen (neef
D's jongste zoon,Egbert ofEgbertus,werd van den door zijn vader overwonnen geli
jkkanselier van keizer Otto1I1en aartsbisschop namigen hertog, en die door den keizer uit
van Trier.
zi
jn bezittingen verdreven was) enveroverde

Dirk.
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Dirk.

alle hem Ontnomen plaatsen weder,terwi
jl
zijn bondgenoot Nijlnegen plunderde en het
door Karel den Groote gestichte keizerl
i
jk
paleis (Valkenhof) verwoestte,en de keizer
zelf,de M aas afzakkende,bi
jnaalzi
jnschepen

uit Vlaanderen verdreven,vervûlgens droeg
de duitsche keizer aan hertog van NederLotharingen,Godfried ofGovertdeBultenaar,
op, om Holland voor bisschop W illem van
Utrecht,die inmiddels een reisnaarPalestina
aan zi
jn leenman Dirltverloor en als vluch- gedaan had,te veroveren ;Robbert zag zich
t
ele
in
ke
rg
en.naar zijn eigen gebied moest terug- gedwongen met zi
vrouw en stiefzoon het
Kort daarop met een groot gevolg land te verlaten enjn
z
i
c
hnaarzi
jnschoonvader
naar Luik gaande, om aan een steekspeldeel in Saksen tebegeven;w eldradoorVlaanderen
te nemen,hadhi
jhierhetongelukdenbroeder eru/geroepen,eninhetbezitvanditgraafschap
van den Lisschop van Keulen zoo zwaar te t
gekomen,veroverde hj voorD.,die nu oud
wonden, dat hi
j dood bleef; vele der aan- genoeg was om zelf te regeeren,ook Holland
wezige ridders schreven dit aan moedwiltoe, weer tbestorming van het slot llselmonde);
vielen op de hollanders aan,en doodden velen door de hollanders gehuldigd huwde dezenu
van 'sgraven gevolg,waaronder twee zi
jner met Othilde van Saksen en regeerde verder
bloedverwanten ;Dirk zelfontkwam alleenden vreedzaam tot zi
jn dood,1091:hi
jwerd opdood dooreen overhaastevlucht;teDordrecht gevolgd door zi
jn zoon,Floris I1.

aangekomen liet hij dadelijk alle daar aan- Dirk Trf (1t22-57),wasbi
dendoodzi
jns
wezige Keulsche en Luiksche koopvaardi
j- vaders, Floris l1,nog mindej
r
j
a
r
i
g
e
n
k
wa
m
schepen verbranden,en kooplieden uitKeulen ondervoogdi
j
v
a
n
z
i
j
n
mo
e
d
e
r
,
Pe
t
r
o
n
e
l
l
a
v
a
n
en Luik een zware geldboete opleggen ;de

Lotharingen,een heerschzuchtige zeerbekwakeizer zond hierop een leger, dat over het mevorstin,diedefrieschelandscha,ppe
n Oosteri
*
is voor Dordreéhtkwam en hetveroverde; gooenMrestergoo aan Holland bracht;mondig
#
weinig later slaagde D.er echter m etbehulp geworden aanvaardde hi
j zelfde regeering,
van heer oerard van Putten in de stad te en geraakte wel
dra met zijn broeder,Floris,

hernemen (10Mei1049);'sanderendaagswerd
hij, onderwijl hi
j de wallen in oogenschouw
nam,door een vergiftigden pi
jlin de di
j gekwetst (legende van Ulrich den zanger),en
overl. 14 Mei 1049; de plaats waarhijge-

bijgenaamd de Zwarte,in openli
jken oorlog;

deze laatste liet zich door de oproerige en
ontevreden W est-Friezen tot hun graaf uit-

roepen, en de oorlog werd van beide zijden
t verbittering gevoerd,toteindeli
jkkeizer
troffen werd werd sedert oravenstraatge- me
Lothariusvanbuitschlandtusschenbeidekwam

heeten; demoordenaarwasvolgenssommigen on metbeloften en bedreigingen
00n Verzoeeen keulsche schipper, wiens vaartuig op ning tusschen beide broeders tewe
egbracht;
lastvan D.verLrandwas:hijwerd,ongehuwd Floris werd kortdaargpverraderli
j
k
v
ermoord
gestorven zi
jnde,opgevolgddoorzi
jnbroeder, door de heeren van Arensberg en Kuik,wien
Floris 1.
hi
jden oorlog had aangedaan,omdatzijhem

birk Jr (1061-9t),zoon en opvol
ger van de hand der Onder hunnevoogdi
jstaandeerfFloris 1, was bi
j diens dood in 1061 nog dochtervanKedichem hadden geweigerd ;Dirk
minderjarig, kwam onder voogdi
j van zi
jn geraakte in oorlog met bisschop Herbert
lnoeder, oeertruid van Saksen, en werd,toen (Heribertus)van Utrecht,doordatin1144Otto
de bisschop van Utrecht,W illem vanQelder van Bentheim, Dirk's zwager,
op zijn aanopvolger van Berntllphus,de aanspraken van, spori
ng in overijselgevallen was;toen Otto
zi
jn voorgangers hernieuwde, door keizer door den bisscllop bijOotmarsum t0t staan
Hendrik IV van hetgraafschap vervallenver- gebracht en gevangengenomen was,vorderde
klaard,op grond dat de vooroudersvan Dirk Di
rk zi
jn vri
jlating,hetgeen de bisschop afhet graafschap,behoudens enkele deelen, er- we
es; verbitterd trok nu D. tegen de stad
felijk in leen hadden ontvangen,doch niet U trecht op en sloot deze geheel irt:de biswas bepaald dat ditleen ook aan zijtakken schop, de stad niet aan een bestorming wilzou kunnen overgaan; en hoewel Ploris 1, lende prijs geven,begafzich aan hethoofd
broeder van Dirk 1V , in het bewind was'
gen zijn geesteli
jkheid,geheelongewapend,
laten, was hij nietformeeldoor den keizer va
in het kamp der belegeraars, deze m et den
erkend en konden de aanspraken van Dirk V kerkeli
jken bau dreigende zoo zijhet beleg
derhalve nietig worden verklaard ; Geertruid

niet opbraken; Dirk) bevreesd voor dezen
ban, trok zich van Uirecht terug en sloot
bijgenaamd de Fries, jongste zoon van den, vrede met den bisschop; D ,die ook eentoght
graaf van Vlaanderen,aan zich doormethem naar Palestina deed,persoonlijk den pausbete huwen: de Utreclltschen gingen nu niet zocht en van deze zoowel voor zichzelf a1s
overtotdeinbezitneming van hethun door den V00r de abdi
jen VAllEgmond :n Rijnsburg
keizer toegewezen leen Holland ;zoodat dit velevri
jheden verkreeg,alsmede wist te beeen zeveniarig tijdperkvanrustgenoot;Rob- werken dat als opvolger van Heribertus een
b
ert de fkiestdoor zi
jn broeder, graaf Bou- ijner vrienden,Herman van Hoorn,gekozen
dewijn van JClaanderen en Henegouwen, tot z
werd,stierf in 1157 en weTd opgevolgd door
verbond daarop den gevreesden heerRobbert

voogd overzi
jnonmondigekinderenbenoemd, zijn zoon,Floris111;gedurendezi
jnregeering
geraakte daarop in geschilm et Richilde

t Holland en eveneens uit Zeeland
,w e- had ui
duwevandienbroeder.dieaanspraakmaakteop Friesland en Utrecht, een sterke landver-,
de voogdijschap over haar kinderen,en zich huizing naar de streken langs de Elbe en de
om hulp wendde tot de leenheerenvanHene- Saale plaats,vanwaar de hertog van Saksen
gouwen enVlaanderen,den keizervan Duitsch- en de markgraaf van Brandenburg verschilland en den koning van Frankrijk,die haar lendewoestevolksstammen verdrevenlladden;
in hetgeli
jk stelden;eerst werd Robbert nu op verzoek van genoemde vorsten bevolkten

pirk,
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o.a.hollanders?beilalve verschillendepunten
aan Elbe en Saale, ook Balsem erland, en

Dirks.

hijde regeering over Utrechthad aanvaard,
zich persoonljk naar Friesland begafom hier

Marsheimerland,nabàideBoheemschegrenzen. een bede te houden,liet W illem ,stadhouder
Dirl
c lz
vf (1190- 1203), oudste zoon van van dit gewest, zich benadeeld achtende,
Florisl1lenAda,eenschotschepriéses,volgde hem deswege te Stavoren gevangen nemen

zi
jn vader, nadat die te Antiochia in.Syrië en hem naar zi
jn burchtte Oosterzee wegaan een besmetteli
jke ziekte overleden was, voeren;welwerd hi
jdooreen aantalFriezen
als graaf van Holland op,was gehuwd m et bevri
jd, doch de zaak leidde niettemin tot
Adelheid vanKleef,diehem tegenzi
jnbroeder een nieuwen oorlog ; D en Otto van Gelder
W illem ,toen deze uit Palestina terugkeerde, ltozen de partijvan W illem ;Dirkverwoestte

opzette,waarop W illem naardeW est-Friezen het land aan den oever van den llsel en
vluchtte,die hem met open armen ontvingen, sloeg vervolgens het beleg voor Utrecht:

en door hem aangevoerd dadelijk stroop- tiidensde belegering vernam hij,dathertog
tochten in Kennemerland begonnen te onder- Ilendrik vanBrabant(Neder-luotharingen)met
nemen;Dirk geraaktenog bovendien in oorlog

met de Vlamingen, omdat htjweer tol van
de Vlaamsche schepen,die Geervliet voorbi
j
voeren,begonteheffen;hijverzameldedaarom
twee legers;zelfstelde hijzichaanhethoofd
van dat hetwelk de Vlaulingen zou keeren;
over hetandere kreeg zijn vrouw,Adelheid,

bisschop Dirk @
ln bondgenootschap was getreden en dat graaf Otto door dezen bondgenoot heimeli
jk opgelicht en gevankeligk

naar Brabant gevoerd was; oogenblikkeli
jk
Ilet beleg opbrekende, verbrandde hijeerst

(le toenm aals brabantsche stad Tiel, enplullderde vervolgens 's-llertogenbosch,waarhem
het bevel;Adelheid legerde zich in 1195 te ook tweevanhertogHendrik'sbloedverwanten
Egm ond, ontw eek elken beslissenden slag met in handen vielen ; vervolgens het naderend
haar in den Oorlog ervaren zwarer,bewoog leger van genoemden hertog willende ontdaarentegen enkele machtige Frlezen tot all wjken, werd hi
j echter bi
j Heusden achterval, stichtte hierdoor verwarring en wan- haald en gedwongen slag televeren;hi
jleed

trolzwenin hetvi
jandeli
jk kamp,enbehaalde
daarop bi
j Alkmaar een gemakkeli
jkezegePraalop de oneensgezindeW est-Friezen;inm iddels verdreefDlrk de Vlamingen uitZeeland, wakr zi
j een invalhadden gedaan en
trok ziin vrouw tegemoet,die hijbl
gHaarlem
ontm oette;hier kwam door bemiddeling van
and,
-bisschop
S graven m oeder,Adavan Schotl

Boudewi
jn,Otto van Bentheim enz.,eenver-

zoening tusschen beide broeders tot stand;
W illem, die zich had laten bewegen om naar

Haarlem te gaan en zijn broeder hulde te

de nederlaag en geraakte kri
jgsgevangen,

zoodat de vorsten van Gelderland enH ollaaïd
beide in de macht van de tegenparti
jwaren,
die nu de beide graafschappen plunderend en
verwoestend begon af te loopen; eerst in
1203 werden beide graven tegen een losgeld

vri
jgelaten,waarop zijzich metdenUtrechtschen Lisschop verzoenden en zich van alle
verdere vi
jandeli
jkheden jegens het Sticbt
onthielden; D.stierfnog Letzelfdejaar;hij
werd opgevolgd door zi
jn eenige dochter.
Ada (zie aldaar), die echter weldra door

doen, werd tevreden gesteld met een goed W illem ,denrechtmatigen opvolger,werdverinkomen uit de tolgelden van Geervliet,waar- dreven en gevangen genomen.
D irk Ilartog. Eiland aan de N
vestkustvan
mee Dirk ziclxtegeli
jkerti
jd voorshands van
zi
jn hulp tegen de Vlamingenverzekerde.De Nieuw-Holland, ten n.n.w . van kaap Steep
goede verstandhouding werd echter weldra point,is hetzuidel
ijkste en grootstederdrie
or de Scharksbaai gelegen eilanden, is
gestoord,toen bisschopBoudewijnvanUtrecht vo
overleed,en zich twee pretendenten voordep 70 km .lang, 15 km.breed,heeftsteilekusten
opengevallen zetel opdeden, nl.Dirk,dom- en vormt een 60- 200 m.hoog plateau met
Proost van Utrechten deproostvan Deventer; goede weiden;wateris ri
jkeli
jkvoorhanden;

de eerste werd ondersteund doorzi
jn neef, trotsde omgelegen koraalkankenisheteiland
graaf Dirk,de tweede door Otto van Gelre; gemakkeli
jk te bereiken.
keizer Hendrik beval beide proosten naal'
Dirkjespeer, naam eenervroegri
jpe peerRom e te gaan,en van den paus debeslissing soort.
te vragen,en stelde zoolang hetbisdom onder
Dirks.(Jakob) Nederl.rechtsgeleerde en
toezicht van den graaf van Holland; beide
Proosten overleden echter op de reis en de
proost van M aastricht, Dirk van den Aare,

werd totbisschopvanUtrechtgekozen(1198);
Dirk, die intusschen van het slot Ter Horst
het Sticht had bestuurd,kreeg hier allerlei

Politikus, geb.te Leeuwarden,19 Juni 1811,
we
dear1de
s atdvo
caat
ilr
le
de
fe
rieIs
stur
de
e Fr
neke
nt
uc
ehe
iden,vestlgde
hoofdstad,
zich
na de grondwetsherziening in 1848 in
de Tweede Kamer gekozen,en trok zich in
1866 uit het openbare leven terug,om zich
geheel aan geschiedenis,penning-enoudheid-

klachten over dehandelwijzevanzi
jnbroeder,
vooral ten opzichte van graaf Hendrik van kunde te kunnen wi
jden;zi
jn hoofdwerk is
g.
??
44zl Ned. Aïyfprï:y?
eszlïs,
g:é/ (ten
Kuinre,die door hem uit zi
jngraafschapver- Bescltrqrin,
dreven was; Dirk gaf toen bevel W illem
gevangen te nemen,en droeg deuitvoering op
aan genoemden graafvanKuinrezelf;W illem
wist echter teontkomen envond eentoevlucht

vervolge op het werk van Van Loon,uitgegeven door de Kon.AcademievanW etensch.,

1860- 1869);voortsschreefhii:Geschl
'
edkundig
onderzoek '
pt
zs den F
cppw/lt
zst
pider Frïczps fpf
bi
j den graafvan Gelre,zi
jnvroegerenkri
jgs- aan den tfptltf ran, Karel den Grpêf: (1846),
makkerinPalestina;hi
jhuwdem.
Adelheid,een Geseltiedkundige onderzoekipgen aangaande Acf
dochtervan genoem den graal,en weldrakwam re
rbll
jf der A:ïtddp.
:in Noord-Nederland (1846),
opnieuw een verzoening tusschen beidebroe- artikelen in de mvri
ie Fries'',in de ,Revue
ders tot stand.Toenbisschop Dirk,kortnadat de la numismatique bel
ge''.

D irkshern.
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Diseipline.

Birkshorn. Dorp in de gemeente llaren- zà
jn vele soorten,zoowellevende alslossiele,
karspel,N.-Hol1.
bekend.
Dlrksland.
k Gemeente in Z.-Hol1.(arrond. Diseinidae.Familie van W eekdieren(BraRotterdam , antonSommel
sdijk),opheteiland chiopoda,Ecardines),bevattendebrachiopoden
Overiakkee,en geheel omgeven door de ge'
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-
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meente Melissant: de
bodem, bestaande uit
zeeklei) en een oppervlakte van omstreeks
14b0 bunder beslaande,
levert ruim e oogsten

met een hoornachtsge schelpq de steeltreedt
naar buiten door een opening inofachterden
top van de buikklep,die grooter is dan de
rugklep; de familie telt slechts één geslacht

met levende soorten,Discina IuAM.(Orbicula
0wsx),die op geringe diepteinwarmezeeën
verbli
#i
#fhouden.

Bileipel(lat.discipulus,vandiscere,leeren,
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len,veldvruchten);2150 aanleeren),leerling,volgeling
inwe.;kiesdistrictZierikBisciplille,lat.,in hetalgem een een stelsel

Z00; '
g0f60R* 1)0lZStil1g
ggt(
)kjaggg,jjqj(.
jgy.g p.y
4km .zh'.vanSOm m elsdi
l.k, heeft een fraaie
hervormde kerk , een
ambachtshuis en een
waag, en ligt aan de
Dirkslandsche haven ,
W APEN
een vaartVan Ongeveer
VAN DIRKSLAND. 5 km lengte naar het
Haringvliet.

van maatregelen en voorschriften,waardoor
de onderlinge verhouding van een tot een
geheel vereenigd aantal individuën geregeld

wordt,tucht.schooltucht,kri
jgstucht,kerkeli#
jl
te tucht;D.beteekende bi
j deoudenreeds
wi
jze van onderricht,leermethode.inwelken
zin het woord ook thans nog wel wordt gebezigd; ook:opvoeding,wetenschap, tak van

wetenschap.Disctslinair:betrekkinghebbende

op,gevolg van,overeenkomende metdedisei-

pline; disct
i
plivtaire .
sfrtx//bz.
'zulke die in den

pireellau. 1) Kreits in hetpruis.regee- kri
jgsdienst door meerderen kunnen worden

ringsdistrict Danzig? 466 km2., 38 000 inw., opgelegd bui
ten een vonnis vaq den krtjgs1 stad, 3t landgemeenten. 2) Hoofdpl.v'an raad, straYen voorgeringe vergri
jpen tegen
den kreits D., 31 km -,z,Q.van Danzig,aan de D ;diseiplineerelî
..oefenen,aanD.gewennen.
den linkeroever van de M'eichsel, 12.000
De militaire D., disciplina militaris, de

inw.D.,een overoud stadje,wordt in de kri
jgstucht,hield bi
jde Grieken geli
jkentred
geschiedenisherhaaldeli
jk genoemd,waslanz met de ontwikkeling van hun staatsleven en

een bezitting van Polen en kwam in 1772 het karakter der verschillende s,tammen. De
aan Pruisen.
Spat.
tqalt was thuis een voorbeeld van orde
D is (i
tal.re diesis,fr.rédièse,duitsch Dis, en wet, hi
t
j had daarom geen biizondere
eng. d sharp),in de muziek de tweede toon kri
jgstucht n den oorlog noodig. Geboren
der diatonische toonschaal, m et een halven opperbevelhebbers met opbeperkte macht,
klanktrap verhoogd ; D.#?'
pp/6tel-ts. harde slechts in de uitoefening daarvan doorde hen
toonsoort van dis,
me
ortr
eu
ei
ke
ng Van vergezellende ephoren bewaakt, waren de
me
ertinvo
geb
k ni
en
9 kruisen,weinig
veelal beide koningen of bi
j minderiarigheid hun
vervangen door de enharmonische toonsoort voogd; later w as het m aar deeen. De oorlog
es groote terts;Dis kleilteterts:zachtetoon- w as voor de Spartanen de proef hunner 0psoort van dis,met voorteekening van 6 krui- voeding en slechts eene voortzetting van het
sen,voor f, c,g,d,a,e.
overige openbare leven, het gevecht en de
Ilis,zooveel aIs Pluto,of de onderwereld. dood in den slaq een eer en eene vreugde,
Disazoverbindingen of tetrazoverbindin- daarom tooiden zl
Jzich bijden aanvang van
gen, noemt men zoodanige,die de azogroep den stri
j
d
a
l
s
t
o
t
een feesten beschouwden
N : N - tweemaalbevatten.
de overwinning niet anders dan a1s een zeer
D iseals,barrevoeter,karmeliet.
natuurli
jk verschi
jnsel. Hiermede stond in

Iliseant (letterlijk: valsche hooge toon), het grootste contrast de beweegli
jkheid van
he
d t ionische karakter der Atltenel.s. Terwi
jl
eze in hunne veranderli
jke gezindheid in

hoogste zangstem vah vrouwen en kinderen;
D.-cl(%t38ule. Overgangsnoot van een D.tothet
slotakltoord van een muziekstuk; Discalttist.
iemand,4ie de D.-stem zingt; D.-sletttel,ook
sopraan-sleutel en C-sleutel,sleutel,die aanwi
jst, dat de c 0P de eerste li
jn van een
notenbalk staat.
Diseernelnent, onderscheidingsvermogen,
scherpzinnigheid, wikkend oordeel; discerneeren.
.onderscheiden,beoordeelen,erkennen,
gewaarworden.
Discitlae. Familie van Radiolariën,voor-

nameli
jk gekenmerkt door de concentrische
ofspiraalsgewijze plaatsing in talri
jk-ekamertjes, waaruithetskeletbestaat,rondom een
s
chi
lennlài
ik
n middelpunt; op grond van vergez
alme

staat waren om van toestanden vall het
OOg0nblik en van de wisselende kansen van
den slag gebruik te maken en door stoute
wendingen de overwinningen te ontwringen
kon het spartaansche karakter aan destrenge,
regelen eener voorschreven orde gebonden,

geene afwi
jk-ing l
aiervan dulden,en zoowerd

de veldheer lsadas door de ephoren meteen
bo
te van 1000 drachmen gestraft, omdathij,
hoe
ewel m et een gunstiz gevolg, den aanval

ondernomen had, zonder de volfe wapenrusting volgens de strenge regelen derkrlggs-

tucht.Ook biide Atheners wasdedoodvoor
hetvaderlanl iets roemvols,maarzi
jmaakten
de samenstelling v/h rnaaksel hiervan veelophefin deredevoeringen,terwijl
der schaalwordt de familie nog in een vier- deSpartanen hierin slechtseen gewonepl
ichtstalkleineregroegengesplitst:Trel
natodiscida, vervulling zagen. Strenge subordinatie kon
Coccodiscida, Llthellda; van de I'
am.der D . van het vri
jheidsgevoelderophunnepergoon-
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en voor zoover deze niet toereikende waren,
gezette
geheelniet besteedde men hunne krachten en handentot
evorderd worden,'t geen zich na een ver- het aanleggen van openbare kunstwegen en
loren veldslag dikwi
jls openbaarde in een het bouwen van amphitheaters enz. Het
volkomen oglossing van alle gehoorzaamheid was regel om alles, wa
t men voor den
en tucht. Tegen deze ontaarding der kriigs- oorlog noodig had , *ln het leger zelf
tucht vond men evenweleen behoedmiàdel te doen vervaardigen. Oefeningen in het
in het heerschende plichtsgevoel,de vader- springen #
en zwemmen moest zelfs de legerlandsliefde en het uitzicht op buit, roem tros (li
zae en agasoîtes) mede m aken. Over
en eer,standbeelden en uitdeeling van lande- 't algemeen werden, behal
ve de bi
jzondere
ri#7ien;alsmede inverscheidenstrafbepalingen w erkzaamheden in het legerte veldedezelfde
wegensonteerendehandelingen gedurendeden oefeningen herhaald,welke de gymnastiek te
oorlog,die toegepast werden door eenrecht- huis reeds had gevorderd,Inzonderheid werd
bank,waarvan destrategen voorzitterswaren, de kracht,vlugheid en behendigheid van den
of ook alleen door den opperbevelhebber,die soldaatdoordezoogenaamdewlltvïl geoefend,
na het eindigen van zi
jn ambtvoorhetvolk eene exercitie, die daarin bestond dat m en
t0t verantwoording kon geroepen worden met een wapen van dubbele zwaarte 0p den
sontwikkeldezichhetkrijgs- viiand,die een paal(palus:.
Bi*
jdeMacedonièk.
sfp
llzf/ van 6 voet
wezenvanhuurtroepenmetzi
jnedeelsstrenge, hoogte voorstelde,indrong. De leiding dezer
deels 0ok wedertoegevende kri
jgstucht. De oefeningen was Opgedragen aan deveteranen,
echt macedonische soldaten bezaten bijeene tegen belooning van dubbele rantsoen. Het
niettwi
jfelachtige subordinatievelevri
jheden doel van al deze oefeningen bestond hierin,
en rechten, die zelfs Alexander altijd niet dat de soldaten hunne wapens als leden van
kon fnuiken. Bi
j de Romeiîtelbis dekrijgs- hun lichaam leerden gebnliken,zegoedmeestucht de grond van hunne staatkuntige ter W aren en daardoor een zelfvertrouwen
rkr
reesde
den.Eve
en z
nela
f1
ssgee
hun
grootheid.W atRome gedurende een ti
jdvak ve
doo
d ege
opn,
heda
t t geene vwon
n
van duizend Jaren is geweest,was het door
slagveld
de onbepaalde gehoorzaamheid der onderge- huis en w oning bevatte hetlegerkamp op het
schikten aan hunne bevelhebbers. Deze ge- principium hunne altaren en vaandels en in

zindheid (in den monarchalen ti
jd met den den tijd der keizers de beeltenissen van hun
algemeenennaam modestiabestempeld)steunde inlperator, weshalve deze plaats heilig was.
over 't algemeen op geen zedeli#7ik beginsel, Nadat (ten ti
jde van Polybius)de kri
lgseed
slechts op het belang van het vaderland en niet te stelen en llet gevondene aan (len
legdedengrondvobrdezedeli
jkeverwildering eigenaar terug te geven of aan de tribunen
desvolks,zoodatzi
j zoowelde grootheidals te brengen''door de tribunen afgenom enwas,
het vervalv/h rom.ri
jk tengevolgehad.0ok bestond de bepaalde krijgsorderin hetkamp
bijden romeinsctensoldaatwas,evenals bi
j in het geregeld en streng waarnem en der
den Spartaan,hetkri
jgsmansleven oorspron- wachten @In het binnenste der legerplaats,
kelijk eene voortzetting van hetburgerli
jke (eœubbiae bij dag, rigiliaebii nacht),en van
staatsleven, zoodat hem in het veld nietsge- buiten tegenover den vàjanl,stationes. Deze
oorloofd was van hetgeen in de stad door laatste werden bi
j afwisseling telkensbetrokden censor kon gestraftworden.In den dienst ken door 1 cohorte voetvalk en 1 turm a
waren zelfs de strafen strenger, daar de rui
terij aan elke poort,benevens een aantal
veldheer onbepaalde macht over leven en lichtgewapenden (
aan iedere poort 10 relitesj

dood had, zooals reeds in de wet der XI1 en van de lichte troepen der bondgenooten.
tafelen stond uitgedrukt. En hoewel in de De geheele lengte der wallen was aan de
laatste ti
jden der republiek degeheelekri
jgs- bewaking derrelitesopgedragen.SedertAemitucht door het voorbeeld der veldheeren en li
us Pauluswerden de wachten bij de poort
aanvoerders schade leed,zoo werd daarmede op den middag afgelost.'sNachts lagen de
de bewustlleid toch niet uitgedoofd van dit lichtgew apenden voor het legerkamp onder
strenge en harde recht, hetwelk den vader den blooten hemel,en stonden ruiterafdeelindikwpls als veldheer den doodoverzi
jneigen gen op de wacht buiten de poort. De dienst
zoon had doen uitspreken.Des te gewilliger der wacht binnen in de legerplaats a1s ook
onderwierp zich de romeinsche soldaat, hoe- het schoonhouden daarvan en het toezicht
welvri
jburger,aanaldegestrengheid,welke over de orde op de openbare plaatsen was
de krijgsdiensttervergrootingvanzi
jngebied volgens de beschri
jving van Polybius opgevanhem vorderde.Toenonderdeheerschappi
j dragen aan de hastati en principes, de
der keizers een staand leger uit andere be- triarii hielden het oog op de paarden der
standdeelen dan onder de republiek zich ruiteri
j,dat door hen geenwanordeofschade
vormde, zocht Augustus na de onlusten der werd aangericht;ookhaddenzijdeeerewacht
burgeroorlogen, die een nadeeligen invloed bi
j den opperbevelhebberyoorfletpraetorium.
op de tpcht hadden uitgeoefend,den ouden De wachten bijnacht(rigiliae)warenverdeeld
geest in het kri
jgsmansleven weer op te in 4 deelen van 'savonds 6 tot 'smorgens 6
wekken.Daarom werd den soldaten ti
jdnoch ure,elk van 3 uren, die men berekendenaar
gelegenheid gelatenom hunbestemming,stri
jd declepsydra,hetwateruurwerk.Hetteekenvan
en verovering,tevergeten.De oorlog wassteeds de aiossing en het betrekken der wachtde besteschoolderkrijgstucht Legersechter, postenwerdgegevendoorde:vccfzlfz.iletnacllt-

die metgeen vi
jand te doen hadden,werden parool(tessera)datuiteen ofandermetopzet
door bi
jzondere, voorgeschreven krijgsoefe- of willekeurig gekozen woord bestond, werd
ningen, ambttlatio, Aclfrdïp, bezig gehouden, door den opperbevelhebberaan detribunen en
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praefecten enaanvoerdersderruiteri
jt46cdfr?'
p/?''
x)gegt-ï'el
.
l,dezeschrevenhetop kleinetaleltjes.Desoldaten,diedenachtwachtbetrokken,
Ontvingen elk een klein tafeltje (te88ell@4,
waarop de naam zijner afdeeling en de tiid
van de wacht geschreven stonden. Bi
j àe

Diseus.

den commandostaf der centurio's en door
dezen opgelegd,welnietonteerend,maartoch

somtijds aanleiding tOt muiteri
j;harderen
schandelijker was detuchtiging metroeden
(rirgis),
'verderkortingvansoldtj(aeretfïrzlfvd,
l
en van denbuit(pecunz'
cfrf
't
zmuleta),ontneming
visitatie der wachtposten werd hem ditafge- van de wapensvoor een bepaal
den ttid,denomen;was hijop zijn postingeslapen ofer gradatie,waardoor een ruiter onderhetvoetvan pfgeloopen, dan werd dit plichtverzuim volk en een voetknecht onder de lichtgewadoor getuigen opgenomen. Het doen van penden geplaatst werd,ti
jdeli
jkeverwi
jdering
visitatie ofvan de ronde(circuitio,cïrczfïfprp& uit het contubernium,ook welhetkampeeren
was ten ti
jde van Polybiusdageli
jksopge- buiten de legerplaats. dienst op de wacht
o

dragen aan vier ruiters van het legioen, ten
tigde der keizers aan de centurio's, doch

zonder uniform, soms zelfs blootsvoets(mu-

CzcrMzzl indictio), ook exerceeren met pak en

(
likwijls gingen ook de tribunen, zelfs de zak en eindeli
jk uitdeeling vanslechterbrood

opperbevelhebbers en de legaten rond. Van

van garst, in plaats van tarwe Behalve de

de soldaten, pie geen wachtdienst hadden, straf voor de overtreding bepaald,werd dikmocht niem and zich verder van het leger- wi
#
ils nog de ilnomibtiosa p'ïf
se
s/p,deonteerende
kamp verwiideren danhetsignaaldertrompet verwi
jdering ulthetleger,toezepast.
reikte. - Indien iemand de vastgestelde
Diseipline. (Algemeen depot van) Straf-

dienstorle overtrad,dan werd hi
j streng ge- korps,gevestigd te Vlissingen,w aarsoldaten,
straft Dc opperbevelhebbers hadden, zelfs tamboersen hoornblazers,bi
jherhaaldeoveronder de keizers, onbeperkte m acht om te tredingen, ongehoorzaamhei
d ofonbehoorli
jk
stl.affen; slecllts ovcr de ofûcieren van hoo- gedrag,op voordracht van de commandanten
geren rang, die vroeger insgelijks met den der compagniën door de korpscomm andanten
doofl konden gestraft worden,mochten zi
j, worden gedetacheerd.
volgens eene bepaling van Augustus,geen
Diseolltabel,wordtindenhandelgezeydvan
doodvonnis vellen. Tevens was onder de wissels,die aan de vereischten om gedlsconkeizers de zorq voor de tuchtin de leger- teerd te kunnen worden voldoen en waarvan
plaats begaaldell
jk aan den praefecttts cf/,
sfz'
p- lnen nieta/drichtigebetal.behoefttetwi
jfelen.
l'ttm opgedl'
agen,waarvan erLijiederlegioen D iseonteeren, afrek-enen, aftrekken, afeen zik
jn moest, dewi
jl ieder zt'n bijzonder korten; van wissels: een wissel koopen of
winter wartier had.Zi
jwaren in rang'boven verltoopen, of @
ln betaling nemen of geven,
de tribunen. Onder Constanti
jn werd de vöör den vervaldag,met kol'ting vande rente
militaire rechtspleging aan twee kri
jgsraden tOt den betaaltijfl. Discolttant.' degene die
tauditoriën) opgedragen, de een voor het wissels enz.koopt vöör (len vervaldaz.
voetvolk, de andere voor de ruiteri
j.- 0p D iseonto,ital,hantlelsterm voordekorting,
olk vergri
jp tegen de subordinatie stond de waarlnee cen scllultleiscller genoegen neemt,
doodstraf, en zi
j werd voltrokken voor de wanneer lleln een som geld wordt betaald
decumaansche poort door daarvoorbestemde voordatdebetaaldag verschenen is;deinterest
slaven of gladiatoren,of door despeclblatores. waarlnee een wisselèverminderd wordt wanDe naastvolgende straf was hetJ'
l/.
s/?
,
féf?'
Jdf??l, neer llij VOOr den betaaldag verkocht of in
nameli
J
jk onder de keizers, doch ook-reeds betaling gegevell wordt.Discolttobavtlc.bank
ten tilde der republiek in gebruik,waal'bij die in vreemde xvissels handelt, l*rl het
de tribuun den veroordeelde m et een stok binnenland betaalllarewisselsdisconteert0nZ.)
aanraakte, waarop (
1e legioensoldaten hem Iàiscoltto-beiel
ceîtilly : het berekenen van de
met stokken en steenen zoo toetakelden,dat korting over den ti
jd dieneengedisconteerde
llijergewoonli
jk onder bezweek. Deze straf wissel nog te loopen heeft Disconto-roet. het
werd voltrokken in het principium derleger- ci
jfer in percenten 's#jaars,volgens hetwr
elk
plaâts en trof hem, die zich in den dienst een wissel bt. het di
s
c
o
nt
ee
r
e
n
wo
r
d
t
v
ervan de wacht aan groot verzuim of nalatig- lninderd.
heid had schuldig gemaaki, den diefin de.
Diseopllora, zie Bloedzuigers.
legerplaats, valsche getuigen,den deserteur
Diseordanee,discordantie,oneenigheid,af'
-

(lesei-tot.. zoo heette hàj, die zi
jn verlofti
jd wi
ljking van de leer,twist,wanklank,onwel(colnmeatus) overschreed ofzich verder van luldend interval.
het leger verwijderde, dan de trompetkon D iseordia,zic Eris.
gehoord worden; bij de Grieken moesthi
j D iscours,gesprek2 onderhoud,voorlezing,
totspotdrie dagen fanginvrouwenkleederen voordracht,redevoerlng.
op de markt zitten,enz. Had eene geheele
Diseretie, omzichtigheid, bescheidenheid,
afdeeling, uit lafheid of muiterij; die straf goedvinden,grootmoedigheid.
verdiend,dan werd zi
j zelden aan allen vol- D isereto,muzieltterm:gematigd,bescheiden.
trokken, zooals aan het legioen in Rhegium
Diseus,de werpschàjf,eene ronde ofovale
tegen Pyrrhus, 271 v. C.. maar m en wees platte schijf;in hetmidden wat dikkerliep
door het lot van elke tien man één aan zi
jnaarden omtrek dun uit.Hetbijdeouden
(decimare): en in den ti
jd der keizersmet (Ook bài de tegenwoordige Grieken,vooral
verzachting één van elke 20of100(deciwtatio, bij de Palikaren)zoo geliefde discusspelbep'
lc:yïzz?tïfïp, cetttesimatio):daarentegen werden tond daari
n,dat de schi
jfop een bepaalden
de centurio's gegeeseld ofonthoofd.Lichtere s
afstand of over 't algemeen het verst moest
strafen voorgeringere overtredingen waren geworpen worden, die het verst wierp was
vooreerst lichaamlpke met den stok (ritis), overwinnaar, hetz'
lj dat men voorafeen be-
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paald punt had aangewezen ofniet. sVas er
geen zoodanig punt gegeven,dan werden de
plaatsen,waar de discus het eerstneerkwam
door een teeken aangeduid,en zoo bepaalde
men naar den afstand de overwinning ;ieder
volgende worp moest steeds den vorigen

voorbi
j vliegen. Bij het afwerpen gafzich
hetlichaam meer ofmin naarderechterzi
jde
overhellende voorover en tevens boog het
hoofd zich zoo ver rechts om ,dat de oogen

d@e linkerzi
jde van het bovenli
jfkondenover-

Zlen@
! de rechterarna bewoog zich dan van
onderen eerst naar achteren totop de hoogte
der schouders en beschreef dan in eensnelle
beweging naar voren een boog,waardooraan
tlen discus een vaart en eene richting van
beneden naar boven gegeven werd ; het

V
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Disslla.
i

-
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der belg.staatsspoorwegen, 13.
600 inw.;wolen lakenindustrie.
Dispaehe, acte? houdende schatting Van

geleden zeeschade,voorzoover zi
ja1saveri
j-

grosse moet worden opgemaakt,metbepaling
door wie en voor welk gedeelte de schade
m oet w orden gedragen
p isllenslttie, onthef:ng,vergunning in een
bi#i
onder geval om iets te doen pfniette
#z
doen,tegen de algemeene bepalingen van een
voorschrift.
(
I)I
*ePel*sie, verstrooiing ; 1
*l1 de natuurk.;
kleurschifting; D.-rel-lltogen: het vermogen
van een stot om hetl
ichtin gekleurdestralen
te schiften.
Dispolleerell,uiteenzetten,indeelen,scllikken, ontwerpen,beschikkenrbeheeren : flg.:

zwaartepunt des licllaams rustte bi
j hetaf- slecltt gedisponeerd zi
jn: niet gestemd z'
lln
eers
we
l
inke
rpe
rb
neen
, t OP llet rechter- dan op het
Waarvalldan OP dat oogenblik de
knie zich een weinig booe,terwi
jlhetandere
been in een nog sterkere buiging achterwaarts gehouden of weinig gebogen voor-

waartsgeplaatstwerd;eindeli
jkliepdewerper
den aan zi
jn hand ontvlogen discus een of
meer passen na''.(Friedreiclls,Realievtï.
3ld Il.
zf.Od.
) Door den worp ontstond een suisend,
snorrend geluid, een natuurli
jk gevolg,van
de snelheid w aarl
nededelinsenvormige discus
de lucht sneed.Het was eenegeschiktevoorbereidende oefening voor den oorlog,inzon-

voor ilet een of ander. Handelsterm : eell
wissel Op iemand afgeven, of op iem and
trekken; ook: Over te vorderen gelden beschikken,die in betaling nemen.
Disponenda. ln den boekhandel: in commissie genomen, doch niet-verkochte exemplaren van een werk,diewederterbescllikking
van den uitgever worden gesteld.
pispollillel.beschikbaar.
D ispositie,indeeling,aanleg,plan,ontwerp,
schets, beschikkingg toestand, gesteldheid ;
geneesk.: vatbaarheld,aanleg vooreenziekte.
D isplltatie,redetwist in bet openbaar,ge-

derheid voor de kunstom juist'enzekerstee- leerdewoordenstri
jd;dibpltteelei
t.redetwisten,
nen te slingeren. Onder de standbeelden die in het openbaar een geleerd twistgesprek
een discuswerper voorstellen was dat van houden;(
liballtltt.woordenstii
jd.
Myron het bel'oemdste.
piscussie, uiteenzetting , beraadslaging ,

Disratlli, zie Beaconsheld.
lliss.Stad in llet eng. graafschap Norfolk,
woordenstri
jd,bespreking van eenOnderwerp 32 km.zz.w-van Norwich,aan de W aveney,
of zaak, om daarover tot eensgezindheid of 3800 inw.,vlass
..
l
m.
'
linneri*j.
klaarheid te kom en.
I
l
i
s
s
et
t
t
i
t
!
,
l
tko
pening, ontleding'van een
Ilishll of Dizfftl.Stad indeperzische Pr0V. lichaam .
Chusestan, 300 km. w.van lsphahan,l*ll een
Ilissel, 1) omgebogen hout voor aan een
vruchtbltre vlakte,aandeAb-i-llis(Coprates), wagen, waaraan de paarden zi
jn gespannel),
naam van den bovenloop der Karoen,waar- en waarmee men het voertuig in de goede
over hier een fraaiebrug m et20 bogen voert; richting brengt en houdt. 2)Soort van holle
30 000 inw.
, vele moskeeën,badlluizen,kara- bi
jl,in gebruik btitimmerlieden,kuipers en
vanseras, allerlei inrichtingen van hooger wagenl
nakers,om holle vlakken (binnenztlde

onderwi
js. D. is de hoofdstad derprov.;de van vatduigen,radvellingen,watergotenenz)

stad voert groote hoeveelheden indigo uit.
Men houdtD vooreen stichting van Ardeschir
Babegan, den stamvader der Sassanidendynastie,eerste helft 3e eeuw.
Disharlllonie,wanklank,oneenigheid.
llisloeatie. verplaatsing, verdeeling van
troepelt in kampen ; in de heelkunde: ontwricllting,verzwikking.
D islllal Swam p. Poel der ellende.Uitgestrekt moeraslandschap ten z.van Norfolk,
in de n.-amer. staten Virginiëen Noord-carolina, 64 km .lang,40 breed,thans voor een
goed deel drooggelegd en overigens doorhet
D.-kanaal, dat de Chesapeakebaai m et de
Albemarlesond verbindt,doorsneden.
llis-lllol, ital. re diesis minore, fr. ré
dièse mineur,duitsch Dis-moll,eng.d sharp
nlinor de zelden gebezigde mol-toonaard,

te behakken; het blad van den dlssel staat
niet ongeveer in hetzelfde vlak met den
steel,m aar dwal's daarop.

Dieselyjees,beugelsjees,sjees metdissel

voor twee paarden.
Ilissellters,non-conformisten,in Engeland
benaming voor alle niet tot de staatskerk
behoorende protestanten ; tot 1871 hadden
deze geen toegang tet de hoogescholen te
Oxford en Cambridge.
D issertatitt,w etenschappeli
l
'keverhandeling,
academ isch proefschrift.

Dissilnilatie,hetongeli
jk wordenvantwee
geli
jke medeklinkers, welke naast elkander
voorkomen.
Dissilnulatit!,vermomming,veinzeri
j,huichelari
j.
Dissipatie,verkwijting; disst
jleeren: verwaarbi
j de f. c, g, d, a,e meteen halven kwisten, verspillen? verstrooien.
toon verhoogd worden, met voorteekening
Dissna.1)Distrlct in hetn.o.v/hrussisch
van 6 kruisen.
gouvernem ent W ilna,5899 km2.,165000inw.,
Ilisoll.Stadje in de belg.prov.Luik,3 km . russen,polen en lithauers; sterke landbouw.
n.van Verviers,aan deli
jnCllenée- verviers 2) Hoofdpl.vallhetdistrictD.,31b kln n.o.

Dissoeiatie.
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van W ilna,aan de mond van de Disna in de een verschill
ende gedaante en grootte;zi
j
hebben een in de lengte gerekt lichaam en
westeli
jke Duna,8500 inw.
Dissoeiatie, scheiding,ontbinding ; Ontle- voeden zichmetLl
oed(zie0okBloedwateren).
ding door warmte,die in een verbinding der De grootste soortdezer soortenrdke fam.i
s
vri
jwordende bestanddeelen over kan gaan, de door Eschrichtin de lever van een walwanneer de temperatuur verlaagd wordt.
visch gevonden D istoma gp/ïéf//z.dietot8 C.M .
D issolveeren,oplossen,verdeelen,smelten, l
ang en 1-5 C.M.breed wordt.TalrtjkeDisOntbinden,uit elkander doen gaan;dissolvin.q toma-soorten zii
ninhetdarmkanaalvanzwemvielrs, in elkander smeltende beelden,nevel- 0n moerasvogels,ook vele in hetdarmkanaal
beelden, voortgebracht door een dlzbbele van verschillende visschen gevonden.Andere
Camora obscura.
geslachten zi
jn Rltopalopltorus,Gasterostomum,
Dissonant, wanklank, valsche toon; ook Amphistoma, die al
len parasitisch bi
j andere
brachte wanklinkende dieren levende soorten tellen.
een opzettelijk aange
toon ter verkri
jging van een of ander effect. Disfraetie, verstrooidheid,afgetrokkenheid.
Distantie,afstand.
Distributie, verdeeling, ronddeeling, uitDistel,zie Carduus.
deeling vanlevensmiddelen ;in detypographie:
Distelorde,zie Andrew.
afgedruktschrift distribueeld
en:verteelen,uitDistelvinkell. (CardLtelis Bltlss-) Vogel- eelen ;de losse letterteekens van afgedrukt
geslacht van de onderfamiliederwarevinken, schrift op hun plaats in de letterkastbergen,
Fl'ingillinae,waarvan de bekendste soort,de afgedrukte vormen wegmaken (uit elkaar
putter, ook distelvink, goudvink, Cardueli8 nem en en de losse stukken op hun plaats
p/twczà,
s, tot cle gezochtste kam erzangvogels berqen).
behoort.Zie Putter.
D lstrict, deel van gewest, provincie, afin- deeling,gouvernement,dat een adlninistratief
t
Distelvlinder. lvaness(t ccfrfnf/'
,l Dagvl
dersoort van 5 tot 614 cM . vlucht, helder geheel vormt,kiesdistzict,schooldistrict.
roodbruine grondkleur m et zw'arte, aan de
Distriets-etlloolopzieller.Zie Onderwijs.
voorvleugels ook witte vlekken, van onderen
D isturbatie,stoornis, belemmering.

ràik geteekpnd,hoeweleenvoudig van kleur; Distyliseh,tweesti
jlig.
zij is daardoor merkwaardig, dat zii bi
jna Ditanelavis, klavier-instrument met twee
over de geheele aarde,totopNieuw-zeeland tegenover elkaar liggende m anualen,in 1800
en de eilanllen van de Stille Zuidzee voor- saamgesteld door Muller,te W eenen.

komt,soms bi
jgroote troepen verschi
jnt,en pitasehors,Cote.r D ita,debittersm akende
onverklaarbare zwerftochten in een bepaalde schors van A lstonia scltolaris,een op de eilanrichting onderneemt;haar donkergrijze geel- denv/dlndischenarchipelvoorkomendebooln;
geteekenderupsleeftop brandnetelsen distels. de D.bevat ditaïne en ditamine,twee k'inaD istichon,verbinding van tweeversregels, achtige alkaloïden.
die een volledigen zin vormen ;elegisclt D..
Dithm arsehen , het westeli
jkst Be
dene
eldc
v/
nh
verbinding van een hexameter met een pen- hertogdom Holstein, tusschen de
tam eter.
Elbe en de Beneden-Eider.thans deelv/d
Distillatie,zie Destillatie.
pruis. provincie Sleeswijk-Holstein: vormde
Distinetie,onderscheiding,verdienste,voor- voorheeneengouw v.Noord-zttbingië(Saksen),

treffelijkheid,stand.

en werd tegeli
jk daarmede doorKarelden

Distingeeren, den voorrang geven, m et Qroote onderworpen en t0t het christendom

onderscheiding behandelen.

bekeerd (804); sinds 936 was het een beDistolna haelnlttobium,eenbi
jdenmensch zitting der graven van Stade, sinds1062 van
parasitisch levende wormsoort,zie Bloedzrate- den aartsbisschop van Bremen;in 1144werd
/.:01 en Distomidae.
de bevolking,omdatzijden graafvan Stade
Distom idae.Familie van wormenv/dorde gedood had,zwaar getuchtigd door Hendrik
.

der Trematoda,onderordederTrematodt
t:0z#t?- den Leeuw,die het land ook een eigen graaf
pqi.asitiea,
'de D.worden gekenmerkt doorde schonk; keizer Frederik 1 gaf in 1180 het
aanwezigheid van twee zuignappen,w aarvan graafschap Stade m et D. weer aan hetaartseen den mond omgeeft;gewoonli
jk bevindt bisdom van Bremen, waarop de bevolking
zich de mond aan heteene eindedeslichaams, herhaal
deli
jk totopstand kwam en zich niqt
zelden aan de buikvlakte,in welk geval de dan ondervoorwaarde van behondhunnervrpondoorboorde zuignap aan het vooreinde is heden aan Holstein onderwierp ;in 1200 door
geplaatst; soms is de m ondzuignap omgeven de Denen veroverd, kwam het in 1227, na

door een krans vanstijvestekels.Vandevele
soortendezerfam.zijnhetbekendstDistomaheptffïczf/p,delegerbot,dieingeslachtsràipentoestand btjtalri
jkeplantetendezoogdierenvoorkomt,vooralbijhetschaap,hetrund,hethert,
hetpaard,den ezel,hetvarken,hetkonijn,de
eekhoorn, en een enkele maal ook bi
j den
menschisaangetroffen:zi
*
jnmeestgewoonverblijfzi
jn de galwegen;verderDistomaDzlcpplaiun'
t,die ook bijden mensch voorkomt;er1
Distoma Atzézzgt
xfpàïvvl,door Bilharz heteerst

.

de nederlaag der Denen bi
jBornhöved weer
in een losse afhankeli
jkheid vanhetaartsstift
Bremen, doch vormde in werkeli
jkheir
l een
bgerenrepubliek met zelfbestuur!die langen
ttd haar vrijheid tegendebegeerlgenaburen,

Denen en Pruisen, wisttehandhaven,en eerst
voor een deensch-holsteinsche coalitie kon
worden ten onder gebracht(Juni1559);de
veroveraars, de deensche koning Frederik 11
en de holsteinsche hertogen Johan en Adolf,
verdeelden hetveroverdelandschap onderling ;
in de poortader, de miltader en de darm- na den dood van hertog Johan volgdein 1581.
scheiladerenvanEgyptenaarsgevonden ;man- een nieuwe deeling, in twee helften,welke
netjesen wi
jfjeshebben bi
jdezelaatstesoort nOg bestaat:Zuid-D.met dehoofdpl.M eldorf
134
111.

Difo.
kwam aan koning Frederik l1,Noord-D.m et Biuretiea,gr.
,urine-ofpisdri
jvendemiddelen.
de hoofdpl.Heide aan hertog Adolf van Got- Dillretille,Theobrominum natriosalicylicum,
torp;ingevolge hetruilverdrag van 1773 werd een dubbelzout van theobramine, een wit
ook Noord-l).,metdeoverigegottorpschebezit- kristall
àjn poeder,dat in koud water weinig,
tingen deensch gebied ;na de gebeurtenissen in warm w aterlichtoplost;hetD.ontwikkelt,

wegens ztin dadelijke prikkeling op de nierepitheliën een krachtige urinedri
jvende werking en wordt in doses van 5 tot7gram per
dag bijwaterzuchttengevolgevanchronische
pito, ook ditto, van het ital detto, het nier- en hartziekten aangewend.
tevoren genoemde,dezelfde,hetzelfde,evenDiuretiselle middelen,urinedriivende m.
eens, wordt gebezigd om herhalingen van
Diurna s. A/lpwff/pc:z.
tf, de bagvlinders
van 1864- 66 werd hetbi
j Pruisen ingelijfd.
Het vormt thans de twee kreitsen Norlerdithmarschen (601km2.,37.500inw ),en Sïiderdithm arschen (746 km2.,48.500 inw .).
meermalen na elkander te noemen zaken te
voorkom en.
Ilito und Idenl,pseudoniem van MiteKremnitz,en van Elizabeth,koningin van Rumenië.

of Kapellen.Insectenfamilie van de orde der
Schubvleugeligen, Lepidoptera: waarvan de
soorten worden gekenmerkt door de knodsgewi
js verlllkte uiteinden der sprieten, en
Dittenb.
erger (Karl Friedrich W ilhelm) doordat de vleugels in den toestand van rust
Duitsch pbiloloog,gel).31 Aug.1840 teH ei- bovenwaarts (metde rugvlaktenaarelkander
delberg,studeerde teJena en Göttingen,werd toe)gekeerd zijn; hetlichaam is in verhouin 1874 hoogleeraarin deklassischephilologie ding tot de vleugels zeerklein en dun;enkel-

te Halle hi
j schreef: Illsci-t
i
ptJpst?
.
s atticae
ttéftzfk
'
sromanae(1878 82),Syllogeï0?:c'
.
rl
)?/Jp0'
l?f?/l
graecarum (1883), Colkpus J3?,
scr?)
,ltioktutn graectfz-kfrp, Graeciqe .stypf6i
lf?'lpk/tz/ï.
s (dl.1 3,Berl.
18D
9!l-9
7
)
)
e
n
z
.
ttersbaell.1) Dorp in den kreits W al.

voudige oogjes ontbreken steeds; aan de
achterzijde komtnooiteen retinaculum voor;
demeestehebben aanheteindederachterpootscheenen slechts één paar sporen;de rupsen
hebben behalve de drie paren borstpooten,

steeds vijf paren bllikpooten en zijn in den

denburg van het pruis. regeeringsdistrict regel ontehaard, hoewel bi
j velen de huid
Breslau,4 km.z.van W aldenburg,9300inw. m et doornaclltige aanhangsels is bezet; het

2)Dorp in.hetkantonBöhmisch-lfammitzvan spintoestel is bi
j velen weinig ontwikkeld;
hetoostenr.districtTetschen,Bohemen,nabàj de meesten spinnen zich bijde verandering
de saksische grens,middelpunt van den bo- in pop niet in,maar bezigen slechts enkele
heem schen Schweiz, 600 duitsche inw.
draden om 'de POP aan het een of ander te
taalpo
kle
pur
pen
en hebben niet zelden
Ditters von Dittersdorr. (Karl) oostenr. bevestigenm;ede
componist en viool-virtuoos,geb.2 Nov.1739 levendige
; gewoonlijk verlaat
te W eenen,overl.1 oct.1799,arbeidt
iem eest de vlinder de pop na 2,3 weken. Alle D.
in dienst van hooggeplaatste en vorsteli
jke zijn dagdieren;lichtenwarmteziinhennood-

jke levensbehoeften; zi
j zljn dan ook
personen. die hem in groote afhankelijkbeid zakeli

hielden; hijhing methartstochthettkeater het ruimst vertegenwoordigd tusschen de
aan, en componeerde meer dan 30 opera's keerkringen;op de bergen komenzi
jnietzoo
(duitsche en ital.tekst),60symphoniën,meer- hoog voor a1s andere vlinders.Het getalbedere oratoriën en cantaten,vele stukkenvoor kende soorten bedraagt ruim 5000,die nog in
viool en andere stri
jkinstrumenten;hi
j liet allerlei kleinere groepen worden gesplitst:
Succiltcta, omvattende alle D.wier pop
ook een auto-biograyhie na,die hi
j op zàjn zic1.
h zoodanig bevestigtdatdekopnaarboven
laatste ziekbed aan ztln zoon dicteerdeen die
in t801 door K.Spazier te Leipzig werd uit- is gericht en door een om het lichaam gegegeven.Op het duitscbe tooneelwordennog slagen draad wordt gedragen; hiertoe be-

%ites (slechts weinige
heden een drietal ztner komische opera's hooren de Ridders,Eqt
opgevoerd.
llitzellbitttl'. Dorp in het ambt Geislingen
van den wfil'ttemb. kreits Donau,440 inw.,
lnineraalwaterbron; het voorheen drukbezochte bad is thans herschapen in eeninstelling van weldadigheid van de congregatie
der barmbartige zusters te Gmfind.
llill. Een ruim 52 kmz.groot eiland aan
de zuidkust van het tot het indo-britsche
presidentschapBombaybehoorendschiereiland

Gujerat,onder20O 43'N.B.en 71O21/2.0.L.
v Vr.,13.000 inw.:sinds 1.515 een bezitting

europeesche soorten, waaronder de ook in
Nederl.bekende zwaluwstaart ofkoninginnePage , otx.ps/ïo macl
taolt
),en de W itjes of
Boterkapellen,P'
ieridae.
2. Suspotsa, omvattende alle D wier pop

zich metden kop naar beneden ophangt (de
Parelmoerkapellen,de Schoenlappers,enz.)

3.Ilbrohtta ,
s.H esperiadae,dezg.Dikkoppen,
bevattende de soorten die zich van die der
beide vorige groepen onderscheiden door de
levenswi
jze der rupsen,die met haar spinsel
bladeren samenrollen en in dit hulselzich
inpoppen'
! ook hebben zij een betrekkelijk
breeden kop engoedontwikkeldevoorpooten;
geslachten Hesperia,S.yy'ïc/lfAlf.s enz.

4er Portugeezen. De bevestigde, ten dee'e
vervallen stad D., aan het oosteinde des
eilands, met 11.
000 inw., is zetel van den
gouverneur,dieonderdengouverneur-generaal
Diurni. Dagroofvogels. Groep (onderorde)
van Goa staat.Het oudekloosterderDomini- van roofvogels:dehiertoebehoorendesoorten
Canen

dient thans a1s militair hosyitaal,het zi
jn herkenbaar aan het zijdelings geplaatst
zi
jn der oogen, de naakte washuid en het

college der Jezuiten (in 1601 gestlcht)is in
een kathedraalherschapen.
D iureïdell, organische verbindingen, die
moleculen urinestol bevatten.
Iliuresis?gr.,urineloozing.

dicht tegen hetlichaam aanliggend gevederte;
allen hebben een krop en korte blinddarmen

(zie Darmkanaal);de meesten gaan overdal,
enkelen tegen den avond op roof uit. De D.
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zt'n gesplitstintweefamiliën,deValkachtigen,
z4
cct
i
ptl'itti:en de Gierachtigen,V'
ultiti'iêti.
.

l)iy., op recepten: afkorting voor diî
'ide:
lat., verdeel, ook voor diridatttl',moet verdeeld worden.

llis'a,predicaat eener vergoode vrouw (in

he
t oude Rome de keizerinnenl)in het bijzonder eener gevierde zangeres.
D ivae m emoriae,zaliger gedachtenis.

Divall of Dîwân, oorspronkeli
jk register
(militaire rol),voorts de bewaarplaats daarvan (archief, kanselarij); later werd de benaming op den staatsraad van het turksche
rijk overgebracht,vervolgensop(levergaderzaal van datlichaam ;eindelijk kreeg hetin
het algem een de beteekenis van vergaderplaats voor beraadslagingen en rechtspraak ;

aan de inrichting van een clergeli
jke plaats,
nl. aan de langs de wanden loopende rustbank, is de slechts in Europa gebruikelijke
benaming voor een soortsof
'
a ontleend. zindeli
jk beteekentD.een verzameling liederen
en gedichten van eenzelfden schri
jver.
pivergeerell, uiteenloopen ; divergent en
divergeerend :uiteenloopend.
IliA'
tlrs, verschillentl; diversiteit, verscheidenheid.
Ili:tàrticululll, in de pathologische anatomie:blind eindigend aanhangsel.
D ivertilnellto, ital. uitdruk-king voor instrulzlentaal-muziekin suitenverm .Ook allerlei
louter t0t ontspanning en vermaak saamgesteld mllziekwerk,ofpassages van dienaard,
dansen enz.,in grootere muziekwerken.

Dives. 1)Rivier in Noord-Frankri
jk,ontspringt b!j Exmes in hetdept.Orne,doorloopt Calvadosen valtnaeen loopvan100km .
in het lfanaal.2)Gemeente en dorp in het

Divinatie.
algelllecll lletgeloofaall llet vermogellvan den mensclt
ol'l te vtlorspellell,tlltkdoor ltllddeleeller dflor de godlltlld opgewekte kracllt zonder de gewone llulpmlddelen
dcs verstallds dcn wllder gtldelluit te vorsclten en de
tock4)n1st voorult te zien. Vtlol-alecllter bk-de Grleken
en lttlnlcilpelz lleeftdltgeloofeen nzenlcfeelgennartllge
gclllltllvellelt'
lllltelllllgelk111lletlevelzg'-l-','-1.1.-11,tI'. I11
lletIlauMrste verllalld staallnletde versclllllelldelevellsolllstalltllglledelldezer volkell Dlt geloofllerllstlliJ-lltan
op t1e overtlllglllg,dat de godellln llullne onafgellrtlken
:5aakzaaltklteld el1 voorzlenlglleld aan de nlellslrllen 1lul1

::-11oI)elllll,ren wlllen Avatlletreftdentljd,datzdlt,n de

godenM-ereld bescllou:vde als op een grooteren afstand
va'tde nlellscllen testaan,ftalllnlell ln Ilflotklzaak twee
p-l,l
-ztlll vall gotllll-Iv() tll.lell
llarlllg aall,llardlelljk of de
nleltsclt verlleellkt de (lpollbarlllg l11 zl
-J-11 lllllllellst,e
zoltder ulterlljlve z)ltllJ-lxe teelxellen, f)t-Avelllulten zlch
(.
1()(,1.llll(1tlclvallzlllli-jke,v(,
rklarl11gIlellllevelltlt'
)teeke11en
.

l
Titdeze1)t.
'
rl(1(3'
w-ljzc11vallrod
ple
nllarlI1ggl.
-11de1)elt'
J
lesof)I-ten
v()t)l-tgevll'ttl(1,M-aa1-11)al1i.
vl:/ntle verdceld M-ordt, de

zoogenaalzlde 11atuu rlij
)fkunstelo()ze en df
:l
, ke (
kltnst11tatlge
l 1)e uatu'tt1-l1,
3ke d1v 1.natle ltetelgellaardlge
dt
aze1-sot)rtvall(l1vinatle 1s,datdenlellsclldoorde11geest
(1odsllcva,1gengedat-lltAvordt,datdegtldlljkegeestl11(1lell
dtas,'!el1st-llell()vervltlelt,tàcllc 1llgevlng,lnsplratle,d or
f11rf,r t'llvl11lts gedrevell (lnt de Ingtavlllg der godllel(1 te 11ltcll,Mrtll-tltdc l'le1ts(.1lec11'werlttulg van (1e11

gf)(llljkell gttl,st,7011(1t)1-eclltcr,gelljk dlt Avel()p (lcl1
laagstk,14 tl'ap vallI1atuurg0dsdlel1st lletgcvalls,zljl1e
nlellsclllljI.epersoolllijlvlleldafteleggenell.tot,eenllloot
M-cl-ktlllgli
v;
lx illstrunlellt dcr godlleitl te Mrordell,ll1(,11

vill(1t llare sporen ()()k ln lletgriekstllle elt'
ronlelllsclle
lleldlrlldtlnl Z()()llccft1)v dellonlerlsclleCalcllas,dlellet
tegenNvtlol-tllge,vel-ltltlelll,tlutflelxo'nlclldekent,bà
illetvolle
-

beMrustllelllzij11()1-vrij1)eldeellevoortdurcndelnsplrate,
dle lllet eerst dllllr (1c een ()f andere aanlcldlllg vatt
bultell '
Ilelloeft (lpgeMrekt te M'orden; 1)1j llenlis de
sclteldsnl
uur tusscllen gtl
dll
jke en nlcnsclll
;ke A
t
vetet1
.
scltap olllvergeu-orpen '
EveltMellleeftln llet lleldelldont
dltgevoelvallllctvrljelleqvllstzlkj11nletsteedgdeoverllal'(1kullllen lloudcn,dlkwljlsvertoontzlcll(1egfldlk-ke
opellllaring otl1tI11zotldanlge vorllten,M-aarllp (1eIlel-stlon
zl(.ll llleer In gcestelt'ozell, bewusteloozen toestand 1)e-

vllldt,zijl1egavt.
,valtvoorzeggen zlclttotenkeleonder'erpellllepnaltelt(1o()r eenlge11Itqventllgetusscllellkontst
w
M-()l'(1t gellolpelt lltaze stlll1-tvall kullstlooze dlvlnatle ls
te (llldcrstlllcltlen ll1(1r1c soorttall de g()estvervoe-

rll1g (e<.tasc), dc (.
11-()t)ll1en,dta o1.
-altels

1) I)t,geestverv()c1-lng isee11tli(ltlll,
jlxetocstand

fransclle kanton Dozulé, dept. Calvados,23
km.van Pont-l'Evêllue, 1700 inw.
D ivide etilllperlt! lat.,Verdeelenheersch !
D i:idend, lat., getal, wat verdeeld lnoet

valllllllteylgtrq
u-tlll(toverspann1ng,Avaarl11dedivlllatorlsclle
kracllt te v()flrst-ll,l
l11treetlt,terawp-lf1e zleldesntenscllen
als vallllet ll(.11aI11ell,l1.e olltslagt,n ls Volgenslletllegrlp
der o11dell lltlzlt d(a ziel dczt, voorspelllngskrncllt van
nattlre l11f)11vo1lx()),lt>11It1ate, (.10(.
11lleeftzekere ultue?
(n-

wordenz gehruikeli
jke Lenaming voor de ter

nlalx(.
,11 en (11e kracllttotM-erktlatllglleld. op tc wekke1).
l)e lvraclltdtar elelneutell.lletMrater,de aarde,ltetvuur,
llezlttell llet verllkflgell (lle kracllt op te 'w-clxke11el1111.
Mrerlxlllg te lll-engell,v()(#1-a1otllstreedtzp
'-te vtlorstrlllglt
1)lJ zltaklpIse aalldoelllngelldesllcllaallls (,11. lllzonderlleld
1)14
1
1
e
t
n
a
de
r
e
n
va
l
t
de
1
1
d
oo
d
Oo
k
l
l
l
,
jl'
k
Ionleruskonlt

verdeellng onderdeaandeelhoudersbestem de,

in een zeker tijdsbestek gemaakte winstvan

in colnpagnieschap gedreven ondernemingel);
de hoeveelheicl waarde die onder een getal
m ede-geïnteresseerdenofrechthebbendenmoet
worden verdeeld.
Dividivi of Libidibi, de vruchten der in
Zllid-Amerika en svest-lndiëinheem sche C(t(tes
tt/.p/r
/d/
'
t'
f coz-l
'
,
(
'
tritll gebruikt voor het zwzartverven en als looilniddel.
jj*
I5,l
*1111 Colnllledia,zie Dante.
Iài:illatie,de vermeende kunst om detoe1t0141st te voorspellen, ook voorgevoel, en:
het alleiden van het toekomende,onbekende:
uit het tegenwoordige bekende;iets als bi
l

Engeving raden, begri
jpen, doorzien.ln het
aud-romeinsche recht heet D. ook het rechterli
jk onderzoek , ingeval er in een zaak
rneerdere aanklagers optraflen, wie a1s zoolanig den voorrang zou hebben.
E

Ten allen tijde heeft de mensch,begeerig

nm in te dringen in de geheimen der toeïom st, naar lniddelen en wegen gezocht om
/an tevoren met komende dingen bekend te
k
vorden ; deze pogingen werden saalngevat
lnder den naam divinatie.
Reedsindegodsdleltsten tleroudlleld vlndtnlen vrt

dlgel1lecststofll,J1c(,lllllllltlltldelen llofltligolu 71c1lvrtite

deze laatste soort va'tvoorspelllng voor lltatvroltM-llike
geslat-llt M-eld vooral aallleg ttpegescllreven ()nlln zulk
eene profetlsf-lle geestvervlael-lllg te geraken (Cassandra,
(1e Sl1)yl1en,Pyt1tIa)
S) Ile d1-f)()l1lM'erd gclloudf.11.-0()reellotlgenlll'
lkkell,jke openll
al-1l1gvalldegodlleld,lllden eigenaarfllgen
toestaIld vallde11. slaap,zqvevelldetusscllenbeM-llstllelde11
l.)eMustelf
losl)eld,sl.lleeltdelllells(.ll11Jkezleleell1)p-zolldere
vatllaarlleld te 1lc1)1)e11vtlo1.llet verkeernzet degodlleld
eltllet()pvallgellvallglldlpkclnededeellngell ,,Dedroolzl
1v()l11t vau Zeus'' Et?11drflolI1g()(1,dle later Mrelvoorkoult,

lsepltIIflljlcrlzslllt:t 1)(.
,drtltllllverscllljtllllgen zàj11Avezenl()()ze gtastaltlàll f)l1(1c1- dtt'l sclll,J
-41.vallllcllaallllfl1(egetlaatltcll d()rllln plaats1)lerva11verscllàjntsolus()flk(1e
geest ecns afgestorventlllf)fvall een godlleld zelve 1)e
(11-0(,1.1l)eel(1cllstaalll.1
1deI'laclltvan delllixf)llderegodlleltl, dle ze zendt, e1l 1le1)1)ell slecllts, zotllaltg als dc
dl-tlol'l dullrt, eell kortstolldlg s(-llp-nltàven M'at deze

drtlonlv()l-st-llljnlllgclltekel1nengevellls(,(',11taellvoudlgc
opellllarlllg,dlegetlllverklarl11gIlelloeft Bultelldlenls(,'
r
eellal1tltal-e soortva11(1rf)4)1,1el,,dle llu11,le openllarlngen

()1')zIltllcllcl.
!l(1IgeM-()-zeverkondlgeltelldiensvolgenqeen

uttlegglng vcl-elscllell 1)e opellllarlngf)l1. vatldelldroonl
Mrordell overlgens reetls ll12- 1.1c)n1taz-ltq niet voor onlle-

drlcglp-k gelloudt)n 1Ilj Illaalst ()nderst.lleld tusschen
lledrlegltike e1l u-are cll-fltlnlen, zelfs (1e godlleid kan
door een droonl 4$-1llell lledl-iegen (l1 2),M-esllalve de
lnensch naltMrkeurlg letteltntoet f)p dfa kenteekeuel'
tvatt
dezekerlleld derverscllljllll1g el1de(luldell
jkelled()ellng
van tlen god,door '
wrlen de drooltzgezonden Mrordt O(.)k
geef
t nlet clk6 (
lroona letstekennen, eel
zIljzondcre
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beteckenls gafnlen aan dedroomcn tegeltdenmorren
Bellalvedcwaarnelningdertoevallige droonlell,lsblj(
1e
Gr
ieken en Romeinen llog nlerkwaardig deopzetltjke
benzoeiing tothetopwekken valtdrotlnlen,incu1)atio,
1)iJdroont-en doodenorakels
3)Orakels llet eirenaardige en watallcorakels
gemeen llellllenis,datl)1jllen devoorspelllngaan een
bepaaldc plaats en tempelflienst verbonden ls,en dat
een aldaar gevestigde prlesterscllap demiddelaarszijll

tusscllen de godlteld en de ltlcllscllen Zulk een oord,
wsar een in ontwikkellng llooger stnande priesterscllap,
gebruik nlakende van degesteldlleld en dc overlevcring
der plaats, een geregelde orakelinstelling gestichtllad,

wier rezag steultde f)p hetgeloofaan denalltjlleidder
gotllteld,en datdoor hare voorspclllngen steedsinaanzien toenam, genoot een grooter vel'trolzwen dan (1e

afzonderlijke teekenen der goden en de toevallige
dr
oomen. Een lltjzonderesool'tdezerorakelswarcn (1e
llovengenoemde droonl- of (1o()den orak els, die
grootendeels met (1e vereering van lleroen ofarldez'e
ollderaardsclle wezens in verllatltlstonden Hiertoc 1)eltooren de lleiligdommen vall tlta'tzletler Anlpllialallste
(lropus, vall Arnplïlltlcllus en Afflpslls ln Cicille, q'an

Calt.llas en Podalirius1)à
)-lletvoorgttllergttt('largallus1l1
Aplllle, van Aesculaplus te Epldaurlls,ln wler ttvrtlpcls
lnen zicll, ter verkr'
ljglng valtgodlp'-ke openllarlldgell
voor lletgenezen van zleken,t)p lLetve1 vattllet (lfl'erdier te slapen legde. Op zulke plnatsen der doodcllorakels stegen de geesten derdootleltultde aal.de ()p

clz verscllenen ill den drotllll (sonpti.jds ()ok aall dct

wnkendetlopdegravelt),inzonderllcid door1à
)-koflkrsel1
hetaanroepen der onderaardsclke nlaclltelttotdczeltprofetisclletldienstopgeroepen llezesoort van (lrakcls was

zecrgezochtdoorhetlll
-geloofvartltctgenleene leven
Van veel lleerlletcekellis waren ll
)j de Griekol
tde
ïesprok en o1-akels, waarbv
'- (1c opellllarll1g (1001ecn Illellsclllà
l-kellInolldplaatsllade1lnlanllelt()fvrollwen
l
n geestvervoeringenzlnsvcrllt-sterlnggellraclltdoordelt
)nvloed van natuurkracllten,doorllrollnen,dalllptlltenz
wlltlr.1en lleten ltooren,d1e vervolgellsdoor (1eprtesters
van llet lleillgtloln ln spreuken gellracllt en ()3)dcvtlo'l-gestelde vrage't toegepast werden De llecrsclïelldc god

dezer tll.akels was ll1j ultneljlelldlleld dt,voorzeggende
god Apollo,dieden w1lzljnsvadersZells,(1elll-flllatlel'
voorspelllng,aan lletnlenscllelljk geslaclltverko'ltllgt.
llet beroellldste deze'
r orakels was dat te1)elpltl(zle
aldaar) Tot (Ieze soort llcllooren datte Allae ln 1:lltlcls,
tc Aedcpsus op Elllltlea,aalldellberg Ptoon,ttt1Iyslae
ln Beotlt!, te Argos, waar de voorzcggende prlesteres
doflr llet llloed van het oferdlerzl(rllllezlelde,lnKleln-

Az
iewarendeaanzlellll-kktelletorqkelvatl(1e'lclarlscllel-l
Apollo lltj Coltlpllon e1tdat van delt dtdyltlaelscllellI'IJ
Mlletus llet clarlsclte orakcl'
w-el-(1vfllgetlsde legelldc
gftsticllt dtlor Cretensers,ontler aatkvoerillg van.Rllarlus,
dle dc ult Dt,lplll M-eggezollden dflcllter vallTlreslas,
M anto, lluwde, waarltlt melk de ollllel-llllge lletrekl.ll1g
vatt llet clarisclle orakellnet dat5,
-1111 lltll1)lliverklanl-t
1)e voorspelllng M-el-(l lller vel-rlcllt (14)(11-een prkester,
dle 1ttde llttlllgc grot atdaalde ell,- lladatllljvanllet
bczlelent
le M-atcl- gcdronken lla(1, zl.jlle anturoordell111
vel-zcn nlcdedeelde 11et orakelte llldylklaM-asv()tlrze,lxcr
ook een cretcllslsclle sticlltillg Brallcllus,cen zoollvall
Apollo en de staltïvader van lletdaar tlluls llellooretlde
prlestergeslaclltder Brancltladen,z()lldeneel-stcntenlppl
gellouqwtl llcbbelt Evenalste (
Delplllwerdeltlllerdevot,rzegglngen gedaan door eell vrouw, (1le den ztlflnlvalt
llaar klectl en llarc vfleten nlet lletMrater del.ll1-olzb0-

voclltizde en de(lpstijgendedanlpeltinadeltlde - '
Eelt
(1el-tle soortwaren de orakt,ls do()1.
- teeke11e11
11lertoe belloorde ()a lletorakel van Zeus teOlynlpla,

Mrelkspricsters (1e Ialdlltlen waren,tlll(lat il1outlellttid

zcer llezocltt was Mt,n votlrspeldc ult llet geslarllte
(lflkrdieren (le verscllp-nselellgedurendc llet oFer Yafï

gclljkellaard wast1(!vtltlrzegglngswijzein lletlsmelliullt
van Apflllo 1)'
lk
J' Tlkelle Oolt llet llcrocnlde orakel tc
Dodona was eelto'
rakeldotlrtctakeltelk; daarwerd 11.1
voorspftld ult de lleweglllg der llladerenvattden llelligell
eik,llet nlurnlelellder 1)r()n en lletgeluld van lttllleren

llekkens BlJ llet orakelvanDelosvoorspeldenlcn ult
llet rulscllen vall den laurierlloollt De orakels (1otlr
teekenen,dievaltzcerverscllillendenaard kondt,tlzljll,
llellen reeds ltlcer over tot de kunstmatlge voorztagglllg,
daar llier een vcrklaring der teekellcn vereisclltwerd
Ell ook lli,jdeze orakels l
la(l reeds meerofllkln eell
tusscllenkomstder kunst plaats,in ztlover(1evragerniet
onmlddelligkzelfltetantwoord kreeg,doclldoorlletIllet
den god ln nauwere lletrekking staandc el1tloor lley/l
gelnspireerde orakelpersoneel,de priesterscllap,de votltde
n oningewà
l-deonverstnanllareopenllaringontvlng,dle
eerst door llare uitlegglng voorden raadvragende ver-

staanbaar werd - De orakelsztinafkomstlguitden
oudsten tik
itl (lerGrieken; reedsHomerusyewaagtvan
dat te Dodona alsvan eeu geregelde orakellnstelllng en

Divinatie.

maaltt op deltrljkdom vanltetpytltiscltc opnlerlkzaanl
Ook moet (1lt reeds een staatltundlgen lnvloed geltatl
11e1)1)el1.(()d 8) ln veel grooteraallzlellkwantenevellwel
(1eorakelssedertdendorlscllen ttd.,inzflnderlleltlwerd

toellllet delpltische van belang,zoodat hetaldeoverlge,
zelfs llet dodonaelsche,oversclladllwde Watdc orakels

in dezell t'
yjd vool-dezedellen tlcllescllavingverricllt

1ke1)1)en,1s,evellntin alsllun staatkllndlgeinvloed,gering
te acllten. Zoolang eellln geestbescllavlng ultmllntpntl
priesterdom,ondersteuntldotlr(lellesten el1wijstendes
volks, ver van eigenbelang en zelfzucllt,ten llutte vall
llet vaderland en ter bevordering van godsdlenst erl

zedelt
'klleld werkzaanlwas,llleeflluninvloedel1aaszlen

voortduren;luaaz-llcide gingen verloren sindsdeorakels
aan partp-llelang dienstllaar werdcn en de priesterscltap

1)à
)-llettoenelllen vanongeloofen l'ilgeloof,sleclltsllaar
cigen voordeel en stofl'
ik welzi
jn,dlkwl
jls(
loorllet
lrog
enmlsleltllng,zocl-ttel'evorderen.- Bl
'jdeRomeinen
enover'talgemeenbij(1eltaliaanscllevolkenvondnlell
i
n de oudste tt-den ookwelorakclsgell-kaat
ldieder
Grieken,9-(
10(.11?1J
-7p
'-n bii llen geheel opden aclltergrond getreden tengevolgdc vand.ekunstmatigedlvinatle.
l1. D e k1111st111atige (1ivi11atie. llet eigenaardlge van deze soort 1s, dat zp
--nletvoortvloeltult
eene lllwelldlge godlv
'-ke lngcvlng, ltlaar ult dc waarllenling en ultlegglllg vauzekereteekenen,diedegodlleid
zendt, wesllalve deze soort van divinatie zlcllals eellc

1x1111st voordoet, dle 19v.bij llomerusalseen llepaald
lledrijf lllet (lat van artsen,llerautelkenz.()peene1p'-11
wordtgesteld (0d 17).Btjlïetopsporen vandelt1)0:-cnllatulll'll
sjke11 sauïenllangdergegeventeekenenisz(
' ttlt
een zekcr'a vaste nletltode gekonlcn,lloewelzljdaarllij
lllet dc gewone redeneerlng van ltet gezond verstantl
volgt.nlaar,daar zijzlcllop lletgebied van lletgodsdienstig gevoel ell der verlleeldingskrachtllewecgt,ttlt
avontllurlijke cllfantastlsche gevolgtrekklngellvervalt.
Elk ollgewoon verscllrjnselgoldalsecnteeken dergodll,ike(l
penllarlng,s1g11unl,en destenleer,naarlllatede
ollkstaltdlglteid deslevellsllelangrtik,ofdegentoedsstenlIlling gespannen was,wanneer de verscllijning plaats
volld Zulk cen teekell k-tln ongcpocllten als van zt,lf
zlcllvtllll-dflen,oflletwas (
1()Or de menscllen gezoclltof
d()()r de een ofa'ldere aalllelding vertlt)l'zaakt
a
)
G
1
l
(
)
k
e
1
1
B
à
)
l
l
t
l
n
l
e
ruskollltdeeerstesoort,(le
ongczocllte teekenell, llet Ilteestvoor. l)e voorllaamste

zljltllijlkem dcversclli,jrlselcnaandellllentel,dcn zetcl
dergfldell,illzoltderlleld van Zeus,dle 1)4voorkelzrvoor
(1ellzellder derteekeneltgellolttlen wordt,zooalsdtlnder
el'tllltltselll,den rcgclllloog,llcttlllverwaclltsversclli,
j!1()n
van cell grootel), llfslsgvllegelldell vogel, eel't adelaar,
llavik, reiger,M(jtIdlertdezf)a1sl)()dendergoden ult
flellOly,ptplls llesclloltwde (J()k lletollverwacltten tocvalllg lllet lcts satldepltrtlfl-elld woord der menscllell,llet
nlezell ellz wal'en teekenell,docllzeltlen koltlellonna-

tllurlljlveversl'lljnselenvotlr,1)v eenllloedreren(ll11).
Vallvcel llelatlg Mas llàj vele dezervcrscllljnselende
reclltstllle of 11nksclïe rlclltlllg,of ook detijd,1)v na
cell gelled l.n aldeze gevallen vtllgde (10 lleteekenlsder
verscllij'llnga1svan zelf;nleestalvoorspeldezijopzeer
cenvllltdlgewtzegelltk ()fongeluk Dlkwtjlseclltertrof
eell teeken op zulk eenwij
zeIlletnlelscllli
lkellall
dellllgen en omstandlglleden tezalnen,dat er een llepnaltlc
lleteekeltls aall gegevelt I'loest worden,en datlwas(1e
tlltlegkunst (ler ulantlek llotldlg, die door d.
e tlaarin

bedrevcnc, dle als tolken van (1ellgodl1jken wllgolden, werd uitgeoefelld Sonlswerd ecn teeken ook door
een lcck dooronnlldtlellijkelngevlllgverklaard Nu e:1
dan waren slecllts lltjomstandlglleden van lleteckenls,
zooalsplaats cn aantal,d()c1l dikwt'lswasltetiecken
een zinnebeeldlge voorstelllng van (le toekomstige gelleurteniszelve.ln laterent'
.d lla(11)iJde Griekendeze
lllalltlek ook nogllarewaarde,lloewelzà
)-doordeorakels
op dellaclltergrontlgedrollgen,voornamelilkl)iJpersoflltltke aangelcgelllleden werd aangewend. Bellalve de
llflvcngenoenzde tllkgezocltte teekenen komen nog een
nlelligte van andere voor.zooals zon-en maanverdlllstellngen,kometen,vallende sterren,stormen,overstrooIltlngen van rlvleren,de lleweging en de reuk van (lclt
opst'
ljgeltden damp; van lleteekenis warenverdcralle
dleren,spinllen,llazen,slangen,inzonëerlleitlvogels,aan
welke boven andere eene gelleintzinnlge natuur werd
ttlegescllreven M en lette op ltunne vlucllt,ltun zittell,
llun geluid Van d.e voorspellingen ultgezflcllteteekenen
vernlelden wiJ llier dle uit de ingewanden deroferdierell,welke ln Griekellland zeer veelwerdaallgewenfl.
lllervan verscltilt ltet voorspellen uitlletbrallden der

tlFervlam,ltetwelk vanAlllplïiarausafkomstig zou zjn
Een lagere soort van Illantiek.Mraarllil(lemensch op
bijgeloovigewsjzellettoevalz()owcettoetepassen,dat
lll,j cr een godhjkeopenllaring in vindt,istlle,waarllîj
m en er op lette ofeen voprwerp dreefofzonk,ofacht
sloeg op den krlng,dle door ecn in lletwatergeworpen

steen geltlaakt werd; verder uog lletw&arzeggen door

Dlvinafle.
LL-

U
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l'diddelvan een zeef (Mlcn llillg eellzeefaatkeellf)fnletur

draden op el1kloenlde,terw-àilzlJl-ollddraalde,versclllllende nanlelk op, dle 1.11J-svelkeltgp--opltleld was de gezoclltepersooll Daartoe l)el1()()rt ()()k lt()g d.e kuIIst vatt

waarzeggen ultdelland en llare1t-llell,doorArlstoteles
reeds vermeld, en door Artenlldorlls in dc 2e eeuw l1a
C.onder regels gellraclit

1)) Ronleinen B1J deze M-as de kunstnlatige
dtvlnatle veel geu-ltl
-lltlger ennleer onturikkeld dalt1)j
11lerlnaannlerklngkoltlell,ztjn-t)stentun1,p()rten-

t1e Grleken.lJe benanlingen derlleduldlllgsteekelten,dle
tlt1kl, nloltst1.-u111, p1-odlgllz111,olt1elt P ()1-tent111lt tllt ()ste11t11lkt lleteekenellgeM-oollllz
-lt lltzltellge-

M()l1evel-st-lltjllselslll(1eollllezleldenatuur,1'l()nstrttlkl
(
lltp1-t)dlgl11lï1
.ongewoleverscltl
k
-nsels1l
1(
1ellell
scltel
telldlcrenAvereld cn l'leestalls nlo11st1-111lt eelttegelllïatuurlv
--I
tverscllljnsel 'l'cgelltlverdezellenanllllgenvf)()r

Dlvinatle.
U

-

.

(
)fSuperll
usl
tadvan deSi1))ll
a val
zCulnae(wierverllt
j
etl Aî'
aalzeggllrslll
rlclltllg dool
- Vl
rglllus lleschreven
wordt) drle (ot llegen) Iloekell met voorzegglngengekregctn,waarln mellna eenlngesteldonderznekvoorspellllpgelk omtrent belangrijke gelleurtenissen voor den
r
olkleinscllellstaatnleeltdetevlllden.llierllljkwamende
orakcls der Slllylla vallTlbur,dle ()p deltAltlo enTiber
naar ltoltte zoudell gedreven zkill, en dezoogenaalndo
lloeken dergellroedersM arc1l Deze carnllna M arc1a11a :5aren ln delattllsclletaalgescllleven,terwtl
de llelde alldere gedeelten (1el-slbyllijllscllelloeken ln
llet grlelvscltgesteld waren. ZiJwerden op lletcapitool
llteen gewelfvaltdelktenlpelvaltJupiterlneensteenen
ka
skebewnard '
l'()en zi,
jlltlïetJaar84v.C.dooreen
ltevlgen brand verllld.ld warell,nlaakte menuitdeoveral

zlclltllare teekenen lleduldt onlen llij A-tltll-keur een
llool-llaar Voor llet overlge ls llet onderst-lleld dezer
ultdrukkillgen niet steeds strellg ln acllt gellonlen 1)e
prodrglell wel-dell 1)p- de Roltlelltel't ln llultellgeu-tlne
ltlenlgtt!eltversclleldelllleld M-aargellomen,daarde geest

verstroolde spretlken eell llleuwe verzamellllg Auglzstus
eltTiberius lladden lletplalzge opnieuw te ziftetteltte
zttlveren.IIetopzlclltover dezc lltleken en de voorspelllng daarult was aalllletcollege der lnterpretes
of Sacerdotes Sl1)ylline toevertrtmwd,dateerst
ult 2,sedert367 v C uitl0,onder Sulla en Augustus
ukt lo
r prlestersllestond, D uu ntvirl, D ecem v1ri,

van dlt volk nteteell llljzondel-Ilit
-geloovlge oplllerkr

Quindt!clllkv1ri sacris faciundls. Vrj van

vaalttlleld op zulke dlllgellgerichtM-as l3egeschledlltlekell
valt Livius l'
naken van eellgroot aalltal geqvag l1a(1 er
eelt1)r()dlgI11ntplaatsgeltad,daklM-as,vfloralalsllet
een ollgeluk voorspeldtl,een p1-ocuz-atl0,eenafwelldlng n()o(11g 1)e nlenscltktll1,door gepaute nlaatregelel),
1)12-v dtlor gelledetl en lloete-loenlng, vfloral lllet1)e1lulI) der pl-lestel-scllap, het dreigende oullellafwenden

enzicltdegodlijkegenadeqvederverzekerel'
t Degeu-olle
zoowei (1001- llljzondere personen als door den staat
aangewentle nllddelen ter verzoening waren gelleden,
bedevnartell,oserfeesten,z,141,-11lIl1t1'-IIt.11ll',rgelljke In
vele gevallelllllrlg het van I1e-uIllc.Is,111.l:t11dellperstlon
af een verscllellen teekellaallte neltlellen op zlcltttle
t
e passen ()f llet afte 'w-ljzen,ofdoor eell spoetdl
ge
tegenwoordtglleid vall geest, op lletzelt-de tlogelllllll
als
lletzicllvertoonde,er eellgepaste gelllkklge lleteekenis

aan te gevellen z()t)lletscllljllllaal-ollgllllstigetn eell

gllnstlg te vcl-allderen ()1) dezeltde wv'ze gedroeg de
lllenscll zicll ook tel' (lpzlcllte vallllet ol,lel1, waarollder lnen ln cngel-en zl11 ellc profaall uttgesllroken
lkkellscllelkM-oortl verstnlld,votlrzoover lletalsvoorteekell
werd opgellonlen Eell onle11 llad slecllts lleteelsenis

voor den nlellscll, ztlo 11lj llet als ()1klc11 aanllallt

(acciplo ()I'len, pla(1et t)1tle11 ()f 11o11 ad lkle
pe1-tlnet) 01) de'tzlll,dlelldesllrekereraaulleclltte,
kwanl llet lliJ-llet old1t)11 11let aall; dt,ltoofdzaak M-as
de opvattillg varlllelll,die llet gespl-okelle op zlcllvall
toepasslllg nlattkte. llet stolld ln vele gevalletlgolletal
aan 11e1/1,M-elkell zilllli,jeraallgevel
lMrllde,oflliJllet
t)nle11 als 1)o,1u '
nl of nlallz1,11wll(1t)aanlleltlen;1)1
2zlllke 'woorden elt'llltdrllkklllgen ccllter,(11copzlcllzclve
lets gllllstlgs ofollgllllstlgs lleteckclldell,M-asaalldepersoflnlp
--I
.e 'w'lllekellr llare grellzen gesteld l)c l'tonïelll
lletoollde zlcll, lloewel 11eltl tegenover llet ()1l1en. el1
prodlgiuIklnlenigevrtilleidvergllnd M'
-as,tocltIndlt
flpzlcllt l11 de lloogste I'late vreesaclltlg ellvotll.zlt.lltlg

BlJ feesteltike verrlclltillgell zocllt '
nlellelkezoodalllge
storing n'let angstlgellezol-gdlleldverwtjdllxdtellolzdelt
1)e ofl-ernar ollllllllt.
le zlclllletlltlt)fd,()nlzlcllvoorcllxe
llllltengewolleverst-lljl1il1gtevrljMarell, l)( llet()f1-el-ell
lllaakte '
lllen nluzlek ()1ttgeell1)o()ze onli11a te lloorell
BIj llet llcllten vallkrtigsvtllkclllletlltllldellvallde11
censlls rlep ltlen eerst llell ()p, M-ier nalklell gllllstlg
klonkell, zooals Salvllls, Valerlus cll.dergelp
--ke.
ivle t:veede soortvalkkullstlplatigedlvlllatle,dkevallgeell
vel-sclli
jllellde teekellen gellrulk T'laakt,Itlaaropzetlljk
opellllarlllgen opzoekt, verlltltld 1)p- de lttlllleinen llare

vldorspelllllgenaaltvastllepaaldeversclljjllselellellMrel-d
als ee11Mrezelllljke 1.-11,1st, volgelts een v-etellstrllap lli,j

overleverlllg, dtlor daartoe llestelllde elt gertlepen vereelllglltgen Ilitgcoefend. De aldus ontstalle instcllillgen
waren vallstaatswcge llekrachtigde1llïatltlelleellgrooten,
veelzlql
-digt,n illvloedop(1ellstaat;zijnaldpen 1)àjdeRt)'tlelnell de plaats ln ellvf,l-vulden de taak,dle 1)p
--de
(lt-ieken de orakels hadden lleze opeullare ellvolgelks
vaste regels als lnstelling Mrerk-zalkle divlllatie kaltnlen

1'l4 stlortcllondcrscheidell de sortes,deslllyllljnscllc
llocken,de llarusplcien en de allgurien.Volgell111111l-allg
eltflpellllarc lleteekelllszijndelaatstendegeqvlclltigstell.
1) S()1-tes, ol-akels t'loor llet1f)t 1)e l)e1allgl'1Jkste
waren te Praelleste en Cael-e lletolïtstaallen de wp-ze
valtraatlpleglltg1)1jdatvan PraenestedeeltClceronletle
Elkellplaukles,waarin overotld.e lettersgeslleden M'
-arell
e11lllden tenlpel van Fortulla llesvaard Mrerdell,p-ertlell
dtlor de lland van eetl knaap getrokken el1 daarultltet
antM-oord opgenlaakt. 1)e so1*tes te Caere w-arelldergelijkeplankles.Daarzedtlordelltijdat-sleten,vlelsflnls
ett'l plalllsge llltdelzllundeluit,e11ltetgeen daarop gescllreven stoud dlellde dalzals voorspelllllg
D e s11)yllp11sc11e boeken Tarquinius Prlscus

alle andere staatsbedlenlngen, rustte op llen de verpllclttillg, op llevelvaltden sellaat en ln tegenwoordiglleld der Overlleldspersonen de lteilige lloeken op te

slaatt (adire, co11sule1-e insp1cere 1ibr0s)
()nl de gevolgen eellergewichtige ondernemlng,de door
de goden verlangde verzoenlllgsmiddeleu van prodiglen
enz op tesporell.Deslbyllilnschevoorspellingellbleven
zeer laug ln groot aanzlen en genoten zelfs later vande

zijdederChrlstenen een zekereacllting
3)11a1.uspices ofA rusp 1ces,oferonderzoekers,
ln ruimeren zln waarzeggers elzwlggelaars.De afelding
van den llaalll is onzeker; eenlgen zoeken haar ln

ltar11galletzelfdea1slt()stla.Zijwarenafkomstlguit
Etrurle,uaarlllellsllidsoveroudettideneenezeerontwlkkeldedlvlnatleleerbezat Dezewetenschap (E tru sca
dlsclpl111a)was eeltgodlijkgescllenk; ztjzou door
Tages,eelllxlelugoollvan Juplteraan de Etruscerszii
jn
lnedegedeeld en werd ln gewone boeken (1i1)rlT aget
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opgellomen en ntct lletz-onleinsche augurienwezen veretalligd ;evellwelMarellde ltarusplcesteRomegedurende
lletgelleelerepubllkelnsclletijdvak geelkRomelnen,nlaar
Etrllskers, dle l1lell,il1geval van nood,uit Etrurle llet

kolllell. Z1J sttllldellals vreelndelluurlingeltverre1)e-

nedell de augurs, die ult de voornaantste l.ornelnsche
fanliliell getlomen werdell, doclt gelloten eclltergroote
eer.1ll(1eltrepullllkelnscllclltàjd vornldendellaruspices
geeu priestercollege; eerst kelzer Claudlus stichtte een
college der ltarusplces,dataatldeoverlgeprleaterscllarell
gelijkwas;lletllestond ult6t)ledennleteen ntag1ster
pu1)llc11s aalz lletltootd. Totdlt college, dat totop

delk tjd valt Ilonorllzs4l9 11 (.
1.llestaallllleef,tradelt
waarscllijlllljkookgellorellRomelllelltoe Devoornaamste
verrlclttlngell del-llartzspices te Roule warell- a)de

p1-ocu 1-atio p1-odiglo1-um. Prodlglelt kondell
wells waal.tlok (1001*de 1)ecentv1ri,P()nt1flces,
door dell sellaat elL de consuls ultgelegd en verzoelld
wordepl, doclt een lloogere lzltspraak llatlden nog de

sillyllijllsclle lloekell ell de lttlogstede11a1-11sp1ces
ex 1'
1tr11ria accltl Otlk illdergeltkeaangelerenlleden varhlltjzondel'e persollell werden de llarusplces
solllsge1)rull
st Z(scllljlzenllulpne 1-esponsascltrlttltk
gegevell te l1eI)1)el). 1))l)e a1-s fu1g11ratorla 1)e

Rontelnen gellrulkten slecltts de llarusplces om dell
llll1kseljl te llegraven elt te verzoenen. ledere llllksenl
nanlelijk,die een llekellde plaatsgetroFeltllad,moest
verzoelld wortlell. De llegraving van den llllksem had
plaats d94)1. de aarde vall de getroFen plek opeen te
hoopen en op dlezelfdc plaats eeft vuursteen, het
zlllllelleeld vallden llllkseln,teIlegravell;deplaatswerd
rolldoln afgesloten,docllllleefvalkboven opelt Daaron,

lleetteziJp11teal;ook noenldemen llaarbldenta1,
naar llet tweejarlg oferdier,datalszoenoFergeslacllt
Mrerd. 1)e klasse der llarusplces,aan wle de bezorglng
vatt den llllksenl was opgedragen,lleetten fulg11ra-

tores. llellalve de verzoenlng lnoesten z1
j bl
jt
1e
Etruskers(1ellllliksem ookwaalltelllen,lliJdeRomeinen
was dit de taak der overlledellen augurs. c)De extlsp icia, llet llescllouwen der lngewanden,waardtlor
teRometellttjdevanClcerodeinmlnaclltinggeraakte

wa
arneming dtrrvogelsverdrongenwerd.Bijhetoll'el*dler werd tllltvoorspellingen te doelïvooralde met de
gal sanlenllangende lever onderzocllt, verder de long,
llet hart,hetlletvliesellz.
4) Augu1-es, vogelwiggelaars,lnvroegerentijd oolc
ausp ices gelteetell Bellalve het waarnenlen van nog
a'ldere teekenen, was llet bescllouwen der vogels een
lloofdllezlglleid deraugurs ZiJvormden een aanzielllljk
priestercollege,datreeds door Romuluslllgesteldendoor

Numabevestigd zou zijll,Romuluskoosdrleaugurs,u1t

D ivinatie.
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elke tribqs een, ondel- Serrlus Tulttus kwanl er een
vlet-de 1)M-, en toen ln lletJaar 300 v.C.door de L ex
O gulnla ook plebelers totdltoorsprolïkelvkpatrlclsch

anlllt werden toegelatelk, ktollt lletgetaltotnegelt (4

patrlclers, 5 plel)('Jers), Stllla slctde er 16 aall,Jlllltzs
Caesar 1t;. Aalt llet llootd valtltetcollege,waarllkde
grootste eeltsgezllldlteld lïeerscllen llltlest,stolld de ltta
glster col1egll,lket llezatllet reclït ()lltde ll1zp-lt
lnlddeltopengevatlellplaatseltzeltwetler aaltte vullen,
totdatl1t101 v.C.door deltvolkstrllluun Cll.Dontltlus

Allellollarllus (1ex 1)()l.tltla tle sace1-d()t11)u s)

de verklezlng aaltllct votlv werd opgedragelt.De augurs
aallzaarddetl lttllt alullt lllet dalt 11a een votlratgegaalt
auglzl-lultl,eeltpraclttlge lltw-ldlllgslllaaltlt
ld,lltatlgtzratle-

lltaal(c()elta adJlc1alls otadltla1ls),waarlllj

alle augurs ltloestelttegelkwoortllg zvll,lllocllt lllet()lttbrekell Hun anlbt llalkteerst lltetdeltdood eellelllde
l1ull ulterll,lk olldel'st.lteldlllgsteelcelt wasde tra 1)ea,
het staatslekleed, ntet eelï ptlrpereu etk scllarlakelt
streep,etlde 1ltuu s,eeltkronllltestatzonderknoestelt
Ook ltadtleu z1J talkdllezlt1ltltet velelltlsclle gellled. 1)e
wetenscllap der atlgu'rs lteette Jus a11gltrunl ot
auglz1-lttlll ellwas l1tzekerescllrltten verk-at,llultlte

Divortium .
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lloortl.e ook totd()taak des aug'tlrs dc ltu ltcl11,tlo,l
(e
llekelttlllkalxlllg van llttt Maargeltolktelle,dte,zoo ze (ll4getuklvlg Avas,o1),1tt11(:latlt)11eette

Divisi, ital., verdeeld; mtzziekterm. (in
de parti
jen van stri
jkinstrulnenten bi
#i
F dedub
.

bele noten) tusschen deverschillendespelers
te verdeelen.
Divisibel, deelbaar; divisibiliteit,deelbaarheid.
Divisie, deeling,indeeling, legerafdeeling ;
in de typografle:afbrekingsteeken,ook divies
geheeten.

Ilivisor, oudti
jds stemopkooper. Toen de

kiescomités om koopbaar geworden waren ,
m aakten vele lieden er werk van om voor

de kandidaten stelnmen op te koopen ; zi
j

maakten met de kandidaten een accoord,en
nam en de geheele kampagne 0P zich tegen
ultsprakeltovel aallllellgedallevraagpulltelï(reterre een vooraf bedongen som .
ad aug11res) lleetttln decreta ot 1-esp()n sa
lionlotl-il'l, hoofdstad
Ilivodurunl, later kîle(
au gltru lll '
1'tl1'wlJl leder ttlevalllge ttxekellen waarnellkelt e11 oplltlrrkelt k()ll,waslletde taak der augurs, der M ediomatricers,in belgisch Gall
ië,aan de
.

delt wll der godlleltl llaar&aste regetsop te sporell,en
voorwaaz-delt()p te gevell,waarollderdeteekellelkllïoesten
verscllllltell, gultstlg otongultstlg Marclk. l'eze teekellell

'

donder, llt de tztal der augurs nla11u1)lae gelleeten.

komen vri
jheid vanechtscheiding(althansvan

Mosella (Moesel);nu Metz.

Divortillln (vand'
isî
,ei-tt
),uiteengaan),eigen-

warellvlijtderlel sign.a ex coe1o,()xavl1)tzs,ex l
i
%
i
.'kdee
chtscheidinz
1-'' v
anwe.erszi
*
j
''d
rlangd,
:enve
t1-lpudl1s, ex (1uadrttp edl1)lts, ex d 11-ls. a) in tegenstell
ng van S-epltdlztpt01deeenzi
jdlge
Des1glta ex coe1o,delletallgrljkstevaltallell,warelt ontbinding. i
Van ouds bestond te Rom e volfu 1ltl111a, Illlksent,lu 1gura,weerllcltt,tolLltrua,
1))S1g.
11a ex.av11)us 1)evogelswel-dettoltderschelden
jde des mans),metuitzondering van de
ln oscl11.es,dezutkeltdle dotlrllultlle stenl(raat,kraal, de zi
patricische confarreatie-huweli
jken, die ooru
l
l
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van lleteelkenls uaren (adelaar, gler) 1)i9atlgur raad.- spronkeli
j
k
o
no
nt
bi
ndba
a
r
wa
r
en,totdat ook
pleegde ltelt of nallt ze waar, llevestlgdeltz)jeeltj)e- voor deze doordedit
ptrreatiode ontbinding
gollllen olkderllenllllg, dalt heetten ze add1ctlv ae,
adllï1ss1vae, p1-aepetes, secu 11dae, lll ltet
tegeltovergestelde gevallteettellze adversac ofeulllko-

ltlstlsclt a1te).
-ae c) Slglta ex trlpu (1l1s of
augu 1-la 3)ul1arla,teel
veltenu1tlleteteltplklxellder
ltoenders,werdelk l)lJ ctllttlttttlkelllllzoltltel'lleldv(5($reen
oorlog oteelïslag genollten,wesllalvedeveldlteertelkens
door eelï pu1la1-1u s llk dell oorlog vergczeld wertt
De pul1a1-1us,ltoenderuacltter,llletd Jtlllge lttleltders

deshuwelijkswerdingevoerd.Slechtsdedoor
confarreatie gesloten huweli
jken derpriesters
bleven voor alti
jd onontbindbaar. Hoewel
echter de scheidingen geoorloofd waren,be-

schouwde men hethuwelijktochalszulk eene
heilige zaak,dat zi
j slechts in den uitersten

(pu111) 1lt eelt koolfppgeslotelt; zoo deze,ult ltet kot nood plaats vonden. Er bestonden rechtslosgelaten,drlttlg ()p 1te(,voorgeworpellvoederaallk-lelen,
el1lket zoo gtttzlgopv-ratell,datultlkun llekwedcrstltkkelt
op dellgtolkd vlelelt,wasdlt eengullstlgaugurlunl,voorteekell,eltlleette tr1pu d.1u.n'.
t sol1lst1)ttu ltl.. Z()o
daarelltegen de lkoeltdersnletvratelt()fllet lkotllkhet
gelkeel ttlet otslecltts laltgzaanl verlletellotwegvlogen,
dan.was dlt eelkonltellspellend teeketl Solltsdwotlglllelt
een gunstlg teekelïatdoordelloenderstelateltltollgerelï.
d)A ugtt1-1a ex (11.1.adru pedl1)us ot ped.estr1a,
valt vtervoetlge dleren,waltnccr1)v eeltvtls,een llond
elïz.voorlelttaltd over deltweg llep,deze werdellltleer
als Illjzolkdere auglzrltAlïllescllouwd en koltdell,daarzlki
oltgezocltte teckelten Maren,slecllts 1ltzoovervoorelgen-

lpke atlgurlen geldelï,als zljdoordeaugursotlk ttaar

bepaalde regels verklaard werdelt lletzelfde Mas Maar
valkdeteekelteltex (1l1.ls (lllder (1lra verstotkd lnelt
elk toevalllg I)()os tcekell,dat lllt'tttlt de 1.vllrlge l)eltoorde, l).v lltltstootellvaltdelkvtlet,lletlll'eI(ell vall
den selltlelltlelll, llet llleâell cllz - 1)c slgna ex
t:'oelo eltex avl1)tls l'loeste't ulteellllepaaldeplaats
waargelltlltteltwordelt sleltkotls da.trtotlsteetlseellll()oggelegell puttt nteteelll'ltlllïtlktzlcht l)etl.l(lderwaar-

ltenlllzg was gewoo.nll'j''k olu lltldderllacltt lli@.Fi llelderen
lteltkel. '
5a eelt otler ellgellttd best*llreefde augtlrntet
.
zplï 11tuus de plaats aaltdelkl1t,l1kel e11op de attl-de,
btl1.lleltB-etIxeltlJzltj11waal.llelulllge11tlfl(t11M-llde,e11MMdde
llaarllt.11lltlte11(leze rttllllte z()lttlerdl.11:,J lltlg eepl11leer

lleperkt telkl1)ltztll.af()lttzljlttellt()j?terlt-lltell(ta-

geldige gronden van echtscheiding en het
l'
amilierecht, een familieraad,deed daarover
uitspraak. W ie zich hierom ni
,et bekrellnde
en lichtvaardig scheidde, onderging eenenota
censoria. 0ok de X ll tafelen spraken van
scheidingen, doch men kent de bepalingen

niet Niettemin verhalen verscheidene schri
j-

verst
ee
,ida
n t234
dev.eC.
erste echtscheiding te Rome
voorkwam lhetgeen echter
Om vele redenen onmogel
i
jk Is;veeleermoet
m en aannemen,datditdeeerstewillekeurigeen
lichtzinnige scheiding w as.waarvanm en later
in 'talgelneen deeerstemaakte.Sedertmaakte
de oude gestrengheid en ingetogenheid voor
willekeur en ongebondenheid plaats,en om
de onbeduidendste redenen of geheel zonder
reden scheidde de manvanzi
jnevrouw (voorbeelden van Cicero, Pompejus,Caesar,Octa-

vianus enza) De vrouwen, die allengs het
rechtvan scheiden verkregen hadden,maakten

er op dezelfde lichtvaardige wi
jze gebruik
jkeengerechtelijkegeparti
jnadeelige stofleli

1)e1-ll.acu lultt capere), '
w-elke lllet palell, staken, van. Evenwel waren er voor de schuldige
zeltdoek el1plaltkellatgestotellM-erd ellsltlt'llts tltbltult-

galkglllkl(.lltlïel)I)ell. llle'
rgkl1glltjzlttelï,tpt)tonlslulerd
lkooftt elk Avaclltte llet teel
xe11 Vtllglll'lsetrtlsklsclï voorsclkrlft rlclltte de ttugttr zljltgelaat llaar lïet zltldell,
zoodatllctoostell,dezl
jtlcdcstlt-llt;seltdesgeluks,aall
z1jlt llnker, llet M-estell,dez',Idede1-dulstcrlllsen tles
onllells,aanzljltrechtel-llaltdMas l)egelukklgeteekelzen
Mrareltalzoo s1ll.1stra,deoltgelulvklgede<.t1-a B(
de Grleken geschledde de Mraarllenltllg Julstontgekeerd;
zljM-elïdtleltzlcllnletlletgelaatnaarhetnoo'
rdell,ztjodat
llun del-ecllterzljdegelllk,dellllkerollgeltlkverkolldlgde
Blj de allsplclelk was eelk ltoofdverelsclttehets11e1ltlu.nl, dat altes 1llstklte en zollderde luilïste stoornls
volblaclïtwerd Behalve de waarnemlug(spect1())1)e-

volgen aan verbonden Onder de Christenkeizers werd weder grootere gestrengheiden
beperking van de oude vri
jheid van echtscheiding ingevoerd.- De vormen derecht-

scheiding waren,uitgezonderdderdilarreatit),

oorspronkeljknietdoordewetvoorgeschreven.
De man zeide totzijne vrouw:resf'
àft
z,
s tibi
7?
,
if?pf/, foras:.
rï,enz. Ook lietmen hethu'
weli
jk mondeling door een bode opzeggen,
wat Augustus tot een wettigen vorm maakte

(
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en waarbi
j hij detegenwoordigheidvanzeven stricten, de afdeeling lndragiri der residentie
getuigen voorschreef.Eindeltik zond menook Riouw en de Berhalastraat ten noorden en de
schrifteli
jk den scheidbrief (libellus t
f/ppz'
fïp. residentie Palem bang ten zuiden,en tusschen
Zie voorts Echtscheiding.
4e onafhankelijke landschappen Soengei,
Iliwllll, zie Divan.
Tenang,Serampeien Kontinjiten westen en
Diwisell. (Prokop)Boheemsch geesteiijke, de residentie Palembang en dezeeten oosten,
geb.1 Aug.1696 teSenftenberg,werdin1q720 beslaat een oppervlakte van omstreeks880tot priester gewi
jd en in 1726 tot professor 883 vierkante geogra:sche mijlen en telt
in philosophie en theologie aan het stift te 75- 80 000 meest mohamedaansche inw Het
Brucllbenoemd, bekleeddenog allerleigeeste- land wordt nagenoeg geheel ingenomen door
li
:
#
ike bedieningen en overl.21 Dec.1765;hàj de stroomgebieden der Batang-Hari en der
deed allerlei natuurkundige ontdekkingen en SoengeiTongkal,glooit zacht naar zee af,is
stelde 15 Juni 1754, derhalve eerder dan vlak,moerassig,en bevatalleeninhetbovenFranklin,den eersten bliksemafleidermetzuig- land enkelehellvelen van ten hoogste30 meter;
werking op; hj schreef; Llingst rerlangte de weinig ontwikkelde kustteltslechtsenkele

7'Atlprf:der z/?pfdprp/pg.Elektrieitt
it(1765).

D ixeove of Nfuma,Engelschevestingplaats
aan de Goudkust,Opper-Guinea,in de prov.
Ahanta.
D ixnllliden, fransch Dixmude.Stad in de
belg.prov.W est-vlaanderen,aan degekana-

insni
jdingen,waaronderdebreedemonding der
Soengei Tongkal en de beide hoofdmonden
derBatangHariofDjambirivierdevoornaamste
zi
jn; de hoofdriviel'
en van D.zijn,van west
naar oost,de SoengeiTongkal,1iehierlinks
de Soengei Asem en de SoengeiRoemahanen

liseerde Yser,en aan de spoorli
jnen Iaichter- links de Soengei ltam opneemt;verder de
velde-veurne en D.-Nieuwpoort (17 km.)der Soengei Batari, de Soengei M andakara en
belgische staatsspoorwegen,4100 inw.,linnenindustrie, handel in boter en vee.ln de St,
Nikolaaskerk een ,Aanbidding derdriekoningena van Jordaens.
Dixon.1)Hoofdpl. van Lee county in den
noord-amerik. staat Illinois, 158 km.w.van
Chicago, met een landbouwende omgeving,
aan de Rock River, vereenigingspunt van

voorts de KoewalaNioeren deKoewaliBerba,
beide laatste de voornaamste m onden van de

Batang Hari (zie aldaar).Overigens behoort
D.uitwetenschappelàjk oogllunt totdeminst
bekende deelen van Sumatra ; in 1877- 78
verstrekte de doorhetNederl.Aardrijksk'.Ge-

nootschap uitgezonden Sumatra-expeditie de
eerste zekereberichten omtrentlletbinnenland
meerdere spoorwegen, 5200 inw 2) County Van D., doch enoemde expeditie moest
of district in het n.o.van den noord-am erik. haar onderzoek bjna Ilitsluitend tot de omstaatNebraska,486 (
J eng.mi
jlengroot,8200 geving der groote rivieren bepalen.D.,een
inw.,hoofdpl.Ponca.
sultanaat,wordtgewoonli
jkbeschouwdalseen

jderesidentiePalembangbehoorendevasalpixon.(Richard W atson) Engelschdichter bi
sïaat;het nederl.gouvernementbescho'lwtD.

en historikus,geb. 1833 te lslington,Londen,
studeerde te Oxfol
'd in de godgeleerdheid,
werd predikant,richtte metRossettihetti
jdschrift ,,The Oxford and Cambridge M agazinest3op en schreef:History PJtlteCkm'cltPJ
England (1878 v.v.),enz.

als uittwee deelenbestaande:gouvernem entsgebied of de spheer der nederl.vestigingen,

en hetleenri
jk Djambien onderhoorigheden;
vöör den iongsten oorlog hield ,,(le resident
van Palemkang toezicht op de zaken vanllet
Dixon.(W illiam Hepworth)Engelsch scllri
j- rijk Dj
.ambi)waarvan hetbestuur,pnder het

reiziger,geb.30 Juni1821teNewton- oppergezag der nederl.regeering,is OVerg'elleath?overl.te Londen 27Dec.1879,schreef: laten aan den inlandschenvorst'')een politiek
.z
1thenae'
um enz.
agent,gevestigdindehoofdplaatsDjambi,had
D izffll,stad in Perzië,zie Disful.
tottaak :yte waken voorde juiste uitlegging
ver en

nieI
t
)@j .hiermee beginnende woorden,llier
voorkom ende,zie Dsl
' . . en Di ..

en belloorlijke nakoming van het t
net den
sultan gesloten contractenhem inzàjnbestuur
qjabakota,district derafdeelingSoerabaja a1s raadgever en leidsman terzi
jde te staan'';
de grenzen der nederl nederzettingen in D.
(zie aldaar),hoofdpl.Diemoer.
Ihjaboellg 1)District derafdeelingModio- werden vastgesteld bij Staatsblad 1888,no.
kerto(zieSoerabaja),sterkekoffleteelt,hooft
lpl. 159,in de hoofdplaats,diein 1878eeninlandDjatiredjo. 2) Onderdistrict van hettlistrict sclte bevolking van 264 zielen telde,u'asook
Kraksaxn, Probolinggo, (zie aldaar), Javt
t; e0là bezetting.De tloor het nederl.gouvernenabijdegeltjltn.hoofdpl.eenhindoetempelvan lnent erkende sultan Ahmad Dzaïnoedin,resigebakken steen, 20 m hoog, met kunstig deert te 'l'elok Tengah, eenige uren stoolnens
beitelwerk aan de wanden.
boven de hoofdplaatsDjambi,zi
jnopvolgerte
qjagoellg.,zie Maïs.
Telok Poea,bi
j de monding van de Tallirin
Itjailolo,district,westkust vanhetnoorde- de Batany Hari; sultan Taha,in 1858 door
li
jk schiereiland van Halmaheira, sultanaat een expedltie van den troon gezet,doch n0g
Ternate.
door het grootste deel der bevolking erkend,
Djakova of Diakowa,ook Gjakovica.Stad en grooter invloed,vooral in debovenlanden,
in hetsandsjak Ipek van hetturkschevilajet bezittende dan Ahmad Dzaïnoedin,houdtzi
jn
Kosqvo,Albanië,30.
000 inw.
verbli
jfte Telok Rendah,bijdemondingvan
Ibambean, district der afdeeling Kediri deKetaloendeBatangHari.voewaralfompeh,
(zie aldaar);hetdistrictshoofd zetelttePoer- aan de hereeniging van de Soengei Kom peh
wakerta.
met de Batang Harizstandplaats van den ontqjalnbi. Sultanaat aan de oostkust van vanger der in- en ultvoerrechten en meteen
M idden-sumatra, tusschen deBatang Hari-di- gouvernements-kolenstatiolz, telt 100 a1 150

l
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1nW.1
* een evengroote bevolking, doch met
een sterker chineesch element,heeftMoewara
Saba,aan de Koewala Nioer,standplaatsvan
een opziener der in- en uitvoerrechten; te
M oewara Tongkal, aan de Tongkal is ook
een zoodanig opziener gevestigd.

invloed in de bovenlandengedurig uitLreidde,
en den uitvoer naar de benedenlanden belemmerde ; (le sultan overleed in 1881
en werd opgevolgd door M ohamed Mahiloedin, die in 1882 een nieuw,in hoofdzaak
echter m et dat van 1858 overeenstemmend
Djambi,allereersteenleenri
jkvanMadjapa- contract sloot en tot April 1885, datum van
hit, enontstaan dooroverPalembang hierheen zi
jn overli
jden, regeerde; de troonopvolgcr,
doorgedrongen javaansche volksplantingen, A hmad Dzaïnoedin,weigerde de regeeringte
schi
jnt laterde suprematie v/h rijk van Me- aanvaarden,waarop hetbestuuraan een voornagkabau te hebben erkend;in1dt6vestigde loopige com missie werd opgedragen ;in Juli
deOost-lndischecompagnie,om zich meeronaf- 1886 verkl
aarde hij zich echter bereid de
hankeli
jk vanBantam temaken,teDjambieen regeering te aanvaarden; een toen 7-jarige
kantoor; l
@n 1613 werd het eerste contract Z0On van Taha werd a1s zi
jn opvolger aandoor de Oompagnie m et den vorst gesloten ; gewezen; Talla zelf, hoewel niet door het
wegens de vijandige houding van den toen- nederl. gouvernement erkend, bleef in de
lnaligen sultan,werd de factori
j in 1606 op- bovenlanden gezag uitoefenen ;hoeweldeingebroken;in 1707 werd zij hersteld,in 1724 vloed van den door hetnederl.gouvernement
om onbekende redenen weder opgeheven erkenden sultan gestadig scheen toetenemen:
onder sllltan Mahmoed M oehadin, die om- en ook de pl
aatseltjke hoofden,de eigenli
jke
streeks 1812 aan de regeering kwam en het regeerders des lands,in den toestand schenen

bestuurgeheelaan zi
jn vrouw overliet,werd teberusten,enoverigensdeverjaagdesultaneen

de bevolking door de tirannie dezer laatste politiek volgde die op een vreedzam egezindtot opstand geprikkeld.De betrekkingen met heid scheen teduiden,lllekenaldezeteeltenen
de Nederl
anders werden eerst in 1833 her- van berusting in 1895 plotseling geheelon*

nieuwd; In genoemd jaar riep de opvolger betrouwbaar;op 7Aprilvandatjaarnl.drong
van laatstgenoemden sultan,Mohamed Facha- een gewapend djamLiërt0tdenpost-komman-

roedin, de hulp v/h nederl.gouvernementin dant door,en brachtdezen,benevensdencontegen zeeroovers, die zich hadden m eester trolellr, onder '
het uitroepen van den djamb.
gemaaktv/d landstreek aan de monding der oorlogskreet,zware wonden toe,waaraan (Ie
Bantang Hari(Djambirivier); de zeeroovers eerste overleed. ln 1901 werd besloten tot
werden door de nederl. marine verdreven; eenSnvalin D ,eneenbatal
jonmetdenadviseur
kort daarop gelastte gouv.-generaal Vallden Snouck Hurgronjederwaartsgezonden,om het
Bosch een expeditie naar Djambi,om een nederl. gezag voor goed te bevestigen ; 18
aantal zich op de grens van Palembang en MaartwerdM oearaTambesibezet,vervolgens

D.ophoudende uitgeweken Djambischegrooten te verdrijven en hetnederl.gezag inhet
Djambische te vestigen;M ichiels,aanvoerder
der expeditie,slaagde in zi
jnzending en sloot
in 1833 en 34 verschillende contracten m et
den sultan,waarbijdezedesouvereiniteitvan
Nederland, hefûng van in- en uitvoerrechten

en invoering v/h zoutmonopolie moesttoestaan,tegen vergoeding van eenjaargeldvan
8000 gulden; bovendien werd ie Moewara

de grensbevolking aan de zi
jde der onderaf-

deeling Rawas teruggeslagen tot herstel der
rust in het directe nederl. gebied ;daarop
werden langs deLimoenrivieren deBenedenATerangin eenige punten bezet;op het einde
van 1901 werd nagenoeg geheelZuid-Djambi
als onderworpen beschouwd ; in de deelen
boven Moeara Tambesi en het gebied van de
Boven-àlerangin en het ten noorden daarvan
gelegen land stuitte m en echter op een in
guerillavorm geboden verzet,zoodateen lang-

Kompeh weer een sterkte gebouwd en op
een andere plaats een inlandsch posthouder durigen oorlog in deze streken waarschijnligk
geplaatst. Hoewel Engeland tegen deze uit- wordt geacht.

breiding v/h nederl.gezag ter oostkustvan

Djam birivier.Zie Batang Hari.

Sumatra protesteerde, en naar aanleiding
Djamboe 1) district der afdeeling Poerdaarvan besloten werd de vestigingen in te wakerta derresi
dentieBanjoemas(ziealdaar);
trekken,bleef Moewara Kompeh a1szoodanig standplaats van het di
strictshoofd is Dja-

gehandhaafd, op verzoek v/d nieuwen sultan
Nazaroedin, die een sterke partij,onderzijn
neef,Raden Tabong,tegen zich ilad,en zich
voor elken pri
js de nederl.hulp moest verzekeren; hij overleed 1855. Zijn opvolger,

tilawang in llet geli
jknamig onderdistrict.
2) Plaats in het districtLeuwiliang van de

Nazaroedin, in zi
jn plaats; met deze werd
een nieuw contractgesloten,waarbi
jhi
jmoest
toestaan. dat Djambi nadrukkeli
jk een hem
in leen gegeven deel van Nederl.-lndië werd
genoemd.Na een ti
jdperkvanrustontstonden
nieuwe moeieli
jkheden) doordat Taha zi
jn

Regentschappen (zie aldaar);standplaatsvan
hetdistrictshoofd is Ni
#alindoeng.
bjlllnpany-n'etall, district van de afdee-

afdeeling Buitenzorg,Java,niet ver van de

grens metBantam.3)Javaansclle naam van

verscllillende plantsoorten van het geslacht
Taha Safroedin, weigerde op den eisch dat E'ttgenia L.
de bevolking zich zou laten vaccineeren? de
bjampallg-lfoelon, district van de afdeedoorzijnvoorgangersgeslotenovereenkomsten ling Soekaboemi der residentie Preanger
te vernieuwen;een expeditie onderLange en Regentschappen (zie aldaar);standplaatsvan
Courier verjoeg daarop in 1858 den sultan, het districtshoeofd is T'
e1
it.
joeroeg.
die naar de bov6nlanden de wi
jk nam ;het Iljalnpang-l'ellgall,district van de afdeel
i
ng
Soe
ka
bo
e
mi
de
r
residentie Preanger
nederl.gouvernementstelde zi
jnoom,Ahmad

ling Tjiandloer der residentie Preanger Regentschappen (zie aldaar); standplaats van
het districtshoofd is Soekanegara.

Di
*Fasinla.
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#
O
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qjasillga,westeli
jkstdistrictderafdeeling
Buitenzorg, residentie Batavia (zie aldaar),
met gelijkn.hoofdplaats,dieaandeTi
t
#idoerian
ligt; D.werd in 1808 door Daendelsbi
j het
gouvcrnemelltsgebied ingelijfd.
qjati 1) district van de afdeeling Pasocroean(ziealdaar);standplaatsvanhetdistrictshoofd is Ngoling. 2) D. wijk van de stad
Batavia, waar zich vroeger het sinds naar
Ràjswi
jk verlegde Djati-gestichtvoorverlaten
kinderen bevond.
lliatien Djatihout,zie Tectona.
qjati-hallgol-, landschap in de afdeeling
Soem edang, Preanger Regentschappen:Java,
ruim 1360 bouws groot,bi
jna geheelgewtjd
aan de tlïeecultuur.
Djatirogo,districtvandeafdeelingToeban
der residentie ltembang (zie aldaar), met
gelljkn.hoofdplaats;uitgestrektedlatibosschen,
voorheen uitgebreide tabakscultuur.
qjatiwallgi,districtvan deafdeelingMadjalengka derresidentieCheribon tziealdaar),
met gelijkn.hooldpl.
Djebellg, district van de afdeeling Ponorogo der residentie Madioen (zi
e aldaar);
standplaats van hetdistrictslloofd is Slahoeng.
lliebot's,districtvan Banka,zie aldaar.
qjelei,rivier op Borneo,valt aan dezuid-

Djibouti.Hoofdplaatsv/hfranscheSomaliinw.,waaronder2000europeanen;belangri
jke

het leenplichtig ri
jk Kota W aringin behoort.
Iljelllber. 1) Afdeeling derresidentie Besoeki,zie aldaar.2)Hoofdplaatsder geli
jkn.
afdeeling,3800 inw.
Djelllbralla. Landschap op Bali onder
reclltstreeksbestuurvanhetgouvernementvan

elIlletgellledyapkvorstPakoe-alant 11ets'
llltallsyellledtelt
9 reeentst.llapptall111

Ned.-lndië,beslaatden z.w-hoek van heteiland,
grenst ten n. aan Boeleleng, en wordt ten
oosten door de rivier Poelakan van Tabanan
gescheiden ;hoofdplaats Negara aan de rivier

))01,,l)jctllerall,KradjallgelldlllganlPasargedc,

kust-protectoraat,oostkust van Afrika,16000

haven aan de golf van Aden,80 km.van de
straatv.Bab-el-M andeb;destadontstondsinds
1888 0n ontwikkelde zich m erkwaardig snel,
dank zi
j haar gunstige ligging aan de route
van het uiterste oosten en Van M adagaskar,
Pn de nabuurschap van aan voortbrengselen

ri
jke deelen van Ethiopië;zijheelt'een
qjdlewalla,afdeeling derresidentieJapara
(zie aldaar), Java; de geli
jkn.hoofdplaats,
vroeger een belangrijke handelsplaats,eindstation de stoomtramli
jn Semarpng-D., ligt
aan de monding van de Djoewana-rivier,de
m ondingsarm van de Rawah Besar.
lljogol'
ogo,districtvandeafdeelingNgawi
der residentie Madioen (zie aldaar), met
geb
lijkn.hoofdplaats.
jokjakal.tlt 1)Residentieofgewestaande
Zeer

veilige en ruime reede.

zuidkust van Midden-lava,grenst ten n.aan
Kedoe en Soerakarta,ten o.aan Soerakatta,
ten z. aan den lndischen oceaan,ten w .aan

Barelen,beslaateen oppervlakte van 31091/2

km2.(metinbegripderenclaves)entelde1895,

31 Dec.,814,959 inw.,waaronder2503 europeanen,3857 chineezen,85 arabieren,144andere
kustinzee,vormt de grens tusschen de resi- vreemde oosterlingen,en 808370 inlanders.
llet geM-est 1), ()fJokltllsarta,dat lplt'
!t 11(tt geAvest
deniiën Zuider-en Oosterafdeeling van Borneo,
Sfltll-allar1a de zg Vorstelllal,(1e,1'vtll-lllt, lleslaaf vfllgells
geeft haar naam aan een landschap,dat tot
11(at regeerlllgsreglelltellt va11 1*t9t)'
lllt llet sultsllsgeIlletl

Djogading, vier paalboven haar monding in
de zee;een weinig zuidelijkerligtLoloan,de

voornaam ste handelsplaats van hetlandschap,
en ten oosten van Negara de oudehoofdplaats

Dj
embrana.Sindsde vestiging van hetrechtstreeks nederl. bestuur is een aanvang gemaakt met de ontginning der teD.aanwezige
uitgestrekte bosschen ; het landschap is zeer
dun bevolkt.

Iljellar,districtvandeafdeelingKoetoardjo
der residentie Bagelen (zie aldaar); standplaats van het districtshoof'
d in Poerwodadi.
Iljenggolo (1,ll,111en lV),naam vanvier
districten der afdeeling Sidoardjo der residentieSoerabaja(ziealdaar);derespectievelijke
standplaatsen der districtshoofden zijn Ue-

l 1)(z11().)llllllnltts1)Jokjalsarta (zle lleneden);
S Sleeldlan,verdeeld lll 7 (llctrlctell.G(adt-al), '
Itoe-

lanlplng 1(1eg()el1g-ell-Allgln,
nleneny, M latl, Ngldlon, f.
Anglll)
.
3. Kalnsan, nlet 9 dlstrlcten : Inltlgiri (1).)okza)

Inleglrl(Sol()),Pakeltl, 11edgoM-lnallgoell, 1$er1)a11,1)Janl1'.llarltoel,ntet 7 dlstmctell Kl-etek, Sl-andakan,Se-

5:-()11 '1'Jeplt,Palldalv,1'nldggn1'
1z.'I'pnn(l(wn;
7$ (loelloeng-kldtlel, 1II4l '1IIxtIl'I(-lI '
M7onosari,Senla11oe ell.1:1aJel1,
6.Nanggoelalp, nlet '
IG dlstrlcten--Kedocllggoellall,
Tenlallgal,M-adas,G'
rlgall,M-()lloretl-lo,Kentellg,Ptlelldak,
Kalllal, I)Jatlllgaran,.5'aklgoelan,Selolkllrah,Pe'
rlllg,Priplll,
,1'
Jellollgal'l,1te(1()e1)gglrlllg ellSernlo,

7 1(all1)a1.1a,1u-,'
lt'tet 1f)(1lstrlcte11 ltoldllllallgan,A-ga11-

goll, INl(1I).)(à. lN4.41.Itàl1gl4,y!g. SalakItlalallg, 1'1()r()-M-etal1,
l4t)r()-k()elol1,1)()lt(l()ng,'k'tlcksollgo,l)ekso,Seltlakelt,Ileyall,
hallllgaltlell,Akallarl,Kallllamallg e11 Iloeuret,
8 Serptolo,lllet 15 dlstrlctell l$nlltar, 1)J(tlallall, 1(1lll()ndol,IIJ1eg()llgltletllalan, l)J1eg()1lg-l(11l-atlgM-eta11,'M7ol-a'u-n'1.l.Rf'lkfdI1f111tlf') Kelltcng, Alallesall, Agleltdal,'1'oelll11,
1N:îl-1IIy:1x'1Il,ïh''II'I1'I,1.1.I,(1egoeto(-!e11.Sel.
tt()lo;
$.).1'
'el)yaslll,lllet14dlstrlctell Sel-allg,ltasoetan,1!al1j(lenle11ellz.Nteneln1.a,1.lIJ()nll)()1.ka11, ltallaran,'.
K(ldoeng-

sllgo,1s'Il'''ll,rydll1î I(t)et()e1l,Pallggallg, A1allesall-lsllell,
Alallesall-uretan,1)Jantoel-anen Parlgaslll,

Ile 9 regentscllappelt tellelt tezaldlen 671.6 dcssa'se11

kalllpollgs
llet Palttle-alanls-gellled telt (*/11.regclltscllap
ka1-t(),nlet2 dlstrlctell S()galten Galoer.

Het land is zeer bergachtig en alleen in
het zuiden,tusschen de rivieren Kali Progo
Itjelliloe. Staatje op het eiland Timor, en Kali Opak vlak ; het n. en M . bevat de
behoorende t0t de onderafdeeling Beloe van hellingen en uitloopers van den Mcrapi, een
de afdeeling Timor.
nog werkenden vulkaan (2866 m.hoog),aan
Djelloe,district van de afdeeling derresi- welks top drie residentiën saamkomen,n1.D.,
Soerakarta en Kedoe;het 0.is een houveldentie Rembang,metgeli
jkn.hoofdpl
Djepon,districtvan de afdeelingBlorader land en bevat het zg. Duizendgebergte,een

dangan,Gabahan,Krian en Taman.

residentie Rembang (zie aldaar),metgeli
jkn.
ll*jeroek,zie Citrus.
qjetis, district van de afdeeling Temanggoeng der residentie Kedoe (zie aldaar);het
hoofdplaats.

uitgestrektkalkgebergte,dat zi
jn naam ontleent aan de vele hallkogelvormige tflppen
die het bevat De voornaamste rivieren
van D., allen echter onbevaarbaar, zi
jn de
KaliProgo,die in Kedoe, en de Kali Opak,

distrlctsbestuur is te Temanggoeng gevestigd. die aan de zuidhelling v/d Merapiin D.ont-

Djolok Besar.
- .-

-

-
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springt;beiden llebl
len talri
jkenevenrivieren,
eerstgenoemde vormt methaar zijrivier,(1e
Kali Krasak een deel der n.w. grens;het
middendeel van D, is, door zi
jn ri
jke besproeiing, uiterm ate vruchtbaar, en levert
groote hoeveelheden slziker,indigo,ri
jst;het
n.is veel minder vrl
zchtbaar, het o.bestaat
uit schrale,waterarme kal
kgronden,bi
jNan-

goelan 6n Goenoeng Kidoel kolnen uitgestrekt
boedesm
teeko
nko
stol
bar
lae
gen voor;overigensbevat
de
marmersoorten en goud
(bi
j Kal
asan en Sorogeding). ln w eerwilvan

Dnjepr.

-. l

Rjombang. Afdeeling der residentie
Soerabaja,zie a
ldaar;de geli
jkn.hoofdplaats
telt ruim 9500 I*nW .
Rjollkollg.Maleisçh staatje indeafdeeling
Sintang der westerafdeeling van Borneo,aan
beide oevers der Boven-Kapoeas;de bevolking van omstreeks 300zielenwordtbestuurd

door een radja, die den titelvan pangaran
voert;in 1850 werd metD.een contractgesloten,datin 1882 werd gewi
jzigd;inlaatstgenoemd contract werden de grenzen voorloopig aangegeven.

den natuurli
jken ri
jkdom des landsis de be- Illugosz, (Jan) lati
jn Longinus, poolsch
historlkus,geb.1415,te Brzeznica,studeerde
de zijde van de leden van hetvorstenhuis te Krakau,werd in 1436 domheervan Krakau,
van b.,van den adel,onvoldoend bezoldigde en stierf a1s gedesigneerd aartsbisschop van
volking arm,tengevolge der afpersingen van

am btenaren en hoofden, drukkende heeren- Lemberg, 19 Mei 1480;bisschop Zbygniew
diensten,woekeren opuimschuiven.Landbouw van Krakau en koning Kasimir,vertrouwden
is het hoofdmiddelvan bestaan derbevolking. hem herhaaldel
ijk belangri
jkezendingennaar

Eenstaatsspoorli
jnverbindtdehoofdplaatsmet buitenl. hoven toe, overigens is hi
j een der
Poerworedjo,Bandong,Buitenzorg enBatavia, beste historicider15deeeuw ;zijnhoofdwerk:
een li
in der Ned.
-lnd.spoorweg rnet Solo en Historia pp/po/ïct
z (in 12 boeken,lsteuitgave,
##
Sem arang ; een net van wegen stelt llaar 1- 6 boek,Dobromil1615),isde vrucht van
ren arbeid en studie.
overigensingemeenschapmetdegelijknamige 25 i
#Fa
.

hoofdplaatsen derverschillenderegenschappen
I).m ., in muziekwerken, afkorting voor
en die der aangrenzendg residentiën; de ge- destra mano,ital.,met de rechterhand.
heele bevolking moetbi
jdragen in de kosten I).X ., in Engeland,afkorting van Doctor
van het onderhoud dier wegen, dat in de M edicinae,doctor in de medici
jnen,ookvoor
laatstejaren in vri
jen arbeid geschiedt.(Zie Doctor of Music.
Dm itrii,zie Demetrius.
voorts ook Vorstenlanden).
J*
. . 1) District in het n.w.deel
2). Djokjakarta, hoofdplaats der gelàjkn. Ilm itrgew
residentie, in bevolkingssterkte viifde stad VAl1 het russisch gouvernement Kursk, 3174
van Java,ligt onder 7048'13'Z.:.en1100 km2., 129.000 inw.,meest grootrussen;land-

21'46''0.L.,aan den z.z.w.voetv/dMerapi, bouw, suiker-industrie. 2) D.,ook Dmitroaan den rechteroever der Kali Opak,59.000
inw.De stad bestaat uiteen oud en een nieuw
gedeelte; het eerste,een saamhangendereeks
kampongs,bevat het oude fort Rustenburg,
het huis van den resident,een prot.kerk,een

swapsk,Dmitroslawsk en Dmitroslawl,hoofd-

stad v/h districtD.,107 km.n.w.vanKursk,

aan de Usoscha,eenzijriviervan deSejm;
in 1897 :7315 inw.
1)nzitroAv.1)District in het n.0.deelvan

spoorwpgstation,en talrijke europeesche wo- het russisch gouvernementM oskau,2433km2.,
ningen ;het nieuwe, Toegoe geheeten, door

124.
000 inw.; in het w. heuvelig hoogland,

een weg die door de wi
jkderchineezenloopt in hetn.boschri
jke moerasstreken;katoeninm et het oude verbonden, bevat het nieuwe dustrie,aardewerkfabrieken enz.2)Hoofdpl.
snz
e
po.
orVa
wengsde
tati
oud
on,evel
st
eadeuropeesche woningen van het district D., 70 km .n.van Moskau,
voert een Weg naar aan de Jachroma,in 1897:4550 inw.
het terrein van den kraton, de voornaamste
Ilm itrowek. 1) District in hetz.w.deel
m erkwaardigheid van D.; deze kraton,die van hetrussisch gouvernementOrel,een houtallerlei gebouwen,vele kampongs,wegen en armehoogvlakte,2463 km2.,107.300inw.,land-

pleinen,alsmede het verbli
jf van den sultan bouw;2)D.,hoofdpl.van hetdistrictD.,94
van D.en het voormalige lrateè-kasteel(vroe- km z.w .van Orel,aan deNerussa,5250inw ;
ger een vorsteli
jk lustverblijfop een kunst- handel in hennep,graan,talk.
matig eiland)bevat en als een stad op zich- D-m ol,ital.reminore,fr.rémineur,duitsch
zelf is,heeft een omtrbk van ruim een uur D-m oll, eng.d minor,demoltoonschaalwaargaans;het verbl
àjfvan den sultanalleenher- biJ' b 'm et een halven toon wordt verlaagd.
I(
)ne.,DxE.,achterplantnam en:J.Decaisne.
bergt ongeveer 15 000 menschen, het overig
deelvan de kraton de eenige duizenden man
Dqjepr, oudti
jds Borysthenes,sinds de 4e
j de Turken Oesoe
sterke lijfwacht van den vorst, wier leden eeuw n.Chr.Danapris,bi

pradjoerits heeten, voorts de ambtenarenwerklieden des sultans,diealleen ten behoeve
stral
dli
en
rlei beroepen uitoefenen ; de
v/d vorwe
kraton
1760 aangelegd,tegeli
jk met
het fortRustenburg,dathem geheelbestri
jkt.
Djolok Besar.Stadje aan de oostkustvan
At
jeh,Sumatra,methetlandschap Boegingen-Bagoh tot onderhoorigheid ; het m aakt
deeluitvan het gewest Atjeh en onderhoorighrden,zie Atjeh.
Iljolok Ketjil.Staatje aan deoostkustvan
At#.i
eh, Sumatra, maakt deeluit v/h gewest
#
Atjeh en onderhoorigheden.

of Oesy, bijde Tartaren Eksi. Na W olga

en Donau de grootste rivier van Europa,
ontspringt in de m oerassen van het W ol-

konski
j-woud uithetmeerMsjara(inhetdistr.
Bjelyjvan hetgouvernementSmolensk),niet
ver van de bronnen van de W olga envande
Duna,lfloptzuidelijk door 9gouvernementen
van het russische rijk,en mondtuit in de
D.-luiman (zie aldaar) van de Zwarte zee;
haar lengte bedraagt 2146 km , zonder de
Liman.De korte zuidelijke bovenloop der D.
reikt tot Dorogoboesj; derivier neemt hier
een weateli
jke richtingtotbenedenSmolensk,

-.

l l

1)njepr-Bugka1,
1aaI.
-

.

.-
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en zethaarloopvanOrschaafzuideli
jkvoort, Dnjeprowsk.1)Districtin hetn.deelv/h
waarbi
j haar rechteroever hooger wordtdan russisch gouvernement Taurië,aan deZw arte
haarlinker;beneden Kiew doorbreektzi
jin zee, tusschen de monding van de Dnjepr en
z.o.richting en m et vele bochten de steppen- de Siwasj,15463 km2. groot,212.
650 inw.,
vlakteder'
Ukraine;totKremmentsjoegbevat hoofdpl. is Aleschki. 2) llistrict en districthaar bedding vele zandbanken,van daar ttlt hoofdplaats in het russisch gouvernement
aan Jekaterinoslaw worden haaroevershooger Jekaterinoslaw,zie W erchnedngeprowsk.
en allengs nauwer;hierop volgt een 70 km.
Illtjestr, in de oudheid Tyras, sinds de
lang gedeelte waar de rivier zich een doortocht gebaand heeft door een nalzw,in granietmassas gevormd dal en geheelbezetism.
rotsklompen, pok'ogi geiteeten, die in over-

4de eeuw n. Chr. Danastris. turksch Turla.
ltivier in z o.Europa,ontspringtin hetdistrict

Sambor v/h oostenri
.
lksch-llongaarsche land

Galicië, aan de noordhelling der Karpaten,

dwarse ri
jen door de bedding gaan,enwaar- nietvervan de bronnen v/d San,loopteerst

tusschen het water schuimend en met n.o.
, daarna z.o.,vormt tusschen de monding
groote snelheid voortstroomt; m01l telt 10 Van de onut(rechterzi
jrivier)en de Zbrucz
hoofdgroepen van zoodanige rotsklom pen (linkerzi:
i
#rivier) de grensscheiding tusschen
0p: de scheepvaart is hi
er slechts bi
j hoog Galicië en Bessarabië,gaatvervolgensgeheel
w ater en

met Lehulp van de teLoztnanskaja op rllssisch grondgebied over,vormtdegrens
tusschen Bessarablë eenerzijds en Podolië en
Cherson anderzi
.
jds1 00n mondt uit l
*l1 den
Dnjestr-luiman,aan de noordkustv/d Zwarte

Kamenka g'
estationeerdeloodsenmogelijk;t
le
pogingen om deze rotsblokken tedoen springen 011 zoodoende een beter vaarwater te
verkri
jgen llebben nog totgeenbevredigende
resultaten geleid; het verval Ledraagt over

Zee!
.zi
J
' heeftlne
47t8de
innGa
Lima
licn
iëee
,4n7loo
inphe
va
tn
gr1e37
ns2km.,waarvan
dit gedrelte der rivier ongeveer50 meter; gebied en 847 in Rusland;haarstroomgebied
in haar benedenloop, van Alexandrowsk af, bet
lraagt76862km2.(34t00inGalicië,42762in
neemt de D een z.w .richtlng aan,verdeelt ltusl
and); de loop van de D isvolbochten,
zich herhaaldelijk in armen,waardoor eilan- degemiddeldebreedteis20m eter,de grootste
den
Ch
erwo
sonrde
in de
gevorlnd,en valt28km.beneden diepte 6 meter:de oeverszi
jn rotsig;inhet
bovengenoemden boezem der dal van de l).bevinden zich vele m eren, die
Zwarte zee.Hare hoofdzi
jrivierenzi
jn:rechts door het tweel
naal 's jaars,in hetvoorjaar
de Beresina,de Pripet,de Teterew,delngu- en in Juli ofAug.,intredendehoogwaterworlez,linksdeSosj,de Desna,deSoela(Sula), den gevorm d ;de scheepvaart wordt belemde W orskla,deSam ara;hetstroomgelied der merd door de steenmassa's en zandLanken
D. bedraagt 526956 km 2.,waarvan 3279 op waarmee debedding bezetis;benedenJampol
oostenri
jk-hongaarsch gebietl (Galicië)gele- treden pogoli,ofstroomsneltenveroorzakende

gen zi
jn; bevaarbaar wordt (le D.reedsbi
j rotsklomyen op,ongeveergelijkaandiewelke
Dorogoboesj,doch eerstinhetgouvernement in deDnleprvoorkomen;in deDnjestrheeft
Mohilew kri
jgtzi
jbeteekenisvoordenhandel; men echtereenvaargeulkunnen aanleggen,en
geregeld stoomvaartverkeer heeft plaats tus- destoomscheepvaartbegintreedsb!jOhotin;de
schan orscha en Jekaterinoslaw en tusschen D. is bi
j Mohilew 29t dagen perjaar i
jsvrtj.
Alexandrowsk en Cherson ;de D.isbi
j Do- Belangri
jke nevenrivieren heeftzijslechtsaan
rogoboesj 248 en bi
j Cherson 280 dagen per llaar bovenloop:van rechtsdeStryj,vanlinks
Jaar vri
j van ijs; zi
j staatdoor drie water- de Sereth.
wegen (Duna-Beresina-Bel-esinakanaal, NieDnjestr-luilnan,boezem van deZwartezee,
men-pripet-lasolda-oginsche kanaal,W eich- di
e èe Dnjester opneemt; 42 km. (van
sel-laripet-Dnvl
'epr-Bugkanaal)ingemeenschap de Dnjestrmonding af32 km.)lang,8-9km.
met de Oostzee.
breed, vischri
jk, voor de scheepvaart zeer
Dqjepr-llugkanaal of Koninklijk kanaal, moeili
jk.
'

kanaal.in het district Kobrin v/h russisch
Dobberselliitz, poolsch Dobrzyca.Stad in
gouvernelnent Grodno, verbindt de naar de den kreitsKrotoschinvanhetpruis.regeeringsBtzg en door deze naar de Jveichsel gaande district Posen, 26 km. n.o.van Krotoschin,
M uchawez m et de westeli
*l1W.
#
jke Pina,een zi
j- 1400 1
rivier van de in deDnjepruitloopendePripet, Iàobbert,(Eduard)kunstllistorikus,geb.25
laeeft een lengte van 80 km.,is gelniddeld M aart 1839 te Petersburg, studeerde aan
t0l/2 m. breed en 11/2 m.diep,en werd on- verschill.dllitsche hoogescholen,werd in 1873
der koning Stanislaus August van Polen be- hoogleeraar te Munchen,later aan de kunstgonnen, echter eerst in 1841 voltooid; llet akademi
e (sinds 1879 tecllnischehoogeschool)

dientvoornameli
jk tot dellafvoer vangraan, te Berlijn,en schreefmeerdere werken over
kunst en kl
lnstgeschiedenis;hi
joverl.30Sept.

tilnmerhout enz. naar W arscllau, Danzig,
Pillau. De afstand Van de Zwarte zee naar
de oostzl,
e over llet D.bedraagt 261.4 km.
I
ll
l
j
epr
-elui
le
lan, boe
l)ade
anndva
e noo
dkus
t
der r
Zwa
' rt
zl
e
dzel
n derr
ivie, aan e m on

1899 te Gersau
llobbtlrtill. Dorp in het M eclclenburgsche

alnbt D.(5000 inw.),21km.z.w.vanGûstrow,
aan het Javirmeer,520 inw.

ren Dnjepr en Bug,60 km.lang,tot17 km. Dobezyee.Stad in GalicifF,distr.W ieliczka,
breed; de noordeli
jke oeverishoog,de zui- aan de Raba, zijrivier v/d W eichsel, 3400
deli
jke laag en zandig;hi
j isbezetmetzand- poolsche inw.
banken,waartusschen een vaargeul is uitgeDobell. (Sydney Thompson) Engelsch
diept; het water is zwak zout;een reede dichter, geb. 5 April 1824 te Cranbrook in
bevindt zich bi
*
#
i.otscha.kow ; reeds oudti
jds Kent, overl.22 Aug.1874,trad in 1850 met
het dramatisch gedicht Tlte.J?t?/31(z0
was de D.bekend om zi
ln viscllri
jkbeid.
1alsdichter

Döbeln.
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Dobsellau.

ri
jkstedeelendeslands,3600,
op en gaf voorts Sonnetspzltltev'
rtr (1855), in een derboschEnglalbd ïzltime p/-16'
a1-(1856)en veleandere als gemeente 3950 tsjechische inw.2)Stadin
J
aolltieke en geschiedkundige dichtw-erken Bulgari
je,zie Pasardschik.
ln het licht.
llobrjltllka.Plaatsin hetdistrictGorodnja
böbelll.1)Ambtv/lldensaksiscllen kreits v/h russisch gouv Tschernigow,aandegrens
Iueipzig, 584 L.l km ,117.870 inw-,6 steden met het gouv.M ohilew,9100 inw.
en 19b landgellleenten.2)Hoofdstad:-/11ambt
Ilobroed4ja, rumeensch Dolrozea, sinds
D ,67 kln z.o.van Leipzig, ten deeleop eerz
eiland in de Freiberger Mlllde, in een scllilderachtigen dalketel,in 1900 :17.745 inw.
Ilollellek, theoloog,zie Cochlaeus.
Dolleran of Dobberan. Stad in het am bt

1878 tot Rt
lmenië Lehoorend en het z.o.deel

van dit koninkri
jk vormend landschap aan
de rechterzijde v/d Beneden-Donau,grenst
ten o.aan deZwartezee,en beslaateen oppervlakte van 15600 km2.I).is cen schiereiland-

D.(10.600inw.)v/hgroothertogdom Mecklen- vormig van hetheuvell:tnd van oostelàjk Bulbllrg- scltwerin, in de heerltjklleid Rostock gari
je (llet voorland v/d oosteli
jken Balkan)
:,/1 voormalig hertogdom Qfistrow, zomer- vooruitspringende hoogvlaltte,die den Donau
residentie v/d groothertog, ligt 6 kln. v/d dwingt in zàjn oostwestel.loop een buiging
Oostzee,v.16Rostock,aandezjli
jnRostock- naar het noorden te m aken 1).,sinds 29 v.
'
W-ismar der Alecklenb. Friedrich- Franz- Chr. deel van de rorneinscl
le prov.M oesia,
vormde na de reorganisatie v/h inwelldigl)espoorweg,in 1900:4954 inw.
llöbtlreiller. (Johann W olfgang) Duitsch stuur onder Diocletianus en Constanti
jn 1 de
scheikundige,geb.13 Dec. 1780 bt)Hof,w erd Pr0V. Scythia minor;we
bi
jrddhe
entlaa
nva
nwo
g ond
der
and
be
in 1800 hoogleeraar te Jena,en stierfhier groote volksverhuizing
24 Mrt.1849;hi
j deed allerleiontdekkingen door Gothen,in de 7deeeuw vestigden erzich
en scltreef: Zur ./?)?é?/?pt
j
'
f/. Cltemie (4 dln., Slaven;D.kwam in679onderdeheecschappi

Jena 1821 25), Z'
ttr &f'
/
r/.?/3?#.
:c/?/
?m9 (1822), der Bulgaren,wasvan971- 1186byzanti
jnsch,
Uebel.zlpd/t
?oî/tfpc/c/t?,höchst?,?t'
/-/f
l?
/???pW?
#t
?h'
igest:c/?(
f/'
/t?
3l des .
J'
3/@/ïzl.
: (t824), Zl
tl. f.
?/lp-ie t/t
?,
:
Platist'
% (1836), meerdere scheikundige leerboeken, een Delktsches yl/kp//lt
p/f
rpl-/k?fc/l(3 dln.g
Stuttg.1840- 55)enz.
.

.

van 1186- 1396 weerbulgaarsch,en van 13961878 tllrksch en sinf
ls rulneensch gebied Het
land heeft, in weerwil Van de ongunstige
grondgesteldheid, een groote strategische beteekenis,doordat het den kortsten weg naar

oosteli
jke Balkanpassen,en zoodoende de
Dobiasellofsky. (Franz) Oostenr.historie- de
beste route naar Konstantinopel daarstelt.
Dobroljllbow. (Nikolaj Alexandrowitsch)
Russisch schri
jver,geb.5 Febr.(24Jan.
)1836
te Nishni
j-xowgorod,overl.29(17)Nov.t861,
scherp kritiklls, bekwaam journalist,langen
van Mitau,2000 inw.,ruïnen v/h in 1263ge- tijd medewerker aan hetti
jdschril'
t,,DeTl
Jd-

schilder,geb.23 Nov.181.8 te W eenen,overl.
aldaar 7 Dec 1867;religieuze en geschiedlt
w erken,genrestukken.
Doblell. Plaats in het districtM itau v/h
russisch gouvernement Koerland,30 km.W .

bolzwde slot Doblen,dat in de geschiedenis genootk(.
der 16de eeuw meermalen genoemd wordt.
Ilobl-dllnil. 1)llistrict Van Galicië, 6863/4
Ilobllll/lf-llier.(Anton)Oostenr.staatsman, kln.v. 67,870 inw., 96 gemeenten,omvat de
geb.10 Nov.1800,in 1848 minister van han- kantons D.en Bircza.2) Hoofdpl.v/hdistrict
del en minister van buitenl.in het kabinet D ,a/d spoorl
i
ju Przemysl-chyrow,3300 inw.
W essenberg,regeerde met Kraussgedurende
Dobrowsky.(Joseph)Grondleggerderslade woelige Octoberdagen,werdin 1849gezant vische philologie,geb.17 Aug. 1753 te Gyerbi#'ihet nederl.hof,verliet in 186tden staats- met,nietver van Raab,in Hongartje,overl.
dienst, nam het beheer zljner uitgestrekte 6 Jan. 1829 te Brûnn,schreef,behalve artigeederen over,liet zich later weer tOt afge- kelen in tijdschriften: Gesclticltte der @
?J#?3?.

vaardigde in den oostenr. ri
jksraad kiezen, S$?*
tt,
c7lt? ltl'
td t
7//6roîLittert'tlf:-(1792),Lehrgeen overl.16 April 1872.
btiltdedel./?f
;/z?àl.Spraehe(t809)deeerstegrol
lDobo.Handelsplaats aan de no.plzntv/h. dige en wetenschappelàjke behandeling der
totdeAroe-eilandenbehoorend eiland W am ar, tsj
echische taal), D?
,
: ltildsatnkeit 4
/:0- sltt??-.
hoofdplaats der onderafdeeling Aroe-eilanden Sprtt
clte(1.
799) enz.
Dobrusellka. Statl in Bohernen, district
v/d residentie Amboina;D.isgedurendeden
westmoesson een vereenigingspuntderhandelaren van het oosten des archipels, en een
stapelplaats der voortbrengselen van NieuwGuinea en omliggende eilanden,welke door
chineezen, boegineezen en makassaren naar
Makassar enz. worden uitgevoerd. W allace

Neustadt, kanton Opocno, aan de Mettau,
2900 inw.
llobrzl
tn. Stad in Bohemen, district M ies,
kanton Staab, aan de Radbusa,en aan de

geeft in zijn werk Iktsulinde een beschrijving
van D.
*
lloboj. Marktvlek ln het kanton Tesanj
v/h bosnisclldistrictBanjaluka,2860 inw.
Bobokll,zie Szolnok- lloboka.
Dollrilugk.Stad in den kreitsIuuckauv/h
pruis. regeeringsdistrict Frankfurt, aan de
l
nl
jnen Berli
jn-Dresden en Halle-sorau-Guben,
1450 inw.
Dobrisell.1)StadinBohemen,districtPri-

ponist,geb.25 Febr.1807 teRomanowa,was
van 18n
a3- 55 directelzr der poolsche opera

spoorli
jn Pilsen-Eisenstein,5100 inw.
Dollrzyllski. (lgnaz Felix) Poolsch comte W arschau, en overl 5 Oct.1867;hijis
vooralbekend gewt
artlen door zi
jnliedSlriety
Apzc(0.heilig God)datin Polen zeerpoplz-

lair is geworden.
Ilobsellau, ook Topschau?hongaarscllDobsina,stad inhethongaarschekomitaatGömör,

4700 inw.ln de nabijheid de beroemdebergkloofStraczena en de Dobgchalzeràjsspelonk,

bram ,aan den weg van Pribranl naarPraag, een 848 meter hooge ruimte welks gewelf

Dobson.
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uitmetàjskristallenbezettenkalksteenbestaat,
terwijl dewanden meti
jsen druipsteenvormigen bedektzijn.
Dobson. (W illiam) Engelsch portretschil-

Doezy.

land door Eschricht,in Zwitserland, in Brazilië, en veroorzaakt, wanneer zi
j in groot
aantal voorkomt, eene als Egyptische chlorose ofGotthardziektebekendeongesteldheid;

der, geb. 16t0 te Londen, overl. 1646 te het mannetjevandezewormsoortis6- 10,het
Oxford,bekwaamde zich door copieeren naar wi
jfje 10-i8m.m.lang,hetkopeindeisnaar
Van Dyck en Titiaan,was na den dood van de rugzi
jdeomgebogen;dedunschaligeeieren,
eerstgenoemc
leeenigentijdhofschildervanko- welke 0.05 m.m. lang en 0.023 m .m.breed
ning Karel 1.
zi
jn,ontwikkelen zich in water,slijk enz,tot

Dobson. (Asilliam Charles Thomas)Eng. een rhabditisaclltigen,jeugdigen vorm,die

schilder,geb. 1817 teHamburg,kwam in 1836 waarschi
jnli
jk met het drinkwater in het
op de academie te Londen en overl.30 Jan. darmkanaal Van den mensch geraakt; de
1898 te Ventnor;meest bi
jbelsche tooneelen. ziektetoestand, die dezen worm veroorzaakt,
Dobsfln.(Henry Allstin)Engelsch dichter, bestaat in vermagering, stoornissen in de
kritikus,biograaf,geb. te Plymouth,18 Jan. spi
jsvertering,oorsuizing,hartkloppingen,toe1840, kwam in 1856 alsklerk bijden Board nemende bloedarmoede,verval van krachten;

of Trade, waar hij allengs opklom ; zi
jn dikwi
jlsleidt de ziekte totden dood;de becerste bundel verscl
ïeen in 1873,onder den handeling bestaat in het voorschri
jven van
titel: Vignettes ï/î Rltyme 13
148 Vers de varenkrui
dextract, thymot, terpenti
jnolie en
Spcf/flz'hierop volgde vier jaren laterzi
jn andere wormdriivende middelen.
Provel.bs t
'y
z Porcelaivt; beide collectiën verDochnahl. (Friedrich Jakob)Duitsch poschenen vervolgens onder den gemeenschap- m oloog,geb.4 M rt.1820 te Neustad an der
peli
jken titel0ld '
rrrpr/:Idylls(t883),waaraan Hardt, maakte zich zeer verdienstelijk voor
hi
j een 1885 nog een deel:vl.fthe,
$'J
#3îPJ de yomologie,organiseerdevelefruit-tentoontlte Lyre toevoegde;D.was de eerste die de stelllngen, en schreef: Die fz6:c/l.
qt
stxdrcr der
in Engeland dusgenaam de ,,franschevormen'' ffk//vyr
p//tfszcs (Berl. 1854), Katecltismtts (les
van de ballade, alsmede de rondeau,devilla- Hreil
tbaues (2de druk 1873),enz.,en gaf ook
nelle OnZ. in de engelsche taal beproefde; 16 jaargangen van !!Pomona, Zeitschrift fûr
de ':dainty grace''3het
natuurlijk pa.thos,de Obst- und W einbau''in het licht.
.
satirleke kracht van zil
n muse,cn zi
gn OngeDochter)kind v/h vrouweli
jk geslacht.

wone meesterschap Overden vorm,verschafte
Doetor, lat. leeraar, werd in de middelllem weldra een eerste plaats onder de 011- eeuwen afwisselend m etscholasticus,magister
gelsche dichters van den nieuweren ti
jd.ln en dergeli
jkealstitelvoorleerarengebezigdj;
proza schreef lli
J'vele biographiën,kritieken, in de 12deeeuw kwam hetwoord alseeretitel

artikelen en biographiën in allerlei ti
jdschriften, alsmede in Chambers's Encyclopaedia (190t), verder Ei
gltteentlt-celttury Essays (1882), Ei
gltteestth-cetttury Vignettes (3
dln.1892- 96,kritische studiën).

in gebruik,allereerstonderdejuristen,later
ook onder de leeraren in andere takken van
wetenschap en onderwi
js; in de 13deeeuw
begon men er al
lerlei bi
jwoorden aan toe te
voegen; zoo w erd Thomas van Aquino 1).
Doee.Rivicr Brazilee,ontspringt28km. angel
icusof communis,Bonaventura D.sera11.0. van Barbacena in M onas-Geraes,neemt phlcus,Alex.vanHalesD.irrerragabilis,Duns
talri
jke zi
'
irivieren op, en valt na een loop Scotls D subtilis geheeten. In den aanvang
van 150 km. onder 19O 35'N.B.,in zee.
der 13d0eeuw werd D.ook,tegeli
jk metmaDoeent, leeraar, in het bi
jzonderleeraar gister,titel van degenen die totdoceeren aan
aan een inrichting van hooger onderwi
js;zie de universiteit bevoegd waren;de titelwerd
ook Privaat-docent; doceeren: leeren,onder- toenmaals verleend door een doctoren-college
wi
jzen (b.v.geschiedenisdoceeren);ook:voor der faculteitondermedewarkingv/dkanselier
leerlingen een voordracht houden over een derul
liversiteit,onder feesteli
jkhedendieden
nieuwen D.groote kosten veroorzaakten ;de
wetenschappeliik onderwerp.
Doeetisme.kenleerdieindeeersteeeuwen titel D. had de overhand bi
jde faculteiten
des christendoms vele aanhangers telde en der rechten,der mediciinen en dertheologie,

van de grondstelling uitging, dat Christus, bi
j die derphilosophen de titelmagister,die
in schi
jngestalte op aardeverkeerdhebbende, ecllter ook bàj f
1e andere faculteiten in de
slechts in schi
jn geboren en gestorven was. plaatsvan D.w erd gebezigd ln den nieuweren
Doehart. Rivier in het schotsche graaf- ti
jd werd D.de titelvan dengeen die aande
scllap Perth,ontspringt aan den 1t13 m eter hoogeschool tot den hoogsten graad in een
hoogen Ben Lui,doorloopthetmeer Dochart, faculteit promoveerde. ln Nederl. ontstond
en mondt uit in het meer Tay,na een loop uit dezen titel het woord dokter,voor gevan 21 km.
neesheer. De nledicus,die alleen D.is,staat
Doehm ius, in de metriek der Ouden een in bevoegdhei
d achter bij den arts,welke
vi
j:ettergrepigen versvoetmetvelevarianten. ook de practische examina moet hebben afDoellm ius DUJ.W ormgeslachtvan deorde gelegd.
der Nematoden en van de fam.derHaarworDoctorandus,iemand die hetexamen voor
men Strongylordea; de mondopening bevindt den doctorsgraad heeft gedaan,dochnog niet
zich aan de onderziide van den kop; een is gepromoveerd.
kleine soort van di( geslachtD. r'
dzdc/lyîp- D oetrine, leer, wetenschap, leerstelling,
stomum) duodettalis, die vier tandjes aan de ook leervak ;doctrinair leerstellig,aan leerm ondopening heeft,is nu en dan in hetdarm- stukken vasthoudend.
kanaal van menschen gevonden,als in Italië schr
Doe
ijve
zy.
r,d(i
Lo
cht
dewi
er;j
pu
kbl
va
ic
n)
ist
Ho
, ngaarsch-duitsch
geb.30Nov.1845
door Dubini,in Egyijte doorBilbar,op 1Js-

Dodaars.
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-
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te odenburg,studeerdeteW eenen en Budapest Dodecagynia ;deze orde kelntechteralleenin
in de rechten, wi
jdde zich daarop aan de de ltde klasse voor.
journalistiek,werd in 1857 ambtenaar bi
jhet IlotlecandrisellofDodecandrus,twaalfmanhongaarsche ministerie van binnenl. zaken, nig, bloeien met 12 meeldraden ; Linnaeus
later aan het oostenr.-hongaarsche ministerie noemde de lldeklasse van zi
jn stelselDode-

buitenl.zaken;hj schreef een reeks candria,waartoe hi
jbehalvealleplantenwier
rechteltjke oppositie, waardoor hi
j hetver- Lloemen meer dan 12,tot19,vri
jemeeldraden
Van

artikelen tegen Tisza en tegen diens staats- bloemen 12 meeldraden bezitten ook diewier
trouw en won van Andrassy ;behalve politieke hebben rekende.

Opstellen en artikelenschreefhi
jeentragedie:
Utolso jli
-bféta (De laatste derproreten,1866),

st;k (De kus),op hetwellt
een bltspel;-1.(v'
de Acadel
nie hem in 1878 den Teleki-pràj
s
toekende,verder de tooneelstukken ,,luaatste
liefdek
den mMaria Szechitt,hetblàjspelVef
lyes
wfl/.p/
.
r(Gemengde huweli
jken) en Irel.(t/rf'
?/'
/lf
7
(Gravin Vera),benevens vele novellen (Car-

mela Spadaro enz.),gedichtenenvertalingen.
Ilodaars ((.L
%ly.l/
??/.
s llltlbiqtilis;a (-'
f
?
'/*'?
/////?//s
.z;??-?lr??.,
-Podiceps ???,'?;?àf.
?)--) ook kleinetuut,kleine

dtliker, in Friesland kleine aalduiker, in

Limburg duikertje,bij Haarlem llagelzakje,
vogelsoort v.h geslacht der Futen, Ct
llylltbt
ts:
zie Oolymbidae,
Dod-Ballapllr. Plaltts in het district Ban-

galur van den radja van Marsur, onder 13O
14' N. B.en 77O2b'0.L.v.Gr.,7200 inw
Dodd.(Ra1ph)Engelschingenieurenarclli-

Dode de la Ilrllnerie,(Guillaume,vicomte)
pair en maarschalk van Frankrijk, geb. te
Saint-Geoire (lsére'
j,1775,overl.ï85t,verliet
in 1795 de militail'e sclloolte Metz,trad bi
j
het wapen der genie in dienst,lnaakte de
campagnes aan den Ri
jn,inEgypteeninltalië
mede,ondersclleidde zich vooralbijRastadt,
had een belangrijk aandeelaan de overwinning bi
j Jena tf806), en behaalde nieuwen
kri
jgsroeln bijlletbelegvanSaragossa(1809);
in 1813 werl llem deverdediging vanGlogau
Opgedragen,dathi
j eerstna het sluiten van
dellvoorloopigenvredeopbevels-anLodewi
jk
XVl11 overgaf:bi
j Napoléon's terugkeer van
Elba trad h'
ljnietweder in diensdienst;in
1823 vergezelde hi
j als chef der genie het
franschelegernaar Spanje;in 1840kreeghij
de leiding v/
'd bevestiging van Parijs,in184t
werd llijmaarschalk.

tect,geb. 1756 te Londen, overl.lt Apl'il
Dodeka, gr.,twaalf, in de wiskunde veel
1822 te Oheltenham ,bouwde teLonden meer- bi
i saamgestelde woorden gebruikt.
'F
dere bruggen en ontwierp het plan voor een
D odeklteder, twaalfvlak : dodekaedrqalgetunnel onder de Theems,tusschen Gravesend f(4//t
?/l. getallen die een reeks v/d 34eorde

en Tilbury:hi
j schreef:Aecottllt PJ tlte.
29/.?
r
0/
Obsert'
atioils f
?/>,
?/
,
t//c3-(1805),Pl-acticalp&sprwtftJpo?
,s (
)ittlte #/.
-ot ?r/?tilll/,?:/- (1815).
.g L
Dodd (Robert)Engelsch zeeschilder,geb.
1748, Overl. waarschpnli
jk omstreek 1810

vormen en waarvande 3de verschillen27zijn

ci
palt
/t'
/o?(f& l
;ttlte J-/lt??t'/l lvol'ld (Lond.17954, (1, 20, 84, 220, 455,816 enz.);dodelcayoolt.

schilderde meesttooneelen uitdeverrichtingen
der Engelschetlter zee.
Doddegras,zie Phleum.

twaalfhoek;dotlelcaq
èl
tçtl
getalleît: getallen die
. oz
een reeks van de2t
leerdevormen,en Gaarvan

de 2de verschillen 10 zàjn (1,12,33,64,105
156 enz.
).

Iloflekarrllitl,gr,regeering van twaalf.
Iloddskatlleoll L. Plantengeslacht Van de
fal
n* .@ der Prilnulaceeën ; men kent slechts
Doddridg'
e. (Philip) Engelsch non-confor- W 0ll11Orn'0 soorten, die in Noord-Amerika en
mistisch predikant, geb. 1702, overl. 1751, n.0. Azie voorkomen'
,het zi
jn kruidachtige
schreef: ltise f'
f/lt
ï I'Iogl-ess of .
h'
t?//
#?f
?/à/
31llte geWassen met fraaie roode of wittebloemen ;
ksht
tlenz.
eenige worden a1s sierplanten gekweekt,a1s
Dotldridge. County of district van Mrest- 1)./??/tp.r
//.
?
/k?&?f//len 1).Jfpt/#/t
'
f.
Virginia,475 gqq engelschemàjlengroot,13000
podew-aartl.Gemeente in Gelderland(arr.
inw.,hootdpl.W est Union.
en kanton Tiell,a/d '
W aal,overigensomgev.
Ilodds.(Alfred Amêdée)Franschgeneraal, doordegem-Et-lztveld,Kesteren,lleteren,l-lem-

geb.te Saint-luouis(Senegal),1842,werd op- men,Valllurg,Ewi
jl
tenDruten,ruim 1860bund.
geleid te Saint-cyr, trad in 1.864 als sous- groot (all
es rivierklei);lloofdmiddelvan beluitenant bii de m arine-infanterie in dienst, staan land- en oof'tbouw ;2000 inw.;kiesdiswerd in 18t0 bij Sedan kràjgsgevangen ge- trictTiel; personeelebelasting 8steklasse.Het
maakt,wistte ontkomen,diende nog bi
jhet dorp D., drie uren van Nijmegen,even zoo
leger der Loire, werd daarop naar Senegal
gezonden, nam deel aan de expedities van
Cochinchina (1878)en Tonki
n (t889),keerde
als kolonel naar Senegal terug, maakte hier
tot 1891'nog verschillendeexpeditiesmede,en
kreeg in 1892 het opperbevelin den oorlog
met Behanzin, ltoning A'an Dahomey,wiens

ver van Tiel,lleefteen herv.kerk,welkstoren

vermoedeli
jk uitden tijd der Romeinen dagteekent,en die tot 1863 een steen vertoonde.

waarop een romeinsch kri*i
rste wordt
'ls
'.-'.ove
voorgesteld met het opschrilt:M '
rl
tAlAxlvc

GVMATTIVS GAl SIONIS FVE'I'ALAE AFltOR T.P.1.

dat verscllillend werd vertaald; ds Heldring

$ Jttcglt/?t//?
,??.
S)zt
lolb
lloofdstad hijbemachtigde en dien h!Jgeheel laser in:.51(t;.(tlts 75-t(/f//l/f/t,/-ajflversloeg;hi
j werd noghetzelfdejaarbrigade- raît G('tJy/t?, pdfd-L.
-sq
jg.
.
:(
?/
,t
?3-,
s/6t)'
ikaltilsclte
g'
eneraal,in 1896 hoofd-colnmanlantin lndo- rlfitel-beltde, lteeft zelf ifp-ltiterstes'
t?:'?
-/gelast,
China, werd weldra teruggeroepen, en kreeg
in 1900 het opperbevel over de troepen in
lndo-china.
Dotlettaq'
ynist-ll, twaalfwàjvig, een bloem
die 11 12 stampers bezit;luinnaells noemde
de lldeerde der klassen1 13vanzi
jnstelsel

?t&/?
'
/zf:6/.
:/l op /t
?î-ichteil
'
. ln 1862 werd
dit .gt

deze steen uitgebroken en in het museunl te
Leiden geplaatst; het dorp heeft eenige in-

dustrie (steenbakkeri
j,olieslageri
j),D.waseen
der eerste lleerli
jkheden die de graven van
Gelder in de Betuwe verkregen.

Dodge.
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Dodge. Naam van een aantal counties 01 het sultanaat Ternate en Frenzende aan het
districten in de Vereenigde Staten:1)County gebied v/d sultan van Tldore; de geli
jkn.
in het zuiden van den staat Qeorgia,414 (()) hoofdplaats, een negori
j, ligt aan een diepe
eng.mijlen groot,12.000 inw-,hoofdpl.East- bocht aan 'de noordkust en is door een weg

man.2)inhetz.o.vanMinnesota,430r
-.
jeng. verbonden metde bochtvan Kaoe;ten tijde
mijlen,11.000 inw.,hoofdplMantorville.3)in der Compagnie was laier een fort,waarvan
jn.
het n.o. van Nebraska, 520 (r
-1eng.mi
jlen, nog overblilfselen voorhanden zi
20.000 inw.,hoofdpl.Fremont.4)in het zo. Dotldp,uifgestorvenvogelsoortvanMauritius.
van W isconsin,900(
)()eng.mi
jlen,45.000inw., Dodoells,(Rembert),latijhRembertusDodohoofdpl.Juneau.
Dodge. Hoofdpl. van Ford county in den
noord-amerik staat Kansas,1800 inw.

naeus, plantkundige,geb.1517,te M echelen,
studeerde te Leuven) en behaalde hier reeds

i
op
n 1z5i
4
48
i
#n 1
we
8dr
ede
jaari
enen Fz'
apd in demedicàjnen;
Dodge. (Mary) Amerik. schri
jfster voor
hij ztn geboorteplaatsstadsdejeugd,geb.1828teNew-à-ork,wasmede- arts,in 1574a1sltifartsvankeizerMaximiliaan
redactrice van Beecher-stowe's ,,llearth and 11 naar NVeenen beroepen,waarl
lijookonder
Home''en gafin 1864 haareerstewerk inhet Rudolf11 bl
eef,tot 1579;in 1582 keerdehij,
licht: The f)''
??
'
3?gf
?z?
..
s/p/-?
'
tw ,
-haartweedevrerk, na een opontlàoud van twpejaren teKel
. t
zlen,
Ilatts lh'
JAà/
t!
6à',pr tlte .
s?'
/?t
?/-skates (1865),dat naar de Netlerlanden terug, Pn Uerd lloozzàj in Nederland laat spelen, maakte haar leeraar te Leiden, waar hi##i ln Maart 1585
algemeen bekend;hierop volgden nog:vl/??/. overleed; zi
jn voorn.gescllriftis zi
jn tweefrl
'
:0à(f,
s, altd /?t
??/'tkey t
'
f/pd/st?
y thenlselres,Jf?
'
s.
,
s m alen te Antwel'pen gedrukt (h.uydeboeclc
slalony pk'
ltlte&/1/
*zl:.
s6 qltestioit(1870),Ithyllles (met 817 afbeeldingen!1554en 1563,(1001-(rh.
andpï??,
#/f
?.
s(1874),Theopltilustzzàt
'
/otho'
s(1876), de l'Escluse in het fransch vertaald, 1557,
x1
.long the ??,c?
/ (1879), Iùonald tzklt
'
/ Dol'
otlty ook in hetengelsch cvergebracht).
(1883),H'
rhen lifetctt
,
.
sYoung(1894),-4nelt'baby Ilodolla oudste zetel van denZeus-cultls,
zfpz'/tï (1897); zàjschreef ook vele artikelen meteen wi
jdvermaard orakel(zie Divinatie),
voor het door haar geredigeerde tijdschrift hetwelk van een heiligen eikeboom llitging,
in het ruischen vanwelkstakken men destem
voordejeugd.
Dodge, (Marie Abigail) pseudoniem Gail der godheid meende te hooren; hetoudstein
Hamilton, amerik. schri
,
as genoemde I).zou in het llinnenland
jfster, geb. 1838 te de Ill'
Hamilton2Massachusetts,werd in1851 onder- van Thessalië gelegen heLLen ; dit tllessawi
jzereslndenatuurkundeaandeHigh School lische D heeftvermoedeli
jk nilnmerbestaan;
te Hartford in Connecticut, en later mede- reeds de Qdysee kent alleen een epirotisch D.,
werkster'aan verschillende bladen en tijd- dat in het binnenland van dit lanclscllap
schriften; van haar door treffende saïire gelegen was.
uitmuntende verhalen en essays verschenen
Illledelzak, (ital. cornamusa, fr lnllsette,
meerdere verzamelingen. als:Countt'y /Jl,J;/
.g
enz. bag-pipe) blaasinstrument,rceds bàjde
and cou(
tltè
'
nking (Boston 1862),Stlfmblilt
g Joden en Grieken bekend,tegenw.nog vooral
t
1
tt
8t6
jj
4)
h/pci-,s
, ,$
T?
7
rz?à?
'
s/?éw and .
.
$J.
-t
?/c/l:.
s(1865), ln de scllotsche hooglanden voorkomende.en
Red letter days in -4pw///?p?w: en Sttlltlller A-p.
s/ ook in de ital. bergstreken in zwang;het
(1866),l
f
r
p
p
/
gat
he
r
i
l
'
t
g
(
1
8
6
7)
,
H'
bmai
t
'
s
Battle p/'the
Wf?/vpol
//.
s instrum ent bestaat uit een leel'en zak,u'aarin
(18s8),
hpp/c.
s (1870), ppltf/l'.s de speler door een hieraan bevesti/qle pàip
ê
rol'
tlt(1871),Littlefolkl'
ife(1872),Cltild'/'
pr/# lucht blaast;de ltlchtwordtdoordatdespeler
.

(2 dln.1872 73).Tlrelre àpiles pozzla lt
pvlf
nzl den zak lnetden arm tegen hetlicllaam drukt,
(1873),Nîlrsery '?f
.
?p,??
0'
ws-(1874),Sermoltstotlte in een van vier of Ineer toongaten voorziene
c/t?/-//.y (1875),Fi
t'
st fp?t
lis best(1875),H'
rltat schalmei gedreven;bovendien bevinden zich

f/lfzà/c ye p/-Chrint(18769,f
?8/r cp//l/kf
?/lscltool meestal nog eenige pi
jpen aan den zak,die
system (1880), Aéz?lpr/f'
fl of vt//t
?/z #1StDodge in den bastoon blijven ruischen.
(1881),The?
'
0l.
s?/
.
p.
2?0ts.
:?
'&/cbook(1885);zi
joverl. Iloedtls. (Jacoïus lzaak) Nederl. godge18 Aug. 1896 te Hartford
leerde,geb.te Lallgerak,20 Nov. 1817, stllDodgeville.Hoofdpl.van lowa county van deerde te Utrecht, promoveerde laier in 1841
den noord-amerik.staat W isconsin, 1800inw. tot doctor in de godgeleerdlleid,w erd in 1843

Dodwsoll, (Charles Iuutwidge)pseudoniem
Lewis Carroll,engelscllwiskundigeenscllrijver,geb.bàiW arrington,27 Jan.1832,overl.
14 Jan.1898;hijschreefeenige werken van
waarde over de planotrigonometrie (186t),
verder Euclid tfzlt
,
f lti8 z??p#t?.9? l'ivals(1879).
Curiosa Aftï///:zpt
tfd
'
cfd (1889) 0l1Z.; onder den
schuilnaam LewssCarrollgafhijinhetlicht:
Alice'
st'
/#?'
:z!/?/,'
é.
sin '
lfrpy?tft
?/-/t'
f/?t
'
/(1865,86steduizend in 18974,welk werk,metzi
jn vervolg:

predikant te Hall b'
li Brulnmen,in 1.847 te

Rotterdam,en in1:54llooeleeraarteUtrecht;
hi
j overleed in 'tjaar 1898:bijwas een der
bekwaam ste tegenstantlers van de zg.oroningsche richting in t
ie godgeleerdheid; be-

halve artikelen in ti
jdschriften (in de van

1845- 56 door heln en J.J. van Oosterzee
geredigeerde r
,laarboellen voor de weten-

schappelijlte theoltlgie''.in zzErnstenVrede'')

il1 ,De Gids''van 1846- 51.in t
ie door hem
Tkrouglt f/?6 Lookt
bt
y-glass een nursery classic j
zeretligeerde ,,GodgeleerdeBillliotheek''1897,
gewordenis;verderverscheen van hem :Phail- 20ste#
i
Faarza
U ne.
t
nz.)
cllreeflli
: Verltaitdelillg
wp' e
.
z s
4i

ftt
dz?àtwpr/t
'
f(1869),Ilttntill
.
q p/-the,
$://4/3.
/:(1876),
Doublets (1879),Rltqme/altd fkt?
tf.
so/l?(1883en
1897), v1.Tqpgled i'
ale(1886),(;l
Jpîep/-Loyic
(1887),Sylrieand Az-lfo?o(1889-93).
Ilollillg'a,districtop hetnoordelijk sclliereiland v/h eiland Halmaheira,behoorendètot

'

ot
)eî'detekstcl-itlelc,
?(/C.
l(lee
sc///f//t
'
y,
/desN,
/
k//?
/?czl
Verboltds (in 1873 door Teyler'sGenootschap
met goud bekroond),De.
/p/f
'
ft?//
pt
j/gx
sc/,c &t//celtisltlus ?
,?,zt
j??
,eet-ste /:t,tl
/lycz-t
???
z(1867),Gesc
lle
zt
s
ee
ekà?
fit
g.
t'
t
/
kl?.
d.etk
.al
,
s/
a/
r87
?
J/
'l
d
el
8tieF'
ï6
zif
zf
lol
vait
Vede
vbon
dts-stï
de
kq
V?
4:
J
q
(l1
2p)
,
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fp/de leer ,
?
J4/3?
.G(
)(1(2dedruk 1880))
' er ,
Le
n/,
91God (1871))L'bte#
qtl(
)petlieder tzWrï.sfcljjl
ce theologie(2C
1edruk,1880))llaildleidingl(j
het pstf6z.
lf
'
p4s /
*
zlde bubelsclte#é'
,
sc/à?
'
t
?tf6k??
'
.
s(14de
druk 18079, Verl
corteltaltdle1
*
4501.
g etc.a1s tevoren (12dedruk,19001,De leo.der zrf/l
g/dpï#
(leiddraad bi
jcatechetischonderwàjsenonderzoek der Christeli
jke waarheid, 12de druk,
Utr.1898).
Doedes, (N. D.) schri
jver van De.
i
V?#6/-landers (schets eener vaderl.en koloniale geschiedenis van Nederland, (2de druk,Leeuwarden, 1898k Kort orerzicht del- tx/.gt?z/k:pzl:
geschiedenis (2'Je druk,Leeuw ,1900), Vblkeqt
en Appétf
ydzspzàps (schets der algemeene geschiedlnls?4dedruk,Leeuw ,1000).
Doe-jong,zie Dujing.
Doekelllluif: zie Argonauta.
Doekoellwrlngin, district v/d afdeeling
Inleidiît
g

Doesburg.

schappen deSpanjaardeninllunnebezittingen
groot nadeel toe; meteen deelzi
jner vloot
op reis naar Brazilië stierfhij onderweg op
het eiland St. Thomas,24 Oct.1599.
Does (George van der)ofDousa.Ned.reiziger,neefdesvorigen,geb.omstr.hetmidden

der 16deeeuw)bereisde Polen en Turki
je?en
vergezelde in1599zi
jn zoonnaardeSpaanschAmerik.bezittingen,enOverleedterzelfderti
jd
als deze, evenzoo op het eiland St.Thomas;
lti
j is vooral bekend geworden door eenige
werken in de lati
jnsche taal:GeorgiiCodini
Seleetq det?)*?
#'
J3î?
'l?/.
: Colbsttlntinopolitaîlt'
t,grt
leee
et latilte /
960-Geolg1
,
'
(lll'
tXpzfdtfr/'
l(1586).
Does(Fransvander)ofDousa,Ned.schri
jver
.

en dichter, broeder van den vorigen,geb.5
M ei 1577 te Leiden.werd in 1601 kannunik

v/d St.Alaartenskerk te Utrecht;hi
j schreef
dichtte ZO0 goed a1s uitsluitend in de
lat.taal,datum van Overlijden onbekend.
Tegalden residentie Tegal(ziealdaar)
Doela. District v/d afdeeling Aroe-eilanDoes. (Jakob van der) Nederl.schilder,
den etc.derresidentie Alnboina (zie aldaar), geb.4 Mrt.1628 te Amsterdam ,leerling van
aan de westkust v/h eiland Noehoetawoen, Nic. Aloyaert 0n Van P. gan Laar te Rome.
met gelijknamige hoofdplaats, die ook we1 werd na zijn terugkeer in Nederland in het
Doe wordt geheeten; houthandel.
scllildersgille te Den Haag opgenomen)werd
en

Doelen, vroeger naam van gebouwen waar later bestuurder van dit gilde,en overl.17

vooral schutters bi
jeenkwamenom zichinden Nov. 1673 te Sloten; hi
j schilderde m eest
wapenhandel,vooralin betschieten(naareen landschappen, gestoieerd met schapen enz.
te oefenen doelwit); naar het schietgeweer Ziin zoon,Simon van der D.,geb.1653,overl.
dat m en gew oon was tebezigen onderscheid- 1t17,eveneens scl
lilder,volgde ten deele de
den mennog hand- Of voetboogdoelen,klove- richting zi
jnsvaders,alsportretscllilderecllter
niersdoelen enz.
die van C.Netscher.
Doesburg. Doesburgh of Doesborgll. G0Doelellstllkken.naam van denederl.schildersstukken der 16t
1e en 17de eeuw , welke m eenteoeve
va
nede
inrsGe
ld
rland (arrond.Arnbem) aan
schutterstooneelen, schuttelscorporatiën en beide
NO
andere op de schutteri
j betrekking hebbende llsel,omgeven door 1'14 .* *î* * *k - a% ..
onderwerpen te aanschouwen geven;zooda- de gemeenten Rhe- . ..
aw
nige, op welke slecllts de superieuren v/h den , H ummelo en
schuttersgilde voorkomen heeten regenten- Angerlo, 365 bun'.
stukken;de voorn.D.zàjn dievanFransHals de
b rsoppervlakte,en $
4 9 !
:
en Van derHelst(Schuttersmaalti
jd).
evatdestadD.met j j, I), j
Doenrade. Dorp in Limburg,gem.Oirs- e en ig omliggend
l '
beek,bestaat uit Groot-enKlein-D.;tusschen land;in 1899: 4442
.
J,c a
)
beide deelen ligt het slotDoenrade;hetdorp inw.; kiesdistrict
sh t.
j l
vormteen parochievan hetdekenqatSchinnen, Zutphen;personeele
'
Y'-- x-j
'b
'
bisdom Roerm ond.
belasting7deklasse.
-l
Doerian-straat. Zeestraat ten oosten van
De stad
nkt
'
. D.
-kda
ha
ar
- 'I

Sumatra; hetnoordeli
jkste en breedste deel, waarschi
lnlt

tusschen de eilanden Moro en Salar,wordt
llet meest bevaren.
Doerie.Landschap in hetbondgenootschap
M asenrempoeloe, Celebes, tusschen Toradje
ten n..M aïwa ten o.,Enrekang tenz.enLette

ten w.,omstreeks 200 (()palen groot,20,
000

inw.m eestboegineesche bergbewoners;land-

bouw (djagong,padi,tabak),veeteelt;D.is
zeer bergachtig, met toppen van 15- 2500
meters;in den westmoesontredenbijeenigen

regen ongeveer alle rivieren (Sadang Maloewa,Sadang Bontobatoe,SaloW alidaenz.)
buiten haar oevers. D. is verdeeld in drie

deelen:Maloewa ofAnggeradja,Tobanga en

bestaan aaneender 1

s

-r-

I.
.

l

kasteelen die door
Drusus hiertelande
werden gebouwd,en
werd daarom Vr00- NVAPEN v.DoEssgltG.
ger Drususburg geheeten; zeker is het, dat de bllrcllt, die
in de m iddeleeuwen aan het vereenigingspunt van Oude en Nieuw e llsel gevonden
werd, en die in 1527 op last van hertog
Karel van Egmond afgebroken werd, van
hoogen ouderdom getuigde. In 884 werd
een plaats genaam d Diusburch door de
Noormannen verwoest, doch men heeft niet
kunnen uitmaken of hier van D. dan welVan
Duisburg sprake is.D.'svestingwerken,onder

Bontobatoe, elk bestuurd door een hoofd;
het hoofd van Maloewa vertegenwoordigd D.
naar buiten.
de prinsen Maurits en W illem 11 belangrijk
Does.(Pieter van der) Nederlzee-of:cier, uitgebreid,werden in de 19de eeuw geslecht.
geb. te Leiden, 1562, onderscheidde zich in De voornaamste gebouwen van D.zln de St.
1588 alsvice-admiraalin den stri
jd tegen de M aartenskerk, in bezit der herv.gemeente,
Onoverwinneli
jke vlootenbrachtalsadmiraal met hoogen toren, waarop in Nederland de
van een vloot van 70 schepen met 8000 man- eerste bliksemafleidergeplaatstwerd4in deze

Doesburg.
=

. - -..-

-
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kerk, die in 1483, 1548, 1717 en 1737 van

deli
jk door de Staatschen onder den graaf
zware branden had te li
jden,ligt,naar men van denBergh endeSpanjaardeningenomen
m eent,G.Mercator begraven;'onder de ove- en hernomen, ten slotte in 1600 door graaf
rigekerken zijn deherv.Gasthuiskerkende W illem van Nassau in bezit genom en, in
H.Martinuskerk der r.-kath.devoornaamste;
het stadhuis heeft een fraaie raadkamer. Er
is een kantongerecht,welks rechtsgebied zich
uitstrekt de over gemeenten Angerlo,Didam ,
Doesburg,Hum melo,Steenderen enW ehl,die

tezamen het5d''kanton v/h arrond.Arnhem

1665 en 1666 door de M unsterschen en in
Juni 1672 door de Franschen bezet;het had

in de 18e (1754, 1764, 1784, 1800) en 19de
eeuw zwaar van Overstroomingen te li
jden.
Doetinehem .Ri
jkskiesdistrictionderst.tabel
geeft aandegemeentendieertoebehooren,de

uitm aken; D. is de hoofdplaats van het arr. plaatsel.voorwaarden voorhetkiezerschapvan
Doesburg van de eerste inspectie Lager on- huur- en loonkiezers,en het bedrag waarmee

derwijs,districtZutphen;eriseendoorhetrijk bij de inkomstenberekening van loonkiezers
gesubsidieerde mteekenschool voor aanko- genot van kost en inwoning gerekend wordt
mende werklieden''; r.-kath.St.Elisabeths- gel
ijk te staan.
gesticht (zieken-inrichting) bediend door de
a J
ax u X ;
ziekenzusters van Breda' militair hospitaal
GEMEEXTEN
ytj
x
o x
r.
derde klasse. De stad ligt aan de tramlijn
4 q
ro
Qj
I
=
o
l
a
G
EOEE
LT
EN
.
x
y
p
.
a
k
x
j
Gendringen-Doetinchem-D'
leren-velp. - b.,
oxwavxx.
: - j .:x
uk :
c y
.

dat in het begin der 13de eeuw van Ger-

=

X. m

s .q

hard 111 stedelàjke rechten kreeg, werd in
stad). f1.- f325.- f225.1572 door de Staatschen onder den graaf Doetinchem (
- 300.- 200.Van den Bergh ingenomen, doch n0g het- Wisch(rerborg).. 1.
W
i
n
t
e
r
s
wi
j
k
(
d
o
r
p
)
.
,
:
,,
zelfdejaar door de Spaqjaarden heroverd, Doetinchem (Scheen koosin 1576 de zi
jdevanOranje;inJuni
ndom)...... 0.80 275.
- 175.
1672 vielhetdenFranscheninhanlen,diehet W pe
ischtoverigdeel). r
,,
,,
tot 1674 bezet hielden;in Nov.1813werdhet
jk(overig
achtereenvolgensdoor de Pruisen bezet,door W interswi

deel. . .. . ,?
,:
Ambt-Doetinchem
,,
Aalten
,,
,,
,,
Li . .. .( ,, j ,
Dic
htenvoorde .
,
, )
,
,,
nxperlo
,, '
j ,
Zelhem
,,
Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo (zie Gendringen
...
...
,,
, (
! ,,
,
,
,,
Borneo); de hoofdpl., Moeara Téweh, ligt
aan de saamvloeiing van de Téweh en de
Doetinehen (Ambt-)zieAmbt-boetinchem.
Barito.
Boeveren, (W alter van) genees- en ontpoetinehem . oem.in Gelderland (arrond. leedkundige,geb.te PhilippineinVlaanderen
Arnhem,kanton Terborg), omgeven door de 1730, studeerde te Leiden,ging in 1752 naar,
gemeenten Ambt-Doetinchem en Bergh,367 Pari
js, kwam hier in kennis metReaumur,
bunder groot, meest kleigrond, wordt door- Jussieu enz.
)en behaaldehetvolgendjaarte
sneden door den Ouden llsel, die hier de Leiden den doctorsgraad op de dissertatie:
Slingebeek opneemt; bevat de stad Doetin- De 'p:rzzlïè'lf,
s intestinalib'
us Apzzlïzlzfvl die in het
chem en eenige verspreide woningen,die het fransch en duitsch werd overge,bracht; na
z=. Schependom uitmaken ; 3930 '
lnw .;kies- kortentijd teLeiden de geneeskundige prakdistrict zie volgend artikel; personeele be- ti
jk tehebbenbeoefend,aanvaarddehi
jin1754,
lasting 9deklasse
o
pz
4j
a
r
i
ge
nl
e
e
f
t
i
j
d,
de
n
he
m
a
a
nge
bod
enleerDe stad D , 31 km. 0. Van Arnhem, aan stoel in heel- en ontleedkunde aan de Groden recllteroever vd Ouden llsel(waarover ni
che
tengs
Lei
denhoogeschool, ging in 1771 naar die
hier reeds in de 14t
le eeuw een brug lag,aan l
over, en overl.31 Dec.1783:hij

de Franschen hernomen en door de Pruisen
bestormd.
Doesburg'
.Buurtin de gemeenteEde,Qe1derland,omstreeks 300 inw .
Doesoen-landen, afdeeling der residentie

de spoorli
jnen Zevenaar-D -W interswl
gk en ieteenri
jkeboekeri
jeneenzeldzameverzameD - Ruurlo,enaandetramli
jnGendringen-D. ling fossielen en ontleedkundigepreparatenna.
Dieqen- velp, is zeer oud en in een
Doeveren.Dorp in de gem.Drongelen,aan
g
i
f
t
b
r
i
e
f
v
a
n
h
e
t
j
a
a
r
8
3
8
,
wa
a
r
i
n
h
a
a
r
n
a
a
m
he
t Oude Maasje, waarever hier ëen brug
Duetinghem wordt gespeld,heteerstvermeld ligt;D.werd in 1140 door heer Jan 1I1 van
gevonden ; D. is over het geheel fraai ge- Heusden aan zi
jn tweedenzoon,Jan,t0theerbouwd en doet op vele puntenaan een groote li
j
k
h
e
i
d
g
e
g
e
v
e
n;deschansteD.werdin1589
stad denken ;onder de openbare gebouwen doordeSpanjaarden genomen,i
n 1590 door
verdienen vermelding het stadhuis,de herv. prins Maurits herwonnen.
kerk (in 1855 inwendiggeheelvernieuwd),en Doezam .Dorp in de gem.Grootegast, op
-

de r.-kath.kerk ;hoofdmiddelen van bestaan een hoogen zaadgrond, in een schoone omklein-industrie,winkelnering, en in de omge- geving.

ving landbouw;er is een gymnasium ;op 3/4 DoFer,mannetjesduif.
Döm ngen. Dorp in het ambt Böblingen
hetrijksopvoedingsgesticht voorjongens De v/d W ûrttemb.kreitsNeckar,6 km.z.à.van
Kruiskerg.- D., dat in 1236 of1237 van W eilderstadt,aan de Schwippe,1100 inw .
uur van D.,in degemeenteAmbt-Doetinchem ,

graaf Otto 1II stadsrechten kreeg werd in
15
G 05 door Filips de Schoone verm eesterd,op

D@&,zie Hond.
Doge, lat. dux, hertog,naam van de geoeden Vri
jdag 1527 door brand zwaar ge- kozen doch bi
jna met absolute macht beteisterd,in 1572 en volgendejaren herhaal- kleede regenten van Venetië en Genua. ln
135
111.

Doggenaarsbraak.

-- 2146 --

Venetië werd het ambt van doge in 697 lngevoerd ; de eerste doge was Anafasto,de
laatste, Luigi Manin, trad 12 M ei 1797 af.
Genua voerde in 1339 evenzoo hetdoge-ambt

in (eerste dogeSimoneBoccamera);hetwerd
ook hier in 1797 opgeheven,van 1802- 05
hersteld,en metde inlàjving van Genuaeerst
bijhetfransche keizerri
jk,daarna bi
jhet koninkrijk Sardinië)voor goed afgeschaft.
Doggenaarsbraak. Meertjeindegemeente

Dok.

ger
n6-ti
jd de ?:Entomologischen Zeitungo,1
va
nuime
184
66 de ,,luinnaea entomologica
(16 dln.),enz.;hi
jvertaalde ook velespaan-

sche tooneelstukken,zweedsche liederen enz.,
en kreeg in 1859 zitting inrde pruisische

kamer van afgevaardigden.lllioverl.4Mei
1892 te Stettin
Dohrn. (
Anton)Duitsch zoöloog,zoon des
vorigen, ge

b. 29 Dec. 1840 te Stettin, studeerde te Koningsbergen, Bonn, Jena en

Sloten,N.-llolland.
Berli
jn, ging in 1870 naar Napels,waar het
Dogger,vischschuit waarm ee men ter ka- nieuw opgerichteZoölogisch stati
ononderzi
jn

beljauwvangst gaat, inzonderheid naar de leiding in 20 jaren tot een der grootste
Doggersbank. 0ok naam van de middelste zoölog. laboratoriën werd, en schreef:D er

ofbruine Juraformatie,(zie aldaar).
Ukdyvzfzlg der Wirbeltiere/
?
,
fol: dasPrïzlcl
y de8
Doggersbank ofLuggerbank.Grq%ezand- F'
lf?
l/rfjpzl,
sî/p:c/l,
s:/: (1875),waarin de herkomst
bank in de Noordzee,tusschen 54O 15 - 550 der yewervelde dieren van Amphioxus en

40'N.B.en to40'- 51 0.L.p.Qr.,ongeveer Ascidlën bestreden wordt, Stqdien zur Urge515 km. lang, en 64 km .breed ;de diepte dc/zïc/lf: des Wirbeltierkörpers (16 dln. Berl.
v/h water op deze bank bedraagttusschen 1882- 91),waarin hijzijn ide-ën naderontNewcastle en Tondern 25 -29meter,tusschen wikkelt.
Edinburg en Hotm sland 54- 90 M ; aan het
Dok, fr. bassin,cale,dock; duitsch Dock,
noordeinde wordt veelkabeljauwdgevangen, eng.dock, een kunstmatig bassin vol water,
vooral van Nov.- Maart'
, de D., 1e uitfjn geschikt tot ligplaats van schepen ;Droogdok,
grijszand bestaat,vormt hetvlakstedeelvan dok dat tevens is ingericht om het water te
den bodem der Noordzee. ln de geschie- verwi
jderen enhetschip,behoorli
jkgeschoord,
denis bekend door den zeeslag op 5 Aug. eenigen ti
jd daarin droog te laten staan.
1781 tusschen de Engelschen,onder admiraal D okken. het in een dok brengen van een
Parker en de Nederlanders onder schout-bi
j- schip.
nacht Zoutman.in de
zooveel
De operatie van dokken vangtaanm etden
lee
Bogma,
rstuk, dat
gr.
o
,p gezagphilosophie,
a1s Vorm van de kiel op te nemen,door m iddel
wordt aangenomen als van een plank,langer dan de grootstewi
jdte
eenonaantastbare waarheid;bi
juitbreiding: van het schip,die dwars Onder de kieldoorleer of meening die geen tegenspraak ofkri- ge
doo
rmen
tweew ordt, en er tegen aan gebracht
no
tiek duldt en aanneming op gezag eischt. ln
verticale ribben,welke aan weers-

de kerkelijke taal:de leerstellingen die door zi
jden aan die plank vastzijn en doorhunne

de kerk als geopenbaarde waarheden w orden
geleeraard.

hoogte boven water en bekende lengte aan-

een godsdienst;ook :het deel der theologie

vindt, onder water is. Kent men de bocht
van de kiel,dan worden de blokken in het
dok zoo gelegd, dat de kiel daarop overalte

wi
jzen hoe diep hetpunt van de onderkant
Dogmatiek; de gezamenlijke dogma's van der looze kiel, waaronder de plank zich be-

dat zich met de dogma's bezighoudt, dedogma.
's system atisch en beredeneerend behandelt. D ogmatisme: dogmatische leer, zoodanige die van dogma's,op gezag aangenomen
stellingen uitgaat,aan dogma's vasthoudt.
Döhlen. Dorp in het ambt Dresd- -

gelijk neerkomt, tenzij het dok van hout
en buigzaam genoeg ls, om zich naar het
schip te zetten,gelijk datteVlissingen,waar
men dan ook niet vit. Op ongeveer de halve
Altstadt v/d Saksischen kreitsDresden,tkm. wijdte van het schip,uitelkander en beiden
z.w.van Potschappel,3000 inw.
0V0nVer uit de as van het dok,worden een
bohm.(Ernst) Duitsch humoristisch schràj- paar slagbedden gelegd,zoo laag,datzijeen
ver, geb. 24 M ei 1819 te Breslau,studeerde paar palmen vri
jmoeten blijven vanderomp
in de theologie en philosophie,werd m edewerker van verschillende belletristische en
andere bladen, en schreefeenige bli
jspelen,
849 hoofdredacteur
kluchten,en was sinds 1.

van yjKladderadatsch'' hi
j overl.3Febr.1883.
Zijn vrouw, Hedwig D.,geb.20 Sept.1833
te Berlijn, schreef eenige werken over het
vrouwenvraagstuk, als: Der t
/lzfïfïdw/zf,
s iïn
Hal
astande(1873),Die'lfgïq
s,
sczls
.c/la/'
flïc/?
eEmanclytïfïpzl der Frl'
?
.
f t1874),Der Frauen Natur
'
l
dzltfRecltt(1876),vele bli
jspelen,en den modern-realistischen roman Pleinair(1891),verder novellen, als: '
rfrï: Frauen v?6rtfezl(Breslau 18934,en deromans:SibillqDalmar(1897)
en Seh'
ieksaleeiner S::J:(1899).

a1s die opdeblokken nederstaat.Alshetschip
nu op de blokken raakt % er dan nog een
paar palm water uit het dok is,zood. at het
s
hi
bcoe
ipd 4elijk men zegt een paar palmen gezs, en dus reeds iink op de blokken
drukt,doch nog door bet w atergoed rechtop
wordt gehouden,steektmentusschendeslagbedden en den romp eenige houten wiggen,

die doorijzeren stangen bestullrdworden,en
plaatst eene ri
jhorizontale schoren tusschen
hetschip en de zijdenvanhetdok.Np4pompt
m en verder ledig,schoort het schip beteren
neemt de wiggen weder weg.
Alvorens het schip te doen boeien moet

men het goed recht,dat'is zonder slagzijde

Bohna. Stad in hetambt Pirna v/d Sak- of helling over stuur- of bakboord,gelegd
sischen kreits Dresden,12 km .van Dresden, hebben door verplaatsing van gewiehten aan
aan de Mïielitz,2800 inw.

boord. Een schietlood in het grootluik aan

Dohrn.(KarlAugust)Duitsch entomoloog, boord, of de masten vergeleken met een
geb. 27 Juni1806 te Stettin;hijredigeerde schietlood buiten boord,voor de steven op-

D oka.
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Dokum ellt.

gehangen geven het lniddel om zich hiervan m en het3dekanton van het arrond.Leeuwarte verzekeren.
den uitmaken ; D. is voorts hoofdplaats van
Doka.Stad in Oost-soedan,indevlaktevan het arrond. Dokkum (Dokkum, Kollumerde Atbara,zi
jrivier v/d W ittenNijlt5500inw. land, Oostdongeradeel, Schierm onnikoog,
Doketism e,van gr.dokein, schilnen,oud- W estdongeradeel) der derde inspectie Lager

js, district Leeuwarden. St, Lauti
jdsin de kerk een term voor demeeningen onderwi
welkedeindebijbelscheopenbaringsgeschiede- rentius-gastlluis, opgericht 1840, waarin
nis verhaalde gebeurtenissenalsnietwerkeli
jk een 8-talbejaarde kath leden der gemeente

geschied,maar als beelden en afspiegelingen verzorging vinden ; St.Bonifacius-bron,beêvoorstelden. Onder D.wordt vooral bedoeld vaartsplaats ter eere van den H.Bonifacius.
de ketteri
j,dieleerdedatChristusgeenwerke- D., na Stavoren de oudste der friesche steli
jk
,mamas
aree
ï/sl
cs
haia
he
ef
taangenomen. den,wordt in de oudste oorkonden Doecinga
Doki
in
e.dc
oh
udt
i
jid
nmAt
he
ne
zooveel als en Dockynchirica genaamd;in 754 werdhier
exam en.
aartsbisschop Bonifacius met' 53 der zi
jnen
Dokiteh. (Lazarus) Servisch arts en poli- door een menigte heidensche Friezen om het
tikus, geb. te Belgrado,1846,overl.te Ab- leven gebracht; in M ei 1318 sloot D.een
bazzia,1893,studeerdeteW eenen en tePraag, verdrag m et Groningen ; in 1399 werd het
was een der leermeesters van Alexander 1 door de Hollanders onder graaf Aalbrecht
van Servië,en speelde een rol in den staats- van Beieren ingenom en,omstreeks1414 door
greep waarmee zijn koninkli
jke élève zich de Vetkoopers verwoest, in 1410 door de
meerderjarig verklaarde;hi
jwerdvervolgens Scllieringers herbouwd,in 1515 door de 0elderschen en het volgend jaardoordeBourpresidentv/d ministez-raad.
Dokkum of Dockum. Gemeente in Fries- gondiërs veroverd, in 1517 door de oelderland rNarrond.Leeuwarden),is ongeveer 32 /2 schen belegerd, in 1523 door troepen Van
bunder groot,welke oppervlakte zoo goed als Karel V onder Jan van W assenaar bezet,28
geheelwordtingenomen doordestad Dokkum, Al
lg.1672 doorde Spanjaarden geplunderd
metin 1899:4099 inw.;kiesdistrictzievolgend in 1580 door de Staatschen onder graaf van
artikel; personeele belasting 8steklasse.
Hûllenlohe verm eesterd ; later wordthetweiDe stad D.,noordelijkste stad van Neder- nig m eer in de geschiedenis genoemd; sinds
land; aan de Ee,aan de W oudvaart en aan het midden der 19deeeuw ging hetgetalinw.
het Dokkumerdiep?19 km.n.o.vanLeeuward., m et eenige honderden achterui
t (1860:4109

ontstond aan een lnham v/dLauwerzee,waar- inw-)
Dokkum . Ri
van zijnu door aanslibbing ongeveer2 uren
jkskiesdistrict; onderstaande
verwijderd is, doch waarmee ze door het tabel geeft aan de gem eenten die ertoe beDo
rdi
p ac
no
zi
jkkume
is doo
regr
htgen inenz.
gemeenschap staat; hooren,de plaatseli
jke voorwaarden voorhet
Omgevon en heeft kiezerschap van huur- en loonkiezers.en het
een levendig scheepvaartverkeer, langs het bedrag waarmee bi
j dc inkomstenberekening
Dokkumerdiep ter zee, en langs de Ee el1 van loonkiezers genot van kost en inwoning
de W oudvaart m et Leeuwarden,oroningen, gerekend wordtgeli
jlcte staan.
enz.; met handel vormt dit het hoofdmiddel
van bestaan, terwiGil er
deeo
lok klein-industrie
is; het voornaamste
der stad (Dieps-

wal, Zuipmarkt, Di
jk, Vleeschmarkt) strekt
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czich langs bovengenoemd diep uit; van het
< m
diep voertdeHoogstraat,een derhoofklstraten,
naar de M arkt; de stad heeft een aantal Da
Dokk
ntuma
um de
.e.l.@
. * f 1.-

kerken(herv.enkath.,enz.l,waaronderdeherv.
Groote of'Maartenskerk,die in 1589 in haar
tegenw. gedaante w erd verbouwd,de voorn.
is;. verder een fraai
stadhuis m et toren en
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Ferwerderadeel
Oostdongeradeel..
W estdongeradeel.
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Ameland . . . 0.80
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klokkenspel (in welks Schiermonnikoog
1,
spel m en voorheen de
klacht Arm Dokkum !
Dokkum erdiep, voorheen een inham v/d

meende te hooren),en Lauwerzee, tloor opslijking en aanslibbing
merkwaardigeraadzaal allengs tot een vaart vernauwd,die in 1729
met fraai geschilderde doorsluizen(devermaardeDokkumer- Nieuwe

zinneLeeldige toonee- Zi
jien, de grootste waterbouwwerken van
len, in 1763 door D Friesl
and) van de zee werd gescheiden:de
Rei
jnesgeschilderd; vaart heeft van Dokkum tot aan genoemde
voorts een fraaiewaag. sluizen een lengte van 15 km .
Er is een kantongeDokkum ertrekvaart, vaart in Friesland,
rec
bi
ed
htz
,iw
cheui
lks
tstr
zec
kt
htove
sger van Dokkunl naar Stroobos op de grenp van
Gronlngen,in 1654begonnen,in 1658voltooid,
degem .Ameland,Dan- geheel op kosten r
der stad Dokkum gegraven.
tum adeel, D okk um,
Dokter,zie Doctor.
Kollumerland, 0 ostD okum ent,docum ent, in hetalgemeen elk
dongeradeel, Schier- stuk dat dient om de w aarheïd van een zaak,
js ueordt gevorderd, aan te
W wpsx v.DoltltgM. m onnikoog, W estdon- waarvan bewi
geradeel, welke te za- toonen,schri
fteltjk bewijsstuk,oorkonde.

D01.
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B01 of Dol-de-Bretagne.Hoofdplaatsv/h overl.1680,was eenverdiensteli
jkschilderes;
kanton D.(8 gem.,1.
6.360 inw.
) vanhetfran- zijcopieerde metgrootenauwkeurigheidvele
sche dept.llle-et-vilaine,26 km.van Saint- der werken haars vaders.
Doleissimo, superlatief Van dolce: ZO0
M alo, 4760 inw ;schoone kathedraal uit de
13de en 14de eeuw, rulnen eener abdij,een zacht mogeli
jk.
collège, oestercultuur, conservenfabrieken,
Dolde,duitsch,in de plantkunde:scherm,
.tuil,corymbus.
tabaksbouw, brandewijnstokertj, handel in umbella;Doldentraube.

graan en vee; het maraisde Dol,(een oud

Dôle,(La)berg van denJura,Zwitserland,

granietheuvel,montDol,waarop eengeli
jkn.

Dèle.1)Arrondissementv/h fransch dept.

woud,door de zee overstroomd,daarnaweer kanton W aadt(Vaud),aan defranschegrens,
droog gekomen,thans bestaande uit polder- 1678 metershoog;zi
jn top Liedteenheerli
jk
land en poelen,waaruit een 65 meter hooge vergezicht.

dorp en een 12 meter hooge dolmen, Champ Jura, 11811/2 km2.; hetisverdeeld in de 9
dolentlopstijyen)scheidt D.van de baaivan kantons Chaumergy,Chaussin,Chemin,DamM ont-baint-M lchel.
pierre,Dôle (16 gem.
,21.760 inw ),Gendrey,
D01.,afkorting Dolende.
Montbarrey,M ontmirey-le-château,Rochefort,
Dolabella,zie Cornelia gens.
tezamen met t38 gemeenten en 73.000 inw.
D olappel)zie Datura.
2)Hoofdpl.v/h arrond.en kanton D.,51km.
Dolbeau.(HenriFerdinand)Franschchirurg, van Lons-le-saunier, aan de Doubs en aan

geb.te Pari
js 1830,overl.1877,werdin1872 het Rhône-Ri
jnkanaal,in de vruchtbare Val
hoogleeraarin deuitwendige pathologie,zi
jn d'Amour, aan voet en helling van een met
naam is verbonden aan de operatie der peri- wijnbergen bedekte hoogte,nietver van den
neale lithotritie, waarvan hl
J het eerst het 341 m. hoogen berg Roland, 14.
430 inw.;
denkbeeld opvatte en die hijook het eerst rechtbank van aanleg,getneenteli
jk collège,
ten uitvoer legde; hi
j schreef: Traitede /1 museum, bibliotheek, fabrieken van scheipierre dans la '
p:dt
sf: (t864), De la Jïf/zp/rïfï: kundige preparaten,kaarsen,zeep,landbouwpérinlale (1872),Sur le traitement#'/
,
fp,:difor- m achinerie; handel in graan. Dôle, welks
zzlïfg congltinale de /éf lèrl'e supérieure (1875, naam,volgens de geleerden ter plaatse,zonder accent circonflexe behoort te worden
metFelizet).
Dolbessellhout, een der namen van de
nachtschadesoort Solanum duleamara. zie
Solanum.
Dolberg.Qehucht,gem.Klimmen Limb.
D olboord. scheepsbouwk.: eikenhouten
rand of verdubbeling binnentegen denbovenkant van het boord van een licht vaartuig
aangebracht om dat te versterken en bestand
te maken tegen de w'
erking der riemen,en
er het losse of zetboeisel op te kunnen be-

geschreven, breidt zich uit aan de helling
van het plateau Comtois,tegenover dehoog-

vestigen.

was langen tiid de hoofdstad van Franche-

ten van hetforêt de Chaux,voor-keten v/d

franschen Jura;het bevat velemerkwaardige
m onumenten; de kerk Notre-Dam e is een
bouw werk der 16de eeuw ; vele der buizen

ztn in spaanschen renaissancestijloygetrok-

ken;t1e oudheid is ervertegenwoordlgd door
de ruïnen van een rom einsche brug. D.w as
residentie der hertogen van Bourgondië,en

D olce?ook cpzldolcezza,indemuziek :zacht, Comité;ln 14f9 vermeesterde Charlesd'
Amjk XI, de stad
liefelàjk;dolcefar niente.eenbehagelijkniets- boise,veldheer van Lodewi
doen,zoete rust.
door een krijgslisten verwoestte haar bi
jna
Dolee.(Lodovico)ltal.di
chterengeleerde, geheel;eenigen ti
jd later herbouwd werd zi
j

geb.omstreeks 1508 te Venetie,waarhijdoor tweemalen ingenomen door Lodewijk XIV,

lesgeven,letterkundigen arbeid en alscorrector wienzi
jeerstbi
jdenvredevanNi
jmegen(1678)
van den boekdrqkker Giolito in zi
jn onder- voor goed werd toegewezen, 27 Jan.1871
houd VOOrZa;. en 1568 *
In groote armoede trok generaal van M anteufel de stadbinnen.
jke ges
t
i
e
r
f
;
h
i
j
ga
f
e
e
n
on
gewoo
n groot aantal Boleantie,bezwaar,klacht; kerkeli
werken in poëzie en proza op e1k gebiedder zindte bestaande u1t vroegere leden der herletterkunde in hetlicht,doch isoveralvluchtig vormde kerk, die zich afscheidden omdat de
en middelmatig;tenoemenzi
jn:Dialogo(11/1 synode de vrtiheid in de leer huns inziens
pitlura (1557en1863), Delle direrse dprfï di te ver uitstrekte; doleeren: zich beklagenj

gemme (1565), Della qualitâ, t
fïzp
dr,
sïft
leyrp- klachteninbrengen,zichbijdedoleantievoegen.
prietd dei cp/prï(1565),Tragedie (t560,1566, Dolentlo,ital,ook dofente,in de muziek:

enz),Commedie1560 enz.),L'Achille etl'Enea klagend,weemoedig.
(1571),I kvt
zffrp libridelle p'
s.
%rzpt
xzz
lpzl'
l(1562), Dolendo. (Bartholomeus)Nederl.graveur
Le prime imprese del Cpzlf: orlando (1572, en teekenaar,geb.omstreeks 1566 teLeiden,
episch gedicht in 25 zangen), Le Trt
u/br- sterfjaar onbekend,vervaardigde vele gramazioni, Ovidius'Metamorphosen in octaven

(1853 q.ö.4.

Bolei of Dolce.(Carlo)Ital.schilder,geb
25 M ei 1616 te Florence, overl. aldaar 17

Jan.1668,leerling van Vignali;zi
jnsti
jlvond
grooten bijval;hetzoeteenweekeinzijnkoppen, het droomerig-weemoedige dat hài in
zàjn Maria's en Magdalena'slegde,wasgeheel
in overeenstemming metdensmaakzàjnstijds
evenalsdeluchtige bevalligheiddiehijaanùet
gehèel wist te geven. Zl
gn dochter Agnesi,

zoow el naar eigen als anderer compositie, waarvan echter niet allen even geVures,

lukkig geslaagd zi
jn.
Dolendo.(Zacharias)Nederl.graveur,geb.
omstreeks 1567,leerling van De Ghein,overtreftden vorige,waarschi
jnli
jk zijn bloedverwant,in zuiverheid van teekening,doch heeft
eenzelfden stijl;hi
j graveerdenaarDeGhein,
H. Qoltzius (goden en godinnen),enz.tzjjn
portretten komen die van W ierix zeernabi
j.
Doleriet,jongvulkanisch ertsgesteente der

Dolet.

--2149

DolEjn.

basaltfamilie, dat een grofkorrelig m engsel slank lichaam, 60n kleinen,niet scherp v/d
van trtklihisch veldspaat(meestlabradoriet), rom p gescheiden koy,soms snavelachtig veraugiet,olivine (somsspaarzaam voorhanden), lengde kaken, talrigke kegelvormige tanden,
magnetiet en titaani
jzer daarstelt; vindplaat- een dwars staand,halvem aanvormig blaasgat,
sen Zevengebergte,Hez
lsen,lerland(Antrim), kleine staart- en borstvinnen;rugvinnen ontFaroër,Ilsland,Groenland.
breken soms:zi
j bewonen allezeeën,vanhet
Dolet.(Etienne,Franschgeleerde,philoloog, hooge noorden tot aan den evenaar.bovenboekdrukker, geb. te Orleans,1509, een der dien rivieren en meren,somsin sterkescholen
m eest energieke vertegenwoordigers dpr in- bi@i
en ; ziJ* zwemmen zeer vlug,zijn weinig
#e
tellectueele renaissance in Frankri
jk in de schuw, ware roofvisschen; zi
j voeden zich
16deeeuw,kwam op lz-jarigen leefti
jdnaar m et weeko schaal- en straaldieren ; enkelen
Parijs om hier zijn studiën voortte zetten, zouden Ook van plantaardig voedsel leven ;

hield zich eenigen tijd in ltalië (Padua,Ve- zj leggen onderling groote aanhankeli
jkheid
netië) op en studeerde te Toulouse in de aan den dag; wordt echter een hunner gerechien, alles op kosten van onbekend ge- dood, dan verslinden zi
jhetlijk metgroote
bleven beschermers;van eenbeslistkarakter, gulzigheid.De wi
jfjeswerpen naeen dracht
in alleshartstochteltk,maakte hi
j zich sinds van ongeveer10maandene
'enoftweejongen,
zijn deLuut in de loopbaan derletteren een die zi
j langen ti
jd zoogen,metgroote zorgmenigte verwoede, onverzoenlijke vijanden; vuldigheid bphandelen en tegen alle gevaar
uit Toulouse verbannen,w egens twee rede- beschermen.De D.schi
jnen zeerlangzaam te
voeringen tegen het fanatisme der studenten groeien en een hoogen leefti
jd te kunnenbealdaar,en wegenszijn aanvallen op hetpar- reiken; velen komen om doordat zi
j bijde
lement,begafhi
j zicà naar Lyon,waarhi
jin woeste vervolging van hun prooiop hetdroge
1536 een door hem geschreven merkwaardig geraken;indendoodstri
jdlatenzijeengekerm
boek: Commentarii linguae Jtdfïzltzd, begon te hoorenenstortendaarbi
jri
jkelijktranen.De1ed
rukken, waarvan het slot in 1538verscheen; den vandeonderafdeeling derBruinvischachti*
lll 1537 had hi
jDerenaraliuitgegeven,irl gen,PhocaeninaGREYhebbeneenvanvorenaf1539 verscheen zij
neFo
tina
re
umplI
'
pat
c'
lfs
- geronden kop zonder eigenlijken snavel,en
tionum, werken 1i
hermmul
eaeenlaee
rst
a
tamelijk hoog staande borstvinnen; hiertoe
doen innem en onder de érudits der renais- behooren
sance,naast Robert d'Estienneen Budé; later
de W itvisch of beluga:Beluga Jczfcc: GRAY,
in den stri
jd tusschen descholastiek en de 4-6 M.lang,zonderragvin,indejeugdbruin-

nieuwe ideeën gewikkeld,maakte hi
j zich
door zi
jn heftigheid steels nieuwe vi
janden;
behalve zijn eigen werken begon hi
j 0ok die
van anderen uitte geven,strijdschriften,brochures,populaire werkjes, almanakken, satires,enz,waaronder ook vele vruchten van
Rabelais' scherpe pen ;van heresie en athe-

ofblauwachtig gri
js,laterbontgespikkeld,in
den ouderdom bijna melkwit,bewoontdezee
benoorden 50ON.B.,in de nabjheid derkust,
voedt zich met kleine visschen, schaaldieren
en koppootigen,en geraakt aljagende in de
rivieren; zi
j wordt door Grûenlanders en
Eskimo'smetnetten gevangen;zijn vleesch
en spek zijn welsmakend enwordenvoorden
winter bewaard ;in dit opzicht is de beluga
de belangrijkste onder de walvischachtigen;

isme aangeklaagd,werd hijte Lyonterdood
veroordeeld (1542);doorFrans1begenadigd,
werd hi
j in 1544beschuldigdvanhetinvoeren
gedroogde en gelooide huid vindt veelvan oeneefsche werken in Frankrijk en het de
nge toepassing ;de walvischvaarders bevertalen en door den druk verspreiden van vuldz
een aan Plato toegeschreven dialoog,waarin schouwen de beluga's alsde voorloopersv/d
de onsterfelijkheid der ziel ontkend wordt, walvisch,en bli
jven dikwijls dagen lang in
anderm aal ter dood veroordeeld,en 3 Aug. hun gezelschap, zonder ze te jagen; de
1546 te Paràjs, place M aubert, levend ver- Samojeden plaatsen beluga-koppen op palen,
brand;in 1890 werd terplaatse waarhi
jhet a1s oèervoor hunne goden;
vonnis onderging een bronzen standbeeld voor
de zvaardrisclt, Orca gladiator GRAY,tot
hem opgericht,vervaardigd door Guilbert.
9 meter lang, heeft een 11/2 meter hooge
Bolb*Jn. dolGjnen,Del
pldnidae. Groep van rugvin,60cM.langeborstvinnen,een11/:meter
Zoogdieren v/d orde der W alvischachtigen, breede staartkin, is van boven zwart, van
Cetaceq,en v/d fam.der Dolfjnachtigen,Del- onderen wit, met een witte plek boven en
p/zïzlpïtpq,welke familie zich van diederwal- b
el
n achter de oogen, en vl
hae
lve
kken
maaa
nc
vo
htremi
r ge
de
visschen onderscheidt door het enkelvoudig
auwe of purperkleurige
neus- of blaasgat en door het ontbreken van rugvi
n; deze soort bewoont de noordelijke
baarden, terwzgl verreweg de m eesten voor- zeeën,dwaaltpftotaandekustenvanFrankri
jk
zien zi
jn van tanden; wegensden vormen- en Japan,en kwam in demiddeleeuwen veelri
jkdom v/d fam.der Delpltinoideasplitstmen vuldig in de Middell. zee voor; het is de

.

deze doorgaansineenilekleineregroepen(zie fraaiste aller walvischachtigen;doorzijnzeer
Cachelot.Ziphidae,Narwal),in een waarvan sterkgebitjbestaandevan boven en onderuit12

de eigenlijke dolfjnen,Del
pldnidae,vereenigd paren groote tanden,is de zwaardvisch een
worden: deze bekooren tot de walvischach- der meest gevreesde roofvisschen, die ook
tigen welke,behalve een enkelblaasgat,een kleinere soorten van dolfjnen versl
indt,ea
m eer volledig tandstelselin beide kaken be- zelfs de wal- en vinvisscben aanvalt,die hn
zitten; deze groep is verreweg de soorten- metzi
in vreeseli
jk gebitgroote stukkenspek
ri
jkste onder de cetaceeën;echterzi
jn het van iet lichaam scheurt; hij overtreft de
over het algem een kleiner dieren dan de

haai nog in vraatzucht en is uitermate m oe-

overige soorten dier orde; zi
j hebben een dig;hi
j jaagt behalve op andere walvisch-.

Dolnjn.
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rob
soorten ook
waa
rdoo
rben, en voedt zich ook

metvisch,
hijveelwlldigaanriviermondingenvoorkomt;dejachtopdezwaardvisch is gevaarvol en gaat m et groote moeilàjkheden gepaard,het voordeelisgering;
de brtdnmhcltf'Apcc:zltxcommunisLEss. ook
zeszwijn geheeten,2-3 meter lang,heefteen

stompen snoet,een m atig groote rugvin,is
van boven donkerbruin otzwart,van onderen
wit,leeft in de Noordzee, ook op de Nederl.
kusten, en voorts in hetnoorden van den Atl.
oceaan,zwemtook derivieren en hierte lande
de Zuiderzee op, wordt ook in de Middell.

Dol:jn.

dabin scholen van hoogstens 8 stuks van de
M iddell.zee tot de llszeewordtaangetroYen
en zeer snel zwemt;

de eigenli
jke dolFjn .
D:JJ?AïA/'
If.
S del
pht
'sL.,
2-21/zmeter lang,is van boven zwart,in
het greene sgelend, van onderen blinkend

wit,aan de ztden spaarzaam gevlekt,heeft

lange borstvinnen,langwerpige oogspleten,en
buitelgew oon kleine ooren;het blaasgat ligt

tusschen de oogen:hijbewoont dezeeënv/h
noordelijk halfrond, zwemt ook dikwi
jls de
rivieren op.leeftmeestbàj6- 10stuks,doch
ook welin grootere scholen btieen,en legt
zee aangetrofen,gewoonli
jkinscholen,houdt in bijzonderematedealledolfjnsoorteneigene
zich gaarne op in denabi
jheid derkllst,jaagt
voorn. den haring en den zalm,waarbi
j hi
j
*e
dikwijlsde nettenverscheurt,om welkereden
x
I
l
*'
,il
ê @*w
'i
hu'
*.
i
, .k
.#pi
men àem rusteloos vervolgt:zijn vleesch is
exeo
-

u.*w*-*''

* m.

welsmakend, en wordt versch en gezouten
vooral door de strandbewoners gegeten ;op
sommige plaatsen in ltalië bereidt men er
een worstsoort van ;deoroenlandersnuttigen

of

1
v edr

k

#.
,

>.
$
es
- >
nmr>Yw

de traan,zi
jn huid geeft goed leer;dezedolfjnsoort volgt gaarne de schepen en verdoormaaktde bemanning zi
jnvaardigheidin
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Dsulaulxus oslupuls,de Dolfijn.

speelschheid aanden dag;zijomzwerven de
Tot de onderafdeeling der Grindwallen, schepen,gedurig duikend,onophoudelijkzoo-

het zwemmen.

j de oppervlakte bereiken waterstralen
Globioeepltalina QRAY, bij wier leden de kop dra zi
mhoog blazend;zij jagen visschen,schaalen de s
chedel sterk gewelfd zijn,de borst- o
vinnen ver naar onder staan, en de korte dieren, weekdieren, vooral ook vliegende
rllgvin vöör het midden van het lichaam is visschen; het wi
jfje werpt 1 of2 jongen,
geplaatst,behoort
welke eerst na 10 jaren volwassen zouden
jn; de dol:jn genoot reeds oudtijds een
degrindwalofzwartedolfjn,Globioeephal'
us zi
gîphïc:p: Cuv., een veelvuldig voorkomende zekerebescherming,en wordtnog hedenzelden
walvisch, m et een veel zwakker gebit dan gejaagd(hetgeendanmeestgeschi
edtdoorhem
de bovengenoemde soorten,waarin het getal op land te dri
jven), hoewelzijn vleesch een
der tanden niet bestendig is en ten hoogste welsmakende spi
js uitmaakt; verschillende
14 in de bogen- en 12 in de onderkaak be- bestanddeel
en vanditdier(delever,detraan)
lden vroeger als heilmiddelen ;
draagt; hi
j wordt 5-7 meter lang,isvan gode
inia, Inia boliriensis D'0RB., is 2- 3
.

boven glanzend zwart, met een witte,hartvormige vlek opdeborstvinnen,welkevlekzich meter lang, is slank gebouwd, heeft een

streepsgewi
jsachterwaarts verlengt,ean onderen donkergri
js; hij leeft in scholen van
solnshonderd stuks bi
jeen;hiJbewoont de
noordeli
jke zeeën,gaatzuideli
jktotGibraltar,
vreet visch enweekdieren,engeraaktdikwijls
in grooten getale op hetdroge,daar dedle-

smallen, ronden, sti
jfbehaarden snavelsnoet,

het boveneinde uitgesneden borstvinnen,
en een zeer smalle rugvin,en is van boven
bleekblauw ,van onderen roserood;dezesoort
bewoont de rivieren van Zuid-Am erika,tusschen 10- 170 Z.B.;zi
j zwemtlangzaam en
rellblindelings hun aanvoerder volgen :hier- rustig,meest in kleine scholen, en leeft van
sch en van in het water gevallen boomvan maaktmen dikwi
jlsbi
j dejachtgebruik vi
oln geheele scholen op land te dri
jven;de vruchten; het vlpesch istaaien wordtslechts
Li
j sterken honger gegeten;hetspek en de
grindwal is voor de noordeli
jke volken een hui
d hebben weinig waarde;daarom en omder belangri
jkste visschen: zi
jn vleesch en
spek worden versch, gezouten en gedroogd datomtrentditdierallerleiwonderlijkefabelen
aan

jn,wordthetweiniggejaagd.
gegeten, de traan bewi
jst evenzoo goede in omloop zi
diensten, de huid levert leer voor riemen,
0ok in den Gangeskomteen dolfjn voor,
ook ue beenderen worden benut.

Platanistagangetica Cvv.,een soortmetlangen,

Bijde onderafdeeling der Del
pldninaGRAY, dunnen snavel,w elke tot 2meterlang wordt,
jn
de dol:jnen in meer beperkten zin,isde van versche vruchten leeft, en wegens zi
jverig wordt
naar evenredigheid kleine kop tot een sna- vermeend geneeskrachtig spek i
velvormigen,scherpv/h voorhoofdgescheiden gei
baagd.
snoetverlengd,waarvan de kaken bezetzijn
e dol:jn was in de oudheid symbool en
mettalri
jke,bli
jvende tanden,wier getalài
j attribuut van Neptunus, en later van vele
individuën eener zelfdesoort verschillend kan zeesteden (Tarente.Gades,Messina? en kustzijn,de borstvinnen staan zi
jdeling,derugvin landen. De oude dichters gaven gloedvolle
jvingen van het leven dezer dieren
isongeveer in het midden v/d bovenzi
jde beschri
geplaatst, de halvem aanvormige staartvin is (Arion)en schreven hem een onbaatzuchtige
naar verhouding zeergroot;hiertoebehooren; toegenegenheid jegens den mensch toe; ook
de tldmelaar, D:/JIAïAIII: t'
ursio FABR, een in de beeldende kunsten speeldendedol
fjnen
sterk,krachtig gebouwd,3- 4/2meter lang, een belangri
jkerol.Dol:jnenhielpenNeptunus
van boven zwart, van onderen wit dier, Amphitrite vinden. De verhalen der ouden

Dolqjn.
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Dolgorucki.

U-

omtrent een zel-ere kameraadschappeli
jke sa- weder teruggeroepen en in M unnich's plaats
menwerking tusschen deze visschersen zeelie- totvoorzitterv/hcollegevanoorlogbenoemd;
denbi
jdezeevischvangsthebbeninden lateren hi
j overleed 22 Febr.1746.

Wassilq fzpp/cïf,
sc/l D ,werd in 1600 zi
jn
oom W assilij Feodorowitsch, die gezantin
Polen was, als hulp toegevoegd, vertegenwoordigde Rusland van 1606- 1616 bi
jhet
deensche en daarna tot1623 bi
j hetfransche
31 met hetblooteoog zichtbaresterren,waar- hol te Versail
les; onder Peter 11werd hi
j
onder 5 van de derde tot de vierde grootte, lid van den geheimen raad;na den dood van
die een kleinen rhombus vormen;het beeld den jongen keizer verbond hi
jzich metde
steltden dol:jn voor,welkeArion behouden Galizyns,en beraamde na mislukte pogingen
over de zee bracht.
om de Lruid van Peter11(ziebeneden),eene
Dol:jn,alsfguuropeenwapenschild,zinne- Dolgorucki,op den troon tebrengen,hetplan
tijddoornauwgezettewaarnemingeenigermate
bevestiging erlangd.
DolEjn.Sterrenbeeld aan den noordelijken
hemel, tusschen A delaar en Pegasus,in de
naLi
jheid v/d Melkweg, bevatvolgens Heis

beeld van dankbaarheid en vrede Zie DauPhine
'.
Dol:-jnvissehen, naam door de zeel
ieden
gegeven aan enkele soorten van hetgeslacht
der goudm akreelen, (kryphaen,
a, twee ervan

om de kroon, onder voorwaarden die haar
slechts een schaduw van macht lieten,Anna
lwanowna aan te bieden ; dit plan gelukte

oogenschi
jnli
jk; echter hadden de tegenstanders dezer coterie reedsvoorafdemislukking
komen bi
j Celebes voo-,C.8comberoidesenC. voorbereid (zie Anna);kortnaAnna'stroonscltryuttrus.
besti
jging enhetherstelderalleenheerschappii
llolKelly. HoofLstad v/h eng.graafschap werd D. met vele anderen naar Archangel
Merioneth,in noordeli
jk W ales,niet vervan verbannen, en viel ten slotte als offer van
de kust,aandeW nion,eenzijrivierv/t
lMawd- Biron's schrikbewind, dat deze ten behoeve
dach, in een schoon dal, aan den voet van van zi
jn eigen toekomstteNowgorodinstelde,
den Cader lddris, 27 km.z.w.van Bala.in toen op de ti
jding van Anna's ziekte een
een bergachtige streek,wordt veel doortoe- menigte bannelingen uit hunne verbanningsristen bezocht;2500 inw.;uit een aantalhier oorden naar genoemde stad i
jlden;D.werd
opgegraven romeinsche munten work
lt opge- 6 Nov 1739 onthoofd.
maakt dat het plaatsje reeds ten tijdev/d Alexej Grïgpr-/6zcïfych D.,en zi@in zoonIwan
heerschappij der Romeinen in Britannië be- Aleœejewitsch,zochten op elkewi
jzeinvloedte
stond; m en toont er nog een bouwvalvan kri
jgen op den onmondigen keizer Peter I1,
een huis aan waarin Owen Glendower zi
jn en schenelï daarin ten volle geslaagd,toen
alliantie metKarelVlvanFrankrijktotstand eerstgenoemde zijn dochter Katharina met
bracht.Hetstadje bestaatuiteenige groote, Peter 11 verloofèe; echter op den voorhet
onregelmatige straten ; de hoofdkerk heeft huweli
jk vastgestelden dag stierf de jonge
een hoogen toren.
'
keizer; een poging om zl
gn bruid nieïtemin
DolgoruekiofDolgoroekew.Een derOudste op den troon te kri
jgen, mislukte; onder
vorstelijke familiesinRusland,wieroorsprong keizerin Anna verloren beide hun waardigopklimttotRurik(10t
leeeuw);devoornaamste heden en hun vermogen.Alexejstierfwaarleden zijn:
schi
jnli
jk op weg naar Siberië, lwan werd
Joeri'
i vlf6z6./:zf
lïfdch D.,verwierfin1654veel latertegelijk metW assili
jLoekitschonthoofd,
krijgsroem tegen de Polen,endemptein1671 6 Nov.1739
met gruwzame hardheid den opstand derDonWassill
j J.
fïc/zi/ovgïfdc/è D., geb.1722,besche kozakken; zijn zoon, Michail D.,was kleedde onder Katharina 11 een hoog militair
minister en vriend van czaarFeodor,oudsten ambt,en veroverde in 1771 in weinige dagen
broeder van Peter den Groote,beiden,vader de Krim,waarom hijdenbijnaam vanKrimskij
en zoon,werden 15 Mei,toen zijPetertegen kreeg;hijoverl.10 Febr.1782.
de in opstandgeraakteStrelitzen verdedigden,
I'
tvan X'
ïc/li/pzflïfyc/lD.: geb.18April1764,
#

omgebracht.
Jakob F6p#t?rpvsf,
sc/lD .,geb.1639,werd in
1687 a1s gezant naar Frankri
jk en Spanje
Fezonden,geraakte na den 'slag van Narwa
ln zweedsche gevangenschap,in17t0bevri
jd,
werd hijdoor denczaartotlidvan den nieuw-

ingestelhen senaat benoemd;hijstierf5 Juli
1720. Tyrtow beschreef zijn leven (2 dln.,
Moskou?1808).
Wa8s%l'
4 Tfr/cflïzzlïrpvsfdc/lD.,geb.1667,w on

het vertrouwen van Peter den Groote,onderteekende 22 Oct. 1709 het verbond met Frederik IV van Denemarken,vertegenwoordigde
in 1716 de aanspraken van Peter den Groote
tegenover Danzig , viel door M enschikow's

intrigues in ongenade (1718), en werd als
vermeend aanhanger van den czarewitsch
Alexei in ballingschap gezonden;Katharinal
riep hem terug; Peter 11 verhief hem tot
generaal-veldnlaarschalk ;door keizerin Anna

weder verbannen, werd hij door Elizabeth

overl. Dec. 1823, vervaardi
ger van tal van
gedichten, die in 1806 en @1n 1849 te Petersburg werden uitgegeven.
Peter 'pvtztsïzzlïrpvsfych D., geb.1807 teM oskou,m aakte zich allereerst dooreengeschie-

denis zi
jner familie,getiteld Skazan'
qa prodé
knjaze
j D. (Petersburg 1840) bekend, gaf
daarop een verzameling russischegenealogpén
(1840-4t) in het licht, waarop hi
j in het
fransch een Notice ,
szfr le8 prïzlclyt
x/:: familles
de1@ A'
ld,
s,
sï:(onderdenschuilnaam d'Almagro,
Brussel1843,3dedruk Berli
jn 1858)liet volgen, welk werk hem bi
jkeizer Nicolaasin
ongenadebracht;hijwerdnaarWjatka verbannen,doch kreeg latervergunninqom naar
Petersburg terug te keeren,waarh1
j nu het
saam stellen van een woordenboek van den
russischen adel(Russkajq z'
ptfp,
slpz
pzlt
p'l kniga,
4 dln., 1854- 57) ondernam ;hàjbegafzich
daaropnaar Pariis:op ziin ieschriftLarlritl
dzfr la Russie (Pari
js 1à60) werd hi
j voor
.

D olg'
orucki.
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levenslang uit Rusland verbannen;hi
j overl. psar (noordeli
jk Brazilië),Rufcapillus(Para17 Aug.1868 te Bern;zijne deels in hetrus- guay) zi
j
n
t
o
t
Zuid-Amerikabeperkt.
sisch, deels in het fransch geschreven werDoliehopoda.Insectengeslacht(Ortltoptera,
ken%, als De la gdf:,
sffp'î du szrwc/
g: en .
&@4,
:.
W: Locu8tariae) v/d groep der springende recht(18b1), La F,-ance dp'
l
/,
s lez'
/gïozl:bonapartiste vleugeligen, w elks soorten,tengere insecten

(Londen 1864) zi
jn vloeiend en elegantgeschreven,echteronbetrouwbaar;inzi
jnMlmoir:y (uitgegeven Genève 1867- 71)is vooral

'
d

'.
'!
i
;
l
lj
j
lp
,

de belichting,waarin vele openbare persoon-

li
jkheden verschi
jnen,interessant.
Dolgorueki,Dolgoroekij,tKatharinaMichailowna)vorstin Jurjewskaja,geb.1846,tweede
vrouw van Alexander 11 van Rusland, waarmee hi
j 31 Juli1880 huwde,behoortniettot
de in het vorig artikelbehandelde fam ilie;
na den dood des keizersging zi
j naar het
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buitenland, en gaf onder den schuilnaam
Victor Laferté Aleœandre IL dltailsïzlltfïf,
ss'
tt
r

DolzlcuopooA-soolt'
r.

nesus,1600 inw.;4Juni1821gevechttusschen
turken en grieken,dat een voor de laatsten
gunstig einde nam.
Bollehoeephalie,gr.,langhooldigheid,naam

meerendeels kleine,m etaalglanzende vliegen
met een rank lichaam en lange,dunne,dik-

intime et 84,mort (Bazel,Genève en met buitengewoon lange aanhangselen, in
grotten leven ;de bekendste soort is D.palLyon,1882)in het licht.
Dolhuizen.Gehucht Onder het dorp Oude- pata,in Frankri
jk, Dalmatië en op Sicilië,is
mirdum,gem.oaasterland,Friesland.
nietblind, en is geelachti: groen van kleur.
sc
rhi
peir
neihe
lando
t ude KyBoliana, Dholiana.Do
Doliehopodidae. lnsectenfamilie v/d orde
nuria, op het grieksche
Pelopon- der Tweevleugeligen, DI
stera, bevattende
wi
jlsgeelgekleurde pooten,waarvan op nog
zeeruiteenloopende

van den vorm van denmenschelijkenschedel,
bijwelke de grootste breedte-doorsnedeaanmerkeli
jk korter is dan de grootste lengte-

wijze verschillende

J.'.

.

<.

.

-

.

'

doorsnede,hoogstens echter 75 pct.daarvan
bedraagt; menschen m et dergell
gken schedel
noemt men dolichocephalen. M en heeft ook
brachycephalen en mesocephalen.
ehom
ipe
tus.
lns
ecu
tmo
enge
ac,
htv/dfami
deDol
r Sliu
ipwes
n,Ic
hne
nis
dlae
lie
m et buiten-

J.

2

p Jz

deelen met stekels
of haarborstels be-

Zet of gezwollen

zi
jn; de sprieten
bestaan uit d rie
,,'
i
leedjes;het snuitje
is kort,dik rolrond,
Dotacuopfs-soou'
r. zondervri
je onderk

kaken; eenigen bedienen zich daarvan om honingdauw vanbla-

den op

te

likken,anderen om kleineslakjes

te vangen, die dan worden uitgezogen;de
lange, dunne, rolronde larven leven in den
grond ofinvermolm endboomschors;in Nederland kom en soorten voor van de geslachten
D olickop'
us LATR.,Psilopus MEIG.,Porphyrops

MEtG.(Argyra M ACQ.
,).M edeter'
usME1G.,Cltryspfzf: MEtG.
Doliehos L. Plantengeslachtv/d fam.der
Leguminosen, afdeeling der Papilionaceeën,
met een 20-tal,meest in de warmere deelen
van Afrika, Azië en Australië inheemsche
,

j N

/

.

soorten; het zijn neerliggende,kruidachtige

gewassen of wel gewonden halfstruiken met
driedeeligebladen envioletteofwittebloesem ;
DoLIcHoMITUs-s00RT.
van meerdere soorten worden deboonachtige
gewoon langgesteeld achterli
jf;de typische zaden en peulen gegeten ; in Zuid-Europa
soort,een zwart-geelinsectbewoont,tropisch worden enkele soorten aangebouwd,a1s bv.
in ltalië de in Zuid-Amerika inheem sche D.
Am erika.

lf.
swordtin
Doliehonyx. Vogelgeslacht (Zangrogels, lubia; de oost-indische D.hï//pr'

ll:zlfïrpdfrd'
s, Icteni- zi@@in vaderland op grooteschaalgekweekt;de

.

dae),bevateen5-tal zaden dienen a1sveevoeder,dejongepeulen

als groente)
Doliehotle DlsM.Knaagdiergeslachtvan de
.a
*
familie der Carina, bevattende een aantal
*
eê
*'
r<.
*
haasachtige dieren m et hooge pooten,lange
ooren, korten staart. en naakte zolen. De
> e
mara, pampahaas of patagonische haas,D .
A
*0+
e
cftvpzlïctl W AGx., is 75 cM . lang,m et den
.p
5 cM. langen staart) 45 C.M . hoog, heeft
DoLlcHoxvx-sooRT. (Brazilië),Erythro- een saamgedrukten aan den snuit toegeM

p

%

.X

J

spreeuwen dernieuwe wereld :detypische soortisD .prïzirora,algem een in
Noord-Amerika en
Brazilië;de ondergeslachten Agelaiodes Fu scip ennis

Dolidae.
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spitsten kop, tamelijk sm alle,rechtopstaande korensoort M elampyrum tv w:zlqse, zie Melamooren, vier teenen aan de voor en drie Pyrtlm .
aan de achterpooten, met stevige nagels;
D olina.1)District van Qalicië)2498 km .
2,
het dier is van boven witgespikkeld bruin, 92,000 inw.,87 gem eenten,is verdeeld in de
aan de borst bruin.aan hals en onderzi
jde kantons Bolechow, Dolina en Rozniatöw.2)
wit; het dier komt voor sn Zuid-Ame- Hoofdpl. v/h district D., aan den weg van
rikar
,
jn van Patagoniè, Stryj naar Stanislau,8400 inw.
noo
devo
li
jor
k al in de woesti
tot 370, westel
ijk tot ter hoogte Dolinen, naam der ketel- oftrechtervormige verdiepingen,w elke aan de oppervlakte
van karstplateaux en van berghellingen dik-
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instorting van

onderaardsche holen,welke het water ln het
kalkgesteente vormde.
Doliolidae 8.Cyclomyariq.W eekdierfamilie

.' . j

**5

z'
uimten;zijzi
jn

y* :
'

Dolalcuor
ns-soou'
r.

van M endoza; het leeft gezellig in kleine

troepen bijeen: het voedt zich met gras,

ll
ea
bnotu
ewd
nwo
ertaeals
n,
me
bo
rkoms
elijk
ch
eorsc,ha
ed
nekaanrii
cnhte
hn
et
;
het schi
jnt zich een eigen hol te graven,

waarvan het echter dikwijls ver afdwaalt;
ook bewoonthetwelde holen der viscachas;
het w iJ*f.J*e werpt tweemaal per jaar twee
jongen.W egenshunwaakzaamheidenschuw-

h
eidzi
jnzijmoeili
jktejagen;menvermeestert
ze m eest door ze lang af te m atten ;om
hun pels, die t0tvloerkleedjes,dekensenz.
wordt verwerkt, wordt veel werk van hen
gemaaktlzijkomenveelvuldigindierentuinen
voor, zi
jn bestand tegen allerleiklimaat,en
telen in gevangenschap voort.De mara is de
eenige,levende soortv/h geslachtD.;fossiele
soorten zijn gevonden indetertiaireterreinen
van Argentimnë.
polidae.W eekdierfamilie (Mollusca,f'rpq
sp-

brancltia, Ctenobrancl
tia) v/d orde der Voorkieuwigen : de soorten onderscheiden zich
door een buitengewoon langesipho,een groo-

ten slurp en breeden,van zijdelingsche uit-

breidingen voorzienen voet; oogen kort gesteeld,scbelpinhetalgemeenbuikig gezwollen,
anet eenige korte: vlakke spiraalwindingen,

en een groote,wljde laatstewinding;mond
bi
j eenigen (geslacht Cassis LwM.)nauw en
lang,bi
j anderen(geslachtDolium LwM.)wijd;
een dekselontbreektbijdegeslachtenDolinm
en Cassidaria LAM.,maar is bijhetgeslacht
Ca88i8 aanwezig en achter aan den voet geplaatst.Vele soorten bereiken een aanmerke-

li
jke grootte, als b.v. Cassis cpzwlffc,Cassis
madagascariensis,C(
,y.
W,
sr'
ufq,welksvuurroode

m ond veelvuldig tot cameeë'
n wordtverwerkt

(allenbewoners v/d lndischen oceaan);in de
M iddell. zee komen slechts enkele vertegenwoordigers voor,als Dolium galea; overigens
behoort deze familie grootendeels in de tropischezeeënthuis.
Dol
ik,
naazmie vNo
anlium
de r
temul
ent
um,
;aaigrassoort Lolium
en van de zwart-

(Mollusca,Tunicata,Tltaliacea) v/d klasse der
M antel- of Huidzakdieren met slechtséén geslacht. geslacht Doliol'
um Q'
uov. GAIM.; de
soorten hiervan hebben,in den toestand van
geslachtsdieren,eene tonvorrriige gedaanteen

geli
jken op eenkleinvaatjc,vooralookdoor
de hoepelvormige spieren,die,ten getalevan
8,op regelmatige afstanden, het lichaam geheel olngorden.

De voorste e)l achterste lickaamsopemngen zljn zeer
wi
jd eu deeerstevan tlen Of twaalflolllesvoorzlen.De
llchaamsholte is door eene

daarin als tusschenschot
ultgespannen k1
-euSv ln twee afdeehngen,eene voorste
el1eene achterste,geschelden Dezekleuw lshetzijvlak

en heeftdanterweersztjde5spletenvoordendoorgangvan
het water (D M u1leri), ofztjlsachterwaartsknievormlg lngedeukten heeftterweerszjdeeen merkeljk
grooter getal van ademgaten,totmeerdan 40 toe(D.
de:1tlculatum) Tusschen den derden envierden
splergordel Is de centraalzenuwknoop geleren. ln de
achterste llchaanlsafdeellng llggen de spvsverterlngsorganell,het harten devooTttellngsklleTen, elgenlijke
bloedkanalen schtnen te ontbreken;de nauweruimte
tusschen het bultenste en binnenste omllulselvormteen
groote llloedslnus, overlgensbestaateen beurtellngsche
omkeeringderbloedbeweglng,evenals1)tjdeSalpen;de
elerstok ls een kleln rondaclltlg licllaam:dateen klein
getal eieren,hoogstenszes,en 1l1versclllllende ontwikkelingstoestanden, bevat; de langwez-pige,kolfvormige
zaadklier llgt naast den endostyl, beldevoorttehngs-

kllerenmonden dicht1)i
Jelkanderonderaan dellnkerzijdetusscllen denzesdenenzevendenspiergordel;eieren
en spermatozolden z(n ongeveer gelljktMd
'lg r'
àjp. De
grootte derD.lszee'
rgemngen wlsselt1)iJdeverschillende soorten van eenige mllllmeters tot hoogstens een
paarcentlmetez-s,lletlichaam lsvolkomendoorsclltnend.
ZlJ bewegen zlcll stootsgewts,doorplotselingesamentrekklllg der splergordels De meeste soorten ztjn tot
dusver u1t de M lddellandsche zee llekend, echterzi
er ook ln den Atlantlscllen oceaan en ln de Stilj
ln
e
Zuidzeewaargenomen Opmerkell
jkenveelsamengestelder
dan bl
j de Salpen isdevool'ttelingdezerdleren.Niet
enkel heeft hler teeltwissellng plaats,m aar meer dan
ééne generatle van voedsters volgt elkander op, en
bovendlen gaat daarmede nog eene gedaantewisseling

gefaard.Zeer dlkwerf zi
jn deverschlllendedaarin optredende vormen alsbtjzonderesoortenbeschreven,In

weerwll der vele en zorgvuldlge onderzoekingen(Krohn,
Gegenbaur, Kefersteln en Ehlers),lshet nog niet vol-

komen gelukt,al de aldusontstaande vormen geheelin
hunn'e verschlllende toestanden te volgen en onderling
aaneell te schakelen. Echter weet men er reeds genoeg
v
an ()nl erzich een tamelijklejul
stevoorstellingvan te
maken, dle, uitgaande van t
geslachtsdleren,en deze
als een generatle A aanmerkende, ln korte trekken
samengevat,()p het volgende neerkonlt

Ult(leeleren komen,vermoedeljkuadatdezebuiten
het moederltkllchaam geraaktztn,larven?welkedoor
het bezlt van een staartop dlevanAscldlengelilken;
daarblnnen vormt zich een D ollolum en een daarmede samenhangende blaas, welke laatsteallengs verdwtjnt,naar gelang het diertje grooter wordt,en de
verschlllende organen zich daaraan ontwikkelen.Is de
ontwikkeling voltoold,dan wordt (lelarvenhuid afgewo'rpen.Hetaldus door eenvoudige metamorphose ontstane
13oliolu m wordt echter nlet tot een geslaclltsther,
maar tot eene voedster ofJuistertot een grootvoedster,

Doljiu.

21.54 -

en kan als ettlk getteratie B wortletk aaldgedttltl I'let
heeft de algemeene gedaante van de generatle A,docll
9 splergordelsln plaats van t,;voortsls de kleuw vlak

Döllinwer.

1575 nOg de kerk van W-ester-Reide L
lletorn-

19de
euwwewe
rn
denverzwolgen; in de 18t
le en
gev
ineg)
rde

en heeft ter weerszljdeslecltts4adelngaten,terwljlziJ
weer belangri
jke stukken
bovendien later gelleel verdwljnt Daarentegelllseen herwonnen (Finsterwolder-, Reiderwolder-,
o
t
ol
i
t
hb
l
a
as
j
e
t
us
s
c
he
n
de
n
de
r
d
e
n
en
v
l
e
r
de
l
ï
s
p
l
e
r
ferkhoven polder);de D.is thans
gordel gelegen, en methet hartezaklestaat een roset- Johannes-l
vormlg orgaatlln verlland,dat zlch llulteltwaarts opent

en vermoedeltjk een secretle-orgaanls Aatlderugzijde,
op de ltoogte van den zevenden sptergordel,olttsprlngt
een klemstok,dleallengsde lengte ofdedubllelelengte

desllchaamsberelktenzlcltacltterwaartsvrijultstrekt.
Aan dielt klemstok ontstaan tloor knopvornzlng,zoowel
in zàjn middengedeeltealslangsdeztjden,nleuweindlvldu's van tweeerleivornl D1ewelkelangsdezàjden
Ontstaan,ellalseen generatle Cl aatttedulden,hellllen
eenelepel-ofbijna pantogelvormigegedaante,zeerversclllllend van dle der overlge generatlen,voorts eene
zeer wtd.
e voorste llchaanlsopenlng,maar daarentegen
geene cloacaal-openlng,zoodatzlch de aars rechtstreeks
buitenwaarts opentaan den z'ug Men kentde verdere
ontwikkellng dezer generatle C1 nlet Auders lshetmet
de indivldu's, Mrelke in llet mlddengedeelte van den

klemstok ultllotten(generatleC2) Elk (lezer indlvldtt's

groelt tot een volkomen D ollolum uit, tlat zlch
a
fscheidt en dan zeergeltktop degeslachtslndlvidtz's,
generatie A,alleen nlet dlt verschll,datdevoorttellngs-

20 km.lang en 6- 12 breed.
Dolle belen,een der namen van de nachtschadesoort Solanum zlïgrlfvl,zie Solanum.
Dolle kervel,een der namen van de nlantsoort Cicuta '
pïrpdtz, zie Oicuta; kleine 4PJI:
kerrel: een dernamen vandeplantsoortAethusa cynapium,de hondspeterselie;dolle keroel,
ook naam van deplantsoortConi'
tbm maculatum.
Dollfus, tcharles), Franscl
l schrijver en
philosoof, geb 27 Juli 1827 te M ûlhausen in
den Elzas,studeerdein derechten,waseenigen

tijd advokaat, schreef een reeks philos.geschriften, werd redacteur van de ,
:llevue
m oderneu. redigeerde 1857- 68 met Neftzer
de door hen beiden opgerichte y
,Revue ger-

maniquedt,en was 0oklangenti
jdmedewerker
v
a
n
,
j
Te
mp
s
i
d
;
v
a
n
z
i
j
n
i
n
b
o
e
k
vorm verschewaarvan het llegln nlet anderslsdand.esteel,waarmede
jn de voornaamste:Letde indlvldu's aan den klemstok der generatie B lleves- nen pennevruchten zi
tigd waren. Aan dezen nieuwen kieuwstok sprlzlten nu t
resw/zï/pypw/lëzf:.
s(1851),Essaid'
lfrlaphilosoe
indelijkwetlerom geslachtsdlerenult,geheelgelijk aan pki
e dpcïtxl: (1856), Rérélation et rlve'lateurs
de A-generatie.
(1858), Etudes ,
szf0- l'Allemagne(1864),De1@
Doliiu ofDolschi.Provincie van Rumenië, ptlfzfz.:ltumaine(1868);ConsidJrcfïpo
z
l.
ssur J'/Js
.en Klein-W alachije,6780 km2.groot,in1899: to'ire (1872), reraneke de Stx#pzcl (1872):
le Apzzlt:s deDffznwïzl(t876);laPlainteAvzzllfzl:
364.193 inw.,hoofdstad is Crajova.
Jàz.ph/l?46:(1893)enz.
Dolk, stalen steekwapen mettweesni
jder (1891),les.
of driekantig lemmet en scherpe punt.
Döllinger,(Ignaz) Daitsch ontleedkundige
klierenontbreken en datzich aandebuikzijde,tllsschen

den Cdell en 7den splergordel een kiemstok vormt,

Dolkruid, een der namen van de nachtschadesoort Solanum Alïgrzfzp,zie Solanum ;en
van het bilzenkruid, Hyoscyamus niger, zie
Hyoscyamus
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.
1885 te Karlsruhe,waar hijlangentàjdbibliotheearis was geweest;hi
j schreef:Flora des
Grpdy/lerzpgfzfzzî,
s Baden (3 dln., Karlsruhe
1855--62),enz

Dollar.Stad in het schqtsche graafschap
Clackmannan,9 km.n.n.o.van Alloa,aan den
voet der Ochilbergen, in 1901: 2041 inw.,
een gymnasium,bou'w vallen van het in 1645
door M ontrose verbrande Campbell-kasteelp

en physioloog,geb.24 M ei 1770 teBamberg,
wérd in 1803 hoogleeraar te W ûrzburg,ying

in 1826 naar Mûnchen over,waar hi
j 14Jan.
1841 stierf;hi
jschreef:G-rundrissder ylfzfrlekredesmenscbliokenQrganismus(1805),waarin
der natuurphilosophie van
hij een aanhanger
Schelling bli
jkt;verder Grundzûge der .#Agàologie der Axfvpfc/cîzfzw aea Zell- Auoczze,z and
)ber de1% Arw f
Blutsystems (Regensb.1842), Ue
ttnd die .l:tf:zffzfzl.g der rergleicltenden A natomie
'
(1814), Beitriigeyzfr EntwicklungsgescltichteA,
s
Gehirns (1814).Zijn eereplaats in de geschiedenis der wetenschap dankthijminderaan
zi
jn eigen onderzoekingen, dan aan de vorming van ziine leerlingen;in ditopzichtwas
hi
ide gronlleggervandeDuitscheschoolom*#

vlasspinneràj.bleekerij,kolengroeven.
Dollar, 2 April1792 bi
jdewetvastgestelde trent de ontwikkeling der organischewezens.
munteenheid der Vereenigde Staten van N.Döllinger,(Johann JosephIgnazvon)zoon
Amerika;hetvoorD.gebruikelijketeekenis van den vorige, r.-kath.theoloog en histori$;de zilveren D.dieoorspronkeiijkunit,een- kus,geb.28 Febr.1799teBamberg,studeerde
heid,heeten zou = 100 cents o? nagenoeg
te W ûrzburg en
f250;de naam mill voor 1/1(ym D.is nimin zi
jn geboorte-*
m ers in algemeen gebruik gekom en ;'m en
plaats, werd in
A vx
u dx
i1
êkt
'
*
<nq% N
V
1822 tot priester
heeftzilverstukken van 1,
/2,1/4.1/1:)(dimege9
' AA
r,
,
@1sze.wxa7.v4.4.zz @y + w.qçj
,
s.
heeten) en 11w D.,koperen van 1 en 3 cent,
u
z
gewijd en totka.
$h
%, *' >u1
;. >. TI
k
pelaan der parogoudenvan 1,21/2,5,10 en 20 D.;1 dollarx
k
s
d
'
G
v
s
chie M arktscheincent isongeveer21/2 cent nederl.Dezilveren
W+
t
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< r.
5
J
feld benoemd,in
dollar weegt 412/2 grains (t grainsis het
a#Lx<h
k
<*
Aa1823 leeraar aan
l/>j
œ van een pound avoirdugoids en 1/7560
x
%à
*
%
v
@
h':t
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-$*%
>@e'
het lyceum te
pound troy),nl.3711/4grains zilver en 41.
1/4
1
#
'

.
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.

grains alliage;gouden dollars worden tegenwoordig niet meer geslagen ;in Canadaisde
D.alleen in papier geld vertegenwoordigd.

Dollard. Mondingsboezem v/d Eems tus-

schen de nederl.prov.Groningen endeprui-

sische prov.Hanpover,ontstondbijdenzwaren
vloed van kerstdag 1277, waarbij385 km.2
vruchtbaar land en een 50-tal dorpen en
later n0g gedurig nieuwe stukken land (in
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Aschafenburg en
in 1826 professor
in de kerkgeschiedenis en in

hetkerkelijkrecht

aan de universiteit te M ùnchen;
JoH.J.1.voN DöLLINGER. i
n 1847 werd hij
proostvanhetstift

Döllinger.
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St.Cajetan, in 1849 weer hoogleeraar te
Mtinchen en in 1868 lid voor het leven van
den ràjksraad; in 1835 buitengewoon en in
1843 gewoon 1id van de academie derwetenschappeà geworden,washi
j van deze instelling sinds 1873 president; bi
j overl.10 Jan.

löllinger.

scheen zi
jnPabstfabeln#t
> Mittelalters (Mûnch.
1863, 2de druk, bezorgd door J. Friedrich,
Stuttg 1890,waarin h!Jveletraditiën aanvalt.
Bi
j de beroeping van het Vatikaansche concilie, ter behandeling van het dogma der

J!auseli
jke onfeilbaarheid,behoorde D.totde
1800.ln de eerste helftzi
jnslevenseenvurig lverigste onder de duitsche theologen die de
stri#.Fider voor de m acht der kerk tegenover afkondiging van dit dogma zochten te voor-

den staat,door zi
jn behandeling dergeschiedenis ten voorbeeld dermoderneultramontane
geschiedbescl
zri
jving, behoorde hij later tot
de voorstanders van een vrijzinnig katholicisme. ln ultramontanen geestnam hijdeel
aan de geschillen omtrent de gemengle l1uweli
jken (1838),in zake denknievalderprot.
beiersche soldaten bi
jdegodsdienstoefeningen
te velde (1843),en sinds1845 alsafgevaardigde der universiteit aan de verhandelingen

komen:reeds te voren had hi
j in hetonder
medewerking van zi
jn ambtgenootHuberen
onder den schuilnaam Janus uitgegevenboek
Der Papst '
lfzèts das Konzil (Leipz.1869) de
onhoudbaarheid van genoemd dogma zoeken
aan te toonen;gedurende deberaadslagingen

van hetconcilie plaatstehi
jindeteAugsburg
verschi
jnende?,AllgemeinenZeitung''eenreeks
Römiscken Briefe wpgzl Kbnzil (in boekvorm
verscllenen te Leipz. 1870) waari
n hi
j de
denkbeelden der oppositie uiteenzette;verder deed hij den leden v/h concilie een
geschrift,getiteldErultigungen JïfrdieAïdc/ll/'
:
des ffbszï/ïzfzzl,
sl
iber dieFrage der rlzà/:/l/àtlz'-

der beiersche kamer Bi
j de sluiting der
Montez-oproer '
tzie Beieren, geschiedenis),
werd hem zijn emeritaatqegeven,enverloor
hij zoodoende zi
jn zetelin dekamer:koning keit, in het duitsch en fransch, toekom en ;
Maximiliaan 11 herstelde hem echter in 1849 einde Aug.presideerde hi
jteNeurenbergeen
weer in zijn ambt.AlslidvanhetFrankforter congresvan r.-kath.geleerden,wierverklaring
parlement(1848- 49)behoordehijtotdehoofd- tegen de beslissing van hetconcilieden stoot
leitlers van de r.-kath. fractie, die er,met gaftot de oud-katholieke beweging; op zi
jn
het O0g 0p de veranderde omstandigheden, openl
i
jke weigering (28 Mrt.1871),om zich
reefde de kerk een zoo ver mogeli
naar st
jk te onderwerpen,werd hi
j.door den aartsbis-

hoogeschool te M flnchen wegens het Lola-

gaande onafhankelij
'kheid van den staat en schop van M ùnchen-Freising geëxcom muonbeperktezelfstandigheidinderegelingharer niceerd; de universiteit van Mûnchen
inwendige aangelegenheden te verschaien. koos hem echter met bi
jna algemeene

OnderD.'sgeschriften van zijneersteperiode
zi
jn te noemen :Die leltre 'ppzlder Euckaristie
in den ersten dreiJ'
tz/zr/lzrzltf6rfds(Mainz,1826),
Gescldehte #6A-cltristl.Kirche (een nieuwe be-

stemmen tot rector magnijcus en die te

M arburg,te Oxford en te Edinburg schonken
hem den titelvaneere-doctor.H oewelm etde

partijder oud-katholieken sympathiseerende,

werking van Hortigs ,
qllandbuch derKirchen- wei
gerde hi
j echter mede te wgrken aan de
geschichte'', welk werk ook door hem vol- totstandkoming van een schismatieke kerk
tooid werd,1833- 351,Leltrbuek der Kircken- en scheidde zich spoedig van de beweging

geschichte(dlIenlI,eersteafdeeling,Regensb. af.Opzien baarden zijn Vortrögeûberdie#rw1836-38, 2de druk 1843), Die Jl/brzplfïpzl, derrereinigItng del'christl Xïrc/lep,, in 1872 te
ikre ïzlzlàr: Entlricklung '
1/zl# ikre W irkungen

im Umfange des ll
,
ffh. Bekenntnhses (3 dln.,
Regensb.1846- 48),Lutker,4neSkizze(Frgiburg 1851,herdrukt1890).De evolutieinzljn
kerkelijk-politieke overtuiging voltrok zichin

de tijlsruimte tusschen z'
ljn reis naar Rome
(1857) en het Vatikaansche concilie;reeds
in 1861 hield hàjte Munchen,in Odeon?twee
voordrachten,waarin hi
j de mogelijkheldvan
opheffng van dewereldl.machtdespausen en
degevolgen daarvanvoordekerk besprak'bij
wijze7anprotestverlietdepaus.nuntiusdaarbij
de zaal; zijn bestrijders diende hi
j van antwoord in Kirche'
If/ld Kirchen,Jatl
ysff'
lfzzlund
X/rc/f:zlyfctïf (Mûnchen,1861),in welk werk
hi
#
jbovsndien nogmaals metzijn vollekracht

M ûnchen gehouden, als boek eerst in hetengelsch verschenen, onder den titel: Lectures
o?>.tke relfzlït
?zl of C/èl:rched,Lond,1872,in

1888 ook in het duitsch); in 1874 en 1875
beriep en leidde hi
j te Bonn meerdere conferentiën ten behoeve eener unie der oudkatholiekenmetdeanglikaanscheenoostersche
kerken,die we1tot toenadering leidden,doch
geen positieve resultaten opleverden. Van

zijn geschriften zijn alsstreng-wetenschappelijk te noemen: nllispolytus und Ak/lïdfttd,
oke
r dieröm.Kivchein der ersten Ht
ilftedes3.
Jahrlt.''(Regensb.1835) nHeidentum /,
1zl4 Judentum. Jrpr/lffll: zvr Gescldchte de8 Chri8ten-

fzfel: (1587), tcltri8tent'
ttm '
?
,
fzltfKirekeïzlder
ZeitderGr'
lfzlt
f/dg?4ov''(1860- 1868),Sammlung

tegen het protestantisme te velde trok, en wps Urkunden zur Geschickte des K onzils '
ppzl
overigens trachtte aantetoonen datdewereld- Trient',(d1.1: ,:UngedruckteBerichteund Ta-

lijkemacht van den pausgeen noodzakelijke #
p
.
':ôccApr'', Nördl. 1876), Beitröge zlfr povoorwaarde is voor het gedi
jen der kerk; litischen, kirchlicken '?.fzl: Kulturgeschichte der
heftiger nog werd hj aangevallen toen hijin Jpfzf:zè 6 .
TcArA.''(3 dln..Regensb.1862-82):
1863 metHaneberg ie Mùnc
' hen een congres Die Selbstbiographie de8 Kardinals Bellarmin'
van r.-kath. geleerden beriep,als voorzitter (met Reusch, Bonn 1887),AkademischeBoreen rede hield over Vergangenkeit '
lfstfGegen- frlge''(dl.1 en 2,Nördl.1888;d1.3,bezorgd
Irart der katk. TA:p/p,W: (
V
,erleden en heden door Lossen Mûnch.189t),t
,GeschiohtederJfpderr.-kath.godgeleerdheid,in druk verschenen ralstreitigkeiten ï>l der A'Jvl-:tI/A. Kircke y:ïf
Regensb. 1863), en daari; nadrukkeli
jk een dem 16.Jakrk , mit Beitrtigen zur Geschîkhte
meer grondig wetenschappeli
jke vormingvan '
d
,
Is# Cltarakteristik tf6.
: Jezuitenordens'' (mit
den r.-kath.clerusvorderde;kortdaarop ver- Reusch 2 dln., Nördl. 1889), nBeitröge zur

D ollmann.
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Sektengeschichte de8ésffffplc/féry'' (
2 dln.Mûnch.

1890).Na zi
jn doodverscheen nog :tKleinere
Sc/lrï/f:zl'' (uitgegeven door Reusch. Stuttg.
1890),,,Da8Jkysffzfzzl.Neubearbeitungrl
m J'
tzzlzfd,
Der Juysfund das Konzil,(in opdrachtvan
den schri
jver doorJ.Friedrich,Mûnch.1892).
Dollmann.(Georg van)Duitschbouwmees-

r777

Dolo.
-.---
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27èè

Dolmen.(Keltisch, van daul of dol, tafel,
disch,en men,steen)steentafels,groote,met

reusachtige, onbehouwen steenblokken aan-

gelegde monumenten uit den voortijd; de D.

bestaan meest uit een grooten platten steen,
horizontaal neergelegd op 6, 8, 10, 20 of
meer andere steenen, die tezamen ongeveer
ter,geb. 21 Oct. 1830 te Ansbach, overl.31 een langwerpig vierkant vormen;behalve in
Maart 1895 te M tinchen,leerling van Klenze, de door de Kelten bewoonde landen worden
bouwde a1s beiersch hofarchitect meerdere dergel
ijke monumenten ook in Syrië,Algerië,
Indië, Japan enz. aangetrofen; men veroakasteelen,l
ustverbli
jven,kaqellen enz.
monumenten
Döllnitz.Dorp in den kreltsSaalv/hpruis. derstelt dat het zooveel a1s graf
;
regeeringsdistrict Merseburg,1720 inw.
van vorsten enz.zijn; gewoonlilk werden in

Dollond.(John)Opticien,geb.10Juni1706 de D.overblijfselen van meerdere mensche-

te Londen,van fransche afkomst,voorzag als l
ijkegeraamten,somsvanduizendenygevonden,
weverin zijn onderhoud, hield zich, onder meest in hurkende of kromliggende houding

zeer ongunstige stoYeli
jke omstandigheden,bovendien met optica en sterrenkunde
bezig;metzi
jn oudsten zoonPeter,arbeidde
hij langen ti
jd aan de verbetering van den
dioptischenverreki
jker;naallerleiproefnemin-

bijgezet,dikwi
jls van allerleigereedschappen
en wapens, als bijlen, lanspunten, dolken,
messen enz.vanvuursteen,doorboordehamers
van graniet,diorietenz.,en ook dikwijlsvan
allerleiversierselenvoorzien,gewoonli
jkpaar-

gen in 1757 en 1758,waartoe men de onder- len van barnsteen,totsnoeren aaneengeregen,
zoekingenvanKlingenstiernaaanleiding gaven, en om den hals gedaan, ook weldoorboorde
ontdekte hi
j de ongeli
jke verstrooiingderge- dierentanden: verder bevatten de D.allerlei
kleurde lichtstralen in verschillendebrekende vaatwerken, ten deele zeer ruw, ten deele

middelen;hi
j besloothieruittotdemogelijk- ook van grootekllnstvaardigheid getuigende;
heid Om kijkerste vervaardigen diede beel- voorwerpen van brons en llzer kom en mede
den zonder de zoostorende gekleurde randen
geven (achromatische ki
jker),en toonde nog
''% ..
, ,
@.: '
re

in 1757 aan,dat men, door op-elkander-legging van tw ee lenzen,waarvan de een dubbel
bolvormig en uit kroonglas saamgesteld, en
de andere holbolvormig en uit Qintglas bestaande een genoegzaam z.g. achromatische
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lens verkreeg; door hetKoninklàik Genootê>
e
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. h
0.
schap te Londen w erd hem de Copley-meI +.
+ -pe
e'
.ë.m$ N.*e
% 4*'t#$*k%*p$ **+X*#t
>4 Z*Y'
* <
daille toegekend;hi
j overl.30 Nov.1761.
Zijn zoon Peter D.,geb.24 Febr.1731,
overl.2 Juli1820,die metzi
jnbroederJohn
DOLMEN.
(overl.6 Nov.1804)aan hethoofd stondvan
een door hem opgerichte optische instelling,
vulde de ontdekking zijns vaders aan, en voor,echter alleen in D.van laterdagteekeschreef:Accountof thetfïdcpw:rg of refracting ning, vermoedelijk nabootsingen (loorlatere
telescopes(Lond 1789).
. volken. In noordelijk Europa werden deD.
George D.,neef van devorige,geb.25Jan. voor den ti
jd dereigenli
jke bronscultuuren
1775,overl. 13 M ei 1852, maakte zich even- van de kunst der Kelten en Germanen opgezoo als bekw aam opticien en tevens als ver- bouwd. Bi
j de groote verbreiding der D.
vaardiger van uitmuntende chronometers be- (
zuidelijk Zweden, Denemarken, westeli
jk
jk, Afrika, Klein-Azië,
kend; hi
j schreef ook vele verhandelingen Duitschland, Frankri
voor de y,philosophicalTransactions''en voor Indië)is de vroegeraangehangenmeeningdat
de ,:Memoirs''v/h. Londensch Sterrenkundig zijvan een enkelvolk afkomstig zijn,geheel
-

,

verlaten.
Genootschap.
Dolm etseh of Dolmetscher,duitsch,tolk.
Dolm a-Bagdsehe. Voorstad van Konstantinopel,aan den europeeschen oever van den
Dolnja Tuzla. 1)Districtvan Bosnië,zie
Bosporus, 212 km. van Galata,tusschen Ka- al
daar,isverdeeld in de 10 kantonsBjelina)

batasj en Beschik-Tasj,bevateen weelderig Brcka,Dolnia Tuzla (58.860 inw.),Gracanica,
pal
sult
ea
in
s van den sultan, in 1850- 55 Onder Gradacac,Vl
adanj, Srebrenica,Zwornik.2)
Abdul-Medjid door diens architect Hoofdpl. van het district en het kanton D.,
Agop Bey Ballian gebouwd, een grotesk aan de Zal
a, zi
jrivier van de Spreca,zetel
m arm erbouwwerk met schoonen toren, en van een grieksch-oosterschenbisschop,11.* 0
jkehandel
aan de landzijden door tuinen omringd en inw.,meestmohamedanen,belangri
geheel door een hoogen muur omgeven;in in vee en in allerleiproducten;i
ndenabi
jheid
de vermaarde groote troonzaalwerd in 1877 groote zoutziederi
jen;gedurende debezetting
het turksche parlem ent geopend.
van Bosnië door Oostenri
jk had op 9 Aug.
j
Dolm an,turksch,oorspronkeli
jk een klee- 1878 bijD.eenverwoedgevechtplaats,waarbi
dingstuk van dehongaarschenationaledracht, de Oostenri
jkers het veld behielden;echter
een kort opperkleed met mouwen, later een moesten de l
aatstgenoemden bi
j een nieuwen
stuk der uitrusting van naarhongaarsch m odel aanval der anderen kortdaarop terugtrekken.
ingerichtte hussaren-regimenten;laterhieren
D@l@.Hoofdstad van hetdistrictD.(335*
daar door de atilla vervangen.
il15!r.) der ital.Prov.Venetië,31 km.W.Van

Dol@.
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Dolores.

Venetië,aan de li
jn Padua- venetië van het Dolomieu) of Litterkalk, naam van een geAdriatische spoorwegnet,6400 inw.
steente en ook van de delfstof, waaruit dit
Dolo. Landschap aan de westkust van in zi
jn normale gesteldheid bestaat.De delfCelebes,indestreek diemetdennaamKajeli stof dolomiet kristalliseert tetratoëdrischwordt aangeduid en behoorende tot hetgou- he
xa
na
,nc
sn
ch ki
t een natuurli
dub
bgo
elc
aral
bo
ahemi
at va
aslkhe
en
jk
vernement Celebes en onderhoorigheden;het
magnesia van

bestaat uit twee onderling onafhankeli
jke de formuleCaMMC206;hetsoortelijkgewicht
deelen: D.-rindaoe en D.-kaleké;in 1891 be- bedraagt2.872.op betoog is hetD weinig
willigde D.-rindaoe,dat ondereenzelfstandig

of niet van kalksteen,hetlouter uit koolzure

bestuur staat,in eencontract,waarbi
jdesou- kalk bestaande aggregaat van kalkspaatvereiniteit van Nederland erkend werd.
Dolok of Si Pirok, landschap in de residentie Tapanoeli, afdeeling Mandeling en
Angkola, Sumatra.
Dolom ieu. (Déodat Guy Sylvain Tancrède
Gratet de) Fransch geoloog en mineraloog,
Feb.24 Juni1750,

zn Dauphiné (gem.
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Dolom ieu, depart.
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de orde der Malteser ridders0Pgen0-

men doorliep zi
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doodde o? l8-jarigen leefttd in een
duel een zi
gner kam eraden, werd des
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individuen,te onderscheiden;hetisietsharder
en zwaarder dan kalksteen. Het gesteente
dolomiet, dat normaal uit 54,35 O/ocalcium
en 45,65 0/: magnesium-carbonaat is samengesteld, vormt allerlei varieteiten en treedt

eenerzijdsreeds in het gebied van den ouden
kristallijnen schiefer,anderzi
jdsin alle sedi-

mentaire formaties van elken ouderdom 0P,
vooral l
de
ndi
opper-dyas, den
*n hetjudreavon
,ve,elv
ul
g
trias en den
als geweldige,

holenri
jke rotsvormen met gebroken, ruïneachtige conturen (omgeving van Altenstein
en Liebenstein in Thûringen, van Muggendorf en Streitberg,in hetFassa-enAm pezzo-

da1in Zuid-Tirol-Dolomiet-Alpen) Vermoedeli
jk heeft men in vele dezer vormingen

voormalige koraalriien te zien.Andere dolo-

mi
etenwaren oorspronkelijk gewoon kalkgesteente, dat door toevoer van een oplossing

van dubbelkoolzuremagnesiaeeneverandering
Ondergingen of welontstonden uitzwak m agnesiahoudend kalkgesteente,in hetwelk door
echter v/d grootmieester gratie,ver-D .G.s.T.G.oEDoluoMlEu. atmospherisch, koolzuurhoudend water het
l
et de OrdeOm zich
kalk carbonaat ten deele werd uitgeloogd,
aan de wetenschap te wi
jden,bezochtaller- zoodat het magnesiumcarbonaat aanmerkeeerstden Etna,den Vesuvius,deApenni
jnen, lijk versterktwerd.Tusschen de dolomieten
de Liparischeeilanden enOalabrië,publiceerde en den kalksteen wordt een gesteente gein 1784 een studie over de aardbevingen,gaf rangschikt, dat minder magnesia en meer
in 1789,naarFrankri
jk teruggekeerd,meer- kalk bevat en dolomitischen kalksteen wordt
dere memories over het het basalt en over geheeten; bruinspaat heet een dolomiet lnet
..

y%
.d
/t .
k'
e $
z
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'
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een kalksteengroep(sinds dolomietgeheeten)
in hetlicht,bestudeerde inMidden-Frankrijk
het verband tusschen de aardbevingen en de
vulkanische verschijnselen en vergezelde 0ok
de egyptische expeditie van Bonaparte, die
zijn gemakkelijke verovering vanMaltagrootendeels aan de tusschenkomstvan D.dankte;
na een verbli
jfvan twee jareninEgyptenaar
Frankri
jk terugkeerende,werd het schip dat

een gehalte van koolzure i
jzer-oxydul,waardoor hetbi
j de verweering bruin wordt gekleurd;het schi
jntvooralin ertsgangen zeer
sterk verbreid te zi
jn.

D olon-nor of Lamamiao. Stad in het Z.O.
van M ongolië,in het gebied der KeschiktenM ongolen,onder 42G 16'6' N.B.en 1160 19'
0.L.v. Gr., 1220 meter boven zeeniveau,
244 km.n.van Peking, is gelegen op een
hem overbrachtdooreen storm naardegolfvan zandige hoogvlakte, heeft omstreeks 30.000

Tarentegedreven,waarD.kri
jgsgevanlen werd inw.en is een belangrijke stapelplaats van
gemaakt,en alsMalteserridder aan dejuris- oosteliik Mongolië;een handelsweg verbindt

dictie der orde werd overgelaten: hoewel D.m et Chaïlar dat 8- 900 km. n.n.o. ligt;

van fransche zi
jde krachtig opzijninvri
jheidstelling werd aangedrongen,volgdedezeeerst
Maart 1801na den slag van Marenzo tijdens
zijn harde gevangenschap schreef hi
j met
lampzwarten een houten peneenzijnerbeste
werken:Philosopltiezpïzllrtxloykzfe,1atin1802

de chineezen drijven hierruilhandelingraan,

werd gedrukt; in Frankrilk teruggekeerd

stad bestaat uit twee groote kloosters met

tabak,wapens,sieraden enz tegenm ongoolsch
rundvee, paarden enz.; D. is beroemd om

zi
jn metaalgieteri
jen,dieongeveer alle buddhistische landen van afgodsbeelden,klokkeù
enz. voorzien. Het mongoolsche deel 2er

aanvaardde hi
j den leerstoeldie sinds Dau- 2000 lamas ofpriesters.
benton'sdood (1799)vacantwas geblevenen Boloo,stad zie Bornu.
die inmiddels aan D. opgedragen was;hij Dolor,lat.,meervoud dolores,smart,pi
jn;
overl. echter kort daarop,26 Nov. 180t,na dolores #artus ofparturi
entium :barensweeën;
een nieuwe excursie naar het Alpenstelsel, dol
ore,ltal-,smart;cps dolore,smarteli
jk.
ziin hoofdwerken zijn:Voyagetlvz 2le8fzl
rptv1
* Dolores.1) Stad in de spaansche prov.
(ï783), Mémoire.
s?g0-les Jîe.
sPonces etIe:pro- Alicante, in het midden van een door de
4'
lfïf,
srolcaniqnestf:l'Etna(f788),Dernçerroyage Segura besproeide vlakte,2600 inw.,hoofdpl.
van een partido met 31.
000 inw.2) Stad in
tstxzl.
s 1e.
9Alpes (t802).
Dolomiet(aaar den franschen mineraloog de argentijnsche prov.Buenos-Ayres,metde

Dolsehi.
24(
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stad Buenos-Ayres en met de kust dooreen spoorl
ijn Budapest-Fûnfkirchen,bestaat uit
spoorweg verbonden 15.
000 inw.; is hoofd- de twee gemeenten 0ud-D. met 3300 magyplaatsvan een district met 20.000 inw.3) aarsche en Nieuw-D.m et 4000 magyaarsche
Dolores de Hidalgo, stad in Mexico,staat inw .;tabaksbouw.
Guanajuato,7500 inw.;in 1810 brak hier de D om brow ka. Twee dorpen in het Pruis.
opstand tegen Spanje uit.4)DoloresofSan regeeringsdistrict Oppeln, aan de lijn BresSalvador, stad in Uruguay, departement So- lau- sosnowice; Grosz-b.,in den kreitsBeuriano,aan de arroyo de San Salvador, een then,6 km. o. van Beuthen,heeft 2860inw ;
zijriviervan de Uruguay,8000inw ,veeteelt. galmeigroeven :Klein-b ,in denkreitsKatto5)County ofdistrict v/d noord-amerik. staat witz,2 km. n.w. van Schoppinitz, aan de

Colorado, 1000 r.
)
! eng. mi
jlen groot; 1500 Brinitza, nabi
j de russische grens heeft
6450 inw.,lood- en zinksmelteri
j.
Dombrowski,(Jaroslaw)poolsch offcier,
Dolsehi,zieDoljiu.
D olusk' een aan het rom einsche recht ont- geb 1838 teJitomirin Volhynië, trad inrusleende ultdrukking voorbewuste,moedwillige, sischen kri
jgsdienst,deserteerde1860,maakte
opzettelijke aanranding van andererrechten. Garibaldi's tocht tegen Rome mede, nam
Dolzig,1)Stad in den kreitsSchrimm v/h deel aan den poolschen opstand van 1863,
werdtotdwangarbeidveroordeeld,wisttijdens
lr
cu
hi
rsi.
mm
reg,iener
ingna
sdbilsit
riicdtva
Ponse
,1
3tnk
lnl.
z.rvean,
n zi
de
he
en
en
at
ta
me
jn overbrenging naar Siberiëteontsnappen,
in 1900:1696 inw.;stijfselfabrieken,spiritus- en kwam in 1865 te Pari
js;hier werd hi
jin
branderi
jen.2)Dorp in den kreits Sorau v/h 1870 door minister Cousin-M ontauban met
pruis.reg.-district Frankfurt,490 inw.
het bi@#ieenbrengen van een poolsch legioen
D.@ .X .,romeinsche tempelinscriptie, af- belast;zelf werd hi
j doorde insluiting van
korting voor Deo optimo Maxirao,den hoog- Pari
js verhinderd aandenstri
jddeeltenemen:
hi
j sloot zich in Maartdadelijk bijde revosten god (nl.Jupiter)gewi
jd.
Dom (ecclesia cathedralis,ecclesiamajor), lutie aan en voerde 7 Aprilbeveloverdebj
noemt men gewoonli
jk de hoofdkerk vaneen Asnières opgestelde strijdkrachten; 10 April
diocees, die door grootte en pracht uitmunt. bezette hi
j dit dorp en hield er zich t0t20
Dom , portugeesche titel,zie Don.
Aprilstaande;6 MeikreeghijhetLevelover
D om a,gn,huis.
de verdediging van de westzi
jde van Parijs,
en 9 Mei het opperbevel over de geheel
e
Dom anium ,J
.
at.,domein.
Domart of D -ell-ponthieu. Hoofdpl.v/h communistische krijgsmacht; in den strjd
kanton D.(22 gem..14./00inw--),v/h fransche m et de regeeringstroepen viel hij 27 Alei,
dept. Somm e,90 km .van Doullens,1180 inw. op de barrikade van boulevard Ornano-rue
llomat,Jean)ofDaumat Fransch rechts- Myrrha.
Dom brow ski. (
geleerde,geb. te Clermont, 1625, overl. te
Johan Hendrik) Poolsch
Pari
js,1696;hoofdwerk:Les loiscivilestst
zzl.
s Feneraal,geb.29 Aug. 1755 te Pierszou'ice
ln Krakau,ging in 1792uitden keursaksiscllen
leur ordrenaturel(Pari
js,1689- 94).
Domb. Dorp in den kreits Kattowitz v/h in poolschen dienst over en maakte onder
pruis.regeeringsdistrictoppeln,2km.n.w.van Stanislaus Poniatowski den veldtocht tegen
jzich bi
jt
len
Kattowitz,8150 inw.;in de omgeving i
jzer- Rusland mede;in 1794 sloot hi
opstand onder Kosciuszko aan ;na diens neen kolenmi
jnen.
Dom basle.Gem eente in hetlransche dept. derlaag ging hij naar Bonaparte in Italië,
M eurthe-et-M oselle, 16 km,van Nancy,aan waar hi
j een poolsch legioen bi
jeenbracht;
de Sanon, 5300 inw ;haven aan hat kanaal met den vrede van Lunéville (9 Febr.1801)
Marne-Rijn;allerleiindustrie,zoutmijnen,enz. eindigde zijn militairewerkzaamheidinltalië;
Dombasle. (Christophe Joseph Alexandre in 1802 trad hijals divisie-generaalindieit
r Cisalpi
jnsche republiek,later in dien des
Mathieu de)Fransch agronoom,geb 26Febr. de
1777 te Nancy, overl. aldaar 27 Dec. 1843) konings van Napels,in 1606 weer in franschreef:Descrl
'pfïpzl: des Alpz
lfrpt
xu:
r instruments schen dienst,waari
n hi
j zich voorts bi
j vele
d'agriculture naar hetduitschvanThaer (Par. gelegenheden onderscheidde en aanlethoofd
1822).Calendrier du :pAleultirateur (1821 10e van het poolsche contingent der legers van
druk 1860))Economiepolitiqueettwrïcp/:(1861) fNapoléon meerdere Lelangrijkeoverwinningen
La richesseducultirate%tr(Brussel1862),D-aite bevocht,daarbi
j steeds vasthoudende aan de
ts'cwrïczfffCfr: (4 dln.,Par.1861.
- 64),Annales hoop te eeniger tijd mede te kunnen werken
jkheid van
agrl'
cp/6.
sdeApz
pïll:(9 dln.. 1824-32en1861): aan het herstel èer onafhankeli
Zie Bécus.M atkieu
' de.
D . sa rie et .
9:.
: œ'
ttvres zi
jn vaderland;na Napoléon's abdicatie ging
hijnaar Polen terug, aanvaardde van .&lex(Nancy,1874).
Dolnbes.Landschap in oosteli
jkFrankrijk, ander 1 een benoeming tot generaal der
thans deel v/h dept. Ain en ongeveer het kavalerie en tot senator-woiwode der poolinw.,hoofdpl.Rico.

'

arrondissem ent Trévoux omvattend,vochtig, sche landstenden, trok zich echter in 1816
ongezond, dun bevolkt; D. behoorde in de uit het openbare leven terug en overl.6Juni
llde en 12de eeuw aan de m achtige heeren 1818 op het landgoed te W ina-Gora.
van Baugé, kwam daarna aan de baronnie
Dombrowski, (Raoul van) neefvan den
Beaujeu (Beaujolois),en in 1527 aan Frank- vorige, geb. 3 Juni 1833 te Praag,diende

rijk,waarmee het in 1762 voor goed ver- eenigen tijd in het oostenr. leger, nam in
1856 als luitenant ontslag, doorliep een cureenigd werd.
Dom bovar. Groot-gemeente en ,hoofdpl. SIS in de landbouwwetenschappen, en 5+eS-

jn landgoev/h districtI).(65.300 nw.)v/h hongaarsche tigde zich na eenige reizen op zi
komitaat Tolna,aan de Kaposriyieren aan de dp/
.e
h Bphemen; in 1877 ging hij naar
#n,i

Dom burg.
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Ilom ela Xieuw enhuis.
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W eenen en Lekleedde van 1887- 03 een be- in Nederland een deel der staatsdom einen

trekking bi
j den hofjachtdienst;hijschreef: aan de kroon in vruchtgebruik afgestaan,

H al.mvolle Lieder zfzltf Itarmlose Gic/zàlzzl waarorzl deze kroondom einen worden geqanonym, Praag 1862), Die U'
zq
prpt
dzfc/ïpkî'
ttnd noemd.
f/ltdz
lfy/zv'
: gegenilber, den Fprtf:'z
'
zf
owpzl llnserer
Dom ela ëieuw enhuis. (
FerdinandJacob)

Zeit (2e druk 1871),D@8Reh..
E'
ïzlmonogra#/l2
'
d0/?60'Beik@g zz
/r Jqgdzoologie ('
W eenen
1876),Dq8 Edelwild (1878),Del.F'
lfc/l:(t883),
Splitter (1884),Leltr-'
lfzl#fftzzl#èzfc/lJ#rBel-uf8ia-ger (2e druk 1888), Cronik der Jagdbeute,
Waldbrerier (Lpz.1885),Der Wildpa'
rk(W eenen 1835)DieGeweiltbildungder:'
lfrpy?.Hirscltarten: (1885) Das Wildern (1894), Kulturdc/llffz und Tf'
rï/4&g: (t886). ln 1886 aanvaardde hi
j de redactie van de Allgemeine
Encyklopt
idie der pgstzzzlf:o/ Forst- '
l
fzl: Jagd'
lf
gïy,
sczlyc/ltx/'
f:s,verder schreefhi
j voor Handhuc/l der Fpr.
sfv/ïy,
%syc/ltx// (Tûb. 1888) de
afdeeling Jagd.Hi
j overl.3 Sept.1896.
Dom burg. Gemeente op het Zeeuwsche
eiland W alcheren(arrond.en kanton Middelburg), Omgeven door de gelneenten Oostka.

pelle,Aagtekerke,M eliskerke,Zoutelande en
W estkapelle, overigens door de NoordZ00 bes
poel
d, ruim
bunde
rs
730
groot,
grootendeels kleigrond, langs de zee
hooge duinen; dege.m eent
e bevat het

Nederl.godgeleerde,zoon van JacobusNieu-

wenhuis (1777- 1857), geb. 3 Mei 1808 te
Utrecht,was predikant bi
jMonnikendam en

te Utrecht, daarna hoogleeraar aan het 1uthersch seminarie te Amsterdam, en overl.28

April 1869 bi
j Deventer,ten huize van den
oud-gouverneur van Nederl-lndie, Duymaer
van Twist;hijschreef:DefeestenderChriste/#1:6kerk en J:z-zd/tl
6r oorsprong en bestemming
(1834),Gescltiedkundig p'
pcrzïc/zf der wrpdgdr:
zorg ran de nederl.luthersclteIl
6z'
/c rol
)r de opleiding /pfh'
etA:rArd-en leeraarsambt(1852),
A brakam de.
% vlAzlpz'ï: ran der H oeren,een .
?
Jpprbeeld '
d
lt
lzlkansel-welsprekendheid (1856),enz.
Dom ela ëieuw enhuis, (Jacob) zoon van
den vorige,geb.19 Febr 1836 te Monnikendam, bezocht het stedelijk gymnasium te
Amsterdam , studeerde aldaar van 1854- 57
aan hetAthenaeum illustre,daarnate Utrecht,

promoveerde in 1859 (op:Destrafderqfzonderll
jke pys/zfïfïsg, ltistorisch en kritisck bedc/zozfzf
pff,'
voorql in kqre betrekking tot ons .
pt
4-

derlandj in de rechten,vestigde zich daarop
t
e Amsterdam als advokaat,werd hierleeraar
@
1l1 de staatswetenschappen en het handelsrecht aan de hoogere burgerschool met5j.
stadje D.en deom- Gllrsusj was van 1877- 84 arrondlssementsgeving daarvan,Bui- schoolopziener en lid der Prov.Staten van
ten-D. geheeten ; in N.-Holland, en werd 21 Juli 1884 tot hoog1899 1116 inw. kies- l
eeraar in strafrecht,strafvordering en wijsdistrict M iddelburg ; begeerte van het recht benoemd,welk ambt
Personeele belasting hi
j 15 Nov. van genoemd jaar aanvaardde
8ste klasse.
m et een rede over:Degevangenisstraf,overDe Zg. sm alstad eenkomstig de eischen van het recht en het
D.ligt aan den voet lnaatschappeli
jk belang ingericht, de beste
van een duin, in een der strafen. Hi
jredigeerde metanderen het

Ti
jdschrift voor strafrecht (deel XlV 1901)
en schreef in de meest andere rechtsgeleerde tàjdschriften;ook verschenen verschillende redevoeringen van hem in druk,als
selen van een ronden afgodtempel)van zeer Het'
lfpz:zlder straf (rede uitgesproken bijde
hoogen ouderdom ;in 1.647 werd uithetzand overdrachtvan hetrectoraatdesri
jks-univerw
een beeld van de godin Nehalennia opgegra- siteit te Groningen, 19 Sept. 1899, Gron.
ven; andere belangrijkste vondsten werden 1899) enz.
W

fraaie landstreek ;zi
j
wpEx vAx DOMBURG.is bli
jkens verschillende oudheden(gral'
steden, romeinsche beeldwerken, overbli
jf-

in 1687,1747 en 1817 gedaan 'een grootdeel
bom elaNieuwenhuis,(Ferdinand)broeder
van het gevondene,ook hetNehalenraia-beeld van den vorige,propagandistvanhetsocialisgingverlorenbijdenbrandderkerkop 10 Oct. me,geb.31Dec.1846teAmsterdam,studeerde
1848. D. worèt reeds in 1223 een poorte aan het Luthersch seminarie aldaar, werd in
genoemd;de rechten van hetstadje werden 1868 proponent,in 1870 predikant bijde ludoor Jacoba van Beieren bevestigd,echter thersche gemeente te Harlingen,in 1871 te

verkocht Filipsde Goede hetalsheerli
jkheid Beverwijk, in 1875 te 'sGravenhage,begon
aan Hendrik van Borssele, heer van Vere; zich omstreeks dezen ti
jd in openbare verin 1834 kreeg D.een badinrichting,in 1850 gaderingen in den Amsterd.W erkmansbond
in de plaats van de twee jaar te voren in enz.a1s socialist te doen kennen, en legdein
de asch gelegde,een nieuwe herv.kerk.
1879 zi
jn predikambtneer?tegelijkgeheelmet
Dom ei, landstreek aan de oostkust van zi
j
n
s
t
a
nd brekende en bi
Jde uiterste linkerSumatra,ten n.w.van de monding der Siak- zi
j
d
e
d
e
r
a
r
b
e
i
d
e
r
s
b
e
we
g
i
ng plaatsnemende;
rivier,behoort tot het gebied van het hoofd in laatstgenoemd Jaarrichttehi
jmetdenuitvan Boekit Batoe
D om ein, lat. dominium, in de middeleeuwen domanium , eigendom , onroerende goederen die den staat of het hoofd daarvan
toebehooren rn welks opbrengsten in de
staatskas vloelen of in het tweede geval
tot de inkomsten der kroon' behooren ;

geyer W .C.de Graa: het socialistisch blad
7/Recht voor Allen'' op,waarvan het eerste

nummer 1 Maart1879 hetlichtzag,enbegon
m et Woord en P0n 0en OnV0rm 001d0 Propaganda;in 1886 werd hijnaaraanleiding van
een in llet nr van rRecht voor Allen''van
24 April 1886 opgenomen hoofdartikel: ,,De

Dom ela Aiellw enhtlis.
-
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koning komt!'' Van de hand van Boelens, eeuw, 1848--18981
t, premie-uitgave van het
wegensmajesteitsbeleediging totéenjaarcel- Nieuws van den Dag;met teekeningen van
straf veroordeeld ; 19 Jan. 1887 te Utrecht Jan de W aardt;Amst.1898).D.,beschikkende
gekerkerd, werd hij na een campagne van over een ongewoon redenaarstalent,handig
ruim een half#i
ar om gratie,waaraan door debater, en van een rustelooze energie,ont#a
vele buiten de arbeidersbeweging staande wikkelde in zi
jn loopbaan a1s socialistisch
personen werd deelgenomen,31 Aug.1887in agitator een groote propagandistische werkvri
jheid gesteld; van 1888 tot1891 had hij zaamheid,en is een der hoofd:gurenvanhet
voor Schoterland zitting in deTweedeKamer, socialisme in Nederland.

waar hijeen wetsontwerp totverbodvange-

Domeniehino ofDominichino,(11)eigenlijk

dwongen winkelnering indiende en verschil- Domenico Zampieri,ital.schilder, geb.2Oct.
lende interpellaties hield; in 1891 wederom 1581 te Bologna,overl.15 April1641,leer-

gekandideerd, door de Volksparti
j, viel hij ling van Denljs Calvaert; meest religieuse
tegen Treub, den kandidaat der radikalen, stukken.
die evenwel,om D een nieuwekanstegeven,
Doméne.Hoofdpl.v/h kanton D.(11gem-,
voor het mandaat bedankte;het kies-comité 9530 inw.
) v/h fransche dept.lsère,10 km.

Schoterland vaardigde hierop echter een van orenoble,1870 inw.
manifest uit aan de kiezers, waarin het te
Domenieo di Giovanni,zie Buschiello.
kennen gaf,in overleg metz'
ljnkandidaatD., Dom esday-book,v/hangelsaksischdomesgeen gebruik te zullen maken van deze ge- daeg,oordeelsdag)of Doomsday-book, Liber
legenheid Om zzeenzetelindeKamertekri
jgen judiciarius Angliae,naam Van e0n boek v/h
bi
j de gratievan haar tegenstanders;k
$sinds grondeigendom erlz.,datonderW illem den Verbegon D. m eer en meer de parlementaire overaar van1083- 86 saamgesteldwerd/en een
taktiek den rug toe te keeren,om teeindigen beeld geeftvan dentoestand van hettoenmalig
met die geheel te verwerpen en uitsluitend grondbezit in Engeland,voor zoover dit door
de revolutionairetevolgen,hetgeen een scheu- de Normandiërs was veroverd; het is in het
ring in de nederl.socialistischebeweging ten- l
atijn gesteld en beslaat twee deelen , het
gevolge had; D. bleef nog eenigen ti
jd in eene van 382,het andere van 450 folios;de
den Sociaal-dem okratischen bond,die der re- koning deed dezen staat der bezittingen opvolutionaire taktiek, tot 1897, en redirteert maken om de schattingen zi
jner vasallen te
sindshet orgaan der Vri
je socialisten: ,,De bepalen; het werd 'in 1783 en in 1862 te
Vrije Socialist''; D.schreefbehalve tallooze Londen gedrukt en is voor de kennis der
artikelen in binnen- en buitenlandsche socia- rechtsverhoudingen,hetstaatsbestuurenz.van
listische en andere bladen enz.:Mjjnt
z/,
gc/lpï# dien ti
jd van hooge waarde.
ean de kerk (twee in druk verschenen toe- Dom estiek,hethuisbetreFende;ook dienstspraken, 1. Uiteenzetting wlp,beginselen:2.Af- bode,bediende.
Dom eenas.Voorgebergte datdenoordspits
sckeihredeDen Haag,(1879),Grond enBodem
Van

fzlgemeenschappell
jkbezit(1879),Al
gemeenstemrechtbl beginselen ft
leyltu.
sïzl.g(1880),Def'
ï/t
zfzfdtype,ofdeT'
l/
p#/k/ctv,DePetrustype,ofdeZz/
?c/cke,DeF'
ïcpt
f:vlv,
sfyy):,of deVreesacktige,DeSimon8type.p/'deIlreraar (allelaterindrukgegeven voordrachten), Hoe pzl:land geregeerd
Ytl
rtffop papier enin'
lf
lpr/ce/#/cheï(@,'verder:De
normale arbeidsdag (hist economische studie,
Den Haag,1887 en 1889, ook in het fransch
overgebracht), Schetsen en tafereelen lfïf de
frl-c/l:rerolutie,
.MetJ'
6z'
lfdrllor p/'tegen ket
Socït
zîtszp,
:(1886),KapitaalenArbeidnaarAt
zrz;
lfet K om munism e en de p/Fcï-î:wetensckap;
Toekomsttge inricltting der maatsckappl
j PJ koe
men '
lfïfdeo'
udemaatsckap#j kan Fcpvl:zlin de
zllzf'
lf
g: (1885), Het hp:/
c des-Fcpzlïzlg:zl(1893),
De /'
rtzzl.
sc/l: burgeroorlog wtz/l ketjaar 1871;
Fr#/W#, Bll
jlteid;De.
/'
é//?6/,zjjn pzlfdftztzzlen
zïjzl gesekiedenis.Eene Aïyfprfdc/l-/crïfïdc/l:'
ver-

v/h russisch gouvernementKoerland vormt,
tusschen de golf van Riga endeOostzee;het

springt als een smalrif 8 km .in zeevooruit,

enheefttweevuurtorenseneendri
jvendelichtDomett.(Alfred)Eng.dichterenpolitikus,

baken aan de noordpunt.

geb. 1811,overl.1887,gaf tusschen 1832 en
1842 een menigte gedichten in hstlicht,m eest
allen opgenomen in ,
?Blackwood'sM agazine'',
ging daarop naar Nieuw-zeeland,bekleedde
hier allerlei hooge administratieve betrek-

kingen,was ook eenigenti
jdminister,entrok
zich in 1871 uit het openbare leven terug;
in Engeland teruggekeerd deed hi
j n0g het
licht zien: Ranolf and dpzp/lïtx,a,&pvfA sea
day dream, en Flotsam andJetsam,.
J?Ayz?l- old

and zl:'
,f
a (1877);vooralzi
jn ,,lferstlied''(het
eerst verschenen in genoemd magazi
jn)werd

populair.
Bom êvre-en-llaye.Hoofdpl.v/h kanton D.
tlp//
c(Amst.1893),Hetf'
l/detf:boekderFcpzlïzwes (27gem.,8990inw )v/hfranschedept.M eurthet1893),Autoritair en libertairypcïtx/ïdvle(1897), et-M oselle,18 km .van Toul,350 inw
handeling ter ontwikkeling r@n het arbeidende

Domfront. 1)Arrondc v/h fransche dept.
DeSamueltype,p/'deRepublikem (1897),Gekeel- Orne,1241 km.2 groot;het is verdeeld inde
ozlfApvWzlg en ,
:t
lcïtzlïyvl: (1897),Heteigendom 8
ntons Athis,Domfront (11 gem.,17,*0
' ka
en z'
é/zl:oorspronkell
jkerormen (naarEmilede 1nw.), La Ferté-M acé, Flers, Juvigny-sousLaveleye, 1898, nO. 16 der olnternationale Andaine, Messei, Passais en Tinchebray,te
Bibliotheek''),Vredes-stemmen(Kant,Laveleye, zamen met96 gemeenten en 112,850 inw.2)
Tolstoi enz., 1899),De Gedc/lïet
fezl
ï,
s ran ket Hoofdplaats van het arronllissem ent en llet
,s
f
tlcïtxîtsvle (Amst.1902);men houdthem ook kanton D.,56 km.van Alençon, op een steile
voorden schrtjver van: Een rergeten App/'
l- rots van 70m eter,die het dalvande Vatenne

DeJez-type,p/'demanranp'
perflfïgïp,
g (1897),

stuk. Blanke.
:/tzrdAl (bedoeld a1s supplement beheerscht,4950 inw.;rechtbank van aanleg,
OP het historisch gedenkboek :rEene halve fraaie Notre-Damekerk,collège comm unal,in
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de Omgeving granietgroeven.D.heeftgeheel zoodat alle gewassen der tropen hier kunnen
het voorkomen eener m iddeleeuwsche stad gedi
jen (kof:e,suiker,cacao,indigo,katoen,
bewaard ; van haar oude vestingwerken be- bananen, bataten,ooft,groenten);de bergen

jn meest met wouden van rozenhout en
staan nog een aantaltorens; zi
jdankthaar zi

di
ont
est
za
ic
ah
n hi
en
erhaa
oms
rtr
na
eeam
ks 54
aa0
n een kluizenaar, andere kostbare houtsoorten bedekt; wild,
vestigde en een
evogelte, zwi
jnen, ook wilde bijen,zi
jn in
kring van leerlingen om zich verzamelde; overvloed voorhanden. en de vischvangst is
wegens haar strategische ligging had zijin V0Or velen 00n middel van bestaan;uit de
denhonderdjarigen oorlog enindegodsdlen- talri
jke solfataren wordt zwavelgeWonnen.
eiland heeft een oppervlaktevan 754km2
stige burgeroorlogen herhaaldelijk zwaar te Het
n telde1808:29.
886inw.,voorhetmearbndeel
li
jdel'.HetstadjewerdonderHendrikIV ont- e
manteld.3)D.,gemeente,dept.Sarthe,17km. voormalige slaven;onder de welnigeblanken
van Mans,1050 inw
bevinden zich nakomelingen der Oude spaanDolnheer, 1id van het domkapittel.
sche bevolking, terwijl de oorspronkeli
jke
bevolking,de Kariben,geheelisuitgestorven;
Bom ieilie,w oonplaats,zie aldaar.
Bom inant, k-enmerkend, overheerschend de bevolking dri
jft uitvoerhandel in kof:e,
gedeelte; in de muziek: de rijkste toon van suiker, cacao, luxehout, zwavel en eenig
een toonschaal,de quint van den grondtoon, kopererts. D.wordt bestuurd door een gouvormt
met deze en de mediant eendrieklank, verheur-l
uitenant, die wordt bijgestaan door
#
Waarln de klank Van de D . overheerscht; een uitvoerenden raad van 7 en een wetgeD .-qkkoorden :og de D.gebouwde akkoorden. venden raad van 14 leden,van welke laatste
llom lngo,zie Santo Domingo.
7 door de kroon benoelnd en 7 door de
Dom ingo-hennep, naam van een der tal- bevolking gekozen worden.Sinds de ontdek-

ri
jke,uitdebladvezelenvanmperdere Agalze- king door Columbus, 3 Nov. 1493 (op een
soorten en van andere ten deele nog niet Zondag,vandaar de naam),dongenEngeland
nauwkeurig bepaalde gewassen verkregen,en en Frankri
jk naar het bezitvan diteiland,
gewoonlijk te zamen als aloë-hennep aange- tot het in 1814 voor goed aan Engeland
duide spinsttlien,welke uit W est-lndië naar kwam. Hoofdpl.isRoseau of Charlottetown,
aan de zuidwestkust)meteen bevestigdehaven
Europa wordt uitgevoerd.
Dominguez. (Lopez) Spaansch generaal, en 4800 inw.
geb. Omstreeks 1825, werd in 1850 luitenant
D.is ook de naam van een derAlarquesasbi
jde artillerie,maakte den marokkaanschen eilanden,zie Hiwaoa.
Dolniniea, republiek,zie Santo Domingo.
oorlog mede en nam in 1868 onder zijn oom
Dominieaansehe republiek, zie Santo
Serrano deel aan de revolutie,die den troon
van lsabellaomverwierp; Serrano benoemde Domingo.
hem tot brigade-generaal; a1szoodanig vocht
D olninieum , lat)kerkvermogen,ook m is.
Dom inieus Stichter van de orde der
hijin1873tegendencommuneopstand,dwong
k De Guzman toegeCartagena tot overgave (12 Jan.1874), en Dominicanen, gewoonlii
#'
bestreed daarna in de baskische prov. onder naamd, geb. in 1170 te Calaruega in OudSerrano en Conchq (
le Karlisten; onder Al- Oastilië,studeerde te Valencia,werd in 1194
fonso Xl1 aanvaardde hij als een der leiders domheeraan de kathedraalte Osma,enlater
van de dynastische linkerziide 13 Oct.1883 sub-prior in het domkapittel;in 1204 verge-

in hetkabinet-possadade éerrera de portefeuillevan oorlog;zi
jn dekreet,volgenshetwelk geen der hoogere kommando's langer
dan 3 jarenin dezelfde handenmochtbljven,

zelde hij zijn bisschop naar Zuid-Frankrlk,
i
jverde hier door zi
jn prediking tegen de

Albigenzen,en bewerkte dat deCistercienser

monniken de predik-m ethode der Albigenzen
veroorzaaktegrooteopschudding,daarhierdoor begonnen na te volgen en bi
jtweetallen,in
velegeneraals terbeschikking werden gesteld; scham ele kleeding en zondergeld,uittrokken
18 .
Jan.1884 trad hijtegeli
jkmethetgeheele om den volke het evangelie te verkondigen;

kabinet af; in 1884 werd hi
j in de kamer
van akevaardigden gekozen,waar hi
jmet
Romero-Robledo de Spaansch-nationale parti
j
sticlltte. Van Dec.1892 tot M aart 1895 was
htjin hetkabinet-sagasta weer minister van
oorlog;in Jan.1896 werd hi
jtotmaarschalk

benoemd.
làominiea, lat. dag des Heeren,Zondag.
Dom iniea,fr.La Dominique.Het grootste
van de tot het britsche gouvernem ent der
Leeward-eilanden behoorende KleineAntillen,
W est-lndië, tusschen Guadeloupe en Marti-

D. vond krachtigen steun van de zi
jde van

Fulco,bisschop van Toulouse,en maaktevan
het klooster te Prouille de eerste vaste instelling voor het prediken in dezen geest;

in 1215 begaf hi
j zich naar Rome, om

van paus Jnnocentius ll1 verglmning te vra-

gen zjn instelling als nieuwe orde in te
richten;de pausgaftoestemming ondervoorwaardedathijeen derreedsbestaandeOrderegelen zou aannemen;D.koos die van den

H.Augustinus;paus Honorius lllbevestigde
in 1216 de nieuwe orde en benoemde D.tot
ln 1217 keerde D.naar Toulouse
nique, van elk ongeveer 35 km.verwi
jderd; superior: @
het heeft over het geheel een vulkanisch lerug om aan de uitbreidi
ng van zi
jnordete
karakter; trachyt vormt den ondergrond,die werken; in 1218 ging hi
jweer naar Rome
een langen bergketen draagt,w elke in den en werd door den paus tot m agister sacri
M orne Diablotin een hoogte van 1600 m e- palatii(opperhofprediker,benoemd,eenambt
ters bereikt; in het z.ligt de krater La dat sinds in de orde der Dominicanen geSoufrière,die tiidensde grooteAntillenramp bleven is. D.stierf 6 Aug. 1221 te Bologna

van Mei1902ookbegontewerken;hetklimaat en werd in 1233 heilig verklaard;zi
jn geis voclltig en warm, de bodem vruchtbaar, denkdag is 4 Aug.
136

111.
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Dolllinieanen,(orde der)ofPredikheeren- boete v/d H.Dominicus geheeten;dezedoen
geen gelofte,bli
jveninhunwereldli
jkepositie,
en steunen naar vermogen het streven der
orde;zijvooralwaren dewereldli
jkehelpers

orde, Ordo fratrum praedicatorum Eene in
1215 door Dominicus gestichte en door
paus Honorius 111 op 22 Dec.1216bevestigde
monnikorde met het privilegie overalte prediken en de biecht te hooren;de orde,ontstaan in hetaartsbisdom Toulouse,verbreidde

zich snel over Frankrijk, Spanje en ltalie;
op het eerste generaal-kapittelte Bolognein
1220 werd de orde van de regelsderAugus-

tijnen ontheva
en;de derdegrootmeester,Ray-

der inquisitie.
Dom inion of Gallada, zie Canada
Donlinique, (La) eiland der K leine Antillen,zie Dominica.
Donlillo, (ital.heer,vooral gebezigd voor
geesteli
jken) vroeger een winterm antel met
kap, in Zuid-Europa veelvuldig door geeste-

mund van Pennalbrte, bewerkte in 1238 l
ijken gedragen;ook naam van eenwittenof

nieuwe orde-statuten. Aan het hoofd der zwarten mantel
,dienoghedenbi
jmaskeraden
orde staat de vroeger voor het leven, in deplaatsvan een karaktercostuum gedragen
later voor den ti
jd van zes jaren gekozen wordt.

orde-generaal, die in het klooster Alaria
sopra M inerva te Rome resideert. Behalve
voor de uitbreiding der kerk arbeidde de
Orde 0ok in den boezem derkerk,voornamelijk door hetbeheer der sacramenten en de

'

D om ino. Gezelschapsspel, dat met platte,

langwerpig vierkante zg.steenen (meestvan
been Of hout),gespeeld wordt;alle steenen

zi
jn aan de keerzi
jde aan elkander geli
jk,om
het herkennen van een steen buitentesluiten;
verzorging der kerkeli
jke wetenschappen aan delichtergekleurde voorzjde,tlieintwee
onder de vele geleerden onder de D. ziin evengroote velden is verdeeld en een aantal
Albertus Magnus en Thomas van Aquino êle punten ofoogen draagt,zi
jn echterallesteevoornaamste, voorts Eckardt, Tauler, Suso,
Savonarola, Las Casas, Ferrerius,Beauvais
enz. Paus Gregorius IX droeg hen in 1232
de inquisitie op ;door paus MartinusV werd
in 1425 het verbod om goederen te veru'erven opgeheven ; het streven om de oude
strenge regelen der orde te herstellen riep
daarop allerleibl
onde
grede
gati
es
he
t
noe
ieuwe
iti
jd ctel
o
rdeinme
er
leven.ln haar

nen verschilleld; het getal der oogen op

Leide velden klimtbi
j de meeste spelen van
0 tot6,somstot8 op,zoodatbi
j den laagsten steen, blank-om-blank of dubbel-blank,
beide velden blank zi
jn gelaten,terwi
jlde
daaropvolgende (blank-om-een) op een der
velden éên oog vertoont en het andere
veld blank is,en zoo verder,zoodatdehoogste

steen (van een 6-oogspel) op beide velden
dan 159.000 leden, in 45 provinciën (waar- 6 oogen = 12 oogen in het geheel bevat;
onder 11 buiten Europa),en 12 congregaties daar alle gevallen die zich op deze wijze
onder zelfstandige vicarissen-generaal. Sinds tusschen dubbel-blank en dubbel-zes kunnen
de opkomyt der Jezuitenorde begonnen de voordoen, vertegenwoordigd zi
jn, telt een
D zich een nieuw arbeidsveld te scheppen voll
edig spel domino 28 steenen (bi
j spelen

van dubbel-blank- dubbel-zeven 36 steenen,
dubbel-blank- dubbel-acht 45 steenen) Het
spel zelf,waaraan 2 ofmeerpersonen kunnen
deelnelnen, begint m et het omleggen der
ltaliè,Spanje, Oostenrijk, 1d
arankri
jk,Neder- steenentoteen dooreengemengdenhoop,waarland (te Huissen bij irnhem, noviciaat en uit dan e1k der spelers een bepaald aantal
in de zending onder de heidenen, vooralin
Amerika en Oost-lndië. ln de kloosterstor.
me
kl
oo
ràs
jtde
ers
r:gr
tha
oot
ns
ehe
rev
bbe
oln
utie verloren zijvele
zi
oosters in
*i
' nog kl

studiehuis,waarin le pllilosophischeentheo- uitneemt;de restbltjftliggenom geheeloftot

logische graden verkregen kunnen worden, op de laatste twee na ,,gekocht''te worden;
tevens residentie van den pater-provin- koopen moet elk der spelers die,wanneerde
ciaal, sinds 1896 L. Theissling, geb. 1856, beurt aan hem is, in zi
jn steenenvoorraad
verder te Ni
jmegen, St. Dominicus-college, geen enkele heeft om het spelte vervolgen;
Venlo,klooster ,,Tl'ans Cedron'')cursus voor gewoonli
ik zetbi
j den aanvang van hetspel

duitschers, en te Ri
jkholt bi
j Maastricht, degene èie de hoogste dubbele (steen met
klooster van fransche patersDolninicanen der op beide velden een geli
jkgetaloogen)onder
zpn steenen heeft het eerst dien steen Op;
provincie luyon).
H et wapen der orde vertoont een hond, bi
j de volgende spellen doet de winner v/h
die een brandenden fakkel in den bek draagt vorige spel den eersten zet;aan den opge(vandaar de uitdrukking dominicck
î6,
s,honden zetten steen worden de overige steenen nu
des Heeren),zinnebeeld van dedubbeldetaak hetzi
j aan twee of aan vier kanten derder orde,nl.de kerk te bewaren voor het wi
jze aangezet,datslechts velden metgeli
jk
indringen der ketterij,en de wereld te ver- Oogental naast elkander komen ; wie geen
lichten door de prediking van hetevangelie. steen heeft om tekunnen aanzettenm oetkooDeiDominicanessen,een afd. derordevoor t
pe
renfthe
of
tzi
j zoolangtothijeengeschiktensteen
vrouwee
n, evenzoo door Dominicus gesticht
slechts een bepaald getal;kan hii
(1206- 12t9),bezitten nog thans kloostersin na hetkoopen nog niet aanzetten, zoo gaat
Italië,Oostenrijk,Polen,Belgiëen Amerika; zi
jn beurt voorbi
j, wat ook plaats heeftinhaartaak besïaat hoofdzakeli
jk in het op- geval geen koopsteenen meer voorhanden
voeden der jeugd en het vervaardigen van zijn en een speler nietkan aanzetten;wie
handwerken ;de beroemdste ordezusterender het eerst al zi
jn steenen heeft afgezet is
de dominicanessen is Katharina van Siena. domino (heer of winner van het spel);kan
De D.hebben ook een derde afdeeling,de geen der spelers meeraanzetten noch koopen,

zg.Tertiariërs,mededoorDominicusgesticht, zoo is hij winner die op ziin steenen het
en na zi
jn dood broeders en zustersvande k leinstgetaloogen over heelt;omtewinnen
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is het dus van belang demedespelerszooveel

mogeli
jk tOtkoopen te noodzaken door zoodanig aan te zetten,dat alle velden waaraan
kan worden aangezet eenzelfde getal oogen
vertoonen,waardoor voor de medespelers de
kans om te kunnen aanzetten vermindert:

hierbijdienen de reeds afgezette en deeigen

stednen tot basis der berekening.Op dezen
vorm van het D.-spel kom en allerleivariaties
voor,als b.
v.hetrussisch dolnino-ofmatadorspel, waarbij m0n zoodanig aanzet dat de
twee elkaar rakende velden tezamen 7 oogen
tellen,en de steenen die op hun beidevelden

tezamen 7 oogen tellen (6/1,2/5, 3/4,benevens 0/0)het voorrechthebbenoznvandezen
regelafte wi
jken en overalte l
tunnen worden aangezet. 0ok kunnen m et de dominosteenen verschillende gelukspelen wordengespeeld.De ouderdom vanhetD -spelisnietm et
zekerheid bekend : een legende plaatst den
oorsprong ervan in de 16de eeuw; het heeft
zich van het zuiden naar hetnoorden,en wel
eel'st in de 18de eeuu'van ltalië overFrankri*i
Bf
alcië.Nl
aderlandenDuitschlandverbreid
'k,
Ilonlillollas'elp,zie Iuabrador.

Ilolllitia Ktwlls ofDolzlitii,rom.plebejisch
een belttngrijke rolspeelde: hetsplitstzich
geslacht, dat in de rom einsche geschiedenis

in de twee hoofdtakken der Ahenobarbi en
der Calvini.
De merkwaardigste leden van de Aheno-

barbi(aheneq htfr/?tx,roodbaard,eenbenaming
volgens een mythische vertelling afkolnstig

van een waaymerk,datdeDioscllrententijde
V8,
n de overwinning bi
j het meerRegifllls
aan L.Domitius,den stamvader van hetge-

slacht,zouden gegeven hebben)zi
.
jn:

1)C11 'IJollï A1te11o1)wljddealspraettlru'
rllallus
met de BoJers,totdat11u11land verwoestwasen zljtot
ln 194 v C een ternpelvan Faunus ln envoerdeoorltlg

deovergave gedwongen werden
2) Zprl zotln C n D ()m A 11en ()1) was ln 1t17 v C
on(ler de zezanten. (1le nletL Aentll Paullus de aaltgelege11lketll
all $a1lslatetlt,11l4.regeldell.

1$)Zàjn ztlon Cn D om A11en()1) consulin 132 V

C, bevocht zegevlerend t1e Allollrogers en Arvernerszfafleelfelli1- nlfat llelllzlp zIner olltanten,dle den vpand
'
xt1
1Ilk 1111',J'''r,-ll Als censor zette ll4j ln 115 v C
oriwaardlge metleleden ult den senaat,door llem werd
ook de v1a D onl1t1a ln Gallle aangelegd
4) Zàin zoon Cn D ()m A 11enob consul96 v C ,
Van Wlen de lex de sace1*dot11s nf
'llnznqt,z 1q
volgens '
well-e d.e prlesteratnbten nletnleer lIII'.''111l:1tl'door de prleqfercfllleglen zelvezoudellaqngevuldworden,
maar dopl'l7 tl'Il,lIx, I'IJlotlng ultllet volkaangewezen,
zoudetl llenoen).d worden, nadat eeu dcrgelpk voorstel
van den tmlluun C Llclnlus Crassus schlpbreukgeleden
llatl op de llewerlng van delz augurC luaellus,dat de
rellglo sacror11nt daardoor zou ontltelllgdwordell
Als cellsor lnet D Crassus derkberoemden redenaar,6)5

v C,vaardlgdellàjeen edlctulttegen (1enleuw opgeràclltelatàjtlsclterhetorenscllolen
5)Zp-11 llrotaderL lJ()In A 11en()1)consul11194 v

C , weerstreefde dell trlbuun Satul'nlntls ln 100 v C ,
werd als aallllanger van Sulla op bevelvanAlarlusdoor
dert praetor Damaslppus ln de cu rla H ost1lla
vernloord

Dom itia gens.
moedlg l()sllet B1 Pharsalusstond llàjop den rechtervleugel tegelzover Antonlus, vluchtte echter bl
l de
ovelavlnnlng van Caesar ult de legerplaats naar een
l
leuvel,waarderulteri
jvan Antonlushem achtervolgd.
e
en afnlaakte
8) Zljn zflon Cn D0m Ahenob deelde ln de
laatstelotgevallen zpnsvaders1)ljCortinlum eu'
Pharsalus,
(10(.11 verkreeg van Caesar vergullnlng Om naar ltalle
terugtekeeren Hlerslootllijzlch '
bàjdesamenzwerlng
tegen Caesar aan en volgdelaterBrutusnaarMacedonle
Als aanvtlerder der vloot ln de lonlsche zee vernlelde
1lp de scllepen der drlenlaltnen, doch leverde na den

slag1)àJPlllllppldevlootonderzljnbevelaallAntonius
over,met wlen llp zlch door tusschenkflmstvanAslnius
vez'zoelzd had, llp verllet ltem echterweder,toen hij
zpne lletrekklltg tot Cleopatl'a llad leeren kennen,en
glng tfltOctavlanus (lver,dflcltstlerfkort daarna

9)Zàjn zoon L 17f)ut A 11(tno1) consul ln 16 4-C ,

gehuwd met deoudstedoclltervanden drlemanAntonius,
voerde als bevelhebber ln Germaule een leger over de
Ellle en drong dleper dan lemand 4-001-hem lnDultsch-

land (lof)r overlgenswashlJaanmatlgend enTuw engaf
zwaardverlltersspelen met votlrlleeldelooze wreedheld
143)Zprlzoon Cn Donl A1)eu ()b ,man vau Agmpplna, docllter van Germalzlcus, 55as vader van kelzer
Nero, llàj bestuurdealsproconsulSlcllle,enwordtgescllllderd a1seen zec,r slecllt menscl)
Dft tweede hoofdtak der 1), de Calvlnl, telt onder
llare leden

1) C 11 D om C a1vln us A1axlnl1.
1.s,consul 283
v C,versloeg 'nzet zljtlamlltgenootDolabella d.eve'
rbonden Sennonen,Bqlersen Etrltskersvolkomel/,dle te
'Ronle gl'ooteu stlllrlk vtarwekt lladderl Later werd llài
ook dlctator en was (1e cersteplebeglsclle censor.
S) C11 D om Calvln consulln $.
3 v C metAf
Valerlus Alessala,uadateene vroegere kandldatuur mls-

lulxt was tengevolge vanongeoorloofdekuipel'àj Aanllangervan Caesar,11a(lh1jln den slag l)ljPllarsalushet
llevel ovez-llei centrum, wertl (laarna dof)r Degotarus
ondersteund,llj wlens latere verdedlglng door Clcero
lliJ tegenwtlordlg was Later werd llem opgedragen 0114
alsstadlloudel'ln Azie,Pllarrlapes,den zoon van Allthrl-

dates,inzijrl(c
)llvoortgangtestultensdochdoordesclluld
zàjnez-nog 011getlefelldetrocpenverloor111jden slag11ij
Nlcopolls Daarop voel'dellj lletllevtaloverdevlootder
drlemallnellln de 'lonlsclte zee,waar zt- (zle 1)f)m
A11en()1) 8) verloren glllg,en streed in Spangetegen

(1e oproerlge Cerretaners, waarvoor llem,hoeweleerst
later,de eer van een zegepraalten deelvlel.
T()t (1e merkwaartllge vrouwen dezerfamillebehooren-

1) D om ltla, fiopllter van L D ()m A lten o1) 7,

tallte van kelzer Nero,d1e llaar reedslloog llegaard liet
vergevfzn,om llaar vernlogen zlclltoete elgenen

2) Hare zuster D L epltla, mo.der van Alessallna,

werd op aallstoken van Agz-lpplna ter dood gollracht.
3)Flav1a D (D(Jmlt1lla),eenevrijgelatene,vrouw
van Vespaslanus en moeder van Tltus en Domitlanus,

stlerfnog 'vlsör zàikelzerln werd.

4) D onl1t1a Tu()n g1na, docllter van Coz-bulo,de
schoone,doch ultspattende genlalln van Donutlanus, die
een tl-i
dlang door hem verstooten werd wegens llaren

omgang met den tooneelspeler Paris,en later bij de
samenzwerlng van Partltenlus aan den moord van den
kelzcr deelnam
Andere nlet tot de gen s D ()m itia belloorende
D om 1ti1 ZlJn
1) L 17om 1tiu s A 1.
1retianus,mtgeTingenstanë
te Slrmlllm ln Pannonle ln het laar2l1 n C geboren,
docll door een senator lllplus Crlnltus tofzoon aangenomen,werd,op aanllevellng van ClaudlusGothlcus, nq
dlens dood door de ler oenen aan den Donau totkeizer

ultgeroepen, Oct, 270-Maart 074 Hlj Mas rmvvan
aard, tot wreedheld genelgd, doch llad een vurlgen,
koenen krTjgsmansgeest,zooalsdetàjd datvorderde Den
door zpn voorgangez's begonnen florlog tegen t
le Gothen
zette lllj voort,dochwanlaopende aan hetbehoudvan

h
et door Traganus veroverde Dacie llet hi
jhetln de
macht der Gothen en verplaatste de z'omeinsclle bevolklng naarMoesle (D acla A u relian a)in 270.Deln

Itahe blnnendringende Alemannen,JuthungenenMarco-

6) Zlz1'1 zoon Cn D om A 1te,1o1)arbus,schoonva'l Marlus vogelvrlj verklaard Te Clupea ln Afrlka
steltlehj zlch aatlhethoofddergevluclttedeelgenooten
zàjnerpartlj,werdecllterdoorPonlpelusoverwonnenen
sneuvelde ln den strpd
7) L D om A.11eno1) (zoon van 4),consul ln 54 v
Chr, man van Porcla, eene zustervan Cato Utlcensls,
onverzoenllike vljattd van Caesar,totwleusopvolgerIn
()alll4'lliI llestemd werd lllj verzameldeeen legerte

mannen versloeg hijaan den Metaurusen vervolgdeze
ln llun elgenland,en daar hà;herllaaldeaanvallen
dler volken voorultzag,lletllljllomemetnieuwemuren
versterken,waarblnnen nu 10 heuvelsbegrepenwerden,
ln 271 Hieropmaaktehljzlcllgereedtotdeherovering
van 'het oosten.De konlngin Zenollla werd zonder veel
moeltel)IJErnesaen Antlochlageslagen en Palmyra 1)elegerd Zenobza nam de vlucllt, doch werd bl
j (len

Poznpelus en Caesars marscllvertjdeldwerd Tl'
yjviel
Caesarln llanden,dtehem echternletdekrljgskasedel-

Doorzljn onderbevelhebberProbusliethilEgypteonderwerpen,272 en 273.Hierop trok l1ljuaarlletwesten

zoon van Clnna,was door Sulla ln 81v C alsaanllanger

Corftnlum in Sam nlunl en wllde zlch ln Apulle met
Pompegus vereenlgen, wat echter door hettalmen van

Euphraat gevangen genomen, de veroverde hoofdstad
werd eerst gespaard,maar na een opstand verwoesten
Tuonginus, raadsman der konlngin, ter dood gebracht

D om itiallus.
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vanwaar de tegenkclzer Tetrlcus retàds gclleime ondcr-

Dom m er.

het eiland Panlataria of Pontia verbannen

handelingen had aangeknoopt,daar llijverdrietkree zi
jn; anderen nemen twze vrouwen van den
in de regeerlng en door multellde soldaten bedreig
werd Doorden slagbljChalonswerdGallletotgehoor- naam D.aan.
zaamheid gellracllt,574,ln zegepraaltrok llijnu opeell
Döm ltz. Stad in het ambt D.(8500 i
nw.)
vlerspan van ollfanten metzijnegevangenen - Zenobia v/h groothertozdom Mecklenburg-schwerin,
enTetricus- Ronleblnnen Nadatllijgedurendedezen
ttddek'rijgstuchtin lletlegernletgestrenglleidllersteltl in het voormalig hertogdom Schwerin, 38
ltad, en verscheiden opstanden llatl onderdrukt,vooral
der m onetarii, die wegens een nieuwe wet tegen

km n.n.
w . W ittenberge, niet ver van de
pruisische grens, aan de Elbe,die hier de
Neue Elde opneemt,2940 inw.Van 1733- 47
was D.residentie van hertog KarelLeopold.
Dolnkapittel,in der.
-kath.kerk een college
Van kanunniken,
eenkaq
dl
oc
ehe
s;
i
ttel
erhet
en, stifts- of
domheeren in
Lestaat uit
een proost,deken,scholastikus,cantor,custos
2)Cn 1)om ltlusCor1)ulo,broetlervanCaesonia, en een aantal domheeren; het wordt in be-

muntvervalschinr een oproer verwekten, doch met
bloedlge hardheld gestraftwerden,en nadatlliJvervolgenseen algemeene amnestie van staatkundigeInisdaden
Feschonken llad, kon hij met reclltalsrest1tutor
1m !?erllgeviertl worden Midden ondcrgroote toer
ustlngen vooreen oorlogtegen tlePerzen,werd lliJte
Caenophrurlum, tusschen Byzantlum en lleraclea,op
aausporlng van zijr
l geltelmschrjver Mnestheus vermoord,tloch hetlegerwreektezijn dood
de vrouw van kelzer Caligula,uitstekend veltllteer,dle
dc grootste overwinningen bcllaalde,in Germanle op (1c
Chaucen,door Gcnnascus aangevoerd i1147 n C ,en ln
Armeniq op Tiridates en dlens llroeder Vologeses,

langriike kerkelijke aangelegenheden geraad-

Pleegb envormimetdcn bisschophethoogof domstift.

koning der Parthen,in 58 ell 63 n C.llijwaseen
pom leseile. Vruchtbaar en aan natuurvflorlleeltlvan zachtaardigheidenrechtschapenlleid lllerchoon riik dal-landschap in hetzwits.kanton
doorwerd Nero'sijverzuchtopgewekt,diehenldaarom, s
toelllli
j naarGrlekenland afgezonden was,zjndood- Graubtinlen.
vonnlsteCenchraetgezond,hetwelkhijdoorvràjwllllgen
Dom m arfill-sur-fevre. Hoofdpl. van het
zeltmoord voorkwam H1j scllreefgedenkscllriftcn over kanton D.(16 zem ,6570 inw.
)v/h fransche
zijncontluoetingen in hetoosten,waarvanllietsbewaard dept. M arne, 18 km .van Saint
e-Menehonld,
ls geblevcn, muntte ult a1s redcnaar en was llefaanltl
orfl zljn llcllaamskracht,dietoteen spreekwoord Mrcrt
l 200 inw.
3) 1)om M arsus,een geeerd dl
clktcrultt
lcntij
d
Dom me.Hoofdpl.v/h kanton D.(15gem-,
van Augustus,tijdgenoot en vriend van Vlrgllius ert
1
1.
420 inw.)v/h fransche dept.Dordogne,13
Tl
l
l
u
l
l
us
,
o
p
wl
e
ns
v
r
o
e
g
t
i
j
d
l
g
e
r
l
(
1
0
0
(
1
hl
j
e
e
l
l
t
r
e
f
l
kn
f
l
grafdlcllt vervaardlgde,datbewaartl ls gebleven envoor

kln.van Sarlat.1560 inw.
D olnm ekraellt,fr.cric,eng.jack,werktuig
belangls OverlgensschreeflllJelegisclle(A.m o1.es,of
t een houten kast metijzeren
naarzijn geliefde,M elae1Lis)ek1episcltc(xkm azo11is) bestaande ui
gedlchten,ook lliltendeepigrantnlen en flbelen(fa1)e1- beslagz en waarin eeni##izerenstaafdoorraderlae),of11ljook lltprozalleeftgescllrcî-enlsoflzeker
werk ln beweging gebracht wordt;de staaf,
Dom itianus, Titus Flavius,geb.5t n.C., in en uitde D. gewonden wordende, gri
jpt
zoon van Vespasianus:volgde,ofschoon steeds met een klauw ia ofont
ler eeniy voorwerp,
ver van de regeerlng verwi
jderd en met om dat te verplaatsen of op te llchten.
1gi
rë 0n Nederland,
nietige zaken bezig gehouden,zijn broeder Dolnm el. Rivier in Bede
belgische prov.
Titus a1s keizer op (13 Sept.81 tot18Seqt. ontspringt in de Kempen
de kenllis der levensomstandlglïcden van Tlbullus vall

96). Na een korten ti
jd van gematigdheld
*
l, door wantrouwen 0n Vroes gebegon hl
*@
dreven,met de terechtstelling vanzi
jnbloedverwant Flavius Sabinus,de voetstappen te
drukken van zi
jne slechtevoorzangers.Door
verhoogde soldàjwisthi
j hetlegertewinnen;
judicia majestatis werden weder ingevoerd.
Hi
j trok in 84 tegen de Chatten op,doch

Limburz. in de lemeente Peer,bi
j hetge-

trok tegen hen op,liet echter alspoedig den

door de gemeenten W aalre, Valkenswaard,

hucht W aberg, 475 meter boven zeeniveau,

looptlangzaam naar het noorden,komtbij
Schaft (prov.N -Brab.
)in Nederland,neelnt

te W aalre de Keerscbop, bi
j Eindhoven de
Tonzelreep,een weinig lager de Gender,bij
Eckartde RulofKleine-Dommel,bàiBoxstel
de Leien.bi
j Herlaar de Run op,en vereekeerde, na het gebied tter bpndgenooten nigt zich binnen 'sHertogenbosch met de Aa
verwoest te llebben, weer terug,zonder een totde Dieze;het belgisch gedeelte v/d D.is
vijand gezien te hebben, en riep Arricola On/eveer 26 km. lang, het nederl.ongeveer
terug nadat deze bi
jna geheelBritannlë ver- 120 km ,
overd had,in 85.ln hetvolgendejaardeden Dommelen.Gemeente in N.-Brab.(arrond
t1e Daciërs onder Decebaluseeninval.Domit. 'sllertogenbosch,kantonEindhoven),omgeven
'

oorlog tegen de Daciërs,Jazygen,Quadenen Borkel,W esterlloven en Riethoven,omspoeld
Marcomannen aan ziine onderbevelhebbers door de rivieren de Dommel en de KeerOver en kocht eindeli
jk in 90 den vrede af schop,ruim 750 Lunder groot,bevathetdorp
tegen een êi
arli
j
sche schattinz.
n 't.i
ar D. en een deel van het gehucht Keerschop
Fa
uk
t..z l
#a
88 vierde hi
j de ludisaeculares;ook hieldlli
j (Keersop);345 inw.;kiesdistrict Eindhoven ;
na elke nederlaag prachtige zegepralen, en personeele belasting 9de klasse.- Het zeer
lietzich heer en god noemen engodlijkeeer verspreidde dorp D.waar vroegereen Agniellewijzen. De vri
jmoedige geschiedscori
jvers tenklooster bestond,welks kapel in 1821.tot
Arulenus Rusticus en Ilerennils Seneciower- parochiekerk werd ingericht, werd in 1599

den ter dood gebracht en de wi
jsgeeren dopom
or demSel
pa
njaarden gebrandschat.
svoort. Buurt in de gem. Oostel(Epictetus)verdreven. Na vele gruweldaden
werd hi
j door de wacht van zijn paleis,met beers,N.-Brab.
medeweten zi
jner gemalin Domitia Longina Domm er.(Arey van)Duitschmuziekscbri
jen van den Praef.praet.PetroniusSecundus, ver,geb.9 Febr.1828 te Danzig.studeerdete
op 18 Sept.96 vermoord.
vro
Dom
uw io
tf
illn
a,
lcht
hevan
iligede
de
nr r-kath. kerk, de
rom einschen consul
Flavius Clemens, zou door Domitianus naar

Leipzig in muziek, philosophie en kunstgeschiedenis,w as teH>mburg muziekreferent
aan de rlforrespondent'', later secretaris der
stadsbibliotheek.en vestigde zich in 1889 te

Domm ifzseh.
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bon.

M arburg ; hoofdwerken : Elemente der Musilc kanton D.(0 gem ,12.
700 inw.)van het fr.
(Leipz.1862), Handbuclt der lf'
?
.
f.
sf/cgeycAk'
cA/: dept.Allier,27 km.van M oulins,3300 inw.

(1868, 1878), Autotypen der Jk:/brz/'
/txfïppaz:ïf Domprooet, de proost(zie aldaar)in een
(Hamburg1881);ookbewerki'
ebijdentweeden domkapittel.
druk van Koch's Musikaliscber fzezf/
cpzl Dom pteur,fr.,temmer,dierentemmer.
rélny-la-pueelle. Gemeente in het
(Heidelb. 1865); zijn compositiën zi
jn van fraDom
nsche dept.Vosges,kanton Coussey,11 km .
weinig belang.

Dom m itzseh. Stad in den kreits Torgau n van Neufchâteau,aan de M aas,waarover1
v2
ankm.
hetn.
pw.
ruis
va
.nz-egeeringsdistrict M erseburg, heen hier een brug vanvi
jfbogenisgebouwd,
Torgau, 1900 inw.
aan den voetvan Loschri
jke heuvelen;kalk-

Domnau.Stad in den kreits Friedlandv/h steengroeven, wijnbouw ; het dorp D.is de

pruis. regeeringsdistrict Koningsbergen, 15
km.n.o. van Eylau,15 km.w.van Friedland,
zetel van den landraad van den kreitsFriedlan
d mnu
2000s,
pt
inlw.
at., zooveel als Dominus,heer,

(slechts voor menschen gebruikeli
jk).

geboorteplaats van Jeanne d'
A rc; het huis,

waarin zijhetlevenslichtaanschouwde,werd

in 1818 door den staataangekochten zooveel

doenlijk gerestaureerd;op lastvan Lodewi
jk
Xvllf werd naast dithuis een schoolvoor
meisjesopgericht;hetdorp bevatoverigens

Dom nlls Of Donus, te Rome geboren, m eerdere statadbeelden en monumenten van
paus van 676- 678,onderwierp het afvallige Jeanne d'Arc.
aartsbisdom Ravenna weder aan Rom e's
Dom sehool of kathedraalschool; in de
middeleeuwen school verbonden aan een
gezag.
D.II,zouin hetjaar974voorkortentijd bisschopszetel.
Paus zi
jngeweestjéaar echtervaststaatdat Dom stadtl. Stad @
ln het oostenr.district
er tusschen Benedlctus V1 en Bonifacius V1l Sternberg,Moravië,aandespoorli
jnolnltitzgeen paus is geweest wordt aangenomen dat Troppau,1200 dui
tsche inw.;bi
j D maakten
Lier aan een dwaling,berustende op misver- in den zevenjari
gen oorlog de generaals
stand omtrent den titel Domnus Papa,m oet Laudon en Soskovie op 30 Aug.1758 een
worden gedacht.
groot wagenpark- der Pruisen buit,w aardoor
Dom o d'@ssola (of:cieel: Domodossola). Frederik de Groote zich gedw ongen zag het
Hoofdpl.v/h districtD.(35.000inw.lderital beleg van olmûtz op te breken;terherinneprov.Novara, aan den Simplonweg en aan ring hieraan werd 5 Juni1857eenm onument
de naar het MaggioremeergaanderivierToce onthuld.
of Tosa ;3700 inw.; 1 km. z.w. van D.de
Don, ital. en spaansch,portug.dom ,onttot aan den top m et kapellen bezette Kalva- staan uit het lat. dom inus, heer, een eererieberg ;schoone kathedraaluitde18deeeuw ; titel,oorspronkel
ijk door den paus,laterdoor
vele* huizen met colonnaden ; exploitatie van bisschoppen,abten,voorts door monniken en
thans in ltalië nog doorde geesteli
jken gegnels.
D om oko. Stad in de grieksche prov.La- voerd; in Portugal komt bi
j slechts den
riSSa,aan de Domokitikos,een zi
jrivier van souverein en de leden van diens familietoe;
de Apridanos, 4800 inw.; na de inneming in Spanje werd hi
j allereerst verleend als
dezer stad door de Turken op 18 M ei 1897 belooning voor aan den staat bewezen dienwerd een wapenstilstand tusschen Turki
jeen sten ;Filips 111 schonk hem den bisschoppen,
oriekenland gesloten.
graven, hidalgos, aanzienli
jken van adelen
Dölnös.Grootgemeente in hethongaarsche zoonsvanhoogwaardigheidbekleeders;tegenkomitaatGran,rechtsaan denDonau,1260inw woordigishetinSpanjeeen gewone,fami
liare
Domowoj. ln de russische folklore een beleefdheidstitel,ongeveerindezelfdegevallen

huisgeest, die bi
j de lotsbestemmingen van
het huisvoorzit; hi
j wordt verschillend beschreven, meest echter a1s een klein, dik
mannetje, steeds barrevoets, die zi
jn leven
aan den haard doorbrengt en het huis,w aar
lli
j zicltgevestigd heeft,beschermt,doch de
burenkwadetrekken speelt;hijis een vriend
der huisdieren en strektzi
jn zorgenookover
t
ien staluit;echterri
jdthijdesnachtsdikwijls
de paarden moede en isnietweinig licit-

gebezigd alshetnederl.,,mijnheerts;hi
jwordt
echter niet,geli
jk in hetSuitenland dikwi
jls
verkeerdeli
jk geschiedt,voordenfamilienaam,

Vosges,13 km .van M irecourt,1000 inw.

Aberdeen, na een loop van 132 km .,in de

m aar steeds voor den voornaam geplaatst,
evenals bet engelsche ,sir.''De overeenkom -

stige vrouweli
jke vormen zi
jn donna (ital.),
dona (spaansch)en dona (portug.) lnSpanje
is het gebruikeli
jk reeds na een vluchtige
kennismaking niet m eer m et seior,maarmet
don (doùa) en den voornaam aan tespreken.
geraakt en wraakzuchtig.
Don.1)Rivier in hetschotschegraafschap
Dompaire. Hoofdpl. van het kanton D. Aberdeen, ontspringt nabi
j den Cairngorm,
(30 gem., 9440 inw.)van hetfransche dept. 500 m. boven zeeniveau, en valt 3 km. van
Ilompierre d'llornoy. toharles Marius Noordzee. 2) Rivier in heteng.graafschap
Albertde) Fransch admiraalenpolitikus,geb. York, ontspringt in de Penninische bergen,

24 Febr. 1816 te Hornoy (Somme),nam als op de grens met Uhester,wordtbijShef:eld
scheepskapitein deelaan denKrimoorlog enz.;

bevaarbaar, wendt zich daarop naar hetn o..
was van 4 Sept.1870- 20 Jan. 1871minister loopt langs Doncaster en Thorne,en mondt
ad interim van marine, aanvaardde in het bi
j Goole,na eenloopvan112km.,indeOuse.
kabinet-Broglie de portefeuille van m arine.
Don,bijde ouden Tanais. Na de W olga

die hij tot 1874 behield,waslaterherhaal- en de Dnjepr de grootste rivier van europ.
Rusland, wier stroomgebied een oppervlakte
delijk senateur en député.
D ompierre-sur-Besbre. Hoofdpl.van h:t van 430.
259 km2. inneemt, zi
j ontspringt

bon.
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bonald.

in hetgouvern.Tula?uit hetlwanmeer,door- popping geschiedt in een aan den wortel
loopt met een lengte van 1855 km.en m et van waterplanten (Ali
smaceeën,Typhaceeën)
vele bochten degouvernem.Rjasan,Tambow, vastgehechte cocon. ilet geslacht is verorel, W oronesch en het land der Donsche spreid over geheel het noordeli
jk halfrond;
kozakken, splitst zlch beneden Rostow ,in ook in Nederland komen soorten voor.
vier armen en valt niet ver van Azov in de
Ilolla-lcralleisea. Een in 1851 door de
zee van Azov.De bovenloop van de D..van Hamburger Kolonisationsverein gestichte
haar monding t0t waar z1
J de W oronesch duitsche kolonie in ilet noorden van den
opneemt)ligt geheelin een lage;m oerassige zuidbraziliaanschen staat Santa-catharina,20
streek,tusschen wouden en bouwland;daarna km .n.v/d havenstad Sâo Francisco,wordt
Letreedt ziJ hetlagesteppenplateau vanZuid- door twee slechts voor platboom de vaartuiRusland, waarin haar beddlng diep is inge- gen bevaarbare rivieren bewaterd;de vruchtsneden, en waar zl
J op een enkel punt de bare bodem en hetuitlnuntendklimaatbieden
W olga tot op 60 km.nadert. Een spoorlijn de meest gunstige voorwaarden voor allerlei

van KaiatsjnaarZarizynsteltdegemeenschap cultures(ri
jst,suikerriet,mais,mandioca,bana-

van deD.znetdeW olga daar.Debenedenloop nen,tabak,koffie,olieen spinplanten,groenten,
heeft over het algemeen een zuidel.richting ; ooft);de veestand is wegensgebrekaan weilangs de steile Oevers iiggen hierdeDonsche den onbeduidend.De eerste kolonisten waren
wtnbergen.Uver'tgeheeltleeltdeb.eenrusti- 118 duitschers en zwitsers;in 1901 telde de
gen,tragenloop?zondervallenofstroomsnelten, kolonie, die over een stuk grond van 1444
ba
tlonke
ewenl op vele plaatsen ondiepten en zand- km .2 beschikt,een bevolking van30.
000zielen,
voorkomen.DeD neemt37zijrivieren waaronder snal dem oderneverhoudingen van
op, waaronder de Sosna en de noordeltke kapitaalen arbeid zi
jn ontstaan;de grondis
bonez aan de rechterzi
jde en de W oronesch, in handen van enkelen,de overigekolonisten
de Uhoper, de M edwediza,de ll
owlja en de verrichten loonarbeid; een deelderproductie
Mailytsl aan de linkerzi
jde de voornaamste wordt in de kolonie zelf geconsumeerd.De
ztn. be benedenloop is zeer ri
jk aan visch. hoofdpl.,Joinville sinds 1877 een stad,heeft
De D. is 1285 km. opw aarts bevaarbaar; Ongeveer 4000 inw.,die voor hetmeerendeel
regelmatige stoomvaartverbinding bestaat in de fabrieken van paraguay-thee 0n suiker
tusschen Kalatsjen Rostow (52: kzn.); SOm - 0n 1n de olie-,zaag-,rijst-,tapioca-enarrowmige stoombooten gaan echter totPawlow sk, rootmolens arbeiden ; een andere grootere
1201 km. Rostow en Taganrog zi
jn devoor- plaats is Annaburg. ongeveer 70 km .zuidenaamste stapelplaatsen aan dezerivier,waar- l
ijk van D.ligtBlumenau
langs graan)vee, hout en kalkvan debinnenllollaglladee. Havenpl.in hetierschegraafdeelen v/h Russische rijk naar Zuid-ltusland schap Down, aan de monding v/h Noorderworden vervoerd. Naar deze rivier is het kanaal in zee,6000 inw.;sinds 1853 verbindt
gouvernement der Kozakken van den Don een onderzeesche telegraafkabel D.metPorttzie Donskaja oblastl)benoemd.
Patrick aan de westkust van Schotland.
l'on ol bldon,iinkerztriviervandeVilaine
llonagllelontxy.Dorp in het iersche graafln Frankr
tk, komt uit den poel van Pin, schap Down,4000 inw.
loopt langs Trefheuc, Guéméné,en mondtuit
Ilonaglledy.Gemeentein hetiersche graafbi
j Massérac,na een loop van 80 km.
schap Tyrone,6500 inw.?kalksteengroeven.
lloxl. Naam van twee engelsche plantkunIlonaghm ore.Naam van lneerdere dorpen
digen, de gebroeders Davld en George D.; l@n lerland; 1)in het graafschap Cork,aan
de eerste, geb. 1800 te Forfar? overl. 1841 een zi
jriviertje vaa de Lee,3000 inw.;2)in
te Londen,washoogleeraaraan King'sCollege hetgrsch.Donegal,aan de Finn,zàirivierv/d

te Londen; hi
j schreef: Prodrom'
tts F/pz'(I: Foyle,6300 inw.;3)in hetgrsch.Down,2000
Nepalevtsisetc.tluond.1825),Outliktespfacpzfrd: inw.; 4)in het grsch.Tyrone,aan een toep/'lectlu.
es on d
lpfasy (1836). George D.)geb. stroom van het meer Neagh, 6000 inw.
1798 te Forfar, overl. 1456 te Kensington, Ilollaï,Dong-Naï,Don-Naï,rivier in Indo-

schreef:A gevteralAïdfpr.yp/'tlte(fïc/l/lpàyyépzf: China, mondt uit in de Chineesche zee,ontstaat door de vereeniging van de Da-Deung
ona, m eervoud van en de Da-Dong,en wordt versterkt door de
Denum .zie aldaar.Doùa Dalagna, de Songbé en de Saïgol
w.>A.
lrivier;zi
j
y*rm'
en Dona,zie Don.
loopt langs Bien-Hoa;lengte:400 à 450 km .
#+'
e
llonaeia FXBR. 1nbonald.Naam van een 8-talkoningen van
sectengeslacht v/d fam. Schotland, in de 3de, 7de, 9de,lode,ltde en
der bladkevers, Cltry- 12deeeuw ;over de drie eerste zwi
jgtde gee*k
someliktae,bevattendeeen schiedenisgeheel;vermoedeli
j
k
z
i
j
n
zeslechts
y
/
vr
i
j
gr
oo
t
ge
t
a
l
b
l
a
dl
e
ge
nd
ar
i
s
c
h.
b.
I
J
r
s
t
i
e
r
f
i
n
66
3;
b.
L die
j>$
keversoorten m et een
f;
'
i
gn vader ofbroederKenneth in 860 opvolgde,
.9
)j
;
r
- -'s iangwerpig lichaam,lan- z
.
regeerde over het land der Picten en der
çLJr'
ge, draadvormige sprie- Schotten, Alban geheeten, en stierf in 864 ;

plants etc.(4 dllz.)Lond.
b.1831- 3$.

DoxwclA-soolt'
r.
Vergr.

ten met e1l leedies en D. rf, zoon van Constanti
jn 1.koning van
zeer dikke di
jen aan de Alban van 889- 890,voerde porlogen metde
achterste pooten;zi
jzi
jn Noormannen;D.VIh dezelfde alsDuncan1,
zwart,blauw,rood,groen, D. F'
fff Bane, (de W itte of Blanke);
geel, en steeds metaal- broeder van M alcolm 111,stelde zich aan het
glanzig :demeestenleven hoofd eener national
e partijtegen den door
op waterplanten;dever- Engeland gesteu den Duncan 1l, en verdreef

bonalee.
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deze in 1094;op zi
jn beurtin 1097dooreen

bloedverwant,Edgar111,verjaagd,stierfhij
in gevangenschap,1098.
Donajee,zijr.v/d W eichsel,zieDunajec.
Ilollaldeoll. (Thomas Leverton) Eng.architect en schri
jver, geb. 17 Oct. 1795 te
Londen,overl.aldaar 1 Aug.1885,bekleedde
ï'an 1841 tot1864 een professoraatin debouwkunst aan University College teLonden;het
gebouw van University College met de beroemde Flaxman Gallery en deaangrenzénde

University Hall zàin zàjn hoofdwerken; hài
scllreel':Pompeji illustrated (2 d1n 1827),.1.
collection PJ thez/lpdfappl.
oredeœttmplesp/-#ppz'
îrqys.p-p?zlancientbItl
'/(f/zà
#:inGreeceqltd Italy
(1833),
..1.collection t?/-the yzlpdfapplored #ppo-î
rays,Jrpzzlmodern /??/ï/#ï'>#,
:inItalytzoî#Sicily
(1836),Thefpzzl
.
p/:PJApolloEpicuriusatA4/,
%t
z
(1838),Arckitectttral/
zàt
zzimsczltdf#6pr:'
)/à.
s(1847),
Arckitectura zlzfpll?zàtzfïctt(1859),Halldbook p/specipcatiovts 1860-80),Practicalguide fp @rcltitecture (2dedruk,2 dln.,1871),Temple# la
Victoire (Par.1876).
Dollaldson.(JOl)nW illiam)Eng.philoloog,

bonato.

Dollatello, eigenlijk Donato diNiccolô di
1386 te Florence,overl.aldaar 1466;hijver-

Betto Bardi,ital.beeldhouwer,geb.omstreeks

bond zich vroeg metBrunellesco;demeesterwerken der oudheid maakten een diepen in-

druk op zijn kunstenaarsgeest, en l1a een
verblijf van twee jaren keerde hi
j naar Florence terug, vastàesloten zi
jn verder leven
aan de beeldhouwkunst te wi
jden;hij vond
spoed
met
eive
g nmac
eerht
vo
ige
lle a
bes
1s c
voo
her
rme
dee
rl
sige
en Zag zl
-c1)
opdrachten

als overstelpt;hijarbeidde meestVO0rkerken (Florence,Venetië,Padua,Ferrara,Modena);hi
j geldtalsdevoorloopervanMicllelangelo; geheel gevormd door de studie der
oudheid, wist hij getrouwer nog dan ohiberti de groote ordonantiën zoowela1s den
eenvoud der ouden te bewaren.
bonaten,enkelv.donaat,titel van uittreksels uit de lati
gnsche spraakkunst van Dona-

tus en van taalleerboekjesvooreerstbeginnenden in het algemeen;bijuitbreidingwerd
het woord ook op leesboeken van anderen
aard toegepast (zoo heeftmen b.v.een ,:D(
)geb. te Londen, 7 Juni 1811, studeerde te naatvan den christelà
jken godsdienst/',enz.
Cambridge,en arbeidde daarop tot zàindood, Ilollatell. lat. doltati en donatae,personen
10 Febr. 1861 in het hooger onderwijs;zijn die, zonder e0n volkom en gelolte te doen,
Ne'
l
r Cytd/t
y/z/y,pr Covttributionsfpzf?
tzo'f
/,
q(fKnlltr- zich met hetgeen zi
j bezitten in een klooster
ledge PJ tke Gréé: Language (1839),WaS een begeven en daarin a1sleekebroedersofzusters
eerste Poging op groote schaal om de be- diensten verrichten.

inselen der in Duitschland ontstane verge-

Donateur, die een schenking doet,gever;

lljkende philologie in Enyelpnd bekend te
maken en ingang te doen vlnden; een tweede
werk, Varroniaktus (1844),beoogde hetzelfde
voor het lati
jn als Netv Crrffyllf,
s voor het
grieksch.
ponaldsoll. (James) Engelsch schrijver,

iemand die een zaak door geldeli
jke Li
jdragen steunt;de vrouwelijke vorm isdottatrice.
Donati. (Cesare) ltal, novellist, geb. 28
Sept. 1826 te Lugo, nam deel aan den opstand van 1848 (vooralook doorzijn vlug-

scllrift &?>p parola @gl' fft
z/ïtfwï),studeerde te
geb. te Aberdeen, 1831, hoogleeraar in de Pisa in de rechten, was daarna te Florence
letterkunde te Edinburg, schreef voor vele a1sjournal
istwerkzaam,enkreeg ten slotte
revues, en gafonderm eerin hetlicht:M odern een betrekking aan het lninisterie van onderGreek Grammar (1863), Critical ffïyfpry of wiJ-s;van zi
jn geschriften zi
jndevoornaamste
c/zrïyfïlz: l'
iteratttreJ,
p,
# doctorine,Jrpp'
lthe#étlfA het met eenige vrienden saamgestelde Dizio,
swrz
.
lf(fcsztx toscap,
a (/tz/1800 al
p/-thetf.
ppyfle8 fp tlteNieenecpzfscï/(1866),The stzz'ïp della gzll/rp'
A nte-N icene Library (
1867-76).
1850 (2 dln. 1851- 53), en de veelgelezen

pollaldstpnville.Stad, boofdpl.van Ascension parochie, in den noord-amerik. staat
Louisiana,3200 inw.
Ilollalitius (Christiaan) Lithausch dichter,
geb.1 Jan.1714in hetdorpLasdinelen(kreits

novellen Per '
lfzlgomitolo,Arteeoztf/zfri/,Diritto
e z'
pr:ycïp (in 1 dl., Flor. 1858),Poreî'a z
nïf.

(1874),Fogliesecclte(1874),Buon(fzlzlp/norelle
m pzzp
efantasie(1875),F/prtzM arzia.Sfprïq d'i'
secolo (1876)Riroluziovted
'0>miltiatura1847- 49
Gumbinnen),studeerdeteKoningsbergentheo- (1876), La S'
/gzlpz'
tx Manfredi tBerona 1884),
logie, en overl. 18 Febr. 1780 te Tolmin- Storie hïzztvr: (1888).

kemen; zi
jn gedichten, vijf idyllen en zes
Donatl.(Giambattista)ltal.sterrenkundige,
fabelen inhexameters,zi
jn,behalvehetlithau- geb.16 Dec.1826 te Pisa,werd in 1852 aan
sche gezangboek en eenige proeven van den de sterrenwacbt te Florence verbonden en
nieuweren ti
jd,de eenige kunstdichtingen in volgde in 1.864 Amicials directeur daarvan
de lithausche taal en klassische voorbeelden op; hài ontdekte in Juni 1858 de naar hem
daarvan; zij werden herhaaldelijk met aan- genoemde kopteet t,txoà Doktatitnaast die van
teekeningen , vertalingen enz. uitgegeven, 1811 de helderste van de 19deeeuw;op zijn
(Schleicher, Petersb. 1865,Nesselmann,Ko- voorstelwerdvanregeeringswegein1860- t2
ningsbergen1869).
op den Arcetri-heuvelbi
jFlorenceeennieuwe
llona-l elleia. Stad in de spaansche prov. sterrenwacht gebouwd;D.overleed 19 Sept.
Cordoba, aan een zi
jrivier v/d Guadajoz, 1873 te Florence,aan de cholera.
4700 inw.
llonlttio,lat.schenking.
Donatistell, naam eenerschismatiek'
e secte
Donarium,lat.,wijgeschenk.
D onarium ,een in orangietgevonden,aan- in Noord-Afrika,4de eeuw gesticht d'
èûri'
bis.
vankelijk als een element beschouwde stof, schop Donatus$zijvorderdenvooral'strengere
dat later thorium bleek.
persoonlijke en kerkeli
jke tucht.
llonarium.Bi
j de Romeinen het deelvan Ilonato.Venetiaansche familie,wier voorden tempel waar de oferanden aan degoden naamsteleden zi
jn:
bewaard werden.
Lodelrgk D.,geb.teVenetië,overl.teGenua

Bonato.
)-

---
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1386,generaalder Franciscanen,voorts kar-

- ..- .

Donau.
.. .

. -u

Borenloop. Van Geisingen (24 km.n.van

dinaal onder paus UrbanusVI (138t),werd SchaFhausen a/d Ri
jn) totScheer (beneden
van verraadbeschuldigdenterdoodgebracht; het 568 meter hoog gelegen Sigmaringen)
Franeiscus D.,doge van Venetië van 1545
t0t 1553,voltooide onder meer deSt.M arcus
bibliotheek ;
Leonard D .,doge van Venetië van 1606tot

doorbreekt de over dit gedeeltesnelvlietende
stroom in eendoorsteilerotswandenbegrensd
en zeer bochtig da1 den Juraketen,die den
naam van Rauen Alb draagt,en eindigtdaarn

1612,voerde stri
jd tegen deJezuiten,dieten mede op 535 meter hoogte de eerste helft
slotte uit de republiek werden verdreven; van zijn bovenloop.Deze staatonderaardsch
Nieolaa8 D .,doge van Venetië,van M aart in gemeenschap met de RadollzellerAach en

totApril1618,vielbijeendoordenspaanschen
ambassadeur Bedmar uitgelokten democratischen opstand.
Nieolaau D.,letterkundige,geb.teVenetië,
1705, overl. 1765,schriiver van Uomo di#p'
verno,(De Staatsman,1t67).
O0k de beeldhouwer Donatello behoorttot
deze familie.
Donato. (Alfred Dhont,gezegd)Belgisch

daardoor met het Beneden- ol Ondermeery
een merkw aardige bifurcatie, waarvan men
doorproefnemingen (kleuring vanhetDonauwater biiIlnmendingen)het bewtsheeft geleverd. be tweede helftvan zi
jn bovenloop,
tot Passau, gaat allereerst n.o. langs U1l'
1
(469 m.hoog)en Donauwörth (369 m.ho()g),
naar Regellsburg (330 m.), steeds in de
nabijheid van den voetvan den Zwabischen

m agnetiseur,geb.te Luik,1845,verbond aan en van Donauwörth afvan den Frxnkischen
de ontdekkingen van Braid een door hem- Jura; tot U1m wOrden de oevers op ver-

zelven gevonden procedé,waaraan hi
jden schillendepunten begeleid doormetbosschen
naam gaf van fascinatie , hield seances in

bedekte hoogten, hier en daar reeds afge-

België,Nederland,DuitschlandenZwitserland, wisseld doorde zg.Donauriede (kleine moe-

ging in 1876 naar Pari
js, waar zi
jn succes
aanleiding gaft0t de proefnemingen van dr.
Charcotop de hysterieken der Salpêtrière
Ia ilatus. (Aelius) Romeinsch taalkundige
en rhetor,leefde omstreekshetmidden der
4de peuw te Rome, schreef een lati
jnsche
spraakkunst, Ars ç
fzzlzzltzfïcl,waarop gedu. rr
rende de middeleeuwenalletaalkundigonderwi
js berustte,waarom ioenmaals e1klati
jnsch
taalboek kortweg dotbaatwerdgeheeten;deze

rassige streken veengrond);vanUlm af,waar
hi
j door de opneming van zijn eerste alpi
jnsche nevenrivier,de Iller,bevaarbaar wordt
en een breedte van 78 meter heeft,is zi
jn
rechteroever over hetalgemeen vlak,delinker daarentegen steil; zi
jn omgeving is op
vele punten m oerassig, vooral in het gebied
van de Donaumoos (zie aldaar);bijDonaustauf,aan het,noordelijkstpuntvan zi
jn geheelen loop,bereikthi
j,nu 234 meterbreed,

donaten waren ook de eerste boeken die het Beiersche woud, en loopt vervolgens,
langs xylographischen weg werden verm e- dicht naar de voet daarvan gedrongen,in z.o.

nigvuldigd en dergeli
jke donaten behooren richting naarPassau,waarzijnspiegel287m.
daarom totde bibliographischezeldzaamheden; boven zeeniveau ligt.

verder schreefD.kommentaren op Terentius

Middenloop. Bi
j Passau, waar de 1nn zijn

en Virgilius.

w atermassa komt verdubbelen , begint de

ponau,(bi
j de Ouden Danubius en in zijn
benedenloop, die hen het eerstbekend was,
lster geheeten,fr.en eng Danube,dtschDonau).Naast de W olga de grootste en waterri
jkste rivier van Europa, de voornaamste
der toevoerrivieren van de Zwarte zee,de
grootste waterweg tusschen het midden en
het oosten van genoemd werelddeel Hi
jontstaat in het groothertogdom Baden,uitde
vereeniging van de aan de oosthelling van
het Schwarzwald ontspringende,30 en 4
.0km.

Donau zi
jn middenloop, die een reeks van
doordalverwi
jdingenafgebrokenvernauwingen
telt;tegelijkerti
jd betreedt de stroolnaanden
rechteroever het oostenrijksch gebied; even
beneden Passalzbeginteenomstreeks120km.
(tot Krems) lange engte, tusschen de zuidhelling van het Bohemer-, Greiner- en M anhartswolzd en de noordeli
jke uitloopersder
Alpen (Sauwald),welke engte echter door
het bekken van Linz (264 m.hoog)wordt
onderbroken. Beneden Qrein (218 m.hoog)

schen de bergen Roszeck en Briglirain,waar
de zadelder waterscheiding met den slechts
42 km. verwi
jderdcn Ri
jn (bi
j Breisach),gelegen is (1126 m.hoog); de Brigacltontspringt ongeveer 9 km.oosteli
jker,4km.z.w.
van St. Georgen, loopt langs Villingen,dat
slechts 5 km.van de Neckarbronnengelegen

li
jke draaikolk hier is doorhetlatenspringen
van het rotseiland Hausstein onschadelijkgemaakt.ln hetzg.bekken van Tulln,dathi
j
bij Krems met een breedtevan 1072meter
betreedt,begint heteerstdeeigendommeli
jke
eiland- en rietpoelvorming op te treden.
Tusschen de Leopolds- en Bisambergen,bi
j

men gewoonli
jk den oorsprong van dennaam
Donau toeschrijft,en vereenigt zich beneden
genoemde stad,in een moerassige vlakte,die
voorheen den bodem vaneenmeeruitmaakte,
met de Breg. Bij Donaueschingen ligt de
waterspiegel van den D.nog 679 m.boven

reikt hij boven W eenen,op 153 m.hoogte,
deBeneden-oostenri
jkschelaagvlakte(W eener
bekken);hijverlaat deze entegeli
jkertijdden
duitsch-oostenr. bodem, daar waar hi
j de
March opneemt, bij Theben (Déveny),waar
zi
jn bedding nu tusschen het Leithagebergte

lange bel
ten Breg en Brigach. De Breg of bevindt zich een vermaarde stroom-en maalBregach heeft haar bron 7 km. n.n.
w van stroomsnelte,waar de rivier nog slechts een
Furtwangen, 1000 meter boven zeevlak,tus- breedtev.146m .heeft;de vroegerzoogevaar-

is, neemt nog een beek uit den slottuin van
Donaueschingen op,aallwelkeomstandigheid

zeeniveau.

Klosterneuburg, nogmaals gedwongen zich
door een engte een doortocht te breken,be-

ten z. en de uitloopers der Kleine Karpaten

Donau.

--
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Donau.

W ornitz, Altmùhl, Naab? Regen,llz,llleine
vernauwd wordt. Dikwigls rekent m en) dat
hier de benedenloop aanvangt, hoewel de
stroom n0g op twee plaatsen zich door gebergten heeft heen te Lreken, zoodat het

Oostwaarts door de groote M-alachijsche

degressie, en vormt hier twee eilanden: het
87 km. lange en 25 kln.bretde Groote en
het 48 kln. lange Kleine Schîltt-eiland ;
bi
j Komorn weder tot een enkelen stroom
vereenigd,loopt de D.oostwaarts naarGran,

zlch ook over dat gedeelte in een labyrinth
van armen, en wordt eerst beneden de
monding van de Sereth door hetnoordel
i
jk
plateau van Galatz gedwongen weer een

vlakte, m et een breedte van 700- 1000 m .,
tusschen uitgestl-ektemoerasvlakten,bezetmet
groote plassen stilstaand water en door-

sneden door vele armen derrivier.Bi
jCernaiuister schijnthet begin van denbenedenloop voda, waar hijde zee tot op 50 km.nadert,
bi, door het voorgelegen bergbi
j Orsova te stellen. Nadatde stroom door verandert hi
de Hongaarsche poort (Porta Hungarica) plateau der obroedsja zi
jwaartsgedrongen,
tusschen Theben en Preszburg is gegaan,be- zi
:
i
'n loop ylotseling van oostelijke in noordetreedthi
j hetbekken der Opper-llongaarsche ljkeri
chtlng,overHirsovaenBraila,splitst

oosteli
jke hoofdrichting aan tenemen,waarop
waarhijde grens van hethongaarsche bek- hij de Pruth opneemt en zich mettalri
jke
ken nahert; van hier totW aitzen doorloopt aan zi
jn oevers ontstane meren verbindt.
hi
j de Visegrâder engte,tusschendehem van Ongeveer 7 kln.boven Tulcea tToeltsja)behet zuiden naderende hoogten van het Ba- gi
ntzi
jn delta)een2558km2.grootewildernis?
konyerwald en de voorbergen der Neograder begroeid met 3 meter hooge rietgrassen,in
Karpaten ten n.;bi
j W aitzen wendthl
g zich welke zich kudden buffels,wolven en tallooze
zuidwaarts Over Budapest(t10 m hoog)naar watervogels ophouden.De uiterstemondingsde Beneden-llongaarsche depressie,wiereen- armen liggen 89 km.van elkander; de linker

tonigesteppenhi
jmetgeringvervalen meton- noordelijkeofarm,veelvuldig gesplitst en tot
telbarebochten,tusschen lage,woeste,zandige een meer verLreed, bereikt over lsmaïlna
oevers,giftige veenplassen enm oeraswouden, een loop van 101 km. onder den naam Kilia-

veelarmig en ri
jk aaneilandendoorloopt.Zi
jn
diepte bedraagt tusschen Preszbarg en Vének
6-37 meter, beneden ofen 8- 12 m..zijn
breedte 100 meter,tusschen Vének en FölL-

monding metzeven armen dezee,diehi
j670/:
van den geheelen watervoorraad van den D.
toevoert;niettelnin is de t
liepte llier nauwe-

li
jks3 meter en voor zi
jnmondingstrektzich

570--1260 1T1. Onder de door hem g0- over een lengte van 4 km.een ondiepte m et
vorlnde eilanden zi
jnndeviergrootste:Szent slechts 1 m. water uit De rechterarm deelt
Endré (SzentAndrr
ts-eilandtusschenW aitzen zich beneden Tulcea in denM idden-ofSulinaen Ofen),Csepel,Sar en Mp.
rgita bàiMohr
tcs. arm en denZuid-ofSt.Georqsarm ;de eerste,
Eerst beneden de monding van de Drau bi
j van het tweede punt van splltsing no490km.
Vllkovc
'
h,
r, Waar hi
j door de Syrmische heu- lang,loopt bi
jna zuiver oosteli
jk en 1s,hoeVar

velen naarhet o.z.o.wordtgedrongen,kri
jgen
zijnoeverswedereenvroolijkeraanzien,vooral
totPeterwardein (82 m.hoog)enSlankamen,
waar hi
#
izijn grootste zijrivier,deTheiss,opneemt; tusschen Vukovâr en Palanka is hi
j
slechts 300 m.breed,bi
j Semlin echter1560
m.en tot 14 m.diep. Na van Vukovrtr over
een lengte van 300 km:een o.z.o.richting te
hebbengevolgd,looptl1i
JzuidwaartstotSemlin

en Belgrado (76 m. hoog),vanwaar hijtot
Orsova de grenstusschenHongarijeenServië
vormt. Bi
j Baziâs naderen van links(le uitloopers der Zevenburgsche Karpaten en van,
rechts die v/h Servisch gebergte zijnoevers,
waardoor de Klissura of de llzeren Poort
1281/2 km. lang (tot Kladovo) wordt ge5ormd,dem eest grootsche rivierengte van
Europa ;de bedding vervaltin dezeengtevan
37l.
)m.op11m .,wordtvan1900 meermalen tot
op t00,op een enkel punt zelfst0top60meter
breedtevernauwd,heefteendieptevanzotot50
en zelfs 75 meter,en isgeheelmetklippen en
rotsbanken bezet; het verval, dat tusschen
Belgrado en Baziâs nauweliiks4 c.m.op 1
kln.bedraagt,kl
imthier totL40 c.m ,en op
een enkel gedeelte zelfs tot13 meter op 3/4
km .stroomlengte.

Bevtedettloop.Bi
j heteindpuntvandeIlzeren
poortkan deeigenlijkebenedenloopgerekend

worde,
n aan te vangen;deD.stroomtnu eerst
meteenzeerbochtigen loop zuidwaartsen vervolgens beneden Vidin van Akcar af over

welslechts71/2pct.der watermassa van den
D. meevoerende, de eenige nagenoeg overal
bevaarbaremondingsarm ;zi
jn dleptebedraagt
tot 16 m ;voor de monding ligtechtereven-

eenseen ondiepte; hi
jis 100- 130 m.breed
(zieSulina);dederde,6- 11 meterdiepeSt.
Georgsarm (turksch Khidr-illis),is v/heerste
punt van deeling 125, v/h tweede 110 km.
lang en heeft aan zi
jll lnonding slechts 11/2
m . water. De Zee ontvangt van de D.per
uur gemiddeld 351/4 m illioen kub.m. water.
De afstand tusschen de bron en demonding
vandenD.bedraagtinrechteli
jn1684km.,de
stroomlengte2860 km-,waarvan 215km.opden
Zwabischen Donau (vandeBregbrontotU1m),
366 ltm.opBeieren,derhalve 58tkm.tbovenloop) op het Duitsche ri
jk komen, verder
373 km. op Duitsch-oostenrijk,940 km.op
Hongarije tvan Preszburg to@ orsova),zoodoende1313km.(middenloop)opdeOostenrijkHongaarsche monarchie,en 965 km.(bovenloop) op het bulgaarsch-rumeensch-russisch
-

gedeelte der rivier komen.Hetstroom gebied
van den D. om vat 817100 km2., waarvan

ongeveer 1/v op Duitschland en 4/: op de
Oostenri
jk-Hongaarsche monarchie koinen.
Afkezien van de kleinere heeft de D.120
zi
jrivieren, waaronder 60 groote,van welke
31 als bevaarbaarkunnenworden beschouwd;
de voornaamstezijn rechts:lller,Lech,lsar,
Inn,Traun,Enns,Ybbs,Erlaf,Pielach,Traisen,
Tulln, W eenen (:Vien), Schwechat, Fischa,

Nikopoli,Sistov (hetzuidelijkstpuntv/d ge- Iueitha, Raab, Stkrviz, Drave,Save,M orava,
heelen loop) Rustschuk, Silistria en Rasova Timok, lsker, Osma,Jantra en Lom ; links:

bonall.
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en Grosze Miihl,Krems,Kamp,March,W aag,

De bevaarbaarheid van den D. begintvoor

Gran, Eipel, Theisz, Temes, Schyl (Jiulu),
Aluta (0ltu),Ardschisch (Arges),Jalomitza
(Jatomita),Sereth,Pruth.Kanalen in hetD gebied zi
jn het Main-D.
- luudwigkanaalin
Beieren,hetschwarzenbergscheHolzschwemmkanaal, dat de Moldau met de Mûhl(deze

roeivaartuigen bij U1m ; de gemakkeli
jkheid

meeste zijner zi
jrivieren,vooralophongaarsch
gebied,zeer vischri
jk (steuren,zallnen,meervallen,karpers).
Doordat de D. een gebied,dat door de
Alyen en den Balkan eenerzi
jds en door het
d
ultsr
cz
he
idn
denge
rgte 0n de Karpaten
ande
ijdsMva
debe
zee
gescheiden is,oostwaarts met open water verbindt,speelthi#
j
een belangrijke rol in het handelsverkeer
tusschen oost en west,waartusschen hi
j een
diagonaallegt;terwijlhi
j in hetwestendiep
in het geographisch en commercieelbelangrijke midden-europeesche Ri
jngebied ingri
jpt,
reikt hij oostwaarts tot de kusten van den

verkocht;jaarli
jks zakken een 100-taldergelijke schepen de rivier af.De stoomvaart
Legint eerstbi
j Donauwörth en nog doordat

van stroomafwaarts en de moeite om weer
stroomopwaarts te komen heeft hier gedurende de drie laatsteeeuwen een eigenaardige
industrie doen ontstaan ;men bouwt hier n1.
drieërlei soort vaartuigen, die m et waren
rechts met den D.)verbindt,en het W eenen naar W eenen en de streken van denbeneden- Ne
ustidt-,het Bacser- of Franzens- en het loop bevracht, de rivier afvaren om na het
Begakanaalin Hongari
je.DeD.is,evenalsde lossen a1s brand- of tim merhout te worden
de beiersche regeering sinds 1838 ongeveer
5 millioen gulden aan de verbetering vanhet
vaarwater, uitdieping en den aanleg van
havens heeft besteed.Van genoemde stad af
gaan stoombooten van 25 tot 58,van Passau
tot W eenen zg.remorqueurs van 80 t0t 100

paardekrachten afen aan,terwijlbijhetladen

rekening moet worden gehouden met den
waterstand.Van Gönyö afheefteen geregelde
sleepdienst plaats, zoowel stroomat'
- als opw aarts. Tusschen oönyö
' en Baziâs concenPontus,gewichtig doorden levantschen handel. treert zich bovendien met de Theiss,deDrau
Deze kultuurhistorische beteekenis van den 0n de Saveeen wi
jdvertakt,voor stroomopD. komt in alle ti
jdperken van de wereldge- en stroomafvaart Over duizenden km .toeganschiedenis ten duidel
ijkste uit,zoowelgedu- keli
jk net van waterFegen.Beneden Baziâs
rendedeverhuizingenderlllyrisch-Etruskische vormtde Ilzeren poorteen onoverkomel
i
jke
volkeren, ti
jdens de romeinsclle kolonisatie, hinderpaalvooreen intensiefverkeer.Beneden
de Hunnen-enAvarenheerschappij,deinvasies Orsova echter is het verkeer weer des te
der Magyaren en der Beieren(aandenboven- grooter, daar hier rivier- en meervaartsaamloop),a1sgedurendedeeerstedriekruistochten, vallen en de ongeveer geheele in- enuitvoer
in de worstelingen tusschen de turkschebar- van de omgeving langs den D.plaats heeft.
barijen de westersche beschaving,en tijdens Stoombooten van 150- 200 paardekrachten
den bloeitijd van het ri
jk der Habsburgen. en voor roeien en zeilen ingerichte platGeen tweede stroom ookheeftaanzi
jnoevers boômers,zg.czaiken,van 1500- 2000 centeen aan die zi
jnernevenriviereneenzoogroote naars draagvermogen,benevenshooggeboorde
venoheidenheid van volkeren ;aan den boven- zeeschepen varenhierheen en weer,delaatste
loop wonen Duitschers,aan den middenloop meest tot Braila en Galatz, doch ook wel

Duitschers,M agyaren,Noord-enZuid-slawen,
aan den benedenloop Rumeniërs, Bulgaren,
Serviërs,Russen en Turken,tezamen 40 millioen zielen. De beteekenis van den D.in
staatkundigen zin wordt ook niet weinig

verderstroomopwaarts.lnOostenr.-Hongarije,
den eigenli
jken Donaustaat, is alhetmoge
lijke gedaan om hetvaarwaterteverbeteren;

in 1890 werd een aanvang gemaakt met het
uit den weg ruimen van de vesperringen in
verhoogd door de omstandigheid,dathi
juit- de llzeren poort.Over het algemeen is het
loopt in een binnenzee,wier nauwe toegang verkeer op den D.,afgezien van de stoom e1k oogenblik kan worden afgesloten en die en de sleepvaart,dalvaart(stroomafwaarts);
door groote tusschenruimten van de wereld- het handelsverkeer is voor een goed deel

zeeën gescheiden is; daarbi
j komtnog,dat lokaal(tusschen aanzi
jnoeversgelegenplaatsinds de oudste ti
jden de benedenloop in de sen). De in 1830 opgerichte koninklijke

macht is van halfgeciviliseerde volken ; de gepriviligeerde DonaudampfschiYahrt-Gesellstrategische waarde,die aan den D.gehecht scllaft heeft het grootste aandeel aan den
werdt, blijkt dan ook reeds uit het groot Donauhandel:dezeondernemingheefttusschen

aantalvestingen aan zàjn oevers:Ulm,Ingol- Regensburg en Sulina op den D.zelfen zi
jn
stadt, Komorn, Peterwardein,Nieuw-orsova, hoofdrivieren Li
jna 5000 km.stoomvaartli
jnen
entot1878 Vidin,Nicopoli,Rustschuk,Silistria, in bedri
jf.
Braila.In alle grootevolkerenbewegingen en
In vroeger ti
jd WaS de vaart0P den D.
oorlogen der oude wereld, onder Darius en binnen de grenzen van het Duitsche ri
jk nog
vr
st
ede
danvade
n Tes
vaa
che
rtni
n
Alex.den Groote,van hetRomeinsche ri
jk, zwaarder mettollen bela
Op
onder Augustus, onder Trajanus en Marcus den Rijn.Eerstbiiden
Aurelius, tijdens de groote volksverhuizing, 1779 werd voor zeieren en Oostenri
jk,gede
zach
mee
nscSa
halppe
li
jk gebruik van den D.,de 1nn
in de tijden van Attila,vanKareldenGroote, en
van de invallen der Avaren, M agyaren en
vastgesteld,een overeenkomst
M ongolen,.gedurende de kruistochten en de die bi
j verdrag van 14 April l816 werd verheerschappl der Habsburgen, ten ti
jde van nieuwd; hierop volgde tusschen Oostenrijk
Hunyad en Suleim an en prins Eugenius tot
op Napoléon en Kossuth en ie de russischturksche oorlogen der 19de eeuw speelde de
Donau een rol.

en Beieren het verdrag van 2 Dec.t85t,door
hetwelk naar den grondslag van bet weder-

zi
jdsch verkeer de vaartop de waterwegen
van beide staten merkeli
jk werd verlicht,

Donau.
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hoewel de bescherming van de bovenge- gen der waterpolitiewerd opgedragen aan een
noemdeGesellschafttegenvreemdeconcurren- ,!OommissiederDonauoeverlandenu,bestaande
tie bestaan bleef.DeDonaumondenbehoorden uit afgevaardi
gden van Oostenri
jk,Beieren,

sindsden vrede van Bukarest(1812)aanRus- W ïirttemberg en Turki
je ensecretarissenvan
land, evenzoo de delta,hoewel deze krach- Moldavië, W alachi
je en Servië,en wier vol-

tens allerlei verdragen neutraalgebied zou macht tot 24 April1904 duurt.
zi
jn; genoemd land bevorderde echter!zooal Bonaplescllillgen. Stad in den badenschen
niet opzettelijk, toch door nalatigheld het kreits Villingen,in het voorfnalig landgraafverzanden dier m onden en hield bovendien schap Baar, aan de saamvloeiing van deBreg
een drukkend 0n bemoei
li
jkend toezichtop en de Brigsach tot den Donau, die hier ook
de scheepvaart; eene op 10 Sept.1840 tus- de in den slottuin ontspringende Donaubeek
schen Rus
ndni
ee
nt de
bral
ca
ht
mi
ek gesloten con- ontvangt, 3600 inw.;fraairesidentieslot dol'
oos
tens
nrti
j
ventie
verandering in vorstenzu Fiirstenberg;luchtkuuroord ;groote
dezen toestand,en het stond te vreezen dat veemarkten. D. komt reeds in 889 voor,in
de monding van de hoofdrivier van M idden- welk jaarkeizer Arnul
faan een plaats van
Europa allengs voor de scheepvaart geheel den naam Esgenga het klooster Reichenau

en alonbruikbaar zou worden.Bi
j denvrede schonk ; de naam Tunoeschingen (naar een
van Parijs van 30 Maart 1856 echter werden ridderfamilie Eschingen,die in de 15tle eeuw
door artikel 16 de Donaumonden onder be- uitstierf)verschi
jnt oorkondeli
jkeerstin1292;
scherming van het europeesche volkenrecht laterwerd het eenbezitting van verschillende
gesteld en de geheele rivier voor alle euro- heeren, en in 1488 kwam het door koop aan
peesche natiën vri
jverklaard;bovendienwerd de graven, later vorsten zu Ftirstenberg ;
in Nov. van hetzellde jaar door dezeven sinds 1806 behoort het aan Baden ;7km.van
mogendheden lie genoemd verdrag hadden D.liggen de ruïnen v/d Lurcht Fïirstenberg.
Donaukreis.jh
) Kreits van het koni
onderteekend een commissie benoemd (Euronkli
jk
peesche Donaucommissie), die tottaak had W ïirttemberg, bestaat ten deele uit oudeen onderzoek in te stellen naar de beste wurttemb.gebied en overigens uit de Bene-

wi
jze om hetdeltagedeelte der rivier in den dictjner-abdijen W ijngarten,Ochsenhausenen
voor de scheepvaart m eest gunstigen staatte Zwief
klten,lePremonstratenser-abdi
jenRoth,
brengen; de commissie bestond uitde volgende Schussenried, W eiszenau en Alarchthal, de

leden: Becke (oostenri
jk), majoor Stokes
(Engeland), Engelhardt (Frankri
jk), Bitter
(Pruisen), baron d'oienburg (Rusland),markies d'Aste (Sardinië)en omarFetziPacha
(Turki
je);sirCharlesHartleywerdbenoemdtot

Cistercienser-vrouwenabdi
jenHeppach,Gutenzellen Baindt,de vrouwenabdt Buchau,en
de Deutsckorden-komtureiAltshausen,verder
uit een groot deel van hetvoormalig Oosten-

rijksch-zwaben, omvattende verschillende

hopfd-ingenieur;de comm.nam haar zetelte l
andvoogdijen, Donausteden en kloosters,en
Galatz en begon haarwerkzaam l
a m ethetleg- eindelijk uit een groot aantalgraafschappen,

gen van een telegraaiijn tusschen Sulina en heerlijkheden,riddergoederen en de voormaGalatz; de gedelegeerden , wier discussiën l
ige rijkssteden met haar gebied:Ulm,Bibeduurdea van Dec.1857 tot April 1858, kon- rach,buchhorn,Leutki
rch,Ravenburg,W anden echter omtrent de keuze aan welke der gen,Buchau en lsny.
armen het eerst en vooral de aandacht te
lllsTRTcTxx.
ltwoners Evange- KathoKM2 lln
wi
jden (met welke keuze allerlei belangen
1900 lischen lieken.

saamhingen)totgeen overeenstemming komen

.

lleraclk
en gaven ten slotte de kwestie in handen Bl
Blaulleuren
hunnerregeeringen.Een technischecommissie, El
tlugen

benoemd door Frankrijk,England,Pruisenen

Gelsltngen
Sardinië besliste eenstemmig ten gunste van Gopplngen
rchhelm
de St. Georgsarm , maar beval, inplaats van Ki
uphelm .
het bevaarbaar maken van dien arm, het La
Leutkirch
graven van een kanaal aan, dat met sluizen Alunslngen
vensburg
van de rivier zou moeten worden afgesloten Ra
edlingen
en op eenigen afstand van de natuurlijke Rl
Saulgau
m onding in zee moest eindigen. De keuze Tettnang
m.
van den Georgsarm werd te Galatz in Dec. Ul
aldsee
1858 aangenomen ;zesvan dezeven vcrtegen- MT
'Wangen

i5()2,
()5 .35474 ' 48.$4 30346
370,20
405,33
393,1.7
264,37
508,42
379,83
462,88
551,
97
446,04
429,37
389,42
273,54
415,09
470,37
354,43

20(;74
27421
3381l
53216
295S4
26281
25013
23930
42526
55898
28407
25622
65252
27200
22656

13304 6723
3114 i23244
1.8()t)9 14504
40 11G 7157
:7(56)2
$
440
331() 2208l
1774 23323
14466 1 9064
6467 34871
972 25244
1t):7 27020
l875 22279
44000 17085
1l29 259C6
1. 458 20l71

woordigers stemden voor kanalisatie echter
De kreits of provincie grenst ten w.aan
werd op grond van verschillende politieke
en commercieele overwegingen ten slotte be- Hohenzollern en Baden, ten z aan de Bosloten voorloopig den arbeid te bepalen tot densee en aan Beieren, en ten o. aan
het voorzetten van de inmiddelsreedsaan de Beieren ; de Donau Jaat midden door het
Sulinamonding aangevangen werken (pieren, land en neemt hier aan de rechteroever
sluizen,uitdieping,naar plannen van Charles de Risz, de R0th en de lller en aan den
Hartley,1858,voltooid 31 Juli 186t,in 1871 linker de Lauter en de Blau 0P;het noordebelangri
jk uitgebreid). Bi
j hetverdrag van X
lijkst deel behoort nog tot het vruchtbare
Berli
jn van 31 Juli 1878 werd hetonzi
jdig eckarlandschap, deels tot de Zwabische
en internationaal gedeelte van den Donau hoogvlakte (
Rauhe Alb); het zuideli
jk deel
t0t de llzeren poort verlengd, en Ook Ru- ligt in de afdakking naarde Bodenseeen heeft
m enie een zetel in de Donaucommissie ge- eeni
gen wi
jnbouw ; overigens zijn bouw- en
geven.Detenuitvoerleggingvan deverordenin- boschgrond tamel
ijk gelnkmatig verdeeld;

Donaum oos.
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graan wordtrijkeli
jk verbouwd,evenalsvlas,
oliegewassen en ooft;de rundveeteelt en de
paardenfokkeri
j zi
jn belangri
jker dan in de
drie overige provinciën van het koninkri
jk;
500/f
)van den grond is bouwland en tuinen,
200/:weiden en grasland, 250/: boschgroO ;
de kreitsheeft een oppervlakte van 62661/2
kmz.,bevat 573 gelneenten en telde in 1900:
512.905 inw.; lloofdstad isUlm ;zi
j isver-

Don Cesar de Bazan.

Donauw örth. 1) Ambt in het beiersche
regeeringsdistrict Zwaben, 31.
000 inw-, 70
gemeenten, waaronder 3 steden. 2) Stad,
hoofdpl. van het ambt D., 41. km . n.w.
van Augsburg, aan de m onding van de
W örnitz in den Donau (li
nkeroever), be-

langri
jke beiersclle Donallhaven, in 1.
900:
4367 inw.5 kath.kerken 1prot.kerk;gebouwen dervoormalige Benedicttjnerabdài,,Zum

deeld in 16 districten,zie tabelPag. 2171. HeiligenKreuz'',thansbezittingdervorstenvan
2)D was vroeger ook de naam van twree ottingen-W allerstein,met de sarcophaag van
districten van hetkoninkri
jkBeieren:Opper- Maria van Brabant,vrouw van hertog Iuodedonaukreits,thans regeeringsdistrictZwaben- wi
jk den Strenge van Beieren; latijnsche
en-Neuburg, en Benedendonaukreits, thans scilool, letterkundig-technische vakscheol;
regeeringsdistrict Neder-Beieren.
bierbouweri
.
i) linnen-industrie, ooft-, graan-,
Donaum oos,vroegerSchrobenhauserMoos. vlas-en hennepbouw,D..in 1030 W örth,later
Eene door de geschiedenis harer kultuur be- Zwabisch-W örth geheeten, ontstondin de0mkend geworden vlakke en kale,vroegerlnoe- geving Van den in de 19de eeuw geslechten
rassige en ongezonde landstreek aan den burcht Mangoldstein, die in 900 door den
rechter Donauoever)in de beiersche kreitsen graaf Hupald 1 van Dillingen w erd gebouwd,
Zwaben en Opper-Beieren,tulschen Neuburg en in 1191 een bezitting der Hohenstaufen
en lngolstadt, Pöttmes en Schrobenhallsen, w erd. ln het midden der 13de eeuw werd
is32 km.lang,21/2 (inhetwestentot22km.) D.zetel der hertogen van Opper-Beieren ;in
breed, en heeft een omvang van 110 krri.; 1308 verwoestte Albrecht l den burcht.;in
het wordt omsloten :ten w .en n.w.doorden 1348 werd D.tOtrijksstad verheven;omtrent
Donau, ten z.en z.o. door de Paar en ten de gebeurtenissen lndeeerstehelftder 17de
n.o. door de Sandrach ;degeheeleAloosvlakte eeuw zieDertigjarigeoorlog;2Juli1704leden

/ranschen aan den doc,rkeurwordt door talri
jke in Donau en Paar mon- de Beieren en .
dende kanalen en grachten doorsneden,waarover meer dan 2000 bruggen en vondersenz.
voeren :het hoofdkanaal is m eer dan 30 km.
lang. Door drooglegging van het M oos, in
1796 onder keurvorstKarl'
l'heodoorvoltooid,
heeft men rl
zim 200 kmz.bebouwbaren grond

gewonnen;opvelepuntenwordenthansqraan
en groenten verbouwd;eenbelangri
jkmlddel
van bestaan vormen 0ok de veenderijen;de
turiaag is hier en daar 6- 7 m eter machtig.
Vele der oorspronkelijke koloniën zi
jngroote
dorpen geworden als M axfeld, Karlshuld,
Karlskron,stengelheim,KlingsmoosenTuudwigSm 0OS.

Donauprovineie, turksch Toena-W ila.l
'et)

voormalig turksch vilajet, bestaande uit het
tegenw.Bulgari
je en de Dobroedscha.
Donausteden, algemeene naam der vijf
W ïirttembergschestedenàlunderkingen,W aldsee.Saulgau,Riedlingen en Mengen.
Donaustauf ofStauf.M arktvlekinhetambt
Stadtamhof v/h beiersch regeeringsdistrict
Opperpfalz. 10 km.beneden Regensburg,en
15 boven W örth,aan den linkerDonauoever,
aan den voet van het Bei
ersche woud,iseen
bezitting der vorsten van Thurn en Taxis,

vorst M ax Emanuel bevestigden 486 meter
hoogen Schellingberg tegen de Keizerltjken
onder prinsLodewiik van Baden en den her-

tog vanMarlborougfleen volkomennederlaag;
in 1714 kwam de stad voorgoed aan Beieren ;

6 oct. 1805 vond bi
j D.een gevechtplaats
tusschen Franschen onder Soult en Oostenrijkers onderMack,tengevolge waarvandeze

laatsten zich over den Donau m oesten terugtrekken
Donaw itz. Dorp in het oostenr.district
Leoben, Stiermarken, 3 km. van Leoben,
in 1900 als gemeente 13.093 inw .
Donax L.Driehoekmosselen Een Ilit een
100-tal levende soorten bestaand en in het
bizonder de warme zeeën Lewonendegeslacht
van de Asiphoniden-fam ilie fler Tellivtaeea;
verscheidene soorten worden gegeten.
Bon Benito. Stad in de spaansche prov.

Badaioz,aan de'helling van een heuvel,links
aan Le Guadiana en aan de spogrli
jnMadridCiudad-Real-Badajoz in 18a7: 15860 inw.,
wi
jnbouw,handel in groenten en ooft; 19

Maart 1809 behaalden de Franschen hier
een overwinning.
Ilon Carl@s,zie Carlos
Doneaeter. Stad in W est-Riding van het
wier residentieslotbijden grooten brandvan
4 Maart 1880, die bi
jna hetgeheele vlek in engelsche graafschap York, 54' km. z.van
de asch legde, werd verwoest; 1100 inw.; York,aan de naardeousegaande Don,knlis-

bedevaartsplaats v/d H.Salvator;in de na- ?untvan meerderespoorli
jnen,in1901:28.924
bijheid de reedsuit de verte zichtbareW al- Inw.,een gotische St.Georgekerk,grootespinjzergietertjen,steenkoolhalla (zie aldaar)en de ruïne van de in 920 nerijenen weverijen,i
gebouwde, in 1634 verwoeste op een steile miinen,levendige graanhandel;hierbevinden
rots gelegen vesting Stauf.ln 1803 kwam D. zich ook de f'abrieken van locomotieven en
met Regensburg in bezit van den vri
jheer wagens der Noorderspoorweg-onderneming ;
van Dalberg,na den W eener Vredevan 1809 jaarli
iks worden hler inMaartenSept.groote
kwam het aan Beieren en in 1812 onder Paarlen-wedrennen gehouden;indeomgeving
beiersche souvereiniteit aan de vorsten van rom einsche oudheden.
Iàon Cesar de Bazan,een derepisodische
Thurn en Taxis.
uy Blas en een derbest
D@naqv@retend@m men,Vroegerenaam der personages van de R'
slaagde scheppingen van VictorHugo,type
beide vorstendommen MoldaviëenW alachije, ge
van den edelman-bohèm e, van den tot den
die thans hetkoninkrijkRumeniëvormen.

Donehery.
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bedelstaf gebrachten m an van de groote
wereld
Donehery. oemeente en derp in llet
Fransche dept. Ardennes,6 km.van Sedan,
aan de Maas,1950 inw.,textiel- en lnetaalindustrie; 2 Sept. 1870 werd llier de kapitulatie van Sedan geteekend.
Donder. Hetkrachtig.rollend geluid waarlnee de electrische ontlading van Onweers-

Dondere.

de grootste tusschen bliksem en donderwaar-

genomen tijdruimte is 72 seconden,de afstand van Let onweer derhalve 24 km.,terwijlbijzwaar geschutvuur het geluid op 120
km.afstand hoorbaar is:volgens Peytier en
llossard is het geluid van den donder in de

onweerswolk zelf dof, als van in hetvri
je

ontplosend kruit; de duur van den donder
is verschillend,volgensDelisletot50 seconden.

wolken gepaard gaat en dat zich,watzi
jn
Donderbaard,een der namenvandeylant,czwlrkfz?à tectorum:zie Sempervlrum.
ontstaan betreft, vergeli
jken laat met llet soort Senîp
knetteren der electrische vonken van cen
Donderberg. Heuvel in de prov.Utrecht,
elcctriseer-machine,enmetdenknalbijdeont- bi
j hetlandgoed Broekhuizen,meteen graflading eener Leidsche llesch. W ail(1708) gesteente der heeren van Nellesteyn.
m aakt het eerst op de overeenkomstvanden
Donderberg, Mons Jovis. Noordeli
jkste
donder met het gelllid Van een electrische berggroep in den beierschen Ri
jnpfalz.
vonk opmerkzaam,terwi
jl daarol) Franklin
Donderboeken, oudti
jds een soortuitleg(1.746-53) nog een aantal gronden aangaf boeken die de beteekenis van donder en
die voor het electrisch karakter van den D bliksem voor elken dag van l
letjaaraangapleiten. Hetdondergeluid is het gevolg van ven;ten tàj
de van Cicero werden zi
j uitden
hetplotseling verdringen van dcluchtdoorden oorspronkel
ijken griekschen tekstin hetlatijn
blil
tsem ; beiden moeten derhalve noodzake- Overgebracht.
lil
'k tegeli
jkerti
jd ontstaan,ofschoondedonder D onderbuizen,zie Bliksem.
sèeedsi
ets later gehoord wordt dan de blik- D onderbus, naam Van het oudste geschut
!em gezien is;ook is de duur van den don- waarbi
jblzskruitgebezigd werd;debenaming
qer langer dan van den blilcseln ;alleen dan ontstond bi
j wijze van tegenstelling metde
wanneer de bliksem dicht ia de nabtiheid geluidlooze schietwerktuigen.
van den waarnemer eindigt (inslaat)tvaltde
Donderdag,lat.dieslovis,fr.jeudi,duitsch
aanvang van den D. saam metheuti
.
jdstip Donnerstag, eng. Thursday, vàjfde dag der
waarop de bliksem zich doet zien; dit later week ; de naam is ontleend aan den noorkomen van den donder na den bliksem heeft schen god Thor,bi
jde Germanen Donar.
ZJ
ç*n oorzaak l
@n de langzamer voortplanting
D ollderdagsehe w etering, wetering in
van de geluidsgolven door delucht,waardoor Z.-Hol1.. gemeente Noordwijk en Noordwij-

dezen een langer ti
jd behoeven oln van de kerllorst,begint bijIuangeveld,eindigtaanée
plaats waar zij ontstaan tothetoor te ko- lvoensdagsclle welering.
men. Daar de bliksem vaak verscheidene
km.lang is,zullen ook dklgeluidsgolven vaa

D onderen.Buurt, gem. Vries,Drente.

D ondergans,vogelsoortv/hgeslachtArrzzlffz,

het verder afkelegen gedeelte zijner baan zie Brandgans, dl.11 bladz.1283.
meer tijd noodig hebben om hetoor te be- Dondergod, donderaar, bi
j de Romeinen
reiken. Heteigenaardig afwisselend aanzwel- Jupiter, bp de Scandinaviërs Thor, bi
j de
1en ofrollen des dondersheeftzi
jne oorzaak Germanen Donar.

D onderkeilen,zie Belemnitidae.
deels in 00ne terugkaatsing en versterking
der geluidsgolven tegen de wolken,deels in
Dondflrkoppell, kruinvorm ige tleelen van
de zigzagvormige baan des bliksem s; tenge- wolken,die onweer schi
jnen aante koudigen.
volge nl.Van hetheen- en weerspringen des
Ilonderkruid, naam van de alantsoort
bliksem s lnoet het geluid som s van twee of Lnult'
teonyza (Conyza '
:g/ft/4N-pdt
/r
'
,
)lzie lnula.
m eer even ver van l
tet oorgelegen gedeelten
Donderm attlline,toestel van hetnabootsen
4er baan komen, en schiint dan sterker dan van den donder 0P het tooneel.
:
'den. 0ok Inoet aan
in de tusschenliggende til
Donderpad, naam van meerdere paddede punten waarde bliksem afwi
jkt en eenen visschen van llet geslacht Cpffl/y,zie Cottilbi:
hoek vormt de samendrukking der lucht en dl.111 blz.1773.
derhalve ook het voortgebrachte geluid het
D onderpoeder,knalgout
l en knalzilver.
sterkst wezen. ln bergachtige oorden lloort
Donders. (Franciscus Cornelius) Nederl.
men den donder sterlcer en rollender dan in oogarts en physioloog,een f
lergrondleggers
de vlakte, dewijlaldaar ook tegen de berg- der niellwereoogheelkunde,baanbrekerop het
wanden eene terugkaatsing en versterking gebied der biologische wetenschappen, geb.
der geluidsgolven plaats heeft. De regeldat 27 Mei 1818 te Tilburg, studeerde teUtrecht,
uit het aantal seconden die tusschen blik- werd in 1840 militair geneesheer, eerst te
sem en donder verloopen de afstand van het Vlissingen, later in den Haag, en in 1842
onweder kan w orden bepaald,heeft slechts leeraar in ontleedkunde en physiologie aan
betrekking ophetvoorden waarnemerdichtst- het lnil
itair hospitaal te Utrecht, tothijin

bi
jzi
jnde punt van een bliksem,en a1sregel
kan worden aangenomen,datzoodanig dichtst
bi
jzijnd punt van een bliksem zooveelmaal
310 (driehonderdveertig)metervandenwaarnemer verwi
jderd is a1s er tusschen bliksem
en donder seconden verloopen. Daar de
donder bi
j den overgang van dunnere in
dichtere luchtlagen aanmerkelijk verzwakt,
is hi
jree'ls op geringe afstandenonhoorbaar;

1847 een expresselijk voor hem ingestelden
leerstoel verkreeg a/d universiteitin laatstgenoemde stad, waar hi
j kort daarop zijn
wereldberoemd geworden laboratorium op-

richtte;naeen reisn.Engel.(18511:waarhi
jin
kennis kwam metGraefe,richttehi
JteUtrecht
hetzNederl.gasthuisvoorgogli
jders''op,waaraanhijeenwetenschappeltkencursusverbond,
om zoodoende niet alleen hulp te verleenen

Donders.
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aanli
jders,maarde inrichting ook dienstbaar
temaken aan hetwetenschappeli
jkonderzoek
door zich ruim proefpatiënten te verschaffen
op zijn 70stejaarontving hi
jblijkenvanhulde
uitalle oorden der wereld,en werd hem een

D ondukow -K oresakow .

waardoor dierlàike warmte ontstaat,het gehoor, de spraak (0re;.deAlrzflfàfr der wpctx/:p.
,
1858), de psychische processell, en poogde
zelfs de snelheid der gedachte te bepalen
door de voor een enkelvoudige oordeelvelling

fonds aangeboden voor de oprichting van een vereischte ti
jdruimte te zoeken.Alsschrijver

Dondersstichting''; bi
j overl.24 Maart1889
te Utrecht.Als wetenschappeli
jk natuur- en
geneeskundige een geheel eenige plaatsinne.
mende, was D. tegeli
jkerti
jd '
m de prakti
jk
een Ongewone verschijning;zi
jn grootwerk:

washijnietminder kunstenaar dan man der
wetenschap;meester van den vorm had hij,
voor een nieuwe gedachte steeds een nieuw
woord en alzi
jn werken dragen den dubbelen stempelvan hetklassieke- zi
jIiJ'n grondig en geniaal. Hi
j was 1id van de voorn.
binnen- en buitenl.geleerde genootschappen,
medewerker van de leidende w etenschappe-
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Vijketijdschriften indehoofdtalen vanEuropa.
l
an z
'ijn gescbriften Inoeten nog vermeld:
Nqttturzcltz
tde rtz// den A?
z6;'
l.
:f'
/l (in meerdere
talen overgebracht),De/ét
?;-derstoflrisselil
'.
q
tt,
/.
sbrt
l3b..
ft
?p-ei'
q
Aen '
l/lt
'
t/.
zz?f: (Utr.1845),De/6:3dek.ppgt
?/k
,lé?f'
ég?
l/
t
f
.
/é3l (waarin de z.g wetvan
Donders beschreven wordt). Met Graefe en
Arlt redigeerde hi
j hetzzArchiv fiir Ophthalmologie''; ook gaf hài een drietal reeksen:
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Oktdeizoekinge
dl
e'
br gedaqlt ?
r31 ltet.
p/?p:fp/pgf
r
.
sc// la,
p
?prt'
//prl?/pd
'
,
LTfppc/lf.
scàt, Apppéyc/lpp/ (Utr
1749-57,vervoly 1867 enz.)in het licht.

lpollderval,Zle Cobitis.
Dolldd.rvtlld. Heidestreek in Drente tus-

sunne
chenbe
Donde
ren,
Zi
js
ee
nlen
envan
Pe
esn
t, met een
h
d enove
rbl
i
jf
ee
romeinsclle
legerplaats.
ponderzaad,zie Erigeron.

Dondi ofDondis. (Jacobus) ltal. genees-

F. C.DoxpElts.

heer en werktuigltundige,geb tePadua,1298,
overl.1360,vervaardigde een uurwerk datin
1344 op den toren van het paleis te Padua
werd geplaatst, en hetbehalvedeuren allerlei

jzonderheden aangaf. Zi
jn zoon,
O1i tltetïzlpvltf/f6,
sof Jccp/zl/?l/f
/t'
ftion J0$#refrac- andere bi
ffpolof tlteeye (uitgegevendoordeSydenham- Joannes D.,geb.te Chioggia, 1318,overl.te
Society. in ongeveer alle europ.talen over- Genua,1389,uurwerklnaker,kreeg denbi
jnaam
gebracht)staat in de oculistische literatuur van dall'Oroligio,vervaardigde een uurwerk
geheelop zich zelf. Met een zeldzaam sterk hetwelk dat van zijn vader nog in saamgewaarnemingsvermogenbegiftigd,wisthi
jsteeds steldheid overtrof.
snel de middelen te vinden, om langs den
Bolldistrittell.Twee districten v/h russisch
kortsten weg tot een beslissende uitkomstte gouvernement Donskaja obl
astj, beide doorkomen. Niet minder hoog dan a1s oogheel- sneden door den benedenlooy van de Don.
kundige staathij alsphysioloogphijwaseen 1) Het Eerste D., het zuidell
jkste,is14384
der eersten die een werkzaam aandeelnam km2, groot, telt 272,700 russische inw., en
aanhetphysisch en scheikundig onderzoek der heeft Konstantinowskaja Stani
za tothoofdsaamstellende deelen van de organism en; de plaats, land- en wi
jnbouw en visscherij.2)
t Tweede D., benoorden llet vorige, is
rede in 1848 bijdeaanvaardingvanhethoog- He
leeraarsambt te Utrecht door hem uitgespro- 31958 km2. groot en telt 237.700 russische
ken:roverdeharmonie env/h dierlijkeleven, inw.; het districtsbestuur zetelt te Nishnede openbaring van wetten'',bevat de eerste Tschirskaia Staniza; veeteelt, scheepvaart,
:
'
den wi
klare uiteenzetting van de leer,dat dein het in het zul
jnbouw.
Dolldo Stad in de portugeesche kolonie
oog loopende doelmatigheid die de geheele
levende uatuur kenmerkt en waarvoor m en Angola, W est-Afrika, geheel ingesloten tuscllen met bosschen bedekte heuvelen,wordt
eertàjds in de teleologie een verklaring ge- s
zocht had,de openbaring isvanwetten(oefe- om de hier heerschende hitte wel mde he1

j isde stapelplaats
ning, gewoonte, erfeli
jkheid), zoodat reeds van Augola''geheeten;zi
lang voor Darwin's optreden door D. een
weg in de physiologie werd ingeslagen die
op de afstal
nmingsleer uitloopt en tot deaan.
neming van de stelling,datdelevendenatuur
geworden,niet gegeven, is leiden moet. Op

van de groote hoeveelheden in het Lucalladal gëoogste koëe,die door karavanen oost-

waartsnaar hetri
jk Muatajamvcs wordtuitgevoerd,2800 inw
Dondos.zie Albinos.

elk andergebied der physiologiedeed hi
jbe- Dolldukdpw-Korssakow.(Alex.Michailolangri
jke ontdekkingen; hi
j onderzocht de witch,vorst) Russisch of:cier en staatsm an,
ademhaling, waarin hi
j het eersteen schei- geb. 1822, nam deel aan den Krimoorlog,
kundig ontbindingsproceserkende,den bloeds- werd gouverneur van Kiew : deed zich als
omloop, den arbeid der spieren, het proces zoodanig als i
jverig pan-slawlstkennen,werd

Boneau.
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D ongio.

daarona na den vrede van San Stefanoin 1878 der Kozakken van den Don,en mondt uitna
met de organisatie van het vorstendom Bul- een loop van 1083km.
;haarvoorn.zijrivieren
gari
je belast,opende 23 Febr.1879 heteerte zijn de Oskol en de Kalitwa; stroomgebied

parlement van het zelfstandige Bulgari
je, 94129 kmz.
werd tot vorst gekozen, welke keuze echter
2)D.,district,westeli
jk deel van het DOndoor den Czaar! Rvegens D 's groot-bulgaarsche politiek nlet werd bekrachtigd,installeerde vorst Alex.van Battenberg,bekleedde
sinds 1880 in Rusland nog verschillende posten,nam in 1890 ontslag, werd lid van den

sche Kozakkengebied in Zuid-Rusland, langs
de rivier Donez, in een heuvelig steppenland
m et laag vruchtbare teelaarde; de bodem
bevat steenkool-en anthracietlagen;het dis-

trict is 202161/2 km.2 groot en telt 461.,000
ri
jksraad,enoverl.28April1894tePetersburg. inw.;veeteelt,land-en tuinbouw ;hoofdplaats
Doneau,Zie Donellus.
isKamensk-aja Staniza.
pong: voormalige munt in Anam , OorDonegal. 1) Qraafschap in hetn.w.van
lerlandrprov.Ulster,grenst ten o.aan Lon- spronkel
l
jk in koperen lood, later van een
donderry en Tyrone, ten z.aan Fermanagh mengsel van i
jzer en tin;waarde ongeveer
en de Donegalbaai,ten w en n.aan denAtl. 21/2cent.
Oceaan,4841/1/2kmz.groot,in190t:173.6251nw.4 Dollyltrpllr.lnboorlingenstaatinRaiputana,
de rotsigekust bevat velegrootereen kleinere Centraal-lndi
ë,952 gl()engelschemi
jlengroot,
bochten, onder welke de Lough-swilly 66 175,000 inw.:gelijknamige hoofdplaats.
km.ver landwaarts indringt;in het.n.ishet
Ildlllxe.(De)Rivierin N.-Brab.,ontspringt
land bergychtig (Donegalgebergte, hoogste op deheidebi
jBaarle,looptlanqsRiel,Dongen
punt de Errigal,750 lneter); de dalen zi
jn en 'sQravenmoer,en mondt b1#J Geertruiden-

vruchtbaar,ten deele drassig; overigens ko- berg in den Biesbosch; van 'sGravenmoer
men uitgestrekte strekenveengrond engroote tot haar monding, ongeveer 12 km is zi
j
meren voor; Onder deze laatste zijn Lake bevaarbaar;lengte ruiln 50 km.
Eask in hetz.en Lake Nacung in àet n.w. Dollgell. Gemeente in N -Brab. (arrond.
de grootste;grootere rivieren ontbreken;het Breda,kanton Oosterhout),Omgeven doorde
noordeli
@
i
#kst qunt van D.en tevens vallge- gemeenten Oosterhout,'sGravenmoer,W asheelIerland,ls het69 m hooge voorgebergte pik,Capelle,Loon-op-zand,Tilburg enoilze;
M alin Head,onder 55O 22'N.B ; het klimaat door de west.helftlooptdeDonge;degronfl,
van D.is vochtig, en hetgraan kan ternau- bestaande uit diluvisch zand, is goed ontwe
od ri
eve
rt granen en andere veldgev
larsno
en
jpen;men verbollwd gerst,haver, gonnen en ldi
ent
aardappelen; de grond is in handen wassen, of
tOt weiden'
, de e meente
van enkelen; naast landbouw vormen vee- bevat de dorpen Dongen en Hoogenham,de
teelt en vischvangst de hoofdlniddelen van buurten Dongensche vaart, Klein Dongen,
bestaan; de industrie is onbeduidend ; de Iaagenham,Bergen,Breestraat,M oerstraat of
bodem levert lood,verscheidene toonsoorten Eind, Heuvel, Laagstraat en Groenstaat,en
en zwavelk-ies; sinds 1889 is m0n ook be- de gehuchten HaanderhoefenBiezen,tezamen
gonnen de ri
jke granietgroeven inexploitatie met 5450 inw.;kiesdistrict.
te nemen; Alountcl
aarles levert gezochte
Het dorp Dongen,meteen herv kerk (de
bouwsteenen, Duntewy uitmuntend m armer. r.-kath. kerk bevindt zich te Hoogenham),
Het graafschap wordtdoorloopendoor spoor- met omstreeks 900 inw.,w ordtvoordeeerste
Mregen van Londondery naar de Donegalbaai lnaal vermeld in een oorkonde gedateerd 30
en naar Letterkenny, Het graafschap zendt Nov.1323;hetligtaandetramlijnOostel'
houtvier leden naarhetparlem ent.De hoofdplaats, Dangen; de parochie D bevat meerdere r.het dorp Liford,is een armeli
jk plaatsjemet kath. gestichten : St. Elisabethsgesticht ter
570 inw. 2)Marktstad in hetgraafschap D., verpleging van zieken en ouden van dagen,
aan d,
e monding van de Eske in deDonegal- bestuurd door de religieuzen van hetM oederbaai, rondom door heuvelen omgeven,4100 huis te Breda, Liefdegesticht H . Hart van

inw.;eenhaven,eenvi
jftalkerken,eenklooster Jezus (herstellingsoord voor zenuwli
jders)
der Franciscanen, overblilfselen van een kas- bi
jzondere r.
-kath. school tot opleiding van
teelvan de O'Donnells.fn denabi
jheiddruk- broeders-onderwi
jzers.
bezochte zwavelbaden.
Doneenselle-vaart Buurt in de gem .DonDollellus. (Huzo) Fransch rechtsgeleerde, gen,N.-Brab.,aan beide zi
jden van eendoor
geb. 23 Dec.1527,werd in 1551 te Bourges den n.w.-hoek der gem eente Dongen tot
hoogleeraarin hefrom.recht,moestin 1572 als 'sGravenmoer gegraven vaart.
Doneeradeel,zieOostdongeradeelenW estijverigcalvinistFrankriikverlaten.werdin1573
hoogleeraar te Heidelterg,in 1759teLeiden, dongeradeel.

enin1588teAltdorf,waarhi
j4Alei1591stierf:

Ilonlew-%k Gehucht in de gemeente Til-

burg,N -Brab.
IldlllKhorn Gehucht in de gemeenten Groningen en Hoogkerk, aan den weg van Groningen naar Aduard.
Ilollges. Gemeente in het fransche dept.
Loire-lnfêrieure, 14 km. van Saint-Nazaire,
aan de Loire,2920 inw.,haven aan deLoire.
Donez. 1)ofNoordelijke Donez.Rechter- DonKio. Hoofdpl.van het district Boilenz
zi
@
ï
F
rivier van de Don,ontsyringtin hetrus- (Btenio) van het zwitsersch kanton Tessin,
sisch gouvernement Kursk,lneenheuvelland- een in delengtegebouwd. dory?a@ndeBrenno,
schap, doorloopt het gouv.Charkow,hetland 600 inw.

ZJ
i'n beteekenis ligt voornal
lleli
jk in zii
@n systematis
che methode, w aarvan de beginselen
@
eerst lll het burgerlijk recht der 19de eeuw
t0t hun rechtzi
@
i
Fn gekomen;zi
jn hoofdwerk
is: Commentarii dep'
zfz.
: civili,een omvangri
jk
systeem Van het rom einsche Privaatreckt
6dedruk,16 dln.,Neurenberg 1822- 34).
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Donqjllm.Dorp indegemeenteFranekera- egyptisclle leger ti
jdens den opmarsch naar

deel, Friesl., omstreeks 500 inw.; de herv. Kartoem bezet en het land daarop wedera1s
kerk bevat het praalgraf van den hier in een provincie met egyptisch Soedan vcree-

1731 overleden staatsman Sicco van Gos- nigd. Gedurende de heerschappi
j van den

linga.
M ahdi daalde de bevolking van 75 op 56,000
Dongola.In ruimeren,historischen zin de zielen en verminderde het aantal dadelpalegyptische provincie Nubië,in engeren zinhet m en met de helft.

middelste,aan den Nijlgelegendeeldaarvan,
n1. hetaanmerk-eli
jk verbreede rivierdalvan
18t/zO N.B.benedenwaarts totaan de plaats
Hannik,onder19042'N B.Dezedal-landstreek
is 260 kln.lang,bilnageheelvlak,vruchtbaar,
en wordthieren t
laarsterkbebouwd;vooral
de talri
jkerivier-eilanden muntenuitdooreen
weelderige vrllchtbaarbeid; in de nietbebouwde deelen houden zich hyena's,leeuwen
en gazellen, in den Ni
jl krokodillen en ntjl-

Don yratuit,fr.,vriie schenking,gaveom
niet,vri
gwilligegift,in Xrankri
jk naam vande
bijbllitengewone gelegenheden deu koningen
bi
j wijze van geschenkingewilligdebelasting,
zooveel dus als de beden der hollandsche
graven,
Dönlloff.0ud westfaalsch geslacht,datin
W estfalen bi
j Oberwengern uitgestrektegoederen bezat, die het tot in den aanvang der
der 191e eeuw behield. Het tegenw.hoofd

paarden op; de bewoners houden kudden dezer familie, van wier leden velen in de
paarden en schapen ;in Dec.en Jan.is het geschiedenis genoemd worden , is August

klimaat bij z.o.wind koel, in April kolnen Karl, graaf van D., geb. 26 Jan. 1845;

veelvuldig stormen uit het n.w.voor enisde deze naln deel aan den oorlog van 1866
lucht vOl zand.De bew oners,thans ongeveer en 1870,was van l87l- 8lgezantschapsecre-

56,
000 zielen sterk,(volgensMunzingerongev.
250,000,in 1874),ztjngrootendeelsDongolawi,
die een bronsachtige huidskleur hebben en
krachtig gebouwd zl
jn;ztihebben zich sterk

taris te Partjs,Petersburg,Munchen,W eenen,
Londen en W ashington, verlietdaarna den
staatsdienst, en werd 1id van den Rijksdag
en van hetpruis.Heerenhuis.

van landbouw (lerjaar twee oogsten) en
veeteelt, en van den uitvoerhandel(dadels,
ko
ren);de Dongolawibeli
jden dcn Islam,en
leven onder den despotiscllen druk hunner
heerschers, in weerwilvan den ri
jkdom van
hun land, in de grootste arm oede,waarom
sterke landverhuizing naarzuidelàikerstreken
plaatsheeft.HoofdstadisNieuw-Dongola,bij
de arabieren D. el-Dsjedideh,biide turken
El-ordela,gewoonlijk Itasr-Dongolagenoemd,
ti
dens het egyptisch bestuur een bloeiende
#i
plaats aan den linker-Ni
jloever,met10,
000

dorp Ferwoude,gem.W onseradeel.
Dolliaga.Dorple in de gem.Doniawerstal,
d
i
c
llt bi
j den weg van Lemmer naarLeeuwarden, voorheen een groot dorp, in 1498
door de Saksers vooreengoeddeelverwoest,
sinds in verval geraakt; ongeveer 200 inw.
Doniaweretal.Gem.in Frl
-esland,(arrond.
Heerenveen,kanton Lel
nmer),omgeten door
de gem.Rauwerderhem,Utingadeel,'
t
Haskerland, Schoterland, Lemsterland, Sloten en
Wi
jmbritseradeel,ruim 1251/2kmz.groot,een
der minst vruchtbare

vermengd metarabierenenm ameloeken,leven

inw. en vele bazars;het werd gesticht door
de van het 120 km. verder r'
lvieropwaarts
gelegen 0ud-D. ofDongola-Agusaafkomqtige

Doniaburen. Gehucht onder hetfriesche

%
. ' ' . ..

.

. ..t

deelen van Friesland,
voor eeu goed deelingenomen door meren

Mameloeken;deze laatste plaats was in den
.
en poelen (n.
w.-hoek
oud-egyptisclten ti
jd een belangri
jkehandels- .
: ...... . . . .. . :. van het Tjeukemeer,
stad,doch isthanseenarmelijkdorp,gelegen
.. .... ......-.. oostein(
.
te vjjk sloter'
. .. .
.

.

op een 30 m . hoogen heuvel, eenzaam en
bl
gna onbewoond,door de zandstormen voor
een goed deelin het zand begraven. ln het

landschapD.concentreerdenzichindemiddeleeuwen de kultuur en de marltt van Nubié;
in lateren ti
jd verloorhet gedurig steedsgebied en ging het ook in bevolkingsdichtheid
gaandeweg achteruit;in de18deeeuw werden

de bewoners door zuideli
jke naburen, de
Schakieharabieren deelsonderworpen,deels

t0t emigratie gedwongen;in 1812 sloegende
uit Egypte verdreven Mameloeken hier hun
woonplaats op en stichtten hier een eigen

staat; reeds in 1821 echter werden zijdoor
lbrahim Pacha verdreven? waarop ze zich
westwaartsnaarhetwoestlingebiedwendden,
waar zi
j spoorloos zi
jn verdwenen;sindswas
hetland egyptisch gebied,envormdehetmet
Berber een derprovinciënv.Egytisch-soedan,
tot in Sept. 1885 de Mahdisten onder Mohammed-el-Kehir een inval deden,de egyptische ambtenaren verjoegen, en, nadat in
t886 de britsche troepen Soedan haddenont-
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lneer, oosthelftvanhet
Sneekermeer, Koevort
lermeer,ldskenhuizer-

'..
.
'L
neer,lentjemeer,Goin.' ,,' '... enwathetdrogebetreft

'.ï gari
jpsterpoelen enz.l'
,

: K -

..'n;
I.
%$' .

'
. . .

. ..
''

-,
' door veengronden en
weilanden; de voort'
brengselenvandenland-

w 'x
ovv vA.
x
nvx
'
-'
OMo'
w.
o2,.
k'v,
v x)

bouw zljnhoofdzakeli
jk

boekweit,rogge,haver
enaardappelen;vroeger

vooral leverde dege'-'UA'*'
Ar''=ii'
aizi*J' meente veel hout uit
haar bosschen; de industrie is onbeduidend. De gemeente bevat,
de dorqen Langeweer (hoofdplaats),Broek,
Goingarljp,ldskenhuizen,St.-Nicolaasga,Ouwster-Haule,Tjerkgaust,Boornzwaag,Doniaga,
Di
jken, Legemeer,Olde-ouwer en Ter-oele;
verder de gehuchten Zandgaast,Jongeburen,
Ballingbuur, de Scharren, Hongerschar, de
Heide, de Ri
jlst,Groenendalen Rodenburg :

l
'uimd,het met geheelNubiö in bezitnamen; de gemeentetelt4750inw.;kiesdistrictSneek ;
23 Sept.1896 werd de staddoorhetengelsch- personeele belasting 8ste klasse.

Boniaw ier.
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Doniaw ier. oellucht onder het friesche
dorp W ons,gem .W onseradeel.
Donington-caetle.Plaats in hetengelsche
graafschap Leicester,2600 inw.
Doniol. (Jean HenriAntoine)Fransch PlI-

1on Juan.

waren;LindadiO/ztxzzlpzfzlz'
z enM ariadiAp/llw ,
allen te W eenen, Dom z
v ècz,
sfï:p,de f'prfzwtz/

geschreven voorde Opéra te Pari
js,e11Catez'
ïzll Cornaro, opgevoerd te Napels. Dubbel
verzwakt door ovel'
m atigen arbeid en genoe-

blicist,geb. te Riom (dept.Puy-de-Dôme),20 gens oyerl.hi
j8 April1848 te Bergamo.
April 1818,studeerdein derechten,bekleedde
Donlon. (Le) Hoofdpl.van hetkanton D.
13 gem.,11,740 inw. van hetfranschedept.
van 1848-79 verschillende betrekkingen bij (
de departementale administratie, (laatstelijk Allier, 21 km . van Lapalisse, aan de Dade,
prefect van hetdept.Gironde),en werd in zi@#irivier van de Loire;1960 inw.;steenkolen1882 directeur der fransche landsdrukkerij; mi
jnen,ververi
jen.
behalve een menigte artikelen in verschillande
Donjon, (Godfried van) grootmeester der
bladen schreefhij: '
Vbyagepïf/pr:yk'
l/:dansla orde van St.Joannesvan Jeruzalem,overl.
b
a
s
s
e
Au
r
e
r
g
n
e
(
1
8
4
7
)
;
Hi
s
t
o
i
r
e
t
f
c
,
s
c
lassesr'
lf- omstreeks 1201; op het einde van 1191 tot
rales en France etde l:vr.
sprogrès dans /'/#tt- grootmeester gekozen,kreeg hi
jin 1194 met
lité cirile et la prp
.
p-ïlfl (t857);Cartulairede Robert de Sablé,grootm eester yan de orde
Arïpv#:(1862);CartulairedeSauœlainges(1864); der Tempeliers,de opdracht de laatste door
la W/rp/z//ïpzl françaiseetla Flodalité(1874)4 de christenen in Palestinanog bezetgehouder
.

le8 f'lfpï,
s de JJ basseAurergne,fé'
lfrgrammaire, Plaatsen te verdedigen.

Don Juan. Een in de nieuwere dichting
tion de la France # l'établissement &,
s Etats- veelvuldig behandelde personifcatie,zooveel
als de sensualistische tegenhanger van den
Unis (1886- 1890).

J:'
lf
r littlrature (t877):Histoire de ltz.pt
p-/ïc@(I-

jn geDonizetti.(Gaëtano)Ital.opera-componist, spiritualistischen Faust;de :guurin zi
jke scheppingen van de verbeelleerling van S. Mayr, zette zàin studiën te dere dergeli
geb. 25 Nov 1797 te Bergamo, was eerst heel vertoont nauwe verwantschap met an-

Bologna onder Pilotti en Pater Matteivoort, ding,Faust,q'
annhauser,Ahasverus,Vliegende
nam wegens familieaangelegenheden dienst Hollander, W ilde Jager,die allen in opstand
tegen de godheid ten onder gaan. De Don
bi
j een oostenr.
Juan-:guur is echter geheel van eenrom aanregiment, waar-

mee hi
j in 1818

sche natuur;de zinnelijkelust,hetgruwzame,

naar V enetië
werd gezonden;
in dezestad deed

hijnoghetzelfde
jaar zijn eerste

opera, Enrico,
cps fe di B prgogna opvoeren,
m et bem oedi-

gend yevolgi'hi
j

e

Jf

de voor niets tenzgdeinzende begeerte speelt
over het geheel de hoofdrol.DonJuan isvan
spaanschen oorsprong; dekroniek van Sevilla
verhaalt het volgende:don Juan Tenorio,1id
van een der voornaamstefamiliën van Sevilla,
doodde in een nacht den kom mandeurUlloa,
na eerst diens dochter te hebben ontvoerd;

$ '
.>.
y?fl
'
$ ,ê/

deverslaqene werd begraven in hetklooster
der Franclscanen,in hetwelk zijn familieeen

z
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z ww*m
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#',T.#NaI+
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egf
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.zr,
q'q Z

z,
vgz.%
.'
nam zlchdaarop
zz z
Rossini,dietoenmaalshettooneel
G.DoxlzEw l.
beheerschte, tot
voorbeeld; zi#ln
tweede werk: ilFqlegnametfïLironia (1819)
bezorgde hem een aantal beschermers,w aar-

kapelbezat; deze kapel met het op het graf
van den kommandeur geplaatste standbeeld
werden een weinig laterdoorbrandverwoest;

de Franciscanen,voli
jverom eeneindete
maken aan de uitspattingen en misdaden van

don Juan,die door zi
jn hooge geboortevoor

den gewonen rechter ongenaakbaar was,
wisten hem onder een voorwendse/
'in hun

op het hem mogelijk werd den militairen
dienst te verlaten;steeds in heftige concurrentie met Bellini schreefhijnu van182236 perjaar 3- 4 opera's;in1435ginghi
jnaar
Pariis;hi
j had toen reeds een 40-talernstige
en komische opera's geschreven;onder die

klooster te lokken,waar ztjhem vervolgens
doodden;daarop verspreidden zijhetgerucht
dat don Juan zijn slachtofer op diens graf

druk van zi
jn nederlaag tegenoverBellini:
Lucia difzqzzlzzlprzzlppr (zl
Jn hoofdwerk),Beliycrïp, Pia de Fpfppz:ï enz.Toen in 1839 de
censuur zi
jn Poliuteverbood,ging hi
jweder
naar Pari
js,en gafhier (metfranschentekst):
la Fille (f'
lfrégiment(Opéra-comique),verder
les A crft
yy'
.
s (Poli'
uto) en la Fcwprïf: benevens, Don 'tz.
sg'
ldt
z/:. Zi
jn laatste werken

Don Juan-type van het tooneel alleen )en

was komen beleedigen en uitdagen en dat
het standbeeld daarop dooreen wonderlevend
gewordenwasendenmoordenaar-glafschender
van het eerste genre zz
gn te noem en: Gianni gedood en m eegevoerd had.
di ctz/txïd, il Paria: .4zdzltx Bolena, Parisina,
De eerste die deze legende dichterli
jk beTprgvlfp Tasso,LucreziaAprgït
z,M aria Stuarda werkte w as Tirso de M olina,in het drama
/
5, Vergi; onder die van het tweede: elAzfrlltfpr de Serilla y el Cps:ïtstztfp depiedra
fJ,
J:,laWégïzlfr (de Verl
l'Aionell'imbarazzo,(l/ï'pp e#c8g'?.
eider van Sevilla en deSteenengast)
l
frïpyp, etc, het eerste werk dat vele navolgersvond,vooralin Itall
di Golcondq, ilF'
uë en
dat hiivoor Pari
jscomponeerde wasM arino Frankri
j
k;
t
o
t
I
n
d
e
1
9
d
e
e
e
u
w
(
Do
n
J
h
t
z
zlde
Faliero
#'
J
'
*
.
J.ging naar Jft
xgtïrtl van Ed.Haraucourt,1898) De D0n
, dat weinlg succes had:hi
Italië terug en schreef'
,geheelonder den in- Jktïzlvan lord Byron heeftmet deeigenlijke

137

naam gem een.

In de Molina's dram a is don Juan wegens
zi
in w angedrag naar Napels verbannen;hier
*#

onteert hij na een feest, vermomd in het

masker van haar verloofde, de hertogin lsabella,en m aakt zich voor de ontdekking uit
de voeten ; door een storm op de kust van
111.

Donk.
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Dollndorf'

Tarragona geworpen en deor een visschers- van 19 Apri
l-luni1856 beheerde.Hi
joverl.
meisje,Tisbea,gered,verleidthijditmeisje, Juli 1864 te Spa.
en keert in het geheim naar Sevilla terug,
Donkere-eind. Buurt in de gemeenten
waar hi
j in den mantelvan zijn vriend,den Vinkeveen en W averveen, Utrecht.
markies de la M ota,tot diens geliefde,doùa
Donkersloot. (NicolaasBernhard) Nederl
Ana,doordringt;deze,hetbedrog bemerkende, geneeskundige,geb.21Febr.1813 teDeventer,
roept om hulp,waarop don Juan haarvader, deed bi
j hetuitbreken van de belgische omdie ter hulp toesnelt,yerm oordt,en behouden wenteling inderhaast examen voorofûciervan

ontkomt; terwijl de markies zich van den gezondheid,kreeg als zoodanig een plaatsbij
moord verdacht ziet, onteert de werkelijke een bataljon jagers,zette na beëindiging der
jandeli
jkhelen te Amsterdam zi
jn studiën
dader de bruid van een landman;heimeli
jk vi
te Sevilla teruggekeerd, en een bezoek bren- voort, promoveerde in 1835 in de heel- en
gende aan de kerk waar doùa Ana's vader verloskunde,enstondzojarenaanhethoofdvan
begraven ligt,geraakthi
j in toornoverdiens hetgestichtteDordrecht,datonderzi
jnbestuur
grafschrift, daagt het op het graf geplaatste tot de eerste instellingen van dien aard in
standbeeld lzit ennoodigthethoonendbi
jzich Nederland behoorde;zich te veelinzi
jnvrije
ten eten;het beeld verschi
jnt w-erkelijk,don beweging belemmerd
' ziende,verliethi
jechter
Juan volgt hetvolontzetting en bli
jft dood ten slotte dezen werkkring en vestigde zich
onder den handdruk van den steenen gast.
te 's-oravenhage,waar hi
jweldraeendrukke
Donk. 1h
, Buurt, vroeger een dorp,in de prakti
jk had en 24 Febr.1890 overleetl. Hij
Femeente Beek-en-Donk,N.-Brab,omstr.800 was gedurende 44 jaren redacteurvan het
lnw. 2) Donk, buurt, gem. Etten-en-lueur, weekblad ,,oeneeskundige Courant''.eenigen
N.-Brab..doorsneden door den weg van Etten ti
jd hoofdredacteur van ,,psychiatrische Blanaar oosterhout en in Hooge- en Lage-Donk denkt1en mede-oprichter van de Psychiatrische
gedeeld. 3) Buurt in de gem.Dinther,N.- Vereeniging;hi:
jschreef:Dokter Apwïzf.
s1'
lten
Brab.4)Gehucht in de gem.Kessel,Limb. bl
giten deykk-tz/
zf,
j/c(t848),Een blik p.
pderk'plf?
,
?
p
fr hoedaniglteden (1849)) O'
t
les.f/éz,pé'/en
5) Gehucht in de gem.Brandwi
jk,Z.-Holl., en Aiff'
?/?'
J/ (f/.
s de /hcfprpzl ran Acfscltoone é9îgoede
Op een zandige hoogte temidden van veen- '
gronden.
(1852),DeEltgelz'lsHeadeloo(1860 .Polyillthea
Donkelaar. Gehucht in de gem.s7ouden- (18629,Psychologi
sclte &t
sc/àpz
lff/
szw z'
cfk?detfppt
8berg, Utrecht.
stl-a,
fy De Ikt
fol/czk
Wkz?k: tegeltorei-de ?/-p/eîè,de
D onkerbroek. Dorp in de gem . Oost- maatscltappl
j (1860)enz.
Donkersvoort. Gehucht in de gemeente

stellingwerf,Friesland.

DonkerCurtius.(HendrikHerman)Nederl. Beek-en-Donk,N*Brab.
-

godgeleerde, geb. te 's-Hertogenbosch,1778,
Don-K ozakkell of Donzen. De bewoners
overl.als predikant te Arnhem ,25 Juli1839, VaT1 het gebied van den Don,hetg0uV0rn0-

was langen tijd voorzitter van desynodeder
Nederl herv. kerk;enkele zi
jner verhanderingen werden m et goud bekroond
Donker Curtius van l'ienhoven.(W illem
Boudewijn). Nef
lerl rechtsgeleerde, geb.29
Dec.1778 te 's-llertogenbosch,overl.16April
1858, was eenigen ti
jd president van den
Hoogen raad der Nederlanden, kreeg den
titel van ,minister van staat'') en schreef:
Bl
jdrageu fpfden lfrlft?/-dftxt-ff dei-Nederlanden

(1819),Orer de/A:p0-?
'
cdel-y/yt'
f///y?eîtltet??c???f
y.
s
der m'
l:tstt
Wézè(1827).
Donker Curtius. (Dirk)Nederl.l'echtsgeleerde, geb.20 0ct 1792,werd in 181.3 m et
eenige anderen als dienstweigerend loteling

naar Frankri
jk gevoerd,vestigde zich naden
val van het keizerri
ji te 's-Gravenhage als
advokaat2 en nam een levendig aandeel aan
hetyolitleke leven;bi
j hetuitbreken van de
belglsche omwenteling zich te Brussel bevindende, kreeg hijhier van eenige liberale
kamerleden machtiging om tetrachten W illem

1 tot vri
jzinnige concessieste bewegen,een
poging,die geen gevolg had; i
jverig voorstander van grondwetsherziening,kreeghijin
1848 zitting in decommissie,dieeenontw erpnieuwe grondwethadteLewerken;tegelijkerti
jd werd hi
jti
jdeli
jk totminister vanjustitie
benoemd, alshoedanig hi
j de voorstellen tot
grondwetsherziening bi
j de kamer had in te
leiden; kort na de afkondiging der nieuwe
grondwet (3 Nov. 1848) aanvaardde hijde
1iortefeuille van justitie,die hijvan 21,Xov.

ment Donskaja oblastj.

Donkven, plas in de gemeente Hilvarenbeek,N -ldrab.
Dolllla,titel,zie Don;Dolttta ozlp:ï/:.
'de

vrouw is veranderli
jk,spreekwoordelijk geworden citaat uit 5Terdi's opera Rlgoletto
(1851),tekst van F.M.Piave
Donyla-Francisea,kolonie,z.
D ona-Francisca.
Donnay.(OharlesMaurice)Fransch dzamatist,geb te Pari
js, 1862, verliet in 1885 als
burgerli
jk ingenieur de Ecolecentralealdaar,
begon zich weldra aan de letteren te wi
jden,
debuteerde als tooneelschrijver met Plts.
ytte'
(grieksche scènes,1891)eneen revue,Ailleurs
(1892).Aan een oorsyronkelijkephantasieeen
Ong0W00I1 Waarnemlngsvermogel
R Parende)
beschikkende over een stijlwaarin cynismen
bi
itende ironie afwisselt met luchtigescherts
*'
verwierf'hi
j zich binnenweinigtijdeenplaats
onder de nieuwere fransche tooneelschrijvers
van den dag;van zàjn stukkenhaddenvooral
succes:Lysistrata (1893),Folleentrepise(1894),
Pensions de famille (1894), Cbmplices (1895),
Amaltts (1896),la Dpzf/pzfrez/'
s:(1897),l'All'
rancltie (t898). le Torrent (1899). Hi
j schreef
voorts: Ckère ost
ztsffzz?: (1895), Edueation de
p?'
,
J.
3zc:(1894).
Donndorf. 1)Dorp in den kreitsEckarts.

berga van het pruis.regeeringsdistrictMerseburg,22 km n w.vanEckartsberga,900 inw.;

kloosterschool (progymnasium). 2)Dorp in

het ambt Bayreuth van het beiersch regeeringsdistrictOberfranken,5km.ten westen van

1848- Juni 1849 behield en later ook nog Bayreuth,500 inw.:in denabi
jheidhetparti-

Dollndorl.
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Donskaja oblasfj.

culier kl.ankzinnigengesticht St. oilgenberg. vall diel.en afkolting van Edward Donovan,
Donlldorf. (Karel Adolf) Duitsch beeld- engelsch natuurvorscher en schilder; m en
houwer,geb.16 Febr.1835 te W eimar,leer- heeft van llem een l'eeks zoölogische pracbt-

ling van Preller,Jâde enRietschel(Dresden), werken,ontiermeel':NaturalAïdfpz.pofBritish

kreeg na den dood van dezen laatste met Quadrupeds etc.:(3 dln,met 72 tatels,Londen
Kietz ln opdracht het Luthermonunlent te 1810- 20), Natul.
al h?'
yfpry of British Birds
W orms te voltooien ; voorts vervaartligde (tt tlln.met 244 tafels,1794- 1818),Thezlc-

hi
j meerdere standbeelden en m onum enten turalA/dfpzw PJBriti8ltFisltes,5 dln.met126
(ooethe-benkmal te Karlsbad, het Luther- tafels,1802- 8),Thezdlfdfo-tz/Itistory p/-Wrïfïd/è
standbeeld te Eisenach,1895,standbeeldvan Shel
ls (5 dln. met 180 tafels,1803- 4),The
bisschop Teutsch teHermannstadt1899,enz); stzfzlfz'tz/ lthtory p/-Bl.itièltf'uecf: (16 dln.met

in 1877 werd hiJ hoogleeraar in de beeld- 576 tatels,1792- 1813),Epitomepéthenatural
houwkunst te Stuttgart.
kistory p/-tkeInseets PJ Chisîa,(Opnieuw uitDollne.(John)Engelsch dichter enkansel- gegeven doorW estwootl,metb0tafels,1842)
redenaar,studeerde te Oxford en Cambridge,
Don Quixote)fr.dOn Quichotte,deridder
ging tot,het protestantisme over,w erd secre- van de droevige fguur,heë
d van dengelijkn.
taris van lord Ellesmere,in 1621 deken van ridderroman van Cervantes. Donquichotterie,

de Paulskel'
k te Londen; hi
j overl.3t Mrt.
16314gelegenheidsgedichten,verder:Pseudo'U'lr/tyz. (1810), Pol
k
ydoron (163t),leerredenen enz.
Donneau de V l
@ze.
# (Jean)Fransch letter.

donquicltottiade.. avontuurli
jke handelwi%
jze,
avontuurlijk verhaal.
Dans,ciezachtste,Ejnsteveenendervogels,
in hetbizondervan deeidereend(ziealdiar);
overdrachteltk de fjne,wollige vezels op

kundige, 1638- 1710, kritikus Van Molière, som mige bladen en vruchten.Ook :een soort
schreef blijspelen enz.;en gaf.
eenigen ti
jd bontwerk, vroeger door vrouwen om den
een soort maandschrift, le M ercureg
f/c
frl/,uit. hals gedragen, iets a1s een kleine boa.
,f
Donnem arie-en-x ontois.Hoofdpl.van het
Dollskaja oblastj.Oehied van den Donof
kanton D.(21 gem., 7970 inw.)v/h fransche Land der kozakken van den Don.Gouvernedept. Seine-et-Marne, 18 km. van Provins, ment in het z.o.deelvan europeesch Rusland,
grenst ten noorden aan de gouvernemen970 inw.
Donner.(Qeorg Raphael) oostenr.beeld- ten W oronesch en Saratow ,ten oosten aan
houwer,geb.25 Mei 1692 te Eszlingen bij Seratow en Astrakan,te z.van Stawropolen
W eenen,overl.aldaar 15 Febr.1741; stand- het Kubangebied,ten n.aan dezee vanAzov
beelden,monumenten,ornam enten,fonteinen, 0n de g0l1V0rl1. Jekaterinlaw, Charkow 0n
reliets,cruciûxen,portretbusten.
W oroensch, is 164607 km2. groot, en telt
Dönniges. (Frans Alexander Friedrich 2.575.818 inw.;het gouvernement ligt ongeW ilhelm, ridder van)Staathuishoudkundige? veer geheelin het gebied van de rivierDon;
diplom aat en schri
jver,geb.13 Jan,1814 bi
J slechts in llet z.w . monden de Mius en de
Stettin, werd in 1841 hoogleeraar in de Kalmius direct in de zee van Azov;hetlinks
staatswetenschappen te Berlijn,volgdein1842 van de Don gelegen deel is over het geheel
den beierschen kroonprins (laterMax11),naar steppenland; de districten Choper en UstM unchen:wasin 1851beiersch gevolmachtigde M edwediza vorm en een hoogvlakte;alleen itl
ter Dresdener conferentie, ging in 1856 a1s het gebied van de Mius verheffen zich be-

jl overigen tusscllen
at
taché naar Turi
jn, werd in 1862 beiersch langrijke hoogten terwi
gezant in Zwitserland,zag zichin 1869belast de rivierdalen m eerdereheuvelketensvoorkom et een buitengewone zending naar Madrid, bod
m en,
em voo
isral tusschen Don en Donetz de
over het geheel vruchtbaar, het
enginginFebr.1870alsLeierschgezantbijhet
ital.hof'naarRome,waarbi
j4Jan.1812stierf; klimaat onbestendig en sterk continentaal;
in de politiek hing hi
j een gematigd-liberale de bevolking bestaat voor hetmeerendeeluit
richting aan,in het duitschevraagstuk dezg. Don-lfozakken, die m et de overige Russen
Triasidee. ln 1839 gaf hij de doorhem te 980/: daarvan uitmaken;de rest bestaat uit
Turijn ontdekte Acta Henrici '
pv.
f (2 dln.)in Kalmukken, en Duitschers. Het gouvern.ij
hetlicht:ili
j schreef:System des freienffcdzl- gelleel een kweekplaats van militairen voor

dels lfoly der ScA'
lfcfzl/& (1847)enz.
Zi
jn dochter, Helene van D.,bekend door
haar verhouding tot Lassalle, die deswege
doorden walachi
jschen bojaar Racowitza in

hetrussische leger;allemannelijkebewoners
zijn van hun 18de tot hun 3fste jaar dienstplichtig; de gemiddelde sterkte van het in
dit gouvern. gevormde leger is 75000 man

een tweegevecht werd gedood,huwde eerst met inbegrip v/
h kader; het burgerltk en
met dezen laatste,laterm etdentooneelspeler militair Lestuur loopen op vele punten ineen,
Siegwart Friedmann.
en het gouvern. bezit allerlei voorrechten;

Donoso Cortes. (Juan Francisco Maria, aanhethoofdv/hgouvern.staatdewoiskowojmarkiesvan Valdegamas) Spaansch publicist, nakasny-atam an,en van e1k der 9 districten
politikus en diplomaat, geb. 6 Alei 1809 te een districts-ataman. ln kerkeli
jk opzicht
El-Val1e,overl.a1s spaansch gezantteParijs, vormtD.de eparchie Don-Tsjerkask van de
3 M ei 1853,schreef: Consideraciones yplrf
? lt
.
t russische kerk, onder een aartsbisschop die
t
fz
rp/pplifcït'
f)y 8zfiltfl,
testcia e$telestadowpl/f/cp te Nowotsjerkask zetelt Hetnietin werkey dpcït
'
f/deA'
zlzpwcr(Madrid 1834),La leyelec- li
jken militairen dienst staande deelder befprt//, cottsiderada t?/î s't,tbase y t?oz8%6r6/txc/pzl volking ltoudt zich bezig l
net land-)wi
jnoo
cp3l elespirit'
ttdesfftsfrc,
.
sinstitltciottes (1835), ft- en tuinbouw, veeteelt en visscheril,of
arbeidtin de steenkoolmijnen;deindustrleis
Leccioêlesdederecltowp//f/cp (1837).
Donov.,bi
j natuurwetenschappelijkenamen weinig ontwikkeld,de llandelzeerbelangri
jk,

Donsvlinder.
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t
oworna
aa
n i
de
Do
vo
mel
jk d
ienvan dehandelsplaatsen Rosen Taganrog ; onder den
druk van het militair regime laten degeeste-

li
jke ontwikkeling en hetvolksonderwi
jsveel
te wenschen over.Het gouvernement is verdeeld in9districten:Tscherkassk(Tsjerkask),
Dometz,Eerste en TweedeDon-distr.,Rostow;
Salsan, Taganrog,Ust-M edmediza en Choper.

Hoofdstad isNowotsjerkask.
Donsvlinder?kleine,donzig behaardevlinder v/h geslachtCkelonia,:zeerschadeli
jkvoor

vrucht- en andere boomen.
Dont.
Jakob) Oostenr. vioolvirtuoos 0n
* (
componlst, geb. 2 M aart 1815 te W eenen,
overl. 1.7 Nov 1888,eenigen tjdhoogleeraar
'
aan het conservatorium te W eenen,schreet
behalve grootere vioolcompositiesvele etuden
(verzameld en onder den titelGradus adparev
n.) 0n verschillende schoolna8sum uitgeg
vi
oe
ol
wevken voor
Donum ,lat,gave,geschenk.
Donus,paus,zie Domnus
Donzen,zie Don-lfozakken.
Donzel.Buurt in de gemeente Nistelrode,
N.-Brab.

Donzenae.Hoofdpl.v/h kanton D.(6gem.,
13150 inw.) v/h fransche dept. Corrèze,10
km .van Brives,'3090 inw.
bonzy. Hoofdpl.v/h kanton D.(10 gem.,
10.
960 '
1nw.) v/h fransche dept. Nièvre,16
km.van Cosne,4000 inw'
Doo. (George Thomas)Eng.graveur,geb.
6 Jan.1800 te Londen,overl.13 Nov 1886,
te Sutton in Surrey, leerling van oros te
Pari
is; werken naar oude meesters, naar
@#
Correggio, Sabastiano delPiombo,verdernaar
Lawrence enz.

Dood.(lat.MorsjDe vernietigingderorga-

nische eenheid en bi
j
gevolg van de V0re eenheicl afhankeli
jk
schi
jnselen, die van ddi
ophouden er stofwisseling en der
z
i
j
n
;
he
t
overigelevensverrichtl
'ngen.Men onderscheidt

eennattturll
jkeOfnormale,diewelkehetgevolg
is van ouderdomszwakte (marasme),en die
zonder een voorafgaanden eigenli
jken ziektetoestand en zonder speciale oorzaak,zacht

en allengs of wel plotseling,bijbewustzi
jn
onnatuurlnke #pptf, die dooriets anders dan

Doad.
1)t 2ongerell ot1)( llen,dledtl()reen ongelukklgtoeval
llezwjl
xen,en bt len,dl
eaalverstll
xklllgstervel,voöral
1)j lten,dtedoorkoolzuurstlkken,zillll$jttgemeellltk
vlerelttwllltlg of zesendertlg uur llestaan;d.e oorzaken,
(lle lïet eerste te voorscllpn
' kollïen ervan vertragen,
verlengen er vervolgens(len duur vall;1)v na verstlk-

klng doorkoolzuurgasvertnontd1tverschjnselzlchnlet
v6(
5rongeveervtjftlenuren na delldeod,dochletduurt
versclleldenedagen alsdelucltttegeltkkoudendroog1s;
deze 14kversttvlng moet worden ollderscheldenvan d.e
s
ti
jfheld door bevrlezing,en Arandlestul
yaclttlgestijfheld,dle 1llzekere zenuwzlekteltontstaat:ln keteerste
gevalhotlrtmelïeen l1d f)feelïvlnger krake11&lszij
gellogen wol-tlen, hetgeen men zegt (lat een gevolg ls
van ltet llreken van kletne llevrllzen deeltles, ln het

tweede gevalkeerthetgellogelïlld totzàjn oorspronllelljkelloudlllgterug alsdekractllt,dlelll-tg1-11.I'
J,-li111-.-ft.
flphtludt te Mrerken,terwtlln lket(1.,1,11.-t1'.lI:1alIle,-11
lld,datgellggen 1s,d1ehoudlngblljftllellouden),4.1tet
op11ou den van adem 11aling en 1)loeds()111loop (hlerlllj verdientlletopmerklng,datallegewone
mlddelen om te ondeTzoeken of het hal't heett opgehou1en te kloppen en d.e ltlngen* te werken, welnlg

wetettscllappeltkewaardehellllell,lletkanztll,da,teen

zeer zacllte polsslag aan den ptlls,de slapen otdellorst
nlet ontdekt wordt, (lat een heltlere splegel,voo'rden

mond geplaatst, lllet beslaat,en evenweldelildel'nog
leett, niettemlll ls ltet v1.1Jzekcr,dat,althalls1)1jde
h
oogeredlerell,hetwerkelijk ophouden van denbloedsollllflop, alsltet lang aanhoudt,a1s een teekeltvan tlen
dood lnoet bescltouwd worden, het ophouden valtde
werklng van llet hart, met den stethoskoop geconstateerd,geldta1s11ct ontellbare tecken van den tlootl

- e
n (letild,gedurendewelkeltd1tepltoudenmoetzljn.
Mraargt,noulen, kan geschatworden op vijflnlnuten).
Allderekenteekenenzijn nog degellrokenheld endroogl
teld vall lletOog,degelleelverwtdeertvoorhetliclït
volstrektongevoelige pupll,lïet nlet,ulttreden vanllloe;

u1tgeopende adereltt)fslagaderen

De versclltnselen,d1e lïet sterven aankondigen en
vergezellelï,en dle steeds ltet gevolg zijn van stoornissen van llelangrtke levensverriclltlngen, doen zich
naar de verscheldenlleid dezer stoorlllssen verschillend
voor; ze treden sneller of langzanler te voorschijn,
hebllen een spoedlger oflangzamer verloop, en zijn
nïeerderofmlnderduldeltkwaarneemllaarinllunllegln
en voortgang Op deze menigvuldlglkeid der biJ het
s
tervelt zlclï openbarende versclltuselen llerusten de
volgende soorten valz dood. ee11voudlg(; d()0d.
door uitputtlng,waarllkjztclt de verschtnselen
van het sterven zeer langzaant ult reeds aanwezlge
ziektetoestanden ontwzkkelen,zoodat men den tijd van
llun begtn nlet met zekerheld kan bepalen,en ze ln
ltkeerder Gf mlnder aanhoudende opvolglng tot de elnde-

ltkeuttlllussclllngvan ltetlevenopklllttmen;ste1-ven
opder doodstràjd,waarllij de verschtjnselen van
het sterven een duldelljk waarneemllaren aanvang en
een nleer otm ln scherp llegrensd lleloop hellllen ;langzante el111aastigedood,alnaardeverschljnselen
van lïet sterven langer of korter duren,en plotsell1tge dood,wanneer dezeversclljnselensleclltstot
eeli uiterst klein tijdsllestek lleperkt zjn (tot eenlge

of onmerkbaar in den slaap,intreedt,en een

seconden of nllnutell), ()f wanneer hun llegin met het

op ouderlomszwakte berustende beëindiging
van het levensproces wordt teweeggebracht.

dood plotse1ingalslïtjontstaatdoorhetontlll.eken

Gewoonltlk houdt l
)lJ lïet sterven,de overgangvan
hetleven ln den flood,een derhoofdleqrensvez-rlchttllgen
eerder op dan de andere,111.de werklng van ltetlïart,
van de longen ()f van d.e llersenen M-aal'tll1l deze
organelt van. oudsheralsultgangspullten van den dood

(atr1a m 0rt1s) worden aangemerkt De llïeest voorkomend.e keuteekenen van (leltdood,dle eclkter slechts
een betrekkeljke waard.
e ltebben en opmeltzelf geen

van allen een volkonkenvertrouwllaarbewtsvaltden
dood opleveren, ztt
'ï. l het ltikaclkt1g v()orkozzten van 11et gela,at (volstrekt geen zeker
kenteeken,daar ltet ls waargenoltteltl)j levelidt
?ll,dle
(loor langdumge zlektellzeerwaren uttgeput,ett1)()ventoli
en. niet waargenllltkeu bj menschelt,dle door een
llgelukkig toeval of metn een snelverloopende zlekte
waren gestflrven), 7. k()ud e e11 lo()dkleu r d.e1.
hu1d.(evenmln onllepaald vertrouwllareteekenen; zil,
die aan langdurtge zlekten ot aall Ilevlge llloedltlgen

bezwijken, wtll-dett spoedlg koud; ltlaar z$J,dle aart
verstlkklng stervell, worden nlet zo()spoedlg koud,en
hetllchaanlverllest zttt kleur in versclleldene uren
ht
et),3 sttf11e1(1de1-1eden (eeu vartd.eteekenen
waarop het meest te vertrollwen valt; zv word.tvroeg
oflaatalttd waargenonlen,spoediger1)i2ben,d1edoor
outlertlom of dool'latlgdlzrlgezlektezi
.jttverzwakt,dan

ultlllusscllen des levenssamenvalt Deplotsellnge d.oodp
k
an nogeeltonverwachtee
zs
jn,a1sergeenofslechts
een onlleduldende zlekte vooratglng Men noenlt den
van lucht, en o11verw ach t, als geen met gevaar
drelgeltde voorteekenen voorhandettwaren
De verscltàjnselen van hetstervenenden (loodstrttl
llesta.lï llk de kenteekellen van lleginnende en voortgaande verlamming van het zenuw- en splerstelsel,ver-

eenlgtl nlet d.e aan de zlekte eigene verschljnselen.
Gewoonlljk sterven de verschlllende stelsels ln eene
bepaalde,tamelijkregelmatigevolgortlenaelkander Het
gemis van den spiertonusveroorzaakt lketlange,lngevallene, hangende gelaat (levenloos,lngezonken, lïalf
geslotelt oog, spitse, smalle neus, ntet neerhangende
vlellgels, de streek der wallgelten vattdellmond slap

en gerlmpeld; de ntond llatfgeopend en de k1n splts);
bevende, krachteloore lleweglngen (bevende, zwakke
spraak, peeshuppellng).llleen zlnken en invallen van
llet geheele llcllaaln, oppervlakklge, zwakke,langzqme

el1lltoellkjke,elndelkjkultbltjvendeatleltlilaltng(rochelen,
reutelen);verlammlng van dellsltykdarnt(dranlvenvallen
met geraasmaketttl geluld lllde maag. vaste sptzen
bl
tjven stekell); vloelstofwordt nletdoorgesllkt,maar
keert lkaar den mond terug 1)e samentrekklngen van
het hartworden steeds zwakkeren onduidelijker, de
polsîsledig,in'tllegln zeel'menlgvuldlg,blljftvervolgelks weg ettwordt draadvtlrtlllg,(le sluitspleren aan d.e
natuurlljke opelllllgen verslappell(stoelgang en urine
gaan onwlllekeumg af). Koud el1 soms een koel en

D oodakte.
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kleverlg zweet trekt vau de ledenlaten llaar de llorst;

een ander deel kan M'orden overgebracht.
gezlchts- en gehoorzln verdwtjnen; llewustzljn,adem- Op1)@
odevloed,waterstandvangeringerhoogte
hallng houden op en lïetleven wordtultgebluscllt
Xadat de stofwlssellng heeft opgeltouden (de dnotl dan bi
jgewonen vloed.
ingetreden ls) wordt de mensch een lijk,en bierin
Doode
zee (onder dezen naam heteerst
treden vroeger of later veranderingell op, welke alle
naar zuiver natuur- en schelkundige wettelt plaats
1ïe))1)e11 De voornaamste en meestin 't ()()g loopend.e

versclljnselen naden doodztn d1ederontlllndlng,door
ln anorganlsche stoFen (vooral koolzuur, water en
antntonla)wordelz omgezet,welke alleen tot voedlng der
planten dlenen,nadat vooraf een redeelte van deze
welke de organlsche zelfstandlgheden van lletorganlsme

bijPausanias,150 v. Chr.,vermeldgevonden,
in den bijbelZoutzee (Qenesis14:3)enOostzee (Ezechiel 47 18),bi
j JosephusAsphaltitis (Asphaltzee), bi
j de Arabieren Bahr
Loet (Zee vanLot).Hetgrootstewaterbekken

van Palestina,tusschen de Jordaanvlakte ten
n en de steile hellingen van hetbergland ten
aardige()fdlerltkellcllamen overgaan.Hetlîjkverkeert o. en w.,is 73 km.lang enin hetmidden 18
ecllter nog eenlgen ttjd ln een toestalld,dlennlenden km .breed ;haar diepblauwewaterspiegelligt
lljkstaat ln nleerllepaalden zln kan noemen,en die 394 m eter onder dien van de Middell.zee:
zlch door bepaalde, nu eens spoediger dan langzamer
zelfstandlgheden reeds door dleren ls verteerd,zoodat
alle zelfstandlgheden vall 11e% organlsme wederln plant-

lntredende, verschijnselen (1àjkversc11ljnselen) zoutgehal
te van hetwater 21.70/:;hethooge
onderscheidt. Hlertoe behooren'een elgenaardlgellk- soorteli
gewicht van het water beletllet
lucllt en ltkkleur,doodkoudeen ltkverstljving,dood- zinken jkvan
organische licham en; de zee,
vleklten,en het plat worden derllcltaamsdeelen,waarop
eigenli
jk een meer,heeft geenalkoerkanalen;
lletlijkllgt.
Behalve den (lood, dle vernietiging van het gelleele
oz'ganlsme beteekent, en dle het nfltldwelldlg elllde van

alle leven op aardels,trcedtt1lkulJlhet'llplaatseltke,

zij wordtgevoed door de Jordaan en eenige
kleinere rivieren: tengevolge van de sterke

tot enkele deelen beperkte tlood op , evenals er een verdamping door de heete lucht die steeds
leven ls der deelen, van de cellen en van hetgeheele over hetket
elvormige bekken hangt,bli
jftde
oz'ganlsme, evenzoo ls er dood van de deelen,van de waterstand o
ngeveer dezellde ; het hooge
cellen, vau llet geheele nrganisme Steeds brengtverllletlglng van de organlsche eenileid een opllouden van zoutgehal
te (chloor en broom,verbondenn-at
de organlsche verrlchtlngelt nlede Het leven der cel natri
um,
magnesium,kalillm en cakium)van
llangt afvan eene tweeledlge beweglngvansaluellstelling
jntalle leven
eu ontblnding,van asslmllatle en losluaklng,van llerstel het water maaktnaarhet schi
en verlles ln de eerste van dezelleweglngen ls er een in en om deze zee onmogel
ijk;echterwil
sam enkom en vallelenlelttairegrondstofen,een groei men i
ndenlaatstentijdbewijzenvanhettegenvan de zelfstandlgheld der cel;ln de tweede llewegkng deel he
bben waargenom en. I)ebergen van den
ls er eene vaneensc1ïeidlng van de elenlentaire
grondstofen van de llestaande zelfstandiglteld,el1dlt is wes
t
o
e
ve
r behooren tot de kri
jtformatie en
vernletigin g,ofdtlod.Moleculalre dflod,ot'verlles vertoonen niet het m i
nste SP001*van vulkavatl zelfstalpdlgheld d1e volgt op levenswerkzaamlleid, nische werking,wel echter een sterk gehalte
lteeft ttdens hetleven zanderophoudeltplaats,maar
hctorganlsme leelt alsdan nlettemln voort,en overleeft aan bitumen, dat door de ontbi
nding van

den dood der Organen)evenals een volk llltft leven
lloewelerdageljksmenscllensterven
l1l rechtskundlgen zln lsde dood ltet elnde der persoolllljkheid; met deltdood vervaltdebevoegdlïeid on1
rechtenteverkrjgen,tellezltten,uttteoefenen,ophet
oogenbllkvanlemandsoverlijden valtztneerfenlsopen
eltls het huwelijkontbonden,hetoverljden wordtln
dereyistersvan denllurgerljken stand ingescllreven,en
ltetlylk wordtbegraven (zle Begrafetlls)
Ten alle tijde heet't de dood lnlletvolksgeloofeen
eigenaardige ro1gespeeld,de natuurvolkengeloovennlet
a
a
n een natuurljken,werkeljkendood,enhoudenhet
sterven voor een werklng van boozegeesten;steedslleef:

organische stosen,n 1.van tallooze visschen,
ontstaan is en de steenmassa's geheel heelt
doortrokken : doordat het bitumen zich hier
en daar in holten verzamelde en daar verhardde, ontstond asphalt, dat op sommige
plaatsen aan den oever door de werking van
het water losgem aakt en door de golven
m eegevoerd en op hetdrogegeworpen wordt.
Aan den oostoever bestaat de voet van llet
gebergteuitzandsteen,doorbroken doorbasalt;
mell gezocllt hem te personlticeeren, ln een zlchtllare
jtschichten,welke met
gestalte tebrengen,(ontlerdekultuurvolken ltetskelet op den voetrusten kri
met dezeis)
die van den westoever overeenkomen.

Doodakte,zie Overli
jden (Akte van).
Dotldbloem ,zie Calendula.

Doodgraver (Necrophorusj,een tot deAas-

kevers behoorend insectengeslacht met een
Dooddoener, een a1s bewi
jsaangevoerde 30- 40tal in Europa en N--Amerika levende
algemeenheid die in het bijzondergevalniets soorten,w-aaronder N.respillodebekendsteis.
Doodkever, zie Blaps.
bewi
jst, doch waarop moeili
jk dadelijk een
afdoend antwoord is te geven.
Do
odkloppertje, ook hout- en boekenluis
Doode hand, fr.main-m orte.uitdrukking geheeten,houtluissoort,zie Psoczna.
om aan te duiden dat goederen,toebehooDoodkruid,zie Atropa.
rende aan kerken,kloosters en liefdadige inDoodehooldvlinder,zie Acherontia.
stellingen,die niet sterven, onvervreemdbaar
D oodslag,zie M anslag.

zi
jn en aan het verkeer onttrokken worden.

Doodstrar (lat.Capitis.
ppczlcf.
/strafdieden

dood tengevolge heeft. Tot op het midden
der l8de eeuw werd het recht om met den
van mofetten, dikwi
jlsslechtsgroote kuilen, dood te straien en dedoelmatigheid van zoowaaruit koolzuur opsti
jgtmeestalin zoo ge- danige straf in het algemeen niet bestreden ;
ringe mate dat het alleen voor kleine dieren de stri
jd tegen de D.dateert vau Beccaria,
gevaar oplevert.
en duurtnog hedentendagevoort; detegenIloodendans,fr.danse macabre,in debeel- standers ontzeggen op zedeli
jke gronden den
dende kunst: naam van een groep,die de staat het recht om een menschenleven teverheerschappi
jvan den dood over het mensch- nietigen,en duiden de D.aan als de ruwste,
dom zinnebeeldig voorstelt
bij een hoogeren trap van beschaving niet
Doodenhoek, buurt in de gem. Dinther, passende strafvorm ;ztjsluitverbeteri
ng van
N.-Brab.
den delinquent buiten,haarafschrikwekkende
D oode punt,de stand van een mechanisme werking hebben andere strafvormen methaar
waarbijvan heteenemachinedeelgeenkracht gemeen of wordt daardoor zelfs overtrofen,
Doodekop,zie llzeroxyde.
Doedendal of Doodenvallei.In Indiënaam

poodwater.
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n zich zoo spoedig mogeli
jk onder
rechterlijke dwatlngel
i kanllell lliet worden raadzaaf
hersteld. Aan de andere zijde wordtde D. geneeskundige behandeling te stellen.ln vele
onder vele omstandigheden als onontbeerli
jk gevallen blijltde hardhoorige slechtshetge-

aangelnerkt. Overigens hangtde meening 0m- bruik van een hoorbuis over.Is de D.aantrent de D.ten nauwste saam metde ethische geboren of op jeugdi
gen leefti
jd ontstaan,
begrippen omtrent het strafen en hetwezen zoo lei
dtzijtotdoofstomheid,(zie aldaar).
der straf(zie aldaar).DeD.is,watdeburgerl. Doofktom heid. Toestand van menschen
rechtspleging aangaat,bi
j de wet afgeschaft die niet kunnen hooren enspreken,- dietenin Nederland,Rumenië,Portugal,ltalië,enkele gevolge van hun doofheid niethebbenkunnen
staten van N.-Amerika; in Zyvitserland was leeren spreken (stom gebleven zi
jn).Dedoof-

zijvan 1874--79at
keschaftenwerd sindsIn
verschillende kantons weder ingevoerd; ln
Ooste*nrtlk W aS zi
j atgeschaft van 1887--96
ook 1n enkele duitsche staten WaS ZI
J %*001*
de stichting van hetduitscherijkopgeheven,
en in de rlkswetgeving bleefzi
j nietdan na
harden parlementairen stri
jd gehandhaafd.
Doodwater. Een door de scandinavische
z
ed
ev
li
dö
ae'
nde
dn(let
di
tekwt
rlijk
jls vermeld en door hen

heid (zie aldaar) kan aangeboren of in de
eerste levensjaren ontstaan zijn,in beidegevallen moetLe doofheid totb.leiden,omdat

spreken slechts door middel van het gehoor
en het nabootsen van het gehoorde kan worden geleerd.ls de doofheid aangeboren,dan
noel
nt men ook de D aangeboren; ontstond
de doofheid nadat de spraakorganen reeds
begonnen waren zich te ontwikkelen, dan
doodlvatel)genoemdnatuur- spreekt men van ontstaneD.Dedoofstom lnen

verschi
jnsel, dat voorktlmt aan (1e kusten, zijn overigens te onderscheiden vandezulken
vooral in de nabi
jheid van de uitmonding dle wel hooren dech niet spreken kunnen,
van groote rivieren. Zeilschepen zi
jn met wi.jl bijdeze de oorzaak der stomheid in de
zwakken wind daaraan Llootgesteld, m aar spraakorganenzelfzetelt,terwij
lbi
jdeeerstgevaak gebeurt het ook dat stoomschepen het noemde despraakorganenvoliomenvolvormd
verschi
jnselgevoelen.W anneer een vaartuig kunnen zi
jn,hetgeen doorgaansookwerkeli
jk
in doodwater komt: wordt het bi
jna hulpe- hetgevalis Dedoofstommenzi
jnindenregel
jke ontwikkeling,die
loos, het verliest zl
jn vaarten gehoorzaamt vatbaar voorverstandeli
niet meer aan hetroer:somtijds zi
jn merk- door speciaal onderricht en met Lehulp van

waardige veranderingen in het oppervlak van gezichts- en tastzin tot stand gebrachtwordt.
llet water waar te nemen, enz. Een merk- Naarmate de invloed welke de doofheid,die
deel van het verkeer
waardig voorbeeld van dewerkking vanD.ver- een individu voor een '
meldt Nansen,tijdens de reis metzi
jn schip met de buitenwereld afsni
jdt,op het overig
de ,,Fram'' langs de Siberische kust,in het organisme uitoefent geringer is,des tegroobegin van zijn poolreis. Zijn schip is toen ter is die invloed op den geest.Het gehoor
driemaalin doodwater geraaktindezeeengte is naar ti
jd en waarde hetvoornaamstemidvan Taimyr; dr. Nansen heeft daarvan ge- del tot geestel
jke ontwikkeling; de voorwag gemaakt in zijn reisbeschri
jving: ,:Hoe- stellingen die gezicht en gevoelgLven,werwe1 de machine met vollen stoom werkte, ken niet zoo krachtig op den geest in,als
kon het schip bi
jna niet van de plaats ko- die welke door het gehoorworden opgewekt;
men,door hetdoodwater'')hetgeen den door- terwtlde bl
inde door middelvan hetgehoor
slag heeft gegeven tot het instellen van een e1k hegrip in zich kan opnemen,verkri
jgtde
wetenschappeli
jk onderzoek,waaraan in 1901 doove door het gezichtslechtsvoorstellingen
alle zeevarende m ogendheden uitgenoodigd van zichtbare,zi
nneli
jkedingenenwordtdaarwertlen deel te nem en,en waarvan aan den doorgeheelt0t'
tzichtbare,zinnelijkebepaald.
licentiaat W .EkmanderStokholmschehooge- De niet-ontwikkelde doofstomme denkt niet
school de leiding werd opgedragen ;van de gel
i
jk de hoorende in woorden,inbegrippen,
resultaten is thans (
i 1902)nog niets be- maar slechts in beelden;zuiver abstractden.Me
kend.
ken is hem onmogeli
jk;opdezengrondstelde
Doodzonde,zie Zonde.
men deze ongelukkigen vroeger op een lijn
Doofheid.(Surditas) Toestandwaarbijhet m et idioten en achtte ze ten eenenmale onvermogen Om schommelingen van de lucht vatbaarvooralleontwikkeling.0okinzedeli
jk
door den gehoorzin waar tenemen ontbreekt. opzicht staat de onontwikkelde doofstom me
Men onderscheidt rolkomen D. (Tpw/lpdï& , op een zeer lagen trap,vooralwanneerhij
s opgegroeid in een omgeving die zich niet
waarbi
j het onvermogen om gehoorindrukken i
te ontvangen volkomen is,engedeeltell
jke.
D., om hem bekomm erde of hem een slechtvoorwaarbi
j het vermogen om gehoorindrukken beeld heeftgegeven.Van nature bezithijeen.
te ontvangen nog in meerdere of mindere nei
ging,zijn gewaarwordingen door gebaren
mate voorhanden is. De D. kan door zeer kenbaarte m aken.Ofschoon dezegebarentaal
verschillende ziekten van het gelloororgaan (vooralinFrankri
jk)totgrootevolkom enheidis
worden teweeggebracht en zllowel in den gebracht,kan zi
j in geenen deelewordenbeuitw endigen gehoorgang en in de inwendige schouwd als dehoorbare spraak te vervangen;
deelen als in de hersenen haar zetelhebben. zi
jis echterbelangri
jk a1s het eerste middel
Om deze redell is ook de behandeling ver- tot ontwikkeling der doofstommen.Een hooschillend,voor zoovervan behandeling sprake gere ontwikkeling is echter slechts door het

jk;slechtshierdoorkunnengeest
kan zi
jn; algeheele D.isongeneesli
jk,doch woord mogeli
komtbetrekkelijk weinig voor;de ged.D.of engemoedopgeli
jkewi
jzealsbi
jdehoorenden
hardhoorendheidbiedtalnaardeten lrondslag veredel
d worden; het is de moeili
jke taak
liggenda oorzaak meer of minder uitzicht op van het doofstommenonderricht,welks resulgenezing; derhalve is hetvoorelken oorzieke taten bi
j enkelen,vooralbijdoofstommenmet

Doofstom heid.
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een gelukkigen aauleg,inderdaad vel'
w onder- di
inli
etrge
jk privaat instituut stichtte,vel'legde
1778, Op aansporing van keurvorst
làjk zi
jn; behalve datvelen in allerleihandwerken en kunsten bekwaamd kunnen worden, Friedrich August van Saksen,van Eppingen
hebLen ook enkelen a1s schrijver naam ge- naarLeipzig.W eldra ontstonden ook instituten

maakt,en gevallen zi
jn bekend datdoofstom- te W eenen,Berlijn,Praag,Groningen.Heden

rnen voor lotgenooten optraden Om metbehulp ten dage bevinden zich in ongeveer alle geder vingertaaleen redetehouden.Dem eesten civiliseerde landen van de oude en nieuwe
kunnen in elk geval de hoofdvoordeelen der wereld inrichtingen tot opleiding van doof-

spraak deelachtigworden.Gewoonlijkklinken stommen ln Nederland bestaan (1902):
de geluiden van doofstommen voor een aan
gdaarticuleerde spraak gewend oor ruw en
eentonig. Het aantal doofstommen valt niet
nauwkeurig Op te geven; in het algem een
rekent m en t doofstomme op 1400 menschen,
alzoo 700 op 1 millioen,derhalve zouden op
de geheele aarde ruim 1 millioen,in Europa
ongeveer 220,000,inNederland nagenoeg 3000

1,het zzlnstituutvoordoofstornmenk
dteGroningen,opgericht1790 doorH.D.Guyot4 doel
is het Opvoeden en onderwi
jzen (extern zoowel als intern) van doofstommen, geboren

ofwonendein het rijk of in zijn koloniën,
geheel of ten deele grati: of tegen een leergeld van f250.- per jaar;leerwijze is de

zuiverespreektaal; aantal leerlingen Sept,
1899 :173.
2,het y:lnstituut voor doofstommen''te St.
Michielsgestel,opgericht 2 Oct. 1840 ; doel:
het opwekken der geestvermogens van doofstomm en en hen onderricht te geven in w etenschappen enhandwerkentedoen aanleeren ;
totaal getal als 3:10.
3, het ,.lnstituut voor doofstommen-onderlnrichtingen voor doofstommen-onderricht
ontstonden eerst in de tweede helft der wi
js''te Rotterdam,opgericht1853;onderwi
js
achttiende 001lW ' de oudheid vermeldt niets naar de Duitsche of Ammansche methode,
ol
ntrent pogingen om doofstommen te ont- waarbi
j het spreken en het afzien van het
Meikkelen; ook de kerk bekom merde zich door anderen gesgrokenehoofdzaaki
s,terwi
jl

doofstommen zi
jn. D komthetveelvuldigst
in bergachtige,minderin vlakkestreken voor.
De manneli
,l
ke doofstommen verhouden zich
totvrouwelijke als 4:3,devoorontwikkeling
vatbare doolktommen verhouden zich op het

aanvankelijk weinig om hen; Augustinus van natuurli
jke gebaren slechts aanvankelijk

zegt:,,oeboren doofstommen kunnen hetge- en niet meer dan een volstrekt onmisbaar
loof niet ontvangen, w ant het geloof is uit gebfuik gemaakt w ordt, en kunstmatige ge-

hetgehoor en zi
j kunnen niet booren enook baren en vingertaaluitgesloten zi
jn.
niet lezen ofschri
jven leeren''. Langen ti
jd De drie nederl.inrichtingen telden in 1900

werden de doofstommen m et zekeren heime- tezam en ongeveer 450 leerlingen ln DuitschliQ'iken afschuw:als door Godgeteekenden,be- land. bestonden in 1895 97 instituten met

jegend.Eerstln dezestiende eeuw begonnen tezamen 6550 leerlingen,terwi
jldat jaar het
enkele alleenstaande personen zich te wijden getal der zonder methodisch Onderwijs opaan de taak om hen eenigerm ateteontwikke- groeiende kinderen op 1000 werd geschat;
len;deze hulpbeperktezich echtertotenkelen Oostenri
jk-llongartje heefteen30-talipstituten
en bepaalde zich tot het onderrichtinallerlei met ongeveer 2000 l
eerlingen,terwi
jlongewerktuiglijke vaardigheden en de beginselen veer 5000 zonder onderrichtbli
jven;inZwitder spraak. Pedro Ponce (overl. 1584),een serland bestonden in 1896:15,inFrankrijk69,
spaanschebenedicti
jnermonnik,isalsdeeerste G
in ltalië 35,in Spanje 7,in Portugal2,in
doofstommenleeraartebeschouwen;hijleerde root-Britannië en lerland 36,in Denemarke
n 4, in Zweden 18, in Noorwegen 9,in
vier doofstomrnen schrijven enhunnegewaarsland 14, in de Vereenigde Staten 76,in
wordingen kenbaar maken;zi
jn leermethode Ru
Canada 7, in Brazilië 1,in Argentinië 1 inwerd door Juan Pablo Bonet in een in 1620
verschenen geschrift uiteengezet en uitge- richtingen voor doofstomm enonderricht ln
werkt; geli
jkti
jdig metBonetwordtRamirez het oosten worden de doofstom men nog veelde Carrion als doofstommenleeraar vermeld ; vuldig gebruikt voor diensten in de harem s.
andere baanbrekers op het gebied van doof- In Duitschland wordt een ,:organ der Taubstommenonderricht waren in Engeland John stummen in Deutschland''uitgegeven (FriedBulwer,John W allis,W illiam Holder,in de berg,opgericht 1855)
Nederlanden de artsAl.K. Am man,zwitser
Daar bijde doofstommen het orgaan,door
van geboorte, in Duitschland Agricola,Kar- hetwelk den geest voornamel
ijk kennis en
ger, Schulze, Raphel, Lasius, Arnoldi, in begrippen w orden toegevoerd, ontbreekt,
Frankri
jk DeschampsenPereira.Echtereerst moet het oog het oor vervangen; dientengein de tweede helft der 18de eeuw ontstonden gevolge moetbi
jhetdoofstommenonderricht
de eerste speciaal voor het onderricht van 00n geheel anderen weg worden ingeslagen
doofstommen ingerichte instellingen. De abt dan bi
j hoorende kinderen.Hetnaaste doel

l'Epée (zie aldaar)en in Duitschland Samuel Van diionderrichtis dedoofstommen middeHeinicke,stelden het zich totlevenstaak,een len te verschaffen om zich te doen verstaan
planmatige,opwetenschappeli
jkengrondslagen en hen teleeren anderenteverstaan;hiermede
berustende leermethode voor doofstommen gaat het opwekken en de ontwikkeling der
in te voeren, en openden voor dit doel de geestvermogens, de toevoer van kennis en
eerste instituten. In 1760 stichtte l'Epée te het eigen-maken van allerlei vaardigheden

Pari
js,allereerst uiteigen middelen,een in- hand inhand.De hoofdzaak,bijlletdoofstomrichting voor doofstom menonderricht, die in menonderwi
js zi
jn de beschikbare middelen
1791 door den staat werd overgenomen ; waardoor onderwijzer en leerling zich wederHeinicke, die omstreeks denzelfden ti
jd een keerig verstaanbaar kunnen maken,en heton-

Doofktom m e blinden.
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derricht vangt aan m et het eigen ma- Bridgman (1829- 892,die in hetblindeninstiken dier middelen. Zoodanige middelen tuut te Boston lezen en schri
jven leerde.
zign: 1, de natuurli
jke gebarentcal; deze Dogi,het in den vloeibaren toestand overtaal, gemeengoed aller m enschen, is ech- gaan van i
js en sneeuw onder den invloed

ter bi
j de doofstommen als het eenige van warmte.
middel om zich te uiten,in bijzondere mate Dool.(De) oehuchtin de gemeente Meerontwikkeld;zijis aanvankelijk bi
jhetonder- kerk,Z.-l-lolland.
wijs, bi
j heteerste verkeertusschen leeraar Dooier en booierklierittg,zie Ei.
en leerling,onontbeerli
jk;2,de kunstmatige
Doolhol; labyrinthus, oorspronkeli
jk een
gebarentaal, die echter m eer en meer wordt
verlaten, omdat het saamstellen van een algemeene zoodanige taal geacht wordt 011doenlijk te zijn, omdatzi
j ti
jdroovend is en
benalve door den doofstomme zelf ook door

aegyptisch woord,beduidde indeoudheid een
verward gebouw met vele gangen en ver-

trekken:in het bijzonderechter worden a1dus genoemd de vier door Plinius vermelde kunstige bouwwerken van dien aard.

degenen met wie hij verkeert moet aan- 1) De egyptische, D. 1ag in Midden-Er pte
geleerd worden,en omdatzi
jverdere ontwik- in de nabi
jheid van ArsinoëofCrocodilopolis.
keting van den doofstomme in den weg staat; Geheel# #van steen gebouwd bevatte het 12
3) de hand- of vingertaal; van dit middel ondor 00n dak gelegen hoven met 3000 vergelden dezelfde bezwaren als van de kunst- trekken, waarvan de helft onder den grond,
matige gebarentaal;bi
j de vingertaalworden slechts een verdieping er boven.Alleen de
de woorden letter voor letter met devingers vertrekken boven den grond werden aan

gespeld;zie Vingertaal;4,deschri
jftaal,een vreemden getoond;zi
j werden bezocht door
der hoofdmiddelen van het nieuwere doofstom menonderricht;5,de zuivere spreektaal
door middel van klanken;deze vordert van
leeraar en leerling beide groote inspanning
0n ui
termate veel geduld; eenmaal echter

Herodotus en uoor Strabo ;of het geheeltot

een Legraafylaats ofeen ander doelbestemd
was,daarover waren de ouden het nieteens.

Lepsiusheeft de nogvoorhandenoverbli
jfsels
weder ontdekt en op nieuw aan een nauwaangeleerd is de mogelijkheid van elk verder keurig onderzoek onderworpen.2)Decretenonderricht aanwezig,en in verhouding totde sische D,volgens de sagedoorDaedalusnaar

moeilijkheden in dezebi
j deoverigemiddelen het modelvan het egyptische gebouwd,in tie
zoo gemakkelijk, dat deze weg boven alle nabi
jheid van Gnossus,vormdehetverbli
jfvan
andere verre le voorkeurverdientenalsdoel den M inotaurus, wordt vöör Diodoras door
van het geheele onderricht moetworden aan- geen schri
jver vermeld ook de inheemsche

gemerkt;de doofstomme komt er doorin het verzamelaars van legenden kennen het niet;
bezit van de spraak en wordtzoodoendevoor en na het nauwkeurig onderzoek van Höck
hetmaatschappeli
jk leven bruikbaargemaakt; mag men aannem en, dat zulk een gebouw
doordat hij spreken leert wordthijtevensin slechts tot de mythe behoorten nooitbestaan
het luid lezen geoelend; hijleertdoor op- heeft.M isschien gaven de menigvuldige klom erkzame waarneming van de bewegingen V0n en raviinen derbergen op Kreta aanleider lippen, dertong en tendeele ookdertrek- ding tot die sage.Zoo vindt m en nog in de
ken van het gelaat nietslechtswoorden maar nabi
jheid van Gortyna eendoolhofmetonder0ok geheele volziunen der met hem spreken- aardsche holen en gangen,ontstaan door het
den van den mond af te zien. Amm an was uitgraven van steen.3)De D.op Samoswas
de eerste die volgens een bepaalde methode een werk var- samische bouwkundigen,aan
doofstommen trachtte te leeren spreken;zi
jn welke Polycrates de materialen verschafte.
methode .werd door Heinicke tot groote vol- Plinius zag ernog overblijfselen van.4)Het
komenheid gebracht; op de doofstommen- italische labyrinth noemtPliniushetpraalgraf
congressan te Parijs (18/8)en Milaan (1880) van koning Porsena van Clusium, hetwelk

heeftmen zich meigroote meerderheidvoor in zi
jn voesstuk een zeer ingewikkeldsamenhet aanleeren van de spreektaal als doelvan stelvan vertrekken bevatte;de schri
jverzag
het evenwelzelf niet meer.
hetdoofstommenonderwi
jsuitgesproken.
D oofstom m e blinden, personen die 0P
In later ti
jd werden hier en daar eenigervroegen leefti
jd,voordatdespraakwerktuigen mate aan de labyrinthen der ouden beanttot ontwikkeling waren gekomen, doof en woordende inrichtingeh aangelegd,a1stuinen
blind geworden zijn; daar van de vi
jfzin- met doolpaden enz ;onder deze isvooraldat
tuigen die men gewoonli
jk bi
j den mensch te Versailles, naar ontwerpen van Lenoïtre
aanneemt zij slechts over drie beschikken, bekend.
noemt men hen ook weldriezinnigen;op e1k
Doolhor zie Oor.
millioen m enschen wordt ongeveer 1 doofstomme blinde gerekend; in den nieuwsten

Doom ansduim ,zie Alcyonidae.
Doom eeday-book,zie Domesday-book.
Doon. Rivier in het schotsche graafschap

ti
jd ismeneringeslaagdookD.lezenteleeren
waarbij men hen algemeen gebruikte voor- Ayr
, vischri
jke afvoerrivier van het meer
werpen, a1s messen,vorken, lepels,sleutels, Enoch, doorloopt het Doonmeer, en m ondt

op welke de naam in blindenschrift aange- 4 km .z. van Ayr in de frth van Clyde.
bracht is, betasten laat,alsmede de vingerDoonfeeny, plaats in het iersche graaftaalwaarbi
j zi
j de handen der methen spre- schap M ayo,2200 inw.
kenden betasten, en ook om hen in allerlei
Doop,doopsel,wassching metwatera1szin-

handwerken (matvlechtemj, kodmakerij) te nebeeld van reiniging,tegelijk met hetuitoefenen.Een m erkwaardig gevalvan ontwik- spreken van eenige woorden,(ypt
œ-woorden
keling eenerdoofstomme blindeleverdeLaura genoemd) een der doorChristus ingestelde

Doopegezinden.
)q)
l-.
-..
)...
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sacramenten.Het woord wordtookwelgebe- in N.
-Brabant1.in Utrecht 1 (stad Utrecht).
zigd in den zin van naamgeving.Doopllaam :
Door.(Anton)Oostenri
jksch muzikus,geb.
naam dien hetkind bijden doop ontvangt. 20Juni1833 teW eenen,trad reedsjonga1s
Doopsgezinden.Naam van de leden eener klavierspeler op, deed kunstreizen in het
door Menno Simonsz (zie deze) gesticllte buitenland,enwas 1869- 1901 hoogleeraar op

protestantsche gezindte,die bi
jna geheeltot klavieraan hetconservatorium inzi
jngeboor-

Nederland is beperkt,en zich van anderege- teplaats,waar o.a.Rosenthalztjnleerlingwas;
zindten onderscheidt door het toedienen van op zi
jn kunstreizen zochthijvooraldewerken
den doop op een hoogerenleeftijddanwaarop van levendetoonkunstenaarsbekend temaken.

deze bij andere kerkgenootschappen plaats

heejt,verder dooreenm eervasthouden aan de
letter van sommige bi
jbelsche voorschriften,
en door de volkomen zelfstandigheid van elke
abtii'eling of gem eente;elke gerneente staat

Dooregeest, (EngelArendsz.van)geb.26
Dec. 1.645 bijUitgeest,overl.16 Aug.1706,
als leeraar der doopsgezinde gemeente te

De Rijp;hi
j schreef:Onderlrl
jzingïzlde&Arïytell
jke /é:z''
vol
gensde beljjdenis der Dppysgdzïs-

gelleel op zich zelf, elk afzonderli
jk-onder den loA-tfzlfCz/?ppy-tnrp.g ran de leer der Dppp,v:bestuur van een gekozen kerk-eraad,die in zinden.
de meesteengede
ie
ui
rs
t den leeraar of de
meopz
ente
nne
Doorenbos.(W illem)Neder).letterkunc
lige,
*
.

.

leel'
aren
bestaan.l
tge- geb. te Deersum in Friesland,30 M ei 1820,
! aats
noeltlden dragen tevens zorg voor de armen- studeerde te Leiden en Groningen in de
verpleging,in welke betrekking zijdennaam letteren, promoveerde in 1844 in laatstgen.
van diakenen hebben en wordenhleren(
laar, plaats,was tot 1861rectoraan hetgymnasium
5'OO1* zooveel het verstrekken van kl
eeding- te W inschoten en vervol
gens eenigentiidaan
stukken aan behoeftigen betref
t, bi
jgestaan het rDagblad voorZ.-Ho11en 'soravenkage''
door daartoe aangestelde zustersder> meen- verbonden, werd daarop tot leeraar in de
ten,die diakonessen heeten.0ok de leeraren geschiedenis aan een hoogere burgerschool
worden gekozen;zijzijn geheelvri
jinhunne te Amsterdam benoemd , en vestigde zich
prediking, door geenerlei formulieren van eindeli
jk als ambteloos burger te Elsene,
onderteekening gebonden. Tengevolge van bi
j Brussel, later te Den Haag; totzijn

deze volkomen vri
jheid van elke gel
neente leerlingen behoorden F. van der Goes,
zi
jn er velerleiafwijkingen in deneeredienst, Kloos, Verwey en Perk, de mannen der
b.v.in het gebruik van gezangboeken, do eerste y?x'ieuwe Gids''-redactie, in welk
inrichting van enkele deelen der godsdienst- tijdschrilt een korte historische studie van
'shand verscheen;geheelidealist,afkeerig
oel'
ening,enz.ln elke provinciebestaan vaste 1j.
vel'eenigingen van gem eenten tot w ederkee- van banden, onvermoeibaar werker,oefende

rige hulp bi
j vacature; in Qroningen h et D.een belallgrijken invloed uit opdenletterdeze vereeniging Societeit,elders Ring of'
r
Q z'- kundi
gen smaak? die zi
jn uiting vond in de
eeniging. Bovendien maken de genleenten in dichtschoolvan '
80.Hijschreef:Petrarca,de
Friesland eene societeituit,die opharejaar- profeetran ltetAèfpztz3zïdzzl: (1860),Handleiding
li
lksche vergadering in de Pinksterweek de fpfdeg:yc/Jc46yld
.
'
:deî./cff:rlv3/c
/:(2dln.,1869door de verm ogende gemeenten in Friesland 71,2de drllk '881),boekbeschouwingen voor
samengebrachte gelden aandeminvermogende de ,,Nederl. Spectator'' (meestalonderhet

g'emeenten dier provincie uitkeert enzich het Pseudoniem Keerom l,enz
recht tot aanstelling van proponenten na
Doorgang)zie Culminatie.
voldoend exam en heel'
t voorbehouden; eene
Doorgangslluis,inrichting waarin ti
jdeli
jk
dergeli
jke inrichting, die zich echter alleen onderkom en wordt verleend.
bepaalt tot het verstrekken van geldelijke Doorkw elling:hetaanhoudend dringenvan
hulp,isvoorde g'emeenten in Noord-Holland, water door zeedtken
de zoogenaam de Noordhollandsclle societeit
Doorluehtigheid,van durchlauckt:duitsche
die om de twee jaren in de Rijp eene alge- vertaling vanhetlat.illustrisqschitterend,glanlneene vergadering houdt.Van aldezeinstel- zend,a1
s titel:voornaamheld,aanzienlijkheid.
lingen onderscheiden is de algemeene DoopDoorm an, (Christine) Naamteekening van
gezinde societeit,die in 18t1 opgericht,alle talvan kinderwerkies enz., waarvan enkele
gemeenten onder hare leden telt en aan alle me
er dan één oplaag beleefden :Pluimstaartbehoeftige gem eenten, waar ook gevestigd, J'es en snaterbekjes (van vreemden en eigen

toelagen verleenttotde jaarwedde van hare bodem, Utr.1897),Bjjbelscltererhalen (1898),
leeraren.Zij bekostigttevensdekweekschool Haar ffppg/ïé: (I898), D'
tdnrroos
je8 (met
of het seminarie te Amsterdam , opgericht Beata, Utr. 18981, W fde :/tzzf'
lf
?é luchten de
1735, dat tot opleiding van leeraren in de g0'pézà:wei(1899),Klokjes-luiden,(verhalenvoor
doopsgezinde gemeenten strekt.Haarbestuur- @
i
Jongens en meisjes,Utr 1900),Krekel#es'*
,
zl
ders, door de contribueerende gemeenten ge- ltetgz't
z,
s (1900): tr/:zf,
g:/t
ydd,die'
rzfïyc/l:zldoor
kozen, komen jaarlijkste Amsterdam bijeen de Jzfc/zf (190t); verdervertalingen,opnieuw
om hare belangen waar te nemen, zonder vertelde sprookjes,(Al
i-Baba,Alladin)enz.
evenwel eenig gezag te bezitten over de geDoorn, (Spina) een der nevenorganen of
meenten, zelfs niet over die,welke door de bi
jkomende voortbrengselen vanhetvegatieve
societeit ondersteund worden.De in 1901 in deel van sommige ?lanten,nietteverwarren
Nederland gevestigde 130 gemeenten telden met .de stekels (zle Stekel
);hetis een ondatjaar ongeveer 40.000 leden;in Friesland buigzaam, in een stekende punt eindigend
waren 46 gemeenten, in N -llolland 39,in voortbrengsel,f'
lat uit de vervorming van een
Groningen 15,in Overijsel11,in Gelderland zelfstandig plantenorgaan of van een inte6, in Z.
-Holland 5,in zeeland 4,Drenthe 2. greerend deel daarvan ontstaat;men onder,
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Doornik.

scheidt takdool'
lts, die nu eens al
s Li
j den sticht, bestuurt door zusters Dominicanessleedoorn of den wilden appel,door acùter- Sen.
lijkheid in den groei van den top eener tak, Doornhaai.(Spina.,
r cfcrf//f//ïl,
s CUv ,xlcl3zdan weder,als bijGleditscltit
sBONAP/ zie Acanthias.
'
tfr/tfct'
fklf/zéd)door thiasp?f/f/cfrï.
Doornheide.Buurt in degemeente Gemert,
vervorming van dengeheelen in den bladoksel
gezeten tak ontstaan; en bktdranken,welke X.-Brab.
nu eens een g
.eheelblad vertegenwoordigen,
Doornhoek.Buurt indegemeenteVegchel,
zooals bi
jBerberis,bijwelkedeovergangvan Geld.
de bladen tot de hand- ofvindeeligedoornen
Doornik. Buurt in de gem eente Bemmel,
door alle tusschengelegen trappen heen kan Geld,
worden nagegaan, dan eens slechts aan den
D oornik of Doornick,fr Tournai.Stad op
top van een blad ofzijn afdeelingen worden beide oevers van de Schelde,in debelgische
aangetrofen, als bijde hulst en de distel,of Prov. Henegouwen , aan de staatspoorltjnen
welin deplaatsdersteunblaadjesvoorkomen, Kortijk-D.,D.-Rousse,D.-Rumes,Ath-D.-luille
en D.-Blaton-Mons, zetel van een bisschop.
a1s bi
j de gewone acacia.
Doorn, een der namen van de braambes- 35.
000 inw.,m et inbegrip van dezeven voorsoort R'
ttb'
as ctz:,
sfzft
s,zie Rubus; ook voor de steden; de stad hesft fraaie straten en kaden
lc6pltxfz
àro'
pz, zie of werften,en is de voornaamste van geheel
vederdistelsoort Cirsitbm Ffo/
Henegouwen,tevens een der oudste plaatsen
(;l
*rsl
*llm.
Doorn.Gemeente in Utrecht (arr.Utrecht, van België,zetel deroude Merovingische ko-

kanton W i
jk-bi
j-Duurstede),omgeven doorde ningen;zi
jbezitvele fraaie bouwwerken;de
R'emeenten Driebergen, M aarn, Leersum en Notre-Damekerk,aandenlinkerSchelde-oever
Langbroek, 22:/5 km.2groot;de bodem be- is met hare vijf torens eene derschoonste
staat uit diluvisch zand, dat in het n.en n.o. voorLeelden van den Romaanschen sti
jl;zi
j
heuvelen van 40- 47 meter vormt, en isvoor is van de lldetot de13deeeuw gebouwd;het
een goed deelm et bosschen bedekt,behoo- inwendige geeft een verheven indruk, en

rende totde vele buitenverLlijven,en die de bevat schllderijen vanRubens,Jordaense.a.,
geheele gem eente tot een grootpark rnaken; benevenseenigemarmergroepenvanDufresnoy
middelpunt is het dorp D.; de gemeente telt en glasschi
lderwerk uit den nieuwen ti
jd.De
2150inw.;kiesdistrictAmersfoort;personeele kerken St.Quentin,op deGrootemarkt,door
de ingezetenen la petite catltédrale genoelnd,
belasting 8ste klasse.
Het dorp D.,aall het kruispunt derwegen en de kerk St Jacques zi
jn eveneensfraaie
van Utrecht naar Arnhem en van Amersfoort godshuizen.De kerk St.Brice,aan den rechnaar W i
jk-bij-Duurstede, aan de tramlijn teroeverderSchelde,in de 12deeeuw gebouwd,
Arnhem- zeist, 1/4 uur n. van W ijk-bij- bevathetgrafvan Childerik (overl.480),den
Duurstede,behoortwatligging ennatuurschoon toenmaligen koning van hetrijkderFranken.
betreft, tot de fraaiste dorpen in Nederland; Dicht bi
j de hoofdkerk Notre-bame staathet
het wordtreedsin838vermeld;oudti
jdswerd belfroot(fr.beFroi, in België naam van de
de naam Thornem en Thoerne geschreven;in oude zwaretorensmetklokkenspel,waarmede
1322 werd het door de Hollanders,in 1421 vroeger de inwoners werden saamgeroepen,
door de Gelderschen platgebrand
alarm werd gemaakt enz.de naam komtvan

Doorn.(Marinus0 van)Nederl.zee-ofscier bel,klok.en fried,vrede),een statigein1190

en hydrograaf, geb. 1844, trad in 1864 als
adelborst eersteklassein 'slandsdienst,werd
œ
ln 1876 den chef der hydrographie te Den
Haag toegevoegd, werd aan de sterrenwacht
te Leiden verder opgeleid,voerdevan 188084 in lndië bevel over het vaartlzig mHydro-

graaf'',brachtin dien tijd deKarimati-straat
en een deelvan straat loenda in kaart,had
vervolgens eenigen tijd het bevel over het

gebouwde toren, die in 1852 geheel hersteld
is. Op het stadhuis bevindt zich een klein

museum van schilderijen, waaronder het bekende stuk van Gaillat,de lijken der graven

van Egmond en Hoorne.M en vindt hier ook
eene verzameling van bouwkundige voorwerpen en van naturaliën. Op de Groote markt
staat het bronzen standbeeld van prinses
d'Espinoy,die de stad in 1581 tegen Parma
verdedigde ; het standbeeld werd in Sept.
1863 onthuld. Het hoofdbestaan vinden de
inwoners in dekatoen-en wolfabrieken,vooral
in de tapi
jtfabrieken, wier fabricaat, onder
den naam vaâ Doorniksche- of Brusselsche

instructievaartuig ,urania'': WaS t0t 1890
offcier-instructeur aan het znstituut te '
W illelnsoord, werd in 1891 weder naar Indié
gezonden en in 1892 tot chef der afdeeling
materieel van het departement van marinete
Batavia benoemd,hi
apijten,alom bekend is. De meeste tapijten
j overl.7 Aug.1892 aan t
schedelbreuk (bi
j een sprong uit een ri
jtuig, worden door vrouwen in hare eigen woninwaarvan de paarden op holwarengeslagen). gen geweven.
,het Tornacum of Turris Nerviorum der
Hij was medewerker van ,,De Zee''en van RoDme
inen,in de 5de en 6de eeuW zetel der
rzigen Haard''.
M erowingers, 1ag na de deeling van het
poornappel,zie Datura.
Doornbes, een der namen van de aalbes- frankische rijk aandegrenzenvanVlaanderen
soort Ribe.
ggrt
w zfl/rïtz,zieAalbessenenRibes. en Lotharingen ;in 1056 kwam hetalsduitsch
Boorndistel,melkdistelsoort,zie Sonchus. ri
jksleen aan Boudewi
jn 1 van Henegouwen;
Doornenburg.Dorp in de gem eente.Bem- l
ater was zi
j gedurig eentwistappeltusschen
mel,Geld.,aan de W aal, omgeven door ge- de fransche koningen en degraven van Vlaanboomte; D. was oudti
jds een heerlijkheid deren ;in den oorlog tegen M aria van Bouren een bezitting der Van Amstels; er is een gondië vermeesterde Lodewi
jk X1 in 1477de
oud bouwvallig slot;en een r.-k.Liefdege- stad: bi
j den vrede van Kamerijk in 1529

'

Doorninek.
j
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Doorziehtig.

'

werd D.met het omliggend land,Touraesis, den weg van Elburg naar Harderwi
jk staat;
voor goed aan Karel V afgestaan ;in 1667 rondom deze kerk verrees een nieuw deel,
vielzi
j na langdurige belegering Lodewi
jk dat welNieuw D.wordt geheeten.
X1V in handen, 4ie haar geheelliet veranDoornsteeg.Qehuchtin de gemeente Ni
jderen en haareenm odern voorkomen schonk, kerk,gem oelderland.
terwi
jlhare vestingwerken doorVaubanwer- Doornstruik, zie Ulex.
den uitgebreid;bi
j den vrede vanAkenbleef Doorn van W esteapelle,(Hendrik Jakob
de stad aan Frankrijk; zi
j werd echter in baron van) geboren te Vlissingen, stu1709 door door de verbondenen hernomen en deerde te Leiden in de rechten,trad na zi
jn
j hetuitbrebijden vrede vanUtrechtin1713aanOosten- promotie in staatsdienst,werd bi
rijk teruggegeven en als een der in het ken van de Lelgischeomwenteling gouvernellr
larrière-tractaat begrepen plaatsen door de van Oost-vlaanderen,werd tot minister van

Nederlandersbezet;onderLodewi
jkXV werd binnenl.zaken benoemd (4 Oct.1830 ad inzijin 1745 weer door deFranschengenomen, terim, later minister, tot einde Nov,1836),
die haar nu tot aan den vrede van Aken in en bekleedde nOg verschillende anderehooge
1748 bezet hielden ; na de opheffng van het ambten;hàjoverl.18 Jan.1853.
barrière-tractaat in 1781 doorkeizerJoseph11
Doornzaad,plantengeslacht,zie Torilis.
werden de vestingwerken geslecht, dieonder
Doorslag'.Qehucht in de gemeente Juthet nederl. bestuur weer werden hersteld ; phaas,Utrecht.
oorvoerhandel,zie Handel.
deDo
nn
nu
sNe
prome
wa
olr
lni
enndi
ekene
(Ja
vaanl)
derlna
.gde
ot
ln.
geleerde, DDoor
voerrecllten,rechten,belasting opden
geb. 10 Sept. 1800 te Deventer, overl.22 doorvoer
Mrt.1869 te Zwolle,was v>n 1838 af archiDoorwas,Bupleurum TRx.Plantengeslacht
van de familie (ler Umbelliferen,onbehaarde.
varis voor de provincie Overi
jsel.
Doorninek.(Jan lzaakvan)Nederl.rechts- kruiden met 1 of meer parallelnervige,gaafgeleerde en schrijver,geb.27 Maart1840 te randige bladen schermen met slechts weiDeventer,studeerde te Utrecht in derechten, nige stralen,en gele bloemen;in Nederland
vestigde zich a1s advokaat en procureur in komen twee soorten voor,nl.def
tjnbladige
upleurnm tenuissim'
tm L.(eenjarige
ztjn geboorteplaats en was van 1869--90 doorwas,B'
archivaris van Overi
jsel; hi
j schreef: De tot 1/a m eter llooge plant, de eindelingsche

staatkttndederNederl.Republiek'
/
ltzzl1697- 1795, schermen 3-stralen,zi
jdelingscheonvolkomen,
fzl betrekking /pf het ézh
:p,
dzhïc/àf rqn f'
lfrp.ptz onderste bladenzi
jnlancetvormig,deoverigen

jnvormig zittend,vruchtkorreligruw ;tame(academisch proefschrift,1866),Bibliotheekran li
Nederl tlzlpzlyzzlp/l en pseudoniemen (1866- 70, li
jk zeldzaam,op zilteklei),en derondblalater ingewerkt onder dentitel: Vermomdeen dige doorwas,Bt
t
pleurum rpfzfzlyï/b/izfz?z(eenst
xt4zzl/ppz: sohrl
jrers, p.pg:t
spppz'
tf hetgebied jarige plant,eenige malen gevonden in k0der Nederl.ï'
z
è Vlaamsclte letteren (2 dln. 1881 renlanden enz.
)
b oorw erth ol Doornwerth, ook Dorenlfïfre85);Orernselonder K arel 'f'r. Gekend '
gesten t,
zlofFeieeleregisters:p.daarbjbekoorende weerde, Gem eente in Gelderland, (arrond.
txcf:ol(3edruk Deventer 1893);verder gafhij Arnhem . kanton W ageningen) aàn beide
met Nanninga Ui
terwi
jk Bl
jdragen fpfdege- oeyers van den Rijn en tusschen de gemeen,
schzdtsoîï.
s'
van orerl
jsel(1874- 87)uiten ver- ten Renkum en zeteren,163/4 km.2groot,
scheneninverschillendetijdschriftenbi
jdragen meest diluvisch zand, waardoor de Heelsumm erbeek loopt;het deel dat aan den linkervan zi
jn hand.
D oornsluiper, andere naam van de griel, Rijqoever ligt behoort tot de Veluwe, het
-

een trapganssoort van de familie der Griel- andere deel tot de Betuwe,de gemeente telt
achtigen, Oedicnemidae, en van het geslacht 430 inw.en bevat behalve het kasteel en de
bosschen van Doorwerth het dorp Heelsum
der Grieken1 Oedicnem:'
.
:.
n eenige verspreide landhuizen en hoeven;
Doornspbk.GemeenteinGelderlandtarrond. e
Zwolle,kantonHarderwijk),aandeZuiderzee, kiesdistrlct E1st; personeele belasting 8ste
overigensomgeven door degemeenten Elburg, klasse.Het kasteel D.ligt aan den Rl
Jn. aan
Ermelo, Epe, Oldebroek in Gelderland en den voet van de Veluwsche hoogten,diehier

Kamperveen en Kampen in Overijsel,791/a met een fraaibosch zijn bedekt.D.vormde
km2 groot.bestaat in het midden en zuiden oudti
jds een heerli
jkheié en wastot1402een
uit zand van het diluviumti
jdperk, in het vrijgoed,welksheeren alleen den duitschen
noorden ten deele uit lage venen en langsde keizer leenhulde verschuldigd waren;in geZuiderzeeuitkleigrond;hoofdm iddelen vanbe- noemd jaar werd het l
eenroerig aanhetherstaan landbouw en veeteelt;degemeentebevat togdom Gelder; in 1500 kwam het in bezit
de dorpen Doornspi
jk en Oosterwolde-Hooge- van het geslacht Voorst, in 1558 van het
rot of Zandweg,de buurten Oostbeek,Lage geslacht Schellard van Obbendorp,in 1677
Rijssel,W essingenzAperloi,Oostendorp,Ooster- van dat van Altenburg,in 1799 van dat van
wolde-zuiderot, Oosterwolde-Noorderot, en

Bentinck! in 1840 van dat van Brakell van

de gehuchtenHorstenHooge-Rijssel,tezamen W adenoi
len; het slot heeft nog geheelzi
jn

met 3400 inw.; kiesdistrikt Kampen ;perso- middeleeuwsch aanzien behouden.
neele belasting 9deklasse.
D oqvenetel,plantengesl.z.Lamium.
Hetdorp Doornspi
jk of W erfhorstbestond Doorziehtig,diaphaan,delichtstralendoorreeds in de 8ste eeuw en wordt in 805 onder latende;doorsehjjnend; het lichteenigermate
den naam Thornspije vermeld;4 Febr.1825 doorlatende. Doorzichtige îïc/ltxzzl:p, zoodanige
werd het door een watervloed geteisterd;in welke lt
etlichtgemakkeli
jkdoorlatenendoor
1831 kreeg n
'et een fraaie herv.kerk,dieaan wel
ke heen men de voorwerpen duidelijkon-

Dopheide.
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Doran.

derscheiden kan (glas,water,gas);door8clt'
q- huwde Febr.1849 met vorst Alexander Kol916,/4/6 lichamen; zulke door welke men het zow-M assalsky, en overl. 17 Nov. 1888 op
licht wel ziet doch niet de VoorWerpen dui- haar villa bi
j Florence; in haar eerste ge#/ï:: oriendeli
jk kan onderscheiden (matglas,papier); schrift:L@ riezzlpyltufk'l::dann /'.E'
ondoor8cltjjnendelichamen,diewelkegeenlicht tale (Pari
js 1855)verklaartzi
jhetkloosterdoorlaten (hout, metaal);volstrektondoor- leven de voornaamste hinderpaalderbeschaschi
jnende lichamen bestaan niet,allen laten ving in oosteli
jk en zuideli
jk Europa;in La
%: allemande (4 dln.Genève1856) onderwanneer zi
j tOt genoegzaam dunne bladen ol Szff,
platen gebracht zi
jn,in mindere ofmeerdere zoekt zi
j de oorzaken van den invloed der
mate licht door.
Dopheide,plantengeslacht,z.Erica.

duitsche denkbeelden 0P de m oderne be-

schaving,inLe8femme8en Orient(2 dln.2de
Doppler.(Ohristian)Natuur-enwiskundige, druk 1869) doet zi
j de verschillen tussclïen

geb.30 Nov. 1803 teSalsburg,overl.17M aart de duitsche en de romaansche samenleving
1853 te Venetië, was hoogleeraar aan ver- uitkomen; in Eœcursions :zl Roumélie et en
schillende oostenr. hoogescholen, schreef; J.
fbrl:(2 dln.1863)zoektaanzi
jtetoonen dat
Ueber tsJ,
: farbige Iïc/lfder .
flpyl
/l:lyf:rs:etc. Qriekenland in de oudheid eenzelfderolheeft
(Praag 1842).Metkodeder G:dc/lvJïstsklreïfmit gespeeld a1s Duitschland in de moderne weder die fzzf/fzzlpîekz
fil: beim Sckalleq
scAz
l
/Szlgdzl. reld; tot haar laatste pennevruchten bezp?bestimmett (1846),Aritkmetikund Algebra hooren: Gli Albanesi in .&vz?î:nïtx. Storia

(2tledruk 1851)enz.

Dor. Negervolk in Equatoriaal Afrika,zie
Bongo.
Dor, Doros,Dora.Een doordePhoeniciërs
gestichte, aan de israelietische koningen
schatplichtige stad in Palestina, 14 km .n.
van Cesarea,aan de zee;hare ruïnen heeten
thans Bordsj ofOhirbet Tantura,en liggen
benoorden het kleine dorp Tantura aan zee.

dei zrïzlcl
qpï Ghika s:ï secoli X VII,X VIII
XIX (Florence 1873) en La pp/dï: des otto.

pzlzl.
s(1877);verder schreefzijgeschiedk.en

letterk. verhandelingen in duitsche,fransche

ital.en grieksche ti
jdschriften en bladen,novellen (bijeenverzameld in vl'
lf bord des Jtzc:
Itelrltiques,Genève1861)enz.;vanhareschil-

derwerken werden twee landschappen te Petersburg bekroond.
Dora. Twee linkerzi
jrivieren van de Po Dorage,fr.verguldiny.
in Piemont,ltalië De eerste,de Dora Baltea,
Dorak el-Atik. Stad m de perzische Prov.
ontspringt aan de oosthelling van het Mont- Chusi
stan.90 km.o.van Basra,aan deDsjeBlank-massief, met twee bronnen, aan de rahi, van waarlzit hier een kanaalnaar de
2492 meter hooger Col Ferret, en aan de Karun en de@Schatt el-Arab gaat,heeft on2532 hooge Colde la Seigne,die zich 2 km. geveer 6000 111554., is slecht gebouwd,door
bozen Courmayeux vereenigen, waarna de een aarden wal omgeveu,en ligt te midden
rivier het dal d'Entrèves en vervolgens het van ongezond moerasland,dat door deKarun

Aosta-dal betreedt, om bi
j Ivrea de vlakte en de Dsjerahi voor een deelvan hetjaar
te bereiken; in haar boven- en m iddenloop
een wilden bergstroom met vele stroom snelten en watervallen,wordtzijbi
jIvreabevaarbaar;ditgedeelte staatdoormeerderekanalen
in verbinding met de Sesia;na een loop van

onder water gehouden. De stad is residentie

van eenhalfonafhankeli
jkenperzischensjeik,

die met 20.
000 man infanterie en 5000 bereAr
den
âbimanschappen de grenzen tegen lrâkheeft te beschermen. De door haar
150 km.mondtzi
j4 km.boven Crescentino groot zoutgehalteonvruchtbare vlakterondom
in de Po;de voorn.zi
jrivieren zijn links:de D.heet Dorakistan of Kaban.
van de Matterhorn komende,bi
j Aosta uit- Dorakistan) zie Dorak el-Atik.
m ondende Bullier,de Tournanche en deLesa
Doran.(Jobn) Engelsch schrijver,geb.in
of Lys, de Thuille de van den kleinen St. M aart 1807 te Londen, overl.aldaar 15 Jan
Bernhard,en de beken van het dalGrisanche, 1878;zi
jn werken verraden een groote beledal des Rhêmes, dal Savaranche en da1 de zenheid, doch staan literair niet zeer hoog ;

Cogne.Detweede,deDoraRiparia,ontspringt van 1873- 78 redigeerde hi
j heteigenaardige
aan de Punta Ramière in de noordeli
jkeCot- veelgelezen weekblad mNotes and Queries'',
tische Alpen, draagt allereerst den naam van ook was hi
j medewerker aan de door den
Ripa,wendtzichbi
jcesana,aandenvoetvanden hertog van M anchester geleide olfensington
M ont-Genèvre van het nqw. naar het n.o., Papers''en van 1841- 52 hoofdredacteur van
neem t bi
j oulx links de Bardonnèche op, de mchurch and State Gazette'',herhaaldeneemt

bi
j Susa een oostersche richting aan, lijk ook van y:A.thenaeum ; reeds in 1824

betreedt vervolgens de vlakte van Piemont, schreef hi
j een melodrama: Jk:flce, pr the
en valt na een loop van 120 km. 2 km.,n. Venetian .#zf
g,datte Londen opgevoerd werd;

vanTuri
jnop240m.bovenzeeniveau,indePo. Van zijn in boekformaat verschenen werken
Dora.Badplaats bijDelatyn (zie aldaar)in zi
jn de voornaamste :H istory and antiquities
Qalicië.
of f& hprtl
vg/land fp'
lfw PJ Reading in BerkD ora Baltea,zie Dora.
shire (1835), Fili
a (fp/prpw, memoirs PJ the
D orade, naam van twee vischsoorten,de t
szfchcy,
s of Angoullme (metMrs.Romer1852),
onechte goudmakreel en de echte,een soort Life p/'Dr. A'
tfvJ. Young in het eerste deel
der zeebrasems.Dorade heeten ook de indi- vanYong'
s
Wb
r
ks:(1854),Habitsandmen(1855)
viduenvanhetzuid-amedk.vischgeslachtfprcd. Léres of fh: queens PJ England of the Apzdd:
Dora d'lstria, pennenaam van Helene of fft
zzlpw:r (1855;4e druk 1875),Knightsand
Ghika,c'orstin Kolzow-M assalsky, rumeensch tlteir tfly,
s(1856),Monarchs n'etired f'
rpvlblaischri
jfster,dochtervan den staatsmanGhika; se:,
s(1857),.
zl A%
'
storyp/'court-fools(1858),Nem
geb. 22 Jan. (3 Febr.) 1828 te Bukarest, pïcfz
lfr:: and pl# panel8 (1859),# book p/'the
.

Dora Riparia.
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a)
me
r,
ik.
st1
a86
at9 zelfstandige stadin den noordyrinces pf Wales (1860),A z
D.
tot
zl:/
p,
pïr PJ Queen 2
Adelaide (1856)
Massachusetts,sinds bijBoston
,Their.#'t.f#.
sfï:y'serrants(1864;
nieuwe uitgave van Lowe, 1888), een ge- i
ngeli
jfd, werd in t630 door Puriteinen geschiedenis Van het engelsch tooneelvan Bet- sticht;30.000 inw.3)Havenstad?hoofdplaats

tertontotKean,Saintsand sinners(1868),a1.
lady p/'tltelastcentury (Mrs.Elizabeth Afpzltagtte),illustratedinher'
unpubliskedletters(1875)
London in Jacobite times(1877- 79),Memoirs
of p'
lfr greattowng (1878),In @s# aboutDrvry

van W estmoreland county,Nieuw-Brunswi
jk,
800 inw.4) County ofdistrictin hetz.o.van
Maryland, 600 ((() engelsche mijlen groot,
25000 inw ,hoofdplaats Cambridge.5)County of district van de Canadasche prov.

Quebec,912 (()engelsche mijlengroot,19,400
Dorat. Hoofdpl.v/h kanton D.(12 gem., Dordogne. Rivier in Frankri
jk, rechter11.700 inw.)v,h franschedept.Haute-vienne, zi
jrivier van de Garonne, ontstaat in het

Lane (1881).

Dora Riparia,rivier,zie Dora.

12 km. van Bellac, 2830 inw.;Clovis deed
hier een kerk bouwen ter herinnering aan de
overwinning bijVouillé.
Dorat of Daurat, lat. Auratus (Jean).
Fransch dichter,een der 16de eeuwsche Ple-

inw.,hoofdpl.Sainte Heredine.

Fransche departement Puy-de-Dôme,aan den
Puy-de-sancy, uit de vereeniging van de
Dors met de Cascade du Serpenten deHellebeek,loopt op eenigen afstandlangsde M()ntDore-baden,betreedt na opneming der Rlïue

iaden,geb.te Limoges,1508,overl.tePari
js, bi
'
jderuïnenvanhetkasteelMadiceennallwe,
in 1588;zi
jnein het lat. geschreven poëzie, tusschensteile150-250 meterhooge wanflen
m eest gelegenheidsgedichten en epigrammen
werden in 1586 tezamen uitgegeven, onder
den titel:Poematia,Apc e8t .ppczzlcfuzp,,lib.F';
epigrammatum, lib.111,anagrammatlbm lib.1.

gelegen rotskloof, die zich eerst ter hot,gte
waar de D. de Maronne opneemt verB tIdt,
vorm t eerst de grens tusschen de departem enten Puy-de Dôm e en Cantal ter eener-

Dorat. (Claude Joseph) Fransch dichter,
geb 31 Dec.1734 te Pari
js,overl.aldaar 29
April1780,onvermoeid ri
jmer,navolger van
Voltaire,schreef tal van middelmatige treuren blijspelen,en kleine vertellingen,indichtmaat,liederen,brieven op ri
jm,en een leerdicht rnet de tooneelkunst tot onderwerp
en getiteld:La tflc/lzzllfïpzltltlâtrale (t771).
D'@rb.,bi
jnatuurwetenschappeli
jkenamen:
AlcideDessalines d'Orbigny (zie aldaar),pa-

en Corrèze terandererzi
jde,doorlooptdaarna

in w.richting dedepartem entenLot,Dordogne
en oironde, en mondt,na een loop van 490
km.,met een breedte van 1200 nleter,beneden Bourg in de Garonne, die van hiel'af
den naam Gironde aanneemt; de D.is 300
km. opwaarts tot Souillac bevaarbaar, en
zeeschepen kunnen haar tot aan de stad Libourne,43 km.stroomopwaarts.opvaren;zi
j
neemt rechts de Vézère met de Oorrèzeen de
leontoloog.
lsle met de Dronne (beiden bevaarbaar),en
Dorbeek.(Dirk)Nederl.schri
jver,geb.27 links de Cère op ; de omgeving van haar
Aug. 1815 te Schagen,studeerde in de ge- bovenloop is ri
jk aan natuurschoon,haarLeneeskunde,vestigde zich te Alkmaar als arts nedendal uitermate vruchtbaar.

en overl. hier 5 Sept.1888;hij schreef:De Dordogne. (Département de la)Departeuiterste grenzen w410
1l
'
tet materialisme (1862), ment van zuidelijk Frankrijk,benoemd naar
benevens een menigte gedichten.novellen en de rivier D., bestaat uit het oude Perizord
boekbeoordeelingen, meest in ti
jdschriften en deelen van Limousin Angoumois en Sainverstrooid.

tonge,wordt omgeven doordedepartementen

Ilorehaln. (Augusta) Fransch dichter en Haute-vienne,Charente, Oharente-lnférieure,
dramatist,geb. 1857 te Cambrai,studeerdein Gironde,Lot-et-Garonne,Lot en Corrèze,bede rechten,wi
jdde zich vervolgens aan de slaat een oppervlakte van 91821/ km.,telt
letteren;zijn poëzie:la Jeunessepensire(1884) 464.800 inw ) en is verdeeld in de 5 al'rondoor de Académie bekroond),Sans lendemain dissements Périgueux,Bergerac,Nontron.Ri-

(1890)2V'
ers la J'
d
xzz3ïlz.
: (1896),Poesies(1896),
is ri
gk aan natuurlijke emotie; Onder
zi
f
jn tooneelwerken zijn te noemen:Lecpsf:
darril (blàjspel in vierbedrijven en in ver-

bérac en Sarlat,met 47 kantons en 585 gemeenten;hoofdstad in Périgueux. Het (lept.
D.vormt het dioceesPérigueuxvanhetaartsbisdom Bordeaux;hetressorteertonderhethof
zen 18854, Maêtre Ambros'tdrame lyrique) van appèl en de hoogeschoolteBordeaux.D.
onder medevverking van Coppée, muziek van bevatde uiterste westeliike uitloopers van

jk,welkenerSvidor, (t886)? Rose d'automne tbli
jspel @
ll1 hetcentraalplateau van Frankri
gens een hoogte van 500 naeter te boven
proza)1895).
Dorehester. 1) Hoofdstad v/h. engelsche gaan ;het noorden is bezetmetvertakkingen
eraafschap Dorset,aandeindePolebaaivanhet
Kanaalmondende Frome,in 1901;9458 inw.,
een museum metromeinsche en britsche Oudheden, ruïnen van een *kasteel,lakenfabl-ieken,
veemarkten, handel In boter en kaas en in
sphapen. In 1889 werd hier een standbeeld
onthuld van W . Barnes. In-de nabi
jheid
M aum burg Ring, een nog in goeden staat
verkeerend amphitheater dat12.000toeschouw ers kon bevatten, en Maiden Oastle,een
oude verschanste legerplaats,wellichthetDunium van Ptolemeus D.,het keltsche Durnovaria, werd door de Romeinen bevestigd.

van het bergland van Limousin,enhetzuiden
met de laatste voorbergen van hethoogland
van Auvergne; de bodem is over het geheel
weinig productief en op vele punten ligt de

naakte kalkrots bloot; de heuvelen zi
jn met
bosschen bedekt; de eenige bevaarbarerivieren ziin deDordogne(binnenD.over287km.),
de VLzère en da Isle, hetklimaat is wil;
en, behalve in het moeraslandschap Double,
gezond;hoofdmiddelen van bestaan:landbouw,

ooftkweekerij, wijnbouw , veeteelt (vooral
varkens), en handel: de bodem bevat o.a.
delfstoFen,i
jzer,marmer,albastensteenkool;

Dordrecht.
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bijhet dorp Miremont bevindtzicheengroot
druipsteenhol;hetdept.voertvooralkastanjehout, trufels en wijn uit. Aan inrichtingen
van hoogeronderwi
js heeftD.een lyceum en
twee colteges.
pordreeht. Hooldstad van het district

s7odehouse derKaakkolonie,1000 inw.
Dordreeht. Ri
jksklesdistrict;onderstaande
tabel geeft aan: de gemeenten,die er toe
behooren, de pl
aatseli
jke voorwaarden voor

het kiezersschap van huur- en loonkiezers,

benevenshetbedrag,waartoebi
jdeLerekening
vrije kosten inwoning herleid wordt.
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Papendrecht
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Heerjansdam
f300.- -200.me
ente
enht
s,
tad
injls verkort tot Dordt.GeDor
dree
dikwà

Ilordreelpt.

geplaatst;de Qravenstraat herinnert aan den

dood van Dirk IV (zie deze);met zi
jngevel-

huizen draagt D. nog geheel het karakter
eener oudhollandsche stad.De merkwaardigste gebouwen zi
jn de Herv.groote ofLieveVrouwekerk, een der schoonste kerkgebouwen van Holland, in de 11- 12de eeuw gebouwd, in 1339 met een zwaren,onvoltooid
gebleven toren versierd, in welke een trap
van 365 treden tot den top leidt;de kerk
bezit een
vafnraad
ien mze
ar
em
sce
hi
re
ln
der
preekstoel.graftombe
J. C. Schotel

(overl. 1838), grafsteden van de leden van

verschillende llordtsche familiën,een beroemd
doo
orge
plenea
nvon
ko
dma
stba
al
a,
r gouden vaatwerk voor
doorverschillendeDordtenaren aan de gemeente vermaakt:verderde
herv.nieuwe kerk, gebouwd ter plaatse van
de in 1568 afgebrandegrootsche parochiekerk

derheerlijkheid Merwede,en in 1854 inwen-

dig ger.
estaureerd; het stadhuis,in de 14de
eeuw als hal voor de kooplieden gebouwd,

1834-43 gerestaureerd,metschilderi
jen van
terbeurs, bevattende het stedeli
jk museum
van schilderi
jen.D.heeftolie.enmeelfabrieken,i
jzergieteràjen, zoutziederijen,zeilmakerijen,werven,en drtjfteen levendigenhandel
in wijn, hout, tabak, suiker, graan,linnen;
Zuid-llolland, Omgeven de havens zi
jn ruim en diep.Er is een arr-door de gemeenten Papendrecht,Sliedrecht, rechtbank,onder welke de kantonsDordecht,
Dubbeldam enZwi
jndrecht;degemeenteheeft Oud-Beilerland, Ridderkerk, oorinchem en
een oppervlakte 131/:km2.en bevat de stad Sliedrecht r0SS0rt0er0n; Vordor 0en kantonDordrecht en de heerlijkheid Merwede;de gerecht, welks rechtsgebied zich uitstrekt
grond, bespoeld door de M erwedeen deOude over de gemeenten Dordrecht,Dubbeldanaen
M aas, en doorsneden door de Bovenwester- Zwi
jndrecht; voorts een huis van bewaring.
sloot en verscheidenekillen,bestaatuitrivier- De voornaamste inrichtingen van onderwlls
klei;degem eentetelde1899:38.3861nw.)meest zi
jnhetgymnasium (vroegerlati
jnscheschool),
prot., 5500 r--kath.; kiesdistrict zie vorig de gemeenteli
jke hoogere burgerschoolmet
artikel;personeele belasting 4de klasse.
s-jarigen cursus,de gemeenteli
jkemiddelbare
De stad D.,aan de Merwede,69 km .van school voor meisjes met s-jarigen cursus,en
jkslandbouw-winterschool.D vormteen
Rotterdam,aan de spoorli
jnen Rotterdam-D-- de ri
Gotinchem -Kesteren, Rotterdam-D.-Breda, district van de tweede inspectie JageronderRotterdam-D.-Roosendaal, behoort tot de wijs,onder welk districtdearrondissementen
voornaamste handelssteden van Nederland en Dordrecht,Gori
nchem enSommelsdijkressoris de oudste stad Van Holland- onder de teeren.Er zi
jn consulaire ambtenaren gevesvele privilegiën die de stad in den loop des tigd van Bel
gië,Denemarken,Duitsche ri
jk,
ti
jdsverwierf,enwaaraanzijgrootendeelshaar Frankrijk, Groot-Britannië en Ierland,ltalië,
A .van Montfoort, G.Honthorst e. a.;deBo-

opkomst dankt,was het ytapelrecht,haar in Portugal,Rumenië, Siam en Zweden en Noor1299 door graaf Jan 1 geschonken,van be- Wegen.
teekenis; langen ti
jd de eerste koopstad der De stichting van D. in 1015 door graaf
Nederlanden,werd later door Am sterdam en Dirk 111 (zie deze) van Holland gafaanleiRotterdam Di
ove
rkrvl
lleIuge
D.
ld ; men veronderstelt ding tot een reeks van oorlogen met de nadat, toen
stichtte (1015), hier burige gewesten, vooral met het Stlcht;
reeds een m arktplaats bloeide;in 1046 werd hoewelde stad herhaaldelà
jk zwaarte lijden
de Voorstraat,het oudste deel,bestraat;wa- had en zich steedsopnieuweovervallen voortervloeden veranderden gedurig deom geving bereid had tehouden,nam ZJda
i* nk zi
j hare
der stad,die daardoor ten slotte na den St. uiterm ate gunstige ligging a1s aan een vierElizabethsvloed van 1421 op een eiland lag, sprong van w aterwegen,steedsin bloeien be-

doch door de opening van de spoorlijn Zwaluwe- D., op 31 Dec. 1871 weder m et het
vaste land werd vereenigd; herhaaldeli
jk
(1284,1404,1508,1574,1609,1656,1863,1Juli
1871)werdendegrenzenvanD.verlegd,laatstelijk ten koste van de gemeente Dubbeldam.
De fraaiste deelenderstadzi
jndevelebavens,
de W ijn- en Voorstraaten de Groenmarkt;

teekenis toe;terwi
jlzi
joverigensdoorallerlei
privilegiën der holl.graven ruim schoots voor
hare opoferingen w erd schadeloos gesteld ;

in 1418 werd zi
j door Jacoba van Beieren
belegerdl 29* Juni 1457 werd zijdoor een
grooten brand, waardoor 600 huizen in de
asch werden gelegd,geteisterd;nadatdestad

22 Juni1572 totde staatsche zàidewasover-

tot de drukste punten behoort het Sclleser- gegaan,werd hier op 15 Juli 1572 de eerste
plein of de Beurs, op hetwelk in 1862 een algem eenevergaderinz gehoudenvandeedelen
metalen standbeeld van Ary ScheFer werd die de zi
jde van W-illem van Oranje hadden

Dordselle kil.
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Iloret.

gekozen;in 1618 en 1610werdhierdegroote Dante'
s Vagevuur en Paradijs (1888) enz-,
synode(zie SynodevanDordrecht)gehouden, alsmededen bijbel(geïllustreerde bijbelvan
op welke het strenge dogm atisme.in lateren Gustave Doré 700 illustratiën): hieronder

tijd fguurli
jk met den naam Dordt aange- munten vooral de bijbel en de Hel door
duid,over de Opkomendevri
jzinnigheidzege- grootschheid,deSprookjekdoorri
jkepoëzie
vierde; in de 17de en 18de eeuw braken uit;een goed deelvanzi
jn succes dankte D.
binnen D.herhaaldeli
jk hoogloopendeburger- aan de houtsni
jders,die zi
jnscheppingenvertwisten uit, als in 1647,1672,1742;18 Sept. menigvuldigden (Pannemaker,Pisa'
n enz.),en
1787 gaf de stad zich bijkapitulatie aan de
Pruisen over;19 Jan.1795 werd zijdoor de
Franschen bezet;in Febr.1825 ha1zijzwaar
N**
1 v txh
*
te lijden van een watervloed.
%!
4
.
Dordsehe kil of'sGravendeelschekil.oori 't,'
$'
',,
t%
spronkeli
jk eenwatering,opheteindeder16de
.
/
<<& z :
h'
'

eeuw door het aangeslibde land van den
Z.-Hol1. waard gegraven, allengs echter tot
een breeden arm van de Oude Maas geworden, die de Hoeksche waard van het eiland
van Dordrecht scheidt
Dore.Rivier in het fransche dept.Puy-deDôme,ontspringt te midden van 1000tot1100
m eter hooge granietbergen,loopt eerst naar

hetz.o.,wendtzichLijDore-l'Egliseplotseling

naar lïet n.,neemt de iets langereDoloreop,
en mondt na een loop van 130 km .in de
Allier

Doré.KuststreekaandeGeelvinkbaai(westeli
jken ingang),Nieuw-Guinea,met eendoor
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P.G.Doltk.

deeilandjesManasbarienNoesmapibeschutte
inham die een goede haven vormt, die sinds
1890 geregeld door de schepen van deNederl
Pak-ketvaart-maatsch. wordt aangedaan;het
landschap bevat een7-talkam pongs,bewoond
deor Noemforen.

aan de theatrale zijde van zijn talenten de

veelvuldige aariwending van schilderachtige
eiecten,b v.van verblindend scherp bliksemlicht. Te l
nidden van dezen om vattenden

arbeid vond D. nog den tijd een naar verDoré,DoriofDsjemmaré.StadinT'ransch- houding bi
jna even groote werkzaamheid op
Soedan, hoofdpl. van Liptako, 4000 inw., het gebied der schilderkunst te ontwikkelen:
sinds 1.
806 zetel van een fransch vice-resident zi
jnschilderstukkenmaakten in Frankrijk zelf
die ender den resident van Alassina staat.
minder opgang dan inhetbuitenland,V venal
Doré,(Pierre)lat.Aureatus.Fransch theo- in Engeland en N.-Amerika; vooral in zijn
loog, broeder in de orde der Dominicanen, schilderwerken komt zi
jn afkeer van natuurtRi
rouwhe
i
d
ui
t; te noemen zi
geb.omstreeks1499teOrleans,overl.teParijs, ge
di
mi
ni
(
1
8
61
jn:Francesca
1559,scilreef:la Clleste.
/:/
,0/.
:/:all.ostk t
/t?
'
,
sgrt
ices Ch
), Dood van Orpheus (18694,
tfïz
lh
ï
l
z
l
é
,
s
l
?
#
f
v
r
c
g:
d
e
/(f rie Az
àfpzco'
z/:)
(1543),
risteli
jke martelaren in het cirkus (1874);
* @
8M1Tt de l'antttomie,et mystique c/f
lco'ï
.

ïp/à de8 te Londen bevi
.pr
ndtzich een Doré-galerij,die
v ez3îdzrp.: etpal-ties de.lrt?frtl-s6zlqgk'
lt
rzfz
r(1554)enz. vele olieverfstultken en teekeningen van

Doré.tpaulGustave)Franschteekenaaren D.bevat.ln de laatste jaren zijnslevensbe-

scl
ailder geb.6 Jan 1833 te Stl'aatsburg,gaf proelkle hi
j ook zi
jn kl.
achten aan de beeldreeds in 1844 te Bourg-en-Bresse zi
jn eerste houwkunst.l'
l
i
j
o
ve
r
l
.
2
3
Jan.1883 te Partjs.
lithogl'aplk
iëll in ttet licht,en werd in 1844
Ilore-l'lx
lglise. Gemeente in het fransche
m edeweyker-illustrator aan lletz/lollrnalpour dept. Puy-de-Dôm e, aan den naar de Dore
rire'': met een levendige phalltasie en een gaanden bergstroom Maison-Rouge,20km .van
vlugge,bedreven hand begittigd,openbaarde Am berb,1900 inw.
hi
inds een besvonderenswaardige en onge@i
# s
Dorema Dox.Plantengeslaclatv/d fam.der
evenaarde vruchtbaarlleid eerst echter in Umbelliteren, met twee soorten in Perzië en
1854,nahetverschi
lnenvan hety:Muséeanglo- Beloedsji
stan,overbli
jvendekruidachtigeplan-

français''!dathi
j met Philiponopgericllthad, ten metgele bloemen;de belangri
jksteisD
begon hi
J in wi
jderen kring de aantiachtte txzl//y?pyè/tzczfzz? Dox.,de ammoniakplant, die in
trek-ken. Zich Lovenal tot het phantas- de steppen van westeli
jk Azië veelvuldig
tische en ongewone aangetrokken gevoelende,afkeerigvanexactenatuurstudie,wendde

hi@
i
r zich als illllstrator bijvoorkeur totbeschri
jvel's van het bovennatt
lurli
jke en mystieke,tot dichters als Dante en Milton, tot
romanciersvankap en degen;hijillustreerde
de werken vanRabelais(1854),Sue'sr,W andelende Jood, Dante's Hel (t861), Perrault's
Sprookjes(1862),Lafontaine'sFabelen(1866),

voorkomt:deze soort bevat een melksap,dat
zonder uitwendig letsel aan stengel of

wortel naar buiten schijnt te treden en
alsdan tot, een harsachtige massa stolt;
deze hars komtals ammoniakgom (zie Ammoniak) in den handelen wordt zoowelin
de geneeskunde als in de techniek gebruik-t.
Doret.(Gustave) Zwitsersch musicien,geb.

te Aigle,1866,schreef een cantate voor soli
Ariosto's Razenden Roeland,Balzac's Oontes een oratorium : les Sept paroles du Christ,,
drolatiques, Chateaubrant's Ataëa,Cervante's een opéra-zomique in éen bedrijf:En prison,
Don Quichotte, Milton's Verloren Paracli
js, een bundelmelotliën:Fleursdedeuil,stukken

Dorestad.
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Dorie.

voor orkest(Airsdeballet,Marchehéroïque), 1890#, l'Invilbcible race (idem,1899),Tamara
m annenkoren enz.
(tooneelstuk, 1891),la Bellezz/tztftfpz:Hesselin
Dgrestad of Dorestadum,oude naam van (idem,1899).
Dorididae, de Sterslakken. Familie Van
hetkasteelDuurstede en de stad W i
jk in de
W eekdieren (Gasteropoda, Opistltobrancld@,
Pr0V.Utrecht.
Dörfel.(Georg Samhel)Duitschgeesteli
jke Gymnobrancltia) van de onderorde derNaakten sterrenkundige,geb.11Oct.1643tePlauen, kieuwigen, met 23 geslachten en omstreeks
overl.6Aug 1.688alssuperintendentteW eida; 200 soorten ;het hoofdkenmerk dezer familie
uit eigen waarneming van den komeet van is de kranswi
jze plaatsing van de kieuwen
1680 leidde hiinog voordat de wet deraan- rondom de zich in het midden van den rug
trekkingskracàt van Newton bekend werd,af, openende aars;de kieuwen zijnbijsommigen
dat de kom eet zich in een parabool,in welks draadvormig, bi
j anderen Loomsgewijs verbrandpunt de zon staat,bewegen m oet;deze taktofvederackti
g;bi
j de geslachtenTriopa
in de kom eten-astronomie opzienbarendeont- en Ancula zi
jn de kieuwennogomgevendoor
dekking maakte hijin hetgeschriftAstronom. voelerachtige aanhangsels aah den mantel;
& pùt
zc/lfzfs.g:zl de8 grp,
sz6/z Kometen (Plauen

dezelaatsteisbijdemeestengoedontwikkeld;

4400 inw.;in 1882 werd hler een groot stalaktietenhol met 15 onderaardsche gangen
ontdekt.
Doria. Oude familie te oenua,wier leden
meestal tot de ghibel
ijnen behoorden,en die
nlet Fieschi, Grimaldi en Spinola aan het
hoofd der genueesche aristocratie stond ; de
meestgenoemde l
eden zijn:
oberto D.,legde 0P heteindeder13deeeuw

kamvormig.De soorten zijnverbreidoveralle
zeeën;hoewelzich voorafaan de kusten ophoudende, ontbreken zij ook in de diepzee
niet;velen pri
jken metlevendigekleuren;op

.

1680)openbaar.
bijdegeslachtenActinocyclus,x'
lpgyré
w,
-f'
p/
yc:rtx
DorKali. Dorp in het district Nuoro v/d is hi
j met wratachtige verhevenheden bezet;
ital.prov Sassari,Sardiniëtniet vervan zee, de voelers zi
jn bi
j het geslacltt Aetinodorh

de kusten van Nederland leven D oris,
sfp/ftzftl,
Doris lc:'
?ï,
s en D oris bilamellata.
Doriërs,zie Doris,

Dorigny.(Nicolaas)Fransch graveur,geb,
1657teParijs,overl.aldaar in 1746, hield
den grond voor oenua'sheerschappijterzee, zich geruimen tijd in ltalië op,waarhijde
vooral door zi
jn overwinning in den zeeslag hoofdwerken der ital.school in plaatbracht;
bi
jMelloria,waarin hijmetzijnzoonCorrado in t711 werd hi
jnaarEngeland geroepenom

(1e vlootvan Pisageheelvernietigde,geraakte een volledige collectie der kartons van Raldaarop in geschil met de Spinola's, wist op fael te vervaardigen. D. was een der beste
deze de overhand te behouden,en kwam aan graveurs van zi
jn tijd.
hethoofd der ghibeli
jnsche ofaristocratische Dortjan of Doiran. Stad in het turksche
vilajetSalonika,aan het D.-meer,zetel Van
P11rti
j,
*
Lamba D ., vernietigde i
n 1297 bi
j Curzola een griekschen bisschop,5000 inw.; land-en
tuinbouw , handel in graan en visch ; in de
de vloot der Venetianen onder Dandolo;

P agavdvto D , beroofde Venetië van zi
jn nabijheid ruïnen van de oude stad Doberos.
vloot,in zijnoverwinningenbijKonstantinopel Döring.(HeinrDa
ich) Duitsch schrijver,geb.
(t352) en LijLongo-porto (1à54)overPisani; 8 Mei 1789 te nzig, studeerde te Jena
philologie en philosophie, vestigde zich hier
hi
j overl.omstreeks 1358;
Andrea D., geb 30 Nov.1468 te Oneglia, als privaatgeleerde, en overl.14 Dec.1862;
veldheer en staatsman,vocht onder verschil- hi
jisvooralals biograaf bekend en leverde
lende vlag ter land en ter zee,gold als een levensbeschrijvingen van Schiller (W eimar
der eerste kri
jgslieden zi
jnstijds,werd heer 1825),Jean Yaul(Leipz.1832),Btirger (Beren m eester van Genua,en wasdekoning van l
ijn 1826)enz.;van zl
'
jn historische werken
c (zde
de zee der 16deeeuw ;hi
j bevestigde de re- is te noemen : Die Thqringer C/lrpsï/
publiek,roeide de voordeninwendO
lgen vrede druk Erfurt1847).
gevaarlijke elementen (de Adornien deFre- Dorippe, geslacht van Krabben of Kortgosi)letterltjk uit,keerdezijnwapenenvooral staartige schaaldieren.

tegen de Franschen, m eestal in dienst van
KarelV,en overl.28 Nov.1560.

D orls, de 48ste planetoïde, in 1857 door
Goldschmidt ontdekt.
B oris. Het kleinste onder de zelfstandige
grieksche landschappen, lag in het centrum
v.M idden-Griekenland,tusschen M alis,Oetaea,
Locris en Phocis,omvatte de zuidhelling van
den Oeta en den n.w Parnassus, het tusschen
deze beide gebergten ingesloten dal der Pin-

Deria. (Giacomo,markies)Ital.naturalist
Perzië en Borneo,brachteenrijkezoölogische
en botanische verzameling bi
jeen,stichtte te
Genua hetnatuur-historisch museum datzàin
naam draagt; hi
jrichtteookmeerderewetenscllappe
iujke ti
idschriften op en steunde Bec- dusrivier en het gebied v/d bovenloop der
,l
''
cal'l,d Alberti an Antinorifnancieelinhunne ri
vier Kephisus (Cephissus) Oorspronkeli
jk
door Dryopers bewoond, daarom ook wel
tochten en onderzoekingen.
Dorian,(Tola)schrijfster,geb.in Rusland, Dryopisgeheetengwerd lletland bijdenaanonlstreeks 1850, dochter van prins M est- vang van de verhuizing derDoriërszoordeze
scllersky ging naar Frankri
jk, huwde met bezet;later werd hetals hun eigenlijk rnoeCharles Dorian, zoon van den oud-minister derland aangemerkt.Daar hetlandje weinig
en reiziger, geb. te Spezzio,1840,bereisde

Dorian, vertaalde m eerdere eng. werken in vruchtbaar en geheel van de zeeafgesneden
het fransch, en gaf overigens in het licht: was,kregen de bewoners van hun naburen

Poèmes fg/rïgzf6,
: (1888),Vespe'
rale8(1894),Roses den bijnaam Hongerdoriërs (Limodorieis).D.
rd-t
lzlft
rsf:(1897),Amesd/cfr:,
s(bundelnovellen, bevatte vier steden: Erineos,lfytinion,Boïon

Doris.
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en Pindos(Akyphas),dieeentetrapolis(vierstedenbond)vormden en in de oorlogen tusschen de Phociërs,Aetoliërsen Macedoniërs
he
d
rhaao
ldeli
jk werden verwoest; ten qide
er r
lmeinsche heerschappij waren het
n0g sechts onbeduidende dorpen. ln het
t

1)orkillg.
eng.graafs
chapSurrey,
ineendalder
n0Ordeli
jke
Stad in het

egenw. Griekenland vormt D.een eparchie Downs, aan

v/h nomos Phthiotis en Phokis.
de Mole.een
De grieksche volksstam der doriërsonder- zi
jrivier van

Dorneek.

l'

.''
$

$.
x*

t
x.
).,
su...' >
t.ys.,zr's!
?.<'
r-'
..:
)
r..
'
LN- *- -' '
.
-

.

.
j
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Doltts-soour.

scheidde zich invele opzichten van deOverige de Theems,
griekschestammen;de doriërshaddeneeneigen in 1901:7670 inw.;vermaardehoenderparken

taal (dorisch dialect); hun kunst had een
zeerzelfstandigkarakter(dorischebouworde,
dorische toonaard, dorische lyriek) en had
zich reeds in hunne oudste woonplaatsen in
europeesch Griekenland, als Thessalië,ontwikkeld; met de loniërs speelden zij de
h001'
dr01 in de grieksche kultuurgeschiedenis.Volgens de sage stamden
alle doriërs van Deros,zoonvan
Hellen,af;ten ti
jdb datzijhet
eerstvermeld worden,bewoonden
zi
jhetz.w.deelvanThessalië.De
legende plaatst hun koning Egimios,vriend en bondgenoot van
Heracles, in de omgeving der
valleivan de Tempé;genoem de
koning had twee zonen,Hyllos
en Dymas,en bovendien eenzoon
van Heracles, Pamphylos,geadopteerd:dezegelden alsdestam vaders van de dorische familiën
derHylleeërs,Dymanen en Pam-

(Dorkinghoen);indefraaieomgev.velevilla's.
Dorlisheiln.Dorp in den kreits en het
kanton Molsheim, Beneden-Elzas, 3 km. z.
van Molsheim, aan de spoorlijn ZabernSchlettstadt der Elzas-luotharingsche spoorwegen,1700 inw.;wijn-en ooftbouw.
Dormalls.Hoofllpl.v/h kantonD.(t6genl.,
10,900 inw.)v/h fransche dept.Marne,24km.
van Epernay,2230 inw.
Dorlnallt, fr. slapend, rustend; a1s substantief:middelstllk van eentafelservies.meest
metallerleikristalwerk geornamenteerd.D01.mant f'tzrfspz., pok Sleeping partner, eng..
stille vennoot; D ormeuse, fr., soort fauteuil
of stoel w aarin men in liggende houding
kan rusten; ook een reiswagen,w aarin m en
den nacht kan doorbrengen; verdereen soort
oorbellen, die niet door de oorlel worden
gestoken, maar door klemwerking op hun
plaats worden gehouden : ook slaapmuts en
négligé-muts.
Dorm itiA'ell, slaaplniddelen.

hylen.Bijeen eerste verbuizing Dorltlitdlriuln,lat.slaapzaal.
vestigde een deel der doriërs Dorl'.(Heinrich Ludwig Edmund) Duitsch
zich meerzuidelijk rondom den muzikus,geb.14Nov.1804,teKoningsbergen,
berg Oeta, en gaven aan dit overl. te Berli
jn, 10 Jan. 1892; meerdere
landschap hun naam : omstreeks opera's, a1s Nibelungen,,waarvan geen enkele

dezen tijd werden Delphos en
het oude heiligdom van Apollo
hetgodsdienstig middelpuntder
dorische familiën.Twee of drie
geslachten naden Trqjaansclaen
oorlog,tegen de llde eeuw vöör
onze tijdrekening. had, onder
Dolîlscus aanvoering der Heracliden, de
Itolou . tweede ofgrootedorischevolksverhuizing plaats, die een volkomen verandering in de oudepelasgischeen
achaeïsche wereld teweegbracllt;allereerst
occupeerden de doriërs bijna den geheelen
Peloponnesus;vervolgens zonden zi
jnaaralle
'

-

echter bli
jvend succes had,voorts liederen;
llijwas langen tijd kapelmeester derkoninkl.
Opera te Berlijn.
D01-11,(Johan AlbrechtBernh.)orientalist,
geb.lt Mei1805inhethertogdom Coblrg,
hoogleernar te Charkow,te Petersburg,later
biblk
fothekaris derkeizerl.bibliotlleek,overl.
te Petersburg 31 Mei 1881; hijgafin het
tva/df
?.
:
licht:Catqlogue des p/?tx?d'
?
x.
sc/'/p/yeiaw/fky/oî.ievttalt.
r (Petersb. 1852),.1.chl.estollttttlly pé
'
theP'
uslttlto/-AfgltaltJtzlr/lfrfg:(1847) enz.
Ildprllaell. Fabrieksplaats in het kanton
Mïilhausen-zuid, Opper-Elzas, 3 km.w van
Mfilhausen,a1s welksvoorstad D.wordtaan.

richtingen koloniën uit,naar Rhodes,naarde gem erkt;in 1900 : 7312 inw.
kusten van Cariëen naardenaburige eilanden,
Dorlllt-W atl-a Gemeente in het district

naarlllyrie,Cyriaca,Coriaca,Corcynus,naar Kimpolung,Bukowina,Oostenri
jk,bij de ZeSicilië en Zlzid-Afrika enz. De voornaamste venburgsche grens,5150inw.;kuuroord(ijzeronder de z.g. dorische staten ziin geweest: houdende bronnen).
Sparta,Argos,M essenië,Sicyon,Corintlle,MeIlorllbaell.Buurtvan W eenen,vroegereen
gara;de staatwaarin hetdorisch volkskarakter zelfstandig dorp.
het scherpst uitkwam w as Sparta;w at de
Ddprllllirn.M arktvlek inhetoostenr.district

dorische staten het lneest kenmerktewashet
bestaan van drie klassen,verder een aristocratische constitutie,eenstreng conservatisme.
Doris. W eekdiergeslacht (zie lorididae),
omvattendeeen aantalnaaktkieuwigen,mees!
van elliptische of ronde gedaante, m et

Feldkirch,Vorarlberg,4600inw.,ijzerindustrie,
bi
jouteriën,textielnijverheid.
Ilol'llbul-g. Stad in het saksen-v'eimarsch
districtApolda,9 km.n.
o van Jena,aan de
Saale.700 inw.;groothertozeli
jkzomerpaleis.
llorlleek of Dornach. Gemeente in het

weinig ontwikkelde lipvoelers; de talrijke districtDorneck-Thierstein vanhetzwitsersch
soorten, verspreid over alle zeeën van Len kanton Solothurn,bi
j degrenzen met Bazel

aardbodem,zlln dikwi
jls nog tot veleonder- en Bern, 1300 inw.; bevat twee dorpen,
geslachten vereenigd.
138

Dorneck en Dornach-Brugg.

111.
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Dorofhea.

Dorner. (AugustJohannes)Duitsch theo- lensk,aan beideoeversv/d Dnjepren25km

loog (prot), geb. 13 Mei1816 te Schiltach, z.van hetstationDorogoboesjaandespoorli
jn
studeerde te Berlàjn, Göttingen, Tïibingen, Moskau-Brest,in 1897:661)inw.,een12-tal
werd in 1890 hoogleeraar te Koningsbergen, kerken,oudevestingwerken metaardenwallen,
schreef Augustinus,sein theol.System und.
::?
'
zlc handelin hennep,l
ijnzaad,leer en talk.
religionspkilos u43z,
scAt-dxzl.g (1873), Ueber t
f?
': porolloi.Hoofdpl.v/hdistrictD.(2980km.,
Princt
àien pz'KantischeètEtkik tilalle 1.875), 158,600 inw.) van Rllmenië,in het n.w.van
Predigten '
ppvlReickeGpfféw(Berl.1880),Kirche Moldavië,niet ver v/d oostenr.grens,aande
zfst
s ReickeGottes (1883),Das menscltliclteEr- spoorli
jn Leorda-D.(22 km.),in 1899:12,700
kennen. Grk4stsn'
sï:?l der Frlr
ezl/?/zl/
'
.
%fA:pz'
ï:und inw.,voor de helft israelieten.
A.
lkft
zwàydï/ctBerl.1887),.
11:ntenscltliclteHandeln. Doroniellm L Plantengeslachtv/dfam.der
Jà/lf/pd. Ethik (1895), Grundrisz der .
Dp,
gAp,
:p,- Compositen,met 12 soorten in Europa en de
.

gematigde deelen van
Azië, vooral in berg-

geschichte. fzlfk/
pïc/c/z
lfsg,
sg:yc/llcAf: der ckristl.

Lekrbildungen (1899)enz.
Dorller. (lsaak August)Duitsch theoloog
(prot.), vader van den vorige,geb.20 Juni

streken;hetzijn overblk
iivende kruiden met
di ken, dikwi
jls knol-

'

1809 in Nvûrttemberg,studeerde teTtibingen,
werd in 1839 hoogleeraar te Kiel,in 1843 te
Koningsbergen,in 1863 te Göttingen,in 1861.

ligenwortelstok,slanke
stengels, langgesteelde
wortelstandige bladen
en alleenstaande,lang-

te Berli
jn,kreeg in 1883 zi
jnemeritaat,overl.
9 Juli 1884 te W iesbaden ;D. was een der
hoofdvertegenwoordigers van despeculatieve

richting derdusgenaamdebemiddelingstheologiewelkezich blJSchleiermacherenHegelaansluit; zi
jn hoofdwerken zijn:Entlricklungsqe-

.

hi
j een reeks geschriften overkerkpolitiekin
het licht, alsë Das f'
rïozcïp unserer Kirche
(Kiel 184t), èber die#:.q:0:?/Jf&-/?k:Ikh.isisdes
ki
rcltlichen a
stl
//t?
zl'
s(Gött 1851),Gtttacltten det.
tlteol. T-kfcff/f#/z?z Göttiltgel't J@1:/-die gegen (D'6

gele straalbloemen;
hunne wortelen worden
'
in de Alpenstreken a1s
zeergeneeskrachtig beschouwd,enwarenvroel
gerOffcineel,vooraldie
Do
vanD.pardaliancltes,het
ltoxlcuu I>AltoA- duizelkruid, een ook in
IulAxcllss,duizelkruid.xederjand in bosschen
voorkolnendesoortmet
verlengde uitloopers aan den wortelstok,behaarden bloembodem en goudgele bloeml
croon, en die niet zelden als tuinsierplant
gehouden wordt:van de overige soorten wordt
de in Siberië inheemsche D .crflfct
zdfcîfzzlveelvuldig als sierplant gekweekt.
D ol-otlttxa.Naaln van meerderelleiligen der
r--kath.kerk'eene daarvan,D., die weduwe

Theologie des ('
&-.Battmgat.teltpz'/lp/pczlcBeschul-

geworden in 1384 op 44-jarigen leeftijd een

dc/lïc/lf: der Leltl'
e '
ppol der fkrypp
l Cl
u.
Isti
(Stuttg.1839 en 1845- 56),Gesckiclttet
pr.pz-pf.

Theologie (Mûnch. 1867), Systenb der cltristl.
G/tfk/lézl,
s/:/lr: (2 dl.,Berl1879- 81;en188688), System t
fér cltristl. Sittenlehre (bezorgd
door A.Dorner,1
.885);verderzi
jntenoemen
Der #ï6&'
d?
zl/f.
sl insbesondere ï/l H'
rilrttembet.q

(Hamb.1840),UeberJesuyl
yzlt
ffpd:Vblllcommenlteit (ootha 1862), Gesammelte Sc/zrï/ft?/
? aus

tpzzl Gebiete der .
g.
sfe/
pt
zfgc/lt,
?î Tlteologie,der
A'
zcqg6,
:: und Geseltichte(Berl.1883);ook gaf
.

#

gesteeldebloemkorfjes
ofhoofdjes metgoud-

,1

digung éffo/tftxozlt
?nfcflei-d&lccfc/lzf/w r(
)n(let.kirclt- streng ascetisch leven begon te leiden,wordt
a1s schutspatrones van Pruisen vereerd.
licken Leltre(anoniem,Gotha 1859).
Dorner.(Johann Jakob)Dultsch landscllapDorotllea, keurvorstin van Brandenburg;
schilder,geb 3 Juli 1775 te M finchen,overl. tweede vrouw van den ,,grooten keurvorst,'
aldaar 14 Dec.1852, werd in 1808inspecteur geb.28 Sept.1636 a1s prinses van Holstein-

derkeurvorsteii
jkeschildergaleri
j;meestbeier- Glucksberg,huwde op l7cjarigen leefti
jd met

sche landschappen.
Dornllall. Stad in het ambt Sulz van den
wf
irttembergschen Schwarzwaldkreits,9 ltm.
z.w . van Sulz,zeer hoog gelegen, 1.700 inw.
Dorlles. Hoofdpl. v/
h kanton D.(9 gem.,
9590 inw.
) v/h fransche dept.Nièvre,32 km.
van Nevers,2350 inw.
Dorno.Dorp in de ital.prov.Pavia,4800
iaw.;oude gotlische kerk.

hertog Christian Ludwig van Lïineburg, die
haar in 1665 als kinderlooze weduwe achterliet!zii hertrouwde drie jaren later m et
keurvorst Friedrich W ilhelm die zi
j7kinderen
schonk;zi
jyeraakte met de kinderen uithet
vorig huwelllk van den keurvorst in onmin ;
ten bate harer kindel'
en, ten wier Lehoeve
geen zelfstandige vorstendommen van den
brandenburgschen staat werden losgemaakt,

Dornaell.Hoofdstad v/h schotsche graaf- verkocht zijeen haar door den keurvorstin

schap Sutherland,drukLezochtebadplaats,ligt eigendom afgestaan stuk grond ten n.
w .van
aan de Dornoch-Firth, aan wier24km.breede Berli
jn a1sbouwterrein,ophetwelkeennieuwe
ingang de vuurtorenTarbat-Nessstaat,48kln. stadswi
jk verrees die den naam kreeg van
n.vanlnverness,in190t:2794inw.,visscheri
j. Dorotheenstadt, die ten z.begrensd werd door
Dornetetten. Stad in het ambt Freuden- de groote linden-allee,waarvan D.den eersten
stadt van den wûrttembergschen Schwarz- boom plantte; zi
j overleefde den keurvorst
waldkreits,op een smallen bergrug,1t00 inw. sl
pc
ht
s
ee
n
j
a
ar
,
en
overl.op een badreis te
Borogoboeqj. 1)District in het centrum Karlsbad,6 Aug.1689
Dorothea Sibylla, hertogin van Brieg,geb.
v/h russisch gouvernement Smolensk,aande
Dnjepr?3821 km.2 groot, 106,960 inw ;zeer 19 Oct.1590, dochter van keurvorst Johann
heuvellg ;landbouw,een weinig industrie.2) Georg van Brandenburg, werd in 1610 de
Hoofdpl.v/h districtD ,98 km.o.van Smo- vrouw van hertog Johan Christian van Brieg,

Dorothea.
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Dorpat.

wiens overgang tot het protestantisme aan

rijk gezonden om Hendrik IV hulp te verhaarinvloedwordttoegeschreven:zi
jverwierf leenen,verloor vervolgens Hulstaan despanzich den biinaam van rdeliebeDorel'';overl. iaarden,was gouverneur van (lstende,waar
19 Mrt.16j5.
hîjeen beleg van 18 maanden doorstond,en
Dorothea,hertogin van Koerlantl,zieBiron. overl.1612.
D orotllea M arie,hertogin van Saksen-sv
'eiDorp, (Filips vaq)zoon des vorigen,zeemar,stammoeder der vier thans regeerende
Saksen-Ernestinische vorstenhuizen, geb. 2
Juli 1574,dochter van vorst Joachiln Ernst
van Anhalt-zerbst, huwde 7 Jan. 1593 met
hertog Johann van Saksen-W eimar, die 3t
Oct.1605 stierf; van hare zoons werll W ilhelm de stichter der linie Saksen-'
W eimaren
Ernst de Vrome stichter der drie SaksenGothasche liniën in Coburg-Gotha,Meiningen
en Altenburg ;een derde zoon wasBernhart
i,

offcier,geb.1587,klom op totluitenant-admiraal 16t7, vroeg in 1637ontslaguitden dienst,
werd daarop raadteradmiraliteitvan deM aas,
en overl.1652.
Dorp,(Frederik van) heer van M aasdam ,
llaltLroeder van den vorige,geb.1612,werd
met Haybert en llsbrands alsbuiteng.gezant
naar Zweden gezonden,wasin 1666voorzitter

van den raad van Hollantl: later baljuw en
dlikgraaf van Ri
jnland; h!j ogerl. 29 Aug.
de bekende veldheer uit den Dertigjarigen 1j79;hiigafeenige bundelsgedichteninhet
Oorlog ; D. stierf aan de gevolgen van een licht: Sti
gtel'
qlce Gt
,t
ffc/lfpo/ (1675), Geestelyke
va1 van het Raard,18 Juli 16t7.
overleggingen (1675).
Dorow .(W llhelm)Dlzitsclloudheidvorscher, Dorpat.1)Distrîctin hetn.o.v/h russisch
geb.22 M ei1700 teKoningsbergen,bekleedde gouvernement Li
jfland, ten oosten v/h meer
eersteenigediplomatiekebetrekkingen,wijdde Peipus,is een vlak, alleen in het z.heuvelig
43 kmz.groot met 190.750 inw.,
zich na 1817 aan de archeologie,en overl.16 landschap,71.
m eesf esthen ;graan en aardappelbouw,vee-

Dec.1846 te Halle;van zi
jn geschriften zijn
te noemen: opferstötten '
/
z
fAl# Grabhil
gel Jé/'
Germanelbzfg?t
sRomert
xz?1Rhein(W iesb.18.9-2t
1826),Denkmalegprzzltx/l.'
t,
tnd Z.JV/.Zeitï3îdezî
'
,
-/àé?r
0
'
l-?,
/
?é,
sfJJ/. Provinzen (2 dln-,Stuttg.1823
27), Dektkmiilel' alto. Sps-aclte zfzltf Kl4nst
(1823- 27), Etr?4r/
'
lz
l'
ttytd dertlr/
kl
lf(Heidelb.
1.820). Jroyage tzrc/l/p/pgfg'lf: dans l'cfzàcgylA?:
Etrnrie(Bar.1829),Faksimz
'/:'
ttndfftfzlt
/c/krï//:s
(Berl.1836-88),Erlebtest'
I?/,
sdestJ.1813-20
(fapz.1813), Erlebtes tl/f.
s den J.1790-1827
(1845),Briefepreltsz.Sftït
xf.
spîfïszl:r(t843),Denk.s
c/?0'
?'
Jf:0z
l l4nd Briefe (anoniem, 5 dln.Berl.
1838-40).
Dorozslna. Gemeente in het hongaarsche

komitaat Csongrâd,westelijk van Szegedin;
bevat vier groote dorpen: Atokhâza, Hellés;
Göllöljârâs,Seregélyes;in de omgeving uitgestrekte plassen.12.500 inw.
Dorp,in het algemeen een bebouwdekOm
op het platteland.die eenlgerl
nate eengeheel
vorm t.

D01*1,, (Johannes) Nederl. scholastiek en
zi
jn werk getiteld; Commentum q
s/
z
f
wpr Sttmyzldf/t
zzzlJolbqnbtisAf
z
<z.
l#cfzlï(1487).
z
Dorp.(Arend van)Nederl.staatsman,geb.
1528,ltoosin 1.568 de zi
jde vandenprinsvan
Oranje,steunde de zaak der vri
jheid metzi
jn
geld en met zi
jn zwaard, vermeesterde in
philosoof der 15de eeuw,vooralbekend door

1572 M echelen en Denderm onde: in 1573

Tholen, welke plaatsen echter btna onmiddellijk doordespanjaardenwerdenhernomen;
nog in laatstgenoemd jaar totbevelhebber
van Zierikzee benoemd teekende hi
jals zoodanig de overgaafsvoorwaarden van Middelburg ; in 1575 gaf hi
j na een verweervan

teelt,brandertien
2) Dorpat, russisch Derpt, Oud-russisch
Jurjew , esthnisch Tartnlin, lettisch Tehr-

pata,hoofdpl.van het district D., aan beide
eevers van de bevaarbare Embach,waarover
1hier een houten en een steenen brug is ge'bouwt
l, is gelegen tusschen heuvelen aan

de spoorlijn D.- raps der Baltische spoorwegen en aan de nevenli
jn JVa1k-D.derlijn

'

Pskow- Riga,met stoomvaart op deEmbach
en Op het Peipus- en het Pskower meer,is
goed gebouwd,heeft rechte, ten deele steile
straten ; in 1897: 42,421 inw.,meest esthen
en duitschers, echter ook russen , letten
0I1 israelieten 1 heeft kerken van allerlei
gezindten (2 der russi
schekerk),een buste
van Barclay de Tolly op het naar deze
genoemde plein; de universiteit van D.,
uiterst, schoon gelegen en daarom welhet
,tloorsche Heidelberg''geheeten,was langen
tild geheel een duitschehoogeschool;zi
jwerd
in 1630 door Gustaaf Adoll als gymnasium
gesticht,in 1632 reeds tot hoog.
eschool verheven ; na de verovering van D, door c
le

Russen opgeheven werd zi
j naar Reval,doch

in 1699 weder naar D. verlegd ;in 1704 anderlnaal door de Russen opgeheven, Lestond

izijnog eenige jaren tePernauengingin1710

te niet;de belofte van Peter den Groote,te
D. een nieuwe esthlandsche hoogeschool te
stichten,werd eerst door Alexander 1in 1801
1
,ve
rvuld- aan de nieuwe hoogeschool werd
geheel de duitsche richting in dewetenscbappen gevol
gd;zi
jonderhieldeenlevendigverkeer en een geregelden ruilvan leerkrachten
met de duitsche hoogescholen; dezetoestand
,

negen maanden ook Zierikzee over, werd duurde tot 1889,in wel
k jaar,bij ukase van
daarna voor diplomatiekezendingen gebezigd Febr.enNov.,deinstellinggeheelgerussiflceerd
en overl.2 Aug. 1600 te Den H aag.
en hare autonomieopgeheven werd,zoodatzij
Dorp, (Frederik van) bloedverwant van thans geheel door den russischen minister

den vorige, geb. 1547, vocht aan de zi
jde van onderwijs wordtbestuurd. Behalve deze
der Staatschen bi
j HeiligerleeenJemmingen, hoogeschool bezit D. een veeartseni
jschool
nam daarop dienst bijde watergeuzen,nam (sinds1846,geheelgerussiûceerd),eensterrendeel aan de inneming van den Briel, voegde wacht,op den Domberg,een russischekweekzich daarop weer blJ het landleger,werd in school goor onderwi
jzers (de duitsche werd
1596 als kolonel met 10 vendels naar Frank- in 1889opgeheven)?eenstaatsgymnasi
um,enz.

Dörpfeld
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Dorset.

De hoof
dmiddelen Van bestaan zi
jn handel D orsell.(Gadlts callarias) Schelvischsoort,
(vlas,hout)en industrie.- 0p deplaatsv/h geelachtig gri
js,bruingevlekt,drierugvinnen,
tegenw . D. deed de russische grootvorst schubben klein, week en glad ;het vleesch

jk in lagen deelbaar, en
Jaroslaw in1030eenvesting,Jurjew,gedoopt, is wit, gemakkeli
bouwen,zonderechterzi
jndoel,hettenonder- smakeli
jkenvoedzaam,waarom hetveelvuldig

brengen der Esthen, te hlreikcn : de sterkte wordt gegeten,veelalinverschen staat,zelden
viel laatstgenoemden in handen en in deom- gezouten ofgerookt;hetdierkomtveelvuldig
geving ontstond de stad D., die lang een voor in de Oostzee, zelden in de Noordzee,
bolwerk der Esthen bleet totzàiin1224door waar daarentegen de echte schelvisch,Gadus
de Teutoonsche ridders stormenderhand werd tzp.g/p#zl?4,
s, zeer algemeen is. ln Noorwegen

ingenomen;het volgend iaarverhiefHerman, wordtde kabeljauw ook dorsch(torsk)gebisschop van Esthland, b.totzetel van een heeten en vele natuurvorschers houden den
zelfstandig bisdom ; de stad kwam alsnu dorsch voor een varieteit vandenkabel
jauw.
t0t grooten bloei, slootzich bi
j hetHanze- D orsellen, de korrels van veldvruchten
verbond aan, en wedijverde in rijkdom en door slaan of drukken uit de aren ofomhul-

macht met Riga en Reval;in 1268 werd de sels werken ;het graan wordt gedorschtmet
sterkte op den Domburg door de Russen een dot.
schvlegel,een stok of steel,aan welks
vruchteloosbelegerd,degeheeluitblokhuizen boveneinde een kort stllk,de vlegelklopper,
bestaande stad zelf echter neergebrand ; in zoodanig is bevestigd dathetzi
ch vri
jkan
1525 reeds kreeg de reformatie hier vasten bewegen.
voet: in 1558 werd zi
jdoorlwan den Ver- Dorselllle. (Jean Marie François Marie

schrikkelijke belegerd en tot overgave ge- Lepaigne, graaf) Fransch generaal,geb.te
Ardres (dept.Pas-de-calais),overl.tePariis,
1812, maakte de campaglles der revoluiie

noodzaakt; kort daarop werd nu haar bisschop naar Rusland weggevoerd en hare
verbinding met de Hanze opgeheven;in 1565
werd de geheele bevolking naar Rusland getransporteerd en de stad verwoest;in 1582
kwam het bisdom Dorpat m et het grootste

deelvan Iaijoand aan Polen,waarop de stad
weer werd herbouwd;in 1625 kwam zi
j aan
Zweden,1656- 60 was zi
J weder in handen
der Russen,gan wie zii na den noorschen
oorlog in 1704 de:nitie? werd afgestaan;in
1708 werd zijdoor de Russen uitvreesvoor

mede, onderscheidde zich in Egypte,en in

vele der groote veldslagen vanhetkeizerri
jk,
kreeg in 1811 het beveloverhetnoorderleger
in Spanje, en bezweek onder een door een
wond noodig gemaakte operatie.
Ilorset. Eng.markiezen-,graven- en her-

togstitelder familie Grey (zie a1d.)enSack-

ville.De eerstegraafvan D.uitlaatstgenoem d
huis was T/lp??> Sackville, geb.1536, die als
lord Buckhurst zitting nam in hetHoogerhuis;

llarelX 11 verwoest; de bevolking werd diep hi
j werd na den dood van zijn tegenstander,
Leicester, door Elizabeth tot groot-schatm eester benoemd en door Jakob 1 tot graaf

naarhet binnenland v/h russische rijk weggevoerd 0n kreeg eerstna velejarenvergunning gedeelteli
jk terug te keeren;sinds verhief de stad zich weerallengsuithaarverval,
vooral nadat zi
j in 180t weder een hoozeschoolkreeg;in 1800 had zij 3500,in 1851
reeds 12.600 inw .;hoeweltothetrussischgebied behoorend was D.op het eindedert9de
eeuw nOg in Reenen deeleeen russischestad.
2pr
6 De
te
BaDu
rme
Dör
eldc.(18
W5i3lhe
lm)
itn,
sch archeoloog,
geb.
studeerde aan
de Bouwakademie te Berl
ijn.nam 1877 81
deelaan de uitgravinzen in Olympia en had
van 1878 af de technische leiding daarvan,
en werd in 1882 verbonden aan het Duitsch

van D.verheven;hi
joverl.1606;hi
j is ook

als dichter van de M irrour of p/ltvlsfrtzfts
(1559), een dichtwerk in verhalenden vorm,
bekend, en schreef met Thomas Norton het
treurspel Felwe.r f
z/ltfPorreœ: solns ook Gor&ptfàfc geheeten,waarin voor het eerstenm et

goed gevolg de vi
jfvoetige jambe in de eng.
tragedie werd ingevoerd.- Ziinneef.Edl
rard
Sackville,graaf van D.,geb.1à90,werd door
Jakob 1 voor allerlei zaken van staat ge-

bezigd;in hetLagerhuistrad hi#
jopa1sverdediger van Bacon van Verularn; latergenoot

hi
ol
t het vertrouwen van Karel1 en koos
#i
# o
'

archeologisch instituut te Athene; hij was bi:'i het uitbreken van den burgeroorlog de
m edewerker aan vele archeologische stan- zi
lde der koninkli
jken; hi
j overl. 1652.
t
fc/cpï//c, graaf van D.: dichter en
daardw erken,o.a.aan:Attsgrabungettzu olym- cltat.les s'
pia (2de druk 1881),aan Schlieman's Tl.oja staatsman, geb. 1637, stond bi1 Karel 11 in
hoog aanzien,vielechter LijJakollus 11we(1881)enz.
Dorregaray. (Antonio, markies de Eraul) gens ziin verzet tegen diens despotisme in
Karlistisch generaal, geb. omstreeks 1820; ongenahe, werd daarop van zi
jn ambt als
stond beurtelings in dienst van don Carlos lord-stadhouder van Sussex ontheven,en trad
en van het spaansche gouvernement,werdin bi
t
i
- het begin der revolutie metJvillem l11
1874 kapitein-generaalderkarlistische armee, in verbindlng ; hi
j stierf1706;van zi
jn gevaardigde 17 Junivandatjaardeproclamatie dichten bleef het zeemanslied ,To al1 you

van Estella uit, waarin hijverklaarde geen laf
lies now at land''langen ti
jd populair bij
pardon te zullen verleenen,benadeelde hier- de engelsche marine. Zi
jn zoon LionelCraudoor de karlistische zaak ten zeerste,vluchtte
in 1876 met don Carlos naar Engeland,en
overleed 3t M aart 1882.

field werd in 1720 door George 1 tot hertog
van D. verheven, De hertogstitel stierf uit
I'
netCharlesGermain,viscountSackville,overl.
Dorsaal,(lat.van dorsum,rug)opdenrug 29 Juli 1843.
pol-set,Dorsetshire.Graafschapvanzui
betrekking hebbende,totden rug behoorende.
deli
jk
Dorsay,(vanden eigennaam d'Orsay)lange Engeland, grenst ten z.aan het Kanaal,dat
hier de schiereilanden Purbek en Portland
winter-ofoverjas.
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bespoeld, ten w. aan Devon,ten n.w .en n.
aan Somerset en W iltshire,ten o.aanHampshire,is 25381/3km.2gr.en telde100t:202 962
inw.;hoofdst.isDorcllester.Debodem ,w aarvan

borst.

kondigtzich hetduideli
jkst aan door de gewaarwording die men dorst noemt endiezich
het eerst in mond en keel,doch bi
j voortgezette onthouding over het geheele orga-

krijthethoofdbestanddeelis,is over hetge- nism e doet gevoelen;eerstontwaartmen een

heel vlak,en bevat alleen deDorsetHeigths, gevoel van droogte en branderigheid in m ond
een aantalheuvelreeksen,wiergrootstehoogte en keel, de afscheidingen verminderen, de
278 m bedraagt,en die m et steile,schilder- mondsl
ijmhuid wordt rood,hetslikkenwordt

achtigehellingen a/dkusteindigen;dezehoog- pii
Hnli
*
jk, de tong kleeftaan hetverhemelte,
ten worden doorbroken doorderivieren Stour
0n Frome ; enkele (
leelen van D.zi
jn zeer
vruchtbaar,het klimaat iseruiterm atezacht:
ten oosten van de benedenloop der Stour
bevindt zich een uitgestrektbosch;Pooleaan
de Studland-baai is door laagveen omgeven ;
de grond levert vooral gras,koren.hennep
en vlas; de grazige weilanden leenen zich
uitmuntend voor de veeteelt, een groot deel
der kustbewoners leeft van de vischvangst;

de spraak wordt ruw en heesch,de oogen
worden rood en brandend, de ademhaling

wordt moeili
jk; vervolgens doet zich een

gewaarwording van algeheele afmatting en
krachteloosheid gevoelen,vergezeld vanverhoogde pri
kkelbaarheid der zenuwen (hallucinatiën, waanvoorstellingen), koortsachtige

opwinding en i
jlhoofdigheid,totten slottede
ltder, sneller dan bij honger, en onder de
vreeseli
jkste smarten,sterft (verdorsting);de

in de grootere plaatsen v/h graafschap zijn lichamen van aan dorst bezwekenen vertoo-

een algemeene droogte van alle weefsels,
verdikking der vochten,zekeren graad
stolling van het bloed,en aan verschilomgeving van Purbek leverteengoedepottebakkersaarde; nabi
j Swanage zlgn overbli
jf- lende ingewanden ontstekingsverschijnselen,
selen van reusachtige kruipdieren gevonden. soms ook aanwi
jzingen van koudvuur. Het
Aan de kust van D.had in 876 een zeeslag,de plaatsel
i
jk dorstgevoel in mond en keel
eerste in de eng.geschiedenis,plaats,tusschen wordt veroorzaakt door gebrek aan vocht
Atfred den Groote en de Denen,waarbi
jde in het geheele lichaam en het kan behalve
tcxtielindustrie en handel in de producten
des lands de hoofdmiddelen van bestaan 5 de

n0n
00n
Van

vlootderlaatstenbi
jnageheelwerdvernietigd. op de gewone wi
jze,door drinken,o0k door

Sinds 1885 zend D.vier afgevaardigden naar inspuiting van water in de aderen of de
het parlement.
ingewanden worden weggenomen, hoewel
Dorst, (Sit1
'
sj de gewaarwortling die ver- alsdan mond en keel niet m et het vocht
mindering van het watergehalte deslichaam s in aanraking komen;daar echter degewaaraankondigt. De dorst is een der algemeene wording van dorst niet steeds van hetgemis
gewaarwordingen (zoodanige die zich in het van vloeisto:en in hetlichaam afhangt,m aar
lichaam in het algemeen voordoen, en voor ook een plaatseli
jke gewaarwording kan zi
jn
oo
r bbe
is n)
a,hoe
te gaa
n en eigen orgaan tot di
ze
teve
lhe
welge
e van plaatseli
jkestoornissenafhangtwaarhijdikwijls slechtsbe- borgt drinken niet steeds lessching;in vele
schouwd wordt a1s een plaatseli
jke gewaar- gevallen ook neem t de dorstdoordrinken,de
wording,die bestaatineengevoelvan droogte behoeftealzoo doordebevrediging,nog toe;de
in mond en keel;ditplaatselijk dorstgevoel reden hiervan is daarin te zoeken,dat de
kan echter zoowel door vermindering van verwi
jderde oorzaak van den dorst (waterde vloeistoien in het lichaam alsdoorandere verl
ies)een koortsachtigen toestand teweegoorzaken worden veroorzaakt; b.v sterke
dranken, hoewel dehoeveelheid vloeistofvermeerderend,doen een sterken dorstontstaan;
alsdan is de dorsteen plaatsel
ijke stoornis,

brengt, die nog bli
jftvoortduren indien ge-

noemde verwi
jderde oorzaak heel'
topgehouden te bestaan; in zulke gevallen geeft de
prikkeling van koude dranken sleehts een

welkeeenplaatseli
jkegewaarwordingteweeg- oogenblikkeli
jke verlichting,terwi
jlde dorst
brengt. De norm ale dorst of behoefte aan' door verhoogden bloedsaandrang naar degevloeistof des lichaams is een gevolg van de prikkelde monddeelen .
in hevigergraadterug-

levensverrichtingen zelf,waarbàjvoortdurend keert; om deze reden zi
jn lauwwarme dranvocht verbruikt wordt; evenalshetgemisvan ken (lauwe theeofwaterenmelk),dieminder
het totherstelvanhetverliesvan weefselsbe- pri
kkelen, verkieseli
lker, daar zi
j spoediger
noodigde voedsel de verwi
jderde oorzaak is een duurzame verlichting bieden,evenalsijs,
van den honger, is het gemis van water om dat door de meer aanhoudende koude het
het verlies teherstellen datvoordurendplaats bloed terugdri
jft. Hoewelechterhetvoldoen
heeft door de uitscheidingen,de adem haling aan de algelneene behoefte des lichaamsniet
en de uitwaseming,de verwi
jderde oorzaak steeds de plaatselijke uitwerkselen dadelijk
van den dorst;tot onderhoud van het leven wegneemt,bli
jftaan den anderenkantbi
jeen
is het beslist noodig dit verlies teherstellen, oogenbl
ikkeltke verlichting van die plaatsedaar het water de overhand heeft op alle li
jkeuitwerkselen debehoettevanhetlichaam
andere stof
fen die het lichaam saamstellen,
en een Ongewoon verlies ervan dus stoornis
in het geheele organisme moet teweeg brengen;terwijlbi
jonthoudingvan voedselhetorganisme nog eenigen tijd leven kan van ZiJ'n
eigen bestanddeelen,die alle voordevoeding
noodige stoien bevatten, heef
t hetbi
'
j onthouding van vocht geen enkele bron waaruit
het zich kan voorzien.Het verlies aan vocht

aan vloeistofen,en derhalve dedorst,bestaan;
hoewel b.v. het bevochtigen van de meest

li
jdende deelen een oogenblikkeli
jke verlichting schenkt, is deze zeer voorbi
jgaand en
is de dorst eerst gelescht in den zin dataan
de behoefte is voldaan,wanneer water door

het bloed is opgenomen.Bi
j inspuiting van
waterin de aderen moet diteen geli
jkzoutgehalte hebben a1shet bloedenkiemvri
jzi
jn,

borsten.
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de tegenwoordige geneeskunde beheerschf
deze beide voorwaarden metvolkom enzekerheid.De dorst kan ook door eenbadwordek
verzacht, daar alsdan de huid eenig water,
'
opslorpt; hierdoor wordt echter ook een
groote hoeveelheid warmte aan hetorganisme
onttrokken,zoodat het baden als middel om
het lichaam vocht toe te voeren geen beteekenis heeft.

Dorfm ulld.

Dorstlbld. Dorp in den landkreits l)0rt-

mund v/h pruis.regeeringsdistrictArnsberg,

aan de Emscher,in 1900:8162inw.,heeftllet
voorkomen van een stad, electrische straat-

verlichting, waterleiding, steenkolenmi
jnen,

handelin vee.
Dorsllllp.lat.rug.

Dortnlund 1)Landkreits,zonderde stad

D.,in het pruis. regeeringsdistrict Arnsberg
0ok bijregelmatigen toevoervanvochtkan 2455/4 km.2,147,990 inw.,1 stad) 59 landge-,

dorst ontstaan, b.v. bij langdurigen zwaren meenten.
lichamelijken arbeid, hooge temperatuur en 2) Dortmund, stad 0n stadskreits in het

droogte der lucht,enz.;in zoodanige geval- pruis regeeringsdistrict Arnsberg, de voor1en is een verhoogde watertoevoer noodig naamste stad van W estfalen,voorheen ri
jks(in de woesti
jnen van Afrika enAustraliëtot en hanzestad, ligt onder 51O 31'N.B.en 70
12 literdaags);eenvochtiqedampkringhoudt 28'O.L.v.Gr.,80 m.boven zeeniveau,2 km .

den dorsttegen.Eenziekell
jkverhoogdedorst
treedtop bijziekten die sterke uitwaseming
of bi
jzondere werkzaamheid der longen veroorzaken,derhalvebi
jkoortsenenontstekingen,
of bij zulke die een sterke afscheiding vaa
vloeistoFen tew tegbrengen, als waterzucht
en diarrhee,en voorts door plaatseli
jkeprikkeling op de slijlnheid (gebruik van sterk
gezoute of gekruide spi
jzen en dranken,zie
boven). Voortdurend ziekelijk verhoogde
dorst,dorstzucht (jàol
ydti
psia)geheeten,wordt
vooralbi
j diabeteswaargenomen,wi
jldaarbi
j
door het suikerrt
ike bloed enorme hoeveel-'

0.

van de Emscher, zi
jrivier v/d Ri
jn, il1

een tusschen de Lippe en de Haarstrang
gelegen vruchtbare vlakte; de vroegere ves-

tingwallen zijn sinds 1863 in wandeldreven
herschapen,zoodat de stad een modern aanzien heeft; de buitenwi
jken zi
jn voor het
m eerendeel regelmatig aangelegd ; rondom
de stad wordt tuinbouw bedreven. D.llad
in 1816 : 4465, in 1880 66,544, in 1900
142,734 inw.,waaronder 75,000 evangelischen
en 66,
000 r.-kath.,overigens andere prot. gezindten,1920israelieten enz Destad wort
ltbe-

stuurd(1902)dooreenogper-burgemeester,een

heden water aan de weefselsonttrokken wor- burgemeester, 6 bezoldigde wethouders en
den. Verminderde behoefte aan vocht doet b
een gemeenteraad van 48 lcden;zi
jheefteen
zich voor bi
j ziektetoestanden waarbij de eroeps-envri
jw.Lrandweer,eenwaterleiding
werkzaamheid der hersenen wordtopgeheven d
die ook het naburig Hördeenz. vanwater(uit
of verlninderd.
e Ruhr,perjaar22millioenM.3)voorziet,
Dorst is een der vreesel
ijkste kwellingen; een llitm untend rioolstelsel,electrisch tram net
nooit, ook niet in den meest lichten graad, gasverlichting, een abattoir,stadsschouwburg.,

is hijaangenaam,terwi
jlhongerindeneersten Onder de bouwwerken der stad zi
jn devoorgraad een streelenden eetlust opwekt;drie naamste: de groote Reinoldikerk, een t
ler
dagen van volstrekte onthouding van alle praehtigste gewrochten der bouwkunst in

drank (behalve in een voclltigendampkring), W estfalen (13de eeuw , overgangsstijl), met

wardt het uiterste geacht, waartegen het glasschilderingen en toren; verder de M ariamenschelijk organisme bestand is en gebrek kerk,om streeks het midden der12deeeuw in
aan drinken kan tot de grootste verschrik- romaanschen stdlgebouwd,metgotllisch koor
kingen worden gerekend waaraan dem ensch uit het midden der 14'
1eeeuw. M onul
nenten:
blootstaat. Dieren verdragen den dorst over het lfriegcrdenkmal,1881onthuld,tweekleine
het algemeen langer dan de m enschen;niet- gedenkteekenen voor 1866 e111870/71,beiden
temin wordtde dorstdikwi
jls aangewendom' op den Koningswal) standbeelden keizerW il-

wilde dieren te temmen, terwi
jl dan een helln (t8944. koningin Louise (1899),keizer
weinig water als belooning voor betoonde Frederik (t898),Bismarckdenk
'mal(1894),Bisgehoorzaamheid wordt gegeven.
marcktoren (eerste steen gelegd 30 Maart
D orsfexl.Stad in den kreitsRecklinghausen 190t). Instellingen van onderwijs enz.:een
van het pruisisch regeeringsdistrict M ïinster, stedel
ijk evangelischgjmnasiutn,24Aug.1543
aan de Lippe,5100 inw ,progymnasium,hoo- doorlen Raad der vrl
le ràjksstad D.gesticht,
gere burgerschoolvoormeisjesinhetklooster een stedelijk rcaal-gymnasium?hoogere amachtschool,hoogele burgerschoolvoormeisderUrsulinen;scheepsbouw,i
jzergieteri
j,glas- b
@
blazeràj; fabrieken van machinerie,taplten, Jes,enz.
papier,asphaltpapier,zeep,vischnetten.
D. is door zi
jn ligging in hetRijn-W estborsteni L Plantengeslachtv/d fam.der faalsche steenkoolbekkenenhetvrucùtbaarste
Urticaceeën,lnet 45 soorten,meestin de tro- deel van svestfalen de hoofdzetelvan den
pen van Amerika en Afrika;hetzi
jn over- llandelen (1e nijverheid van geheelwestelijk
blijvende kruiden ofkleinestruikenmetmeest Duitschlandgeworden; de stadheeftfabrieken
knolligenwortelstok,langgesteelde,eenv-oudige Van machineriën, Van locomotieven en Van
bladen,en okselstandigebloeiwijzen;deman- materieelvan spoor- en bruggenbollw, hoogneli
jke bloemen hebben 2 totJ meeldraden; ovens, in de omgeving steenl
toolmi
jnen.gievrucht een kleine noot- de wortels hebben teri
jen,stearine-en zeepfabrieken,een 30-tal
eenscherpen,specerij-achtigen smaak engel- bierbrouweri
jen; den handel(voorali1
) hout
den alseenwerkzaam middeltegenslangengif; en granen) staan een handelskamer en een
de als bezoar-of gifwortel in den handel gec hoofddepôt der Ràjksbank ten dienste.
brachte wortelstok derwestind.D .cpyà/rt
zpcrr.
De oude geschiedenisderstadismetallerlei
ln 899 wordt het eerst
L..
isookalszweetdri
jvendmiddelaangewendt Sagen opgesmukt; @

Dortlnund-Emskanaal.
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bosse-Dossf.

melling van haar gemaakt;Heinrich 11hield ken, stelde een woordenboek saam,getiteld
hier in 1005 een synode en in 1016eenri
jks- Idiomatic Sentences ï'zl Eltglislt, ffïzlfAfdfcsï,
dag,keizer Friedrich l zat erbi
jdenri
jksdag Gzt/'t//'tf/ï a,nd Péryfls, en w erd in Europa
van 1180 a1s stoelheer ten gerichte;nadatde vooral bekend door zi
jn polemiek metDr.
Dortmunder burgersvri
jstelling van tollenil1 W ilson 0n door zi
jn werk Talim-i-zartltust

hetgeheeleduitscheri
jk.Lenevensri
jksvrijheid (Leer van Zoroaster, 1839), waarin hi
j de
hadden weten te verkrijgen,ontwikkeldezich beginselenvan hetm oderneparsismeuiteenzet.

i
n de 12deen 13deeeuw de handel dezerstad
Ilos-Bal-rios. Stad in de spaansche prov.
*
n koren,
ln die m ate,dat de Dortmunder koopheeren Toledo,2500 inw,;veeteelt,handel i
overwegenden invloed uitoefenden op de wi
jn,olie;ruïnen van het kasteel Montreal.
m arkten van de duitsche Oost- en NoordzeeD:sell, arabisch :zich onderde voeten laten
kusten aftotPruisen,en op dievan Polen,Rus- vertreden.Ceremondier
e die tOt 1880 elk #i
r
#aa
derde m aand, bi
land(Nowgorod),Denemarken,Zwedenenzelfs op den llden dag
j de
van Londen;de stad werd,waarschi
jnlijk in groote feesten op den geboortedag van den
'

de 10de eeuw, zoo sterk bevestigd,daàhet

gezegde:mzoovastalsD.''ontstond;in138780.hield de stad niet slechts een belegering
van 2t maanden uit,maarhare mannen verwoestten Ook vele kasteelen en burchten Van
de belegeraars, den bisschop van Keulen,
graaf Eagelbert von der Alark enz.,en wisten
een eervollen en voordeeligen vrede af te
dwingen;de fnanciën hadden intusschen zoo
zwaar geledcn, dat de stad, trots de lloog
opgevoerdebelastingen,in 1390vooreenalgemeen Lankroetstond;de gevolgen daarvan wa-

rofeet te Kairoylaats had de sjeik der
badi-derwischen hleld op dien dag metzi
jn
ordeeen processie,waarbij hij dan op het
Esbeki
jjepleintepaardoverderuggenvaneen
aantal(60 tot 300)dichtnevens elkanderop
den grond uitgestrektemannen reed;niemand
der vertredenen zou bi
j deze plechtigheid
ooitlichameli
jk letselhebben opgedaan,hetgeen als een bewijs gold (
lathet feestAllah
welgevallig was;ïe Kairo werd het D ,dat
door de orthodox -mollamed.theologensteeds
is afgekeurd:in 188t verboden.

ren,dateenrevolutieuitbraktegen deadellijke Dos-llerlllallas.Stad indespaanscheyrov.
en patriciërsfamiliën,die de stad totdienii
jd Sevilla, nabi
j de Guadalquivir, 5700 1nw
zuiver aristocratisch hadden geregeerd,welke fabrieken van ol
i
jfolie.
revolutie daarmee eindigdez dat iederderzes
Dosiolog'
ie,leer der artsengiften.
gilden een vertegenwoordlger in den Raad
Dosiolnetrie, giftafmeting, geneeswi
jze
kreeg (1400).Latergeraakte D.m eeren meer waarbijdenpatiënttelkenskleinedosesvaneen
in verval,en na den Dertigjarigenoorloghad geneesmiddel worden toegediend, tothi
j de
hetnog slechts 3000 inw.ln Oct.1806werd kracht ervan gevoelt en het lichaam duszelf
de stad door deFranscheningenomen;1M rt. aangeeft welke dosis noodig is Om herstel
1808 door Napoléon l aan den groothertog te doen intreden.
van Berg afgestaan, wert
l Zl
*
*
@1
# kort daarop
Dosis,gr.gave,gift,artsenijlnaat,dehoehoordstad v/h departement van de Ruhr,en veelheid die men den patiënt in een keer
vielin 1815 aanPruisen.Hetstedelijkarchief geeft.
Van D bevat allerlei belangwekkende oorDositlleos,patriarch van Jeruzalem,1669
konden, waaronder ui
de
van
he
0P
tde
ntti
jd dathier no
g - 1707,grondlegger van de nieuwe ontwik-

hoogste vri
jstoel

veemgerecht

keling der grieksche kerk in de 17de eeuw,
fanatlek bestri
jder van alle andere religies,
van hetlloofdspoorwegstation een doorijzer- schri
jver van een groot aantaltheologische
draad overeind gebouden veemlinde.
werken,meestallen op dedrukkerijteJassy,
D ortllllllld->llllskallaal. kanaalinDuitsch- aan de stichti
ng waarvan hijveelbijdroeg,
land.bestemd om W estfalen doormiddelvan gedrukt;al
sgeschiedbronheei'
tzi
n y:ueschie.j
roodeaarde''stond ;op een hoogtetenwesten

de Ems met de Noordzee in verbinding te
stellen;lengte 200 km.,breedte30 à32 meter,;
diepte 2 à, 3 meter; 21 sluizen ; eindpunt'
Dortmund;met den aanleg werd in 1891een
begin gemaakt,in 1899 had deopening plaats.
Ilorulll. Vlek in den l
treits Lehev/h pruis.
regeeringsdistrict Stade, 1860 inw.
Dorllre,fr,vergulding;dorul-es,m etgoudwerk bestikte stoffen
Iàdlrylaellll.. Oude stad in het klein-aziat.
landschap Phrygia Epiktetos, op de plaats
van het tegenw.Eski-scheher,aan hetkruis-,
punt der wegen naar.Pessinus,Prusa,Ancyra
en Apamea; 1097 bevochten dekruisvaarders'
onder Bohemund dooreen grooteoverwinning'
â

nis der patriarchenvanJeruzalem''nog heden
waarde
D osse. Rechterzi
jrivier van de Havel in
Duitschland, ontspringt ten n,w. van W itt-

Dosabhai-loralldqii.Parsisch linguist,ge-t

Dosso Dossi (GiovannidiNiccolöLutero)

stock op de grensv/dpruis.provincie Brandenburg,en Mecklenburg,en mondtuitnabi
j
Vehlgast,na een loop van 120 km .
Dossenbaeh. Dorp in het district Schopf-

heim v/d badenschen kreits Lorrach,4 km.
z.w.van W ehr,400 inw.; is bekend door de

nederlaag der badensche vrijscharen tegende
wûrttembergsche troepen,2t April1848.
llossi.(Carlo)ltal.romanschri
jver,geb.te

Casteggio,Piem ont,1849,gaf sinds 1866 een
l'eeks romans in llet licht a1s: Albel'tiPisani,
bi
:
i
' D. den doortocht door hetseldsjoekiden- Zwart op W it,Het koninkri
jk der hemelen,
ri
Jk lconium.
lnktvlekken (t879),Eergisteren (1880)enz.
Dos,fr.rug,dl4
s-t
ï
t-t
los.
'ruggelings?rug tegen.
'
D ossier,verzalneling van op eenzelfdeaan,
rllg (tegenstelling:vis-à-vis.)
' gelegenheid betrekking hebbende stukken.
leerde en dichter, geb. 1786, overl. 1870'
, ltal schilder geb.teFerrara,omstreeks1479,
te Bombay, was sinds 1817 leeraar,leverde: overl.1542,waarschi
jnlijkleerlingvanLorenzo
uitmuntende vertalingen van perzische wer-l Costa;metzi
jn broeder,Battista,overl.1546,

bost Xoehammad Kan.
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legde hi
j den grond der Ferrarasche schilderschool;frescos,kerkstukken(devierkerkvaders,Besni
jdenis)enz.;zi
jn monogram was
een door een D.geschovenknook (ltal.osso).
llost Xoellalnlllad Kall,afghaansch vorst,
geb. om streeks 1770 uit het geslacht der
Bariksai, zoon van Fath-Alis, minister van
Timur-schah, maakte zich na de onttroning

D011.

en Vergelding (1865). 1876-81 publiceerde
hi
j zi
jn: Dagboek van een schri
jver. Een
maand voorzi
jndoodhieldhijeenredevoering

ter gelegenheid der onthulling van hetstandbeeld van Puschkin D.werd,in Rusland voor

een eenvoudig schri
jver iets ongewoons,met
groot ofhcieel praalvertoon begraven; zijn
weduwe kreeg een pensioen van5000 roebels,

van Schah Sjoedsjaen den valderDurrani- en een keizerlijk besluit bepaalde,datzi
jn
dynastie in 1823 meester

v/d afghaanschen vier kinderen op staatskosten zoudenworden
troon ;de vriendschap van Rusland zoekende opgevoed
enEngelandvi
jandiggezind,wistD.zichonder Zijn brceder, M ichael D., verwierf zich
de vele oorlogen m et de Engelschen van eveneens in de russischeliteratuureen goeden
lndië, de Perzen en de ten noorden van naam,o.a.doorzijnoverzetting vanSchiller's
Afghanistan gelegen kleine staten te hand- Doîl Ctv/p,
s (1848) en van Goethe's Reineke
haven,m oest zich echter in 1839 aan deEn- Fuclts(1861); zi
jn tijdschrift,,De Tàjd''werd
gelschen gevangen g0V0n en werd eerst in in 1.
863 verboden; kortnadathj een nieuw
ges
t
el
d
,
na
da
t
1842 in vri
jheid
Eonder zi
jn blad, ,Het Ti
jdperk'', had opgericht, stierf
ZO0n Akbar, Kaboel door de ngelschen hi
j
,
2
2
(
1
0
)
J
u
li1864,te Pawlowsk.
YOROYCX WZSI D.leerde S0g OPg0VOfd0Zd0S
Dotlttie(lat.vandare,geven),begiftiging,

leefti
jd lezen en schri
jven; in 1865 sloot hij
een verdrag met de Engelschen ;in hoogen
ouderdom ontruktehi
jnogHerataandePerzen,
en stierf drie dagen na de verovering dezer
stad,29 Mei1863; hiiwerd opgevolgd door
zi
jn zoon,Scher-Aliltan
Dostqjewski.(FedorMichajlowitsch)Russ.
novellist, geb. 11 Nov. (30 0ct.
) 1821 te
Moskou, waar zijn vader arts was,werd in

uitzet, huweli
jksgoed, schenking; dotaal.
behoorende bàj, betrekking hebbende op de
dotatie, het huweli
jksgoed, den uitzet, de
bruidschat;doteeren:begiftiging,tenhuweli
jk
medeyeven;in hetalgemeen:van inkomsten
V00rZ16n.

Do-tillg,welluidende steen,dieinkloosters
in Tibet veelvuldig de klokken vervangt.
Ilotterbloeln,zie Caltha,dl.l1,pag.14t6.
1837 op de genieschoolte Petersburg gedaan,
Ilotfel'
gras,een der namen van het smaltrad daarna in militairen dienst,nam in 1841 bladig wollegras) Eriophorum ym/y.
sftxc/lyzlvl,
ontslag en begon zich geheel aan deletteren zie Eriophorum.

te wi
jden; in 1846 verscheen ztjn eerste
Dottignies. Steedjein de belgische prov.
novelle: mArme lieden'',waarvan hj de stof W est-vlaanderen, aan een in de Schelde
aan het leven van het Petersburgsche be- uitloopend watert
je.
ambten-proletariaat ontleende en die veel
llottore,ital.dokter,een komische Eguur
succes had ; weldra volgden nog andere v/h Oud-i
tal.blijspel,eenpedanteriggeleerde.
novellen,dieevenzoohetkleinburgerli
jkleven
Dotzaller. (Johann JustusFriedrlch)Viobehandelen : De Dubbelgangers, Mi
jnheer loncel-virtuoos,geb.20Jan.1783 teHâselrieth
Prochartschin, Netotsjka Neswanow,enz. ln f.Hildburghausen,van 1811- 50 lid der hof1849 indez.g.Petrasjewskischesamenzwering kapel te Dresden,waarna hijgepensioneerd
gewikkeld, werd hi
j ter dood veroordeeld, werd;overl.6 Mrt.1860 teDresden;hi
jwas
doch tot 10 jaren dwangarbeid begenadigt
l; een der eerste cellisten zi
jnsti
jds;hijcombij de troonsbesti
jring van Alexander 11in poneerde voor zi
jn instrumentmissen,ouvervri
jheid gesteld, glng hi
j naar Twer,later tures, symphoniën,een opera:Graziosa.
naar Petersburg,en overl.9 Febr.(28 Jan.) Dou. (Gerard) Nederl.portret-en genre1881.Toen hij uit schilder, geb.7 April 1613 te Leiden,kreeg
zijn gevangenschap van den plaatsnàjder .
8.Dolendo ztin eerste
in hetmaatschappe- onderricht in het teekenen, stond daarna
% w
jd onder leiding van den glasM *w * W
li
jk leven terugge. eenigen ti
keerd was. bleken schilder P. Kouwenhoven, en werd op 15@
ziindenkbeeldeneen jarigen leeftijd leerling van Rembrandt; aan
'
e
*
aigeheele verande- dezen meester dankt hàj waarschi
jnli
jk zi
jn
'Ap
'
ring te hebben on- krachtig koloriet en diens sti
jl is in zi
jn
+
#
jkherkenbaar;spoedig
dergaan;zi
jndemo- vroegstestukkenduideli
.

'

,

schiep D.zich echter een eigen richting, die
zich scherp van die van Rembrandt onder#
scheidt en irl vele punten tegenover deze
staat; begiftigd met een ongewonehelderheid
.
14
;.' .xql
: e*x
4
cz
,
'.
, z
e z'
x
der iong-russische van visie en beschikkende over een zeldzame
*5: N'.t'4.
$2,
â.
*'4..
4
Za#
', ,
wz.4
epp #
'
agitafievoor eman- vastheid van hand, kenmerkt zi
jn stàjlzich
. 2s : ?
Jz
z
cipatieengewetens- door groot-e uitvoerigheid en minuteuse de' weinig schilders besteedden zoo
ri
jrhe
id
rer
d van
een taileenng;
F.M .DosTolEwsttl. v
pat
iot
,stwe
icht
groote zorg aan de onderdeelen hunner
eenslavophilistische stukken; naar men wil nam hi
jvi
jfdagen
school, die voor Rusland een kultuur om eenhandteschilderen;velezi
jnerwerken
wenschtegeheelverschillendmetde begrippen moeten,om ten volle te worden genoten,met
der europeesche beschaving. De russische het vergrootglas worden bestudeerd ; in
bagno'sinspireerden hem zi
jn beroemdewer- weerwil van de tot het uiterste volgehouden
ken:Hethuisder dooden (1863)enMisdaad nauwkeurigheid,is het geheelsteeds harmoN

m
'

.Vx

%

N.
.

cratische tendenzen
waren veranderd in
een duister mysticisme; de voorman

Douai.
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nisch en vri
j van sti
jfheid en iszijn kleur
steeds bewonderenswaardig frisch en doorschijnend;gaarne stelde hijzî
jn onderwerpen
bi
j het schi
jnselvan kaars-ofander kunstlicht voor, waarvan hijde effecten met een
onnavolgbare getrouwheid en bedrevenheid
wist weerte geven,in welk opzichthijdoor
geen anderen meesterwordtgee
Mvenaard;zi
jn
meesterwerk in tleze is zi
jn z,Avondschool''
(Ri
jksmuseum Amsterdam), welke schilderij
uitmuntdooreenuitvoerigebehandelingenzicll
kenmerkt door een doorschijnend halfdonker,
teweeggebrachtdoor de speling vanhetlicht

e

'!z ,s

.

Nederlanden,in welken ti
jd hetde zetelvan

,

wi
'
ik XlV werd zi
j door de Franschen veroverd (1667):in t710 door Marlborough hernome
n,vielzi
jin 1712 weder den Franschen
i(
I
:
k
!
q
k
1
.handen, en bi
j denvredevanUtrecht,1713,

.

'?

'

'

,*

.
k-'

'

.
t
'

'

.,

'î
p1%
t

in vruchtgebruik teworden genoten;hiervan:
douairière.. weduwe die het vruchtgebruik

i ï (:. : ,
, -.
'
c
-

'

-

hetvlaamscheparlementw as;Filips11schonk
de stad in 1562 een akademie; onder Lode-

kwa
m zi
j voor goed aan Frankrijk.
pouaire, fr., van lat.dotarium,weduweift,
ngeli
jftocht, goederen doorden echtgenootaawezenom doorzi
jnvrouw,zoozi
jhem overleeft,

-

'

'

verdereenmuseum vankunstwerkenenoudheden, een botanischen tuin, stijfselfabriek,
scheepstimmerwerf, fabriek van landbouwmacbinerie, raf:neriën, glasblazeri
j enz.; de
haven van D..aan de gekanaliseerde Scarpe,
ishetmiddelpuntvan een belangri
jketraflek
in graan en steenkool.Voorn.bouwwerken :
kerk Saint-pierre (18t
le eeuw), kerk NotreDame (12deen 16deeeuw),kerkSaint-lacques
(18de eeuw)
J stadhuls (tsdeeeue),paleis van
justitie (18 e eeuw); voorts vele huizen uit
de16de,17deen18deeeuw.D.,oudti
jdsDuacum,
waarschijnlijk ten tijde der romeinsche heerschappi
j ontstaan, Lehoorde in .de middeleeuwen aan de graven van Vlaanderen,sinds
1284 aan de hertogen van Bourgondië, na
het uitsterven van deze tot de Spaansche
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sltxlto Dou (zelfportret).

genietvan een douaire;ook in hetalyemeen
544(
,duwe van gegoeden huize ofaanzlenli
jke
fzm jlje.
Douane, (waarschi
jnli
jk v/h ital.doana,
ofv/h arabisch dioean,tfï-t
zs,register,administratie),kantoorder in- enuitgaanderechten; ook naam der daaraan verbonden Leambten,kommies,grenskommies,tolbeambte;
d
ogavtogtivdo.. tolgrens

Douarnenez. Hoofdpl. v/h kanton D.(7
van een vtjftalkaarsen. Hetschilderen van gem.,28.360inw.)v/hfranschedept.Finistère,
portretten liethi
jweldravaren,waarschijnli
jk 20 km. van Quimper, aan de baaivan D.,
omdatde bestellers hem nietden tijd lleten, t1.460 inw.; aan den ingang der baaihet
dien hi
j oordeelde noodig te hebben. Zijn eiland Tristan, vroeger krachtig versterkt,
stukken, meest stillevens, zi
jn allen klein; thans van een vuurtoren voorzien.
men schathun aantalop ruim 200;bi
jnaalle Dollbl.,achtervlindernamen:EdwardDouope
nbare collecties in Europa bezitten een bleday (engelschentomoloog,geb.18t1,overl.
'

olmeer rGerardDoutjes'';reedsbijzi
jnleven
brachten zijhooge prljzenop.Onderzijnleerlingen is Vierisde beroemt
lste. D.,die het
grootste deel zi
jns levens te Leiden doorbracht,stierf daarin 1675 (ook hetjaar1680
wordtalszijn sterfjaar genoemd).
Douai.1)Arrondissementvanhetfransche
departement Nord,475 km2.groot,isverdeeld
in de 6 kantons Arleux,Douai-Nord (6 gem.,
25.280 inw-), Douai-ouest (11 gem., 32.840
inw.
),Donai-sud (12gem.,25.000 inp-.),Marchiennes en Orchies,te zamen met 66 gem.
en 137.440 inw.
2)Douai,hoofdstad van hetarrond.ender
kantonsD.,33 km.z.vanLille,aandeScarpe,
door deze en andere waterwegen met de
Schelde en de meeste handelscentra van het
departementen van België verbonden,voorheen een sterke vestingstad,bi
j dacreetvan
1889 en 1891 gedeclasseerd, tot 1889 zetel
van een universitaire academie,thans naar
Lille verlegd; D. heeft een hofvan appèl,
een assizenhof,een kamervankoophandel;
.

1849; hi
j gaf met John 0 W estwood een
prachtwerk uit,getiteld:TltegpzlertxofbutterFies,pr diurnallepidoptera etc.1852).
Dollble,fr.dubbel;doublé,biljartspel:stoot
waardoor een ba1den band raakten terugstllitende in den zakkomt;doublh bi
jouterie:
geelkoper bedekt met een dunne laag goud
of zilver, een uitvinding van den franschen
goudsmid Albert Legrand,1396;doubleeren:
verdubbelen,vermenigvuldigen.
Dollble.(Joseph EugèneLucien)Fransch
letterkundige en geschiedschrijver, geb. en
overl. te Parijs, 1848- 95, schreel':Histoire
dtt.
pttp,
sdeT/lpret(/84paysdeRlmollle(1868),
l'
Empereur G'
/t
xzfA (1896), ltEmperettr Tïfv:
(1877), Bruneltaut (1878), l'Empereur Charlemagne(1881),enz.
lloublenlard. (Amédée Donatien)Fransch
beeldhouwer,geb.te Beaurain (dept.Aislïe),
leerling van Duret (Ecole des beaux-arts te
Parijs),debuteerde in hetSalon van1848met
eenmannen-eneenmeisjesbuste;standbeelden
(maréchal Sérurier,onthuld teLaon,1863),

Doubletfe.

-

2202 -

DouFet

bustes kbeide Coquelins, 1866,1873,6 ain6 af. Hetklimaatis veranderli
jk,regenachtig,
nogmaals in 1898),mannengroepen enz.
r
u
w.
Ho
o
f
d
mi
d
d
e
l
e
n
v
a
n
b
e
s
taan zijn landlloublette, doublet, iets dat dubLel voor-. bouw,veeteelt(krachtigepaard
en),mijnwezen

handen is (boek,muntenz.);jachtterm :dub-: (marmer,Louwsteen,i
jzererts,toon,turf,zout)
belschot,het schieten van twee stukken wild' en industrie (vooraluurwerkmakerij,te Beachterelkaar meteen dubbelloops-vuurwapen ;' sançon).
muziekterm :orgelregister, een octaafhooger' lloutsd,t.(Charles Camil
le)Franschtooneelstaande dan het principaal.
dichter, geb. 16 Mei 1812 te Paràj
s,overl.
Doubs Rivierinoosteli
jkFrankri
jk,grootste;
' 1895,was eenigen ti
jd advokaat,in1853chef
zi
jrivier v/d Saône,in den winter een krach- der afdeeling schouwburgen van het staatstige stroom,in den zom er een zwakke beek,! ministerie,in 1863 directeurv/dadlninistratie
ontspringt1lIgkm.z.w.van Mouthe aandenl
f der schouwburgen, schrecf intusschen een
voet van den Alont-Noir in hetJuragebergte lnenigte vautlcvilles, à-propos,scèneslyriques
doorloopt het m eer van Saint-point,gaat,een,
,,
n Lli
jsgelen in verzen;in 1865 werd lli
j lid
n.o. richting nemende, over Pontarlier en e
derAcadlmie française;zijn stukken,inpro'

Morteau,vormthetmeeltjedesBrenets,dat zaïscllen sti
jlgeschreven,zi
jn ri
jkaanhumor;
zi
j met een 27 meterhoogen waterval(saut; de voornaamste zijn de blijspelen:UnJklfzl:
du Doubs)weer verlaat,gaathi
jSoubey op, homme (184t),l'Avocatde:t4eause (1842),Le
zwitsersch grondgebied over,wendtzich,door &f
/z'pzlde.
Lff//k
z
fr (1843),La c/àt
zy'
s: a'
ttœfrï
wpp.
s
den 1000 meterhoogen Mont-Terrible daartoe
46),LeJrîfïfdlfend'
tt(1858).
gedwongen,bijSaint-ursanne plotselingnaar (18Do
lltteul-z
1 oe
theid,zachthcid,vleieri
j;ook
llet w.,keert op fransch gebied terug,neemt gesche
nk,fooi@
hier de forellenri
jke Dessoubre, de Saint- Douclle,fr.waterbuis,stortLad,bad waarHippolyte,en bijMontbéliard de Allaine 0p, bij het water door een toestel regen- of
gaat langs Baume-les-Dames,Besançon,Dôle, straal
sgewi
js en met meer of milzder kracht
wol'
dt nog door de Loue versterkt,en valt

op het lichaam geleid wordt;de D.is het
na een loop van 430 km.,doch op slechts voornaamste en meest werkzame middel der
95 km . van haar bron,in het dept.Saône- llydrotherapische geneeswi
jze. Men wendt
et-luoire,bi
j hetdorp Verdun,in de Saône. behalve water-? Ook damp-, lucht- en gasIloubs. llepartement yan Frankri
jk, ge- douches aan, d1e allen een verscllillende uitvormd uit ongeveer 1/avan Franche-comté w erking hebben.
en het geheele graafschap Mompelgard, en
Ilolldtsvillt!. Hoofdpl. v/ll kanton D.(17
naar de rivier Doubs benoemd,grenst in lïet gel
n.:9790 inw.) v/ll fransclle dept.Seine0. en Z.O. aan Zwitserland,ten Z.W . aan het lnr
erleure,12 kln.van Yvetot,op hetplateau
dept. Jura, ten n.w.en n. aan Haute-saône van Caux ;2780 inw.
enBelfort.is52271/2km 2grootenisverdeeldi/d
llolldi
jas. (W illcm) Nederl.schilder1geb.
vier arrondissementenBeaum e-les-Dames,Be- 0n overl.te Den Haag,1630- 1697,studeerde
sançon M ontbéliard en Pontarlier, tezamen twaalf jaren in ltal
ié,hielp in 1661 in zi
jn
m et 27 kantons, 637 gemeenten en een be- geboorteplaats een schildersgenootschap op-

volking van302,
000 inw.;hooldpl.isBesançon. ricllten;een zàjnerbestewerkeniszi
jnypl'
techt
D.ressorteert onder het hof van appèlen de va
n
Sa
l
omo'
'
,
i
n
d
r
i
e
t
a
bl
e
a
ux
;
z
i
j
n
na
akt
en
academie van Besançon en vormtmetHaute- zi
j
n
o
r
do
nna
nt
i
e
s
z
i
j
n
z
e
e
r
na
uwke
ur
i
g.
Saône het diocees Besançon. De voorn.rilloué. Hoofdpl. v/h kanton D.(14 gem.,

vieren zi
jn de Doubs (300 km.in D.)en de 12.360 inw.)v/hfransclledept.Maine-et-luoire,
ognon,een andere rijrivier der Saône;4,5is 17 km.van Saumul',3270 inw.
bergland van den Jllra,terrasvolwmig geëtaDollell. (EmmanuelOrentin)Franschschri
jgeerd men onderscheidt drie gebieden, aan- ver
,
ge
b.
t
e
Te
mpl
e
uxl
e
Gué
r
ar
d
t
so
mme
l,
geduid met de namen montagne, moyenne

1830,overl.1896,waslid der Sociétéd'histoire
lnontagne, en plaine;het eerste bevatkalk- du protestantisme,schreef: De la'plrïflcltrêsteenrotsen,die in den M ont-d'or een hoogte tienneetde la liberté:klLnatièrede/bJ(1857);
van 1463 meter bereiken) en,op hunneruggen Ilistoirede la Spc//fl biblique de Paris (1869);
bi
jna van allen plantengroeiontbloot,alleen le Jarpfpy/lpzfïyvl: libék-al #'tzv-/plfrtf'/zzfï(1870);
aan llun zuidllellingen m etweiden endennen- l'IntollrapredeFJzl:/pzl,étudesà
'
Jdfprïgv:,
s(1872);

bosschen Ledektzi
jn;lnen verbouwd in deze ClémentAftxrpfetle.l.>.slvfï:r ltuguenot(1878
1879);le8 'rdzzlï:r,
@Pasteurs *,
fDhert(1879);
EtienneIlolet(1882).
Dout!t d'Areq. (Louis Charles) Franscll
archeoloog, geb. en overl.te Pari
js,18081882,was langen tijd chefderafdeeling gesclliedenis der nationale arcbieven, schreef:
ook cie wi
jnbouw ;de lloogten drageneiken-, Coptptes de f'tt,g-g:?'lfoa': des 'rpï: de Fb-co/c: au
beuken- en dennenbosschen ;llet benedenge- XlVe si
lcle(t851);Collectionde.
scct
'
fzrk
r(1803
bied tusschen Doul
)s en ognon,met hoogten 1872);Cl
toii
r t'
/:piècesblltfïf::l-elatiresa'
tt,
)-)g#?,
:
van 300 m ,is uitermate vruchtbaar en sterk de Cltal-les VI (1863 1864);Comptesdel'hôtel
bevolkt.De meeste der talri
jke plateaux zi
jn des 1*01@8 de France tzkfX1Ve ettl'
lf X.Ve siècle
m et poelen en plassen of de voorl
naligebek- 1865 ; Nourea,
u réc/f:ïfdecomptesde f'tfrgozkensdaarvan bezet;aan den voet derbergen (
teriedesrpg deFrance(1874)enz.
wisselen meertjes, moerassen, venen,holen Iloulfttt. (Geraert)Vlaamscb schilder,geb.
(hier en daarwareonderaardschedoolhoven), en overl. te Iuuik, 1594- 1660, leerling van
grotten,mijnen en mineralebronnenelkander Rubens,bleef niettemin de fransche tendendunbevolkte streek een weiniggersten haver;
in het mildere midtlengebied, omvattende de
kantons Amancey , Vercel, Pierrelbntaipe
Pont-de-Roide, ll'
el.
émoncourt en ten deele,
Ornans, gedi
j
e
n
r
o
g
ge en begint de graanteelt,op enkele zeergunstig gelegen plaatsen

D oughty.
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zen der Luiksche sclloolget
rouw ;hi
jhield
zich vele J
'aren in ltaliö op,waar hi
j vele
portretten scllilderde; te Luik teruggekeerd
vervaardigde lli
j vele werken voor prins-bisschop Maximiliaan Hendrik ;zàjn hoofdwerk,
Paus Nicolaas V bàj het gral'van van den
H.Franciscus,bevindt zich thans in de Pinakotheek te M l
'
inchen.

Dougllty. tcharles Montagll)Engelschon-

derzoekingsreizigel'
, geb. 19 Aug 1843 te
Theberton Hallin Suffolk,studeerde te Oambridge in de natuurweterlschappen,bereisde
daarop Arabië,en ontdekte hier voleinscripties en monumenten, die voor de studie der
oude geschiedenis van Arabië groote waarde

Douglas.

gedrag met een stult land in llet tegenw.
graafschap Lanark werd beloond. Volgens
anderen is de familie van Vlaamschen 001-sprong en vestigde zi
j zich eerst in de
12de eeuw in Schotland.De meest genoemde

leden zi
jn:

W illiam D . de Koene, schotsch ridder,
tegenstander van John Baliol en vanEdward
1,geraakte tweemalen in engelschegevangenschap, en stierf in den Tower,1298:E'
lward
1 gafzi
jn goederen aan sir Robert CliYord ;
D's oudste Z00n,
James D. bi
jgenaamd) de Goede trouwe
wapenbroeder van Robert Bruce, in
diens strld m etde Eagelschen ;na Bruce's

j zich,ingevolge eene gedane
llebben; zijn groot reisverhaal: I'rarels ï3/ dood begafhi
Asabia c/:.
sprftx(2 dln.Calnbridge 1888)munt belofte,met diens hart naar het heilige land
uit door heldere voorstelling van de geogra- om hetdaartebegraven;onderweginSpanje
pllische,natuurllistorische, archeologische en aan land gaande,ri
ep Alfonso X1zi
jn hulp
ethnographische verlloudingen der bereisde integende Mooren;hi
isneuvelde kortdaarop
indenslagvanSevilla,15Aug.1330.Zi
jnzoon,
streken.
jHalidon-llill.
l)oIlgl., bi
j plantnamen: David Douglas William,lordD :vielin1333bi
(schotsch plantkundige, geb.1799 bj Pertll, Archibald D.,Jongste broeder v/d Goede,
ovel-l. 12 Juli 1834 op Hawa'
f. onderzocllt een der regenten van David 11,viel evenals
vooralde flora van Noord-Amerika).
devorigeindenslag biillalidon-llill;zi
jnzoon
W illiam .
D.,vochtiegen de Engelschellen
D4)IIgIlts.1)Hoofdstad v/hengelscheeiland
Man, aan de monding van t1e Douglasrivier doot
lde '
zi
jn bloedverwant, sir Jvilliam D.,
lke
in de Iersche zee,20,000 inw.;drukbezocllte ridder Van Iuiddesdale,wegens verraderli
zeebatlplaats,kustsclleepvaart,visscllerij,leer- handelingen,werd in 1385 door David 11 tot
looieràj; de stad is omgeven doorvilla's en eersten graaf van D.verheven,stierfin 1384;
ge D ., werd eel'
ste
tllinen; een weinig ten n.o van D.ligt het zi
jn natuurli
jke zoon,Geoîkasteel M ona,vroegerresitlentiederlïertogen graaf van Angus (zie beneden),van de
l
gn ecllte zoon,
vanAtholl,thansllotel;deszomersheeftD.da- Dolzglas-linie:z-

gelijksclle stoombootverbindingmetEngeland.

James:tweedegraafvanD.,sneuveldejong?

j lietgeen
2) 1)., dorp in het schotsche graafsclaap in 1388, tegen de Engelschen;hi

Lanark,aan deDouglas,7km .z.w.van Lanark, erven na; de gl-avenwaardigheid ging over
1300 inw.; bouwvallen v./h. door W alter op een natuurl. zoon van JamesdeGoede,n1.

Scott (in Ctlstle f-kfkzgérpzfd) beschreven D.

Arcltibald, derde graaf D.,bi
jgenaamd de

Castle de omgeving levert steenkoolen Grimmige,geb.olnstreeks 1358,nam deelaan
bouwsteen;in de vervallen SaintBrideskerk den oorlog in Frankri
jk, werd bi
j Poitiers
werden voorlleen de leden der f'
alnilie Dou- kri
jgsgevangen gelnaakt,doch tegen losgeld

glas bi
.
jgezct.

Douglas. Naam van een 12-ta1 counties
of districten in de Vereenigde Staten:1)in
het n.0. Van Colorado,840 vierk. engelsche
mijlen groot, 3t00 inw., lloofdplaats Castle
Rock !
- 2) n.w. Georgia,178 v.n).8000 inw
hpl. Douglasy'ille, 3) o lllinois, 4t0 v.l
n.,

door W illiam Ramsay Levri
jd,ltreeg in 1361.
den post van constabel'van Edinburg,verkreeg in 1369 llet gebiell vall Galloway en

speelde totzijn dood in 1400,eenbelangrijke
l'ol,zoowel in den oorlog a1sin de onlerhandelingen tusschen Engeland en Frankri
jk-;
de kroniekscllri
jvers noemen hem nu eens
18000 inw ,hpl.Tuscola, 4)n.o.Kansas,469 Douglas de Zwarte (the Black D.),dan weer
v.m.,21.000 inw.,hpl.Lawrence,5)w.M in- lord van Galloway.Zi
jn zeon,

Arcltibald, vierde graaf van D.,medeplich6) z.M issouri,792 v.n4-,14.500 inw ,llpl.Ava, tige aan den lnoord derschotschetroonerven,
7) o. Nebraska, 330 v.l
n.,1.
60.000 inw.,hpl in 1402, nam daarop deel aan '1e oorlogen
Omaha, 8) w. Nevada,892 v.m ,1600 inw , tegen de Engelschel), werd in den slag van
hpl.Genoa,9)z.w.Oregon,4875 v.m .,12.
000 Shrewsbury (t403) kri
jgsgevangen gemaakt,
inw., llpl.Roseburg, 10) z.o Zuid-Dakota, lerltreeg in 1408 de vri
jheid,voerde in 1428
nesota,720 v m ,15.000inw-,llpl.Alexandria,

chotsche hulptroepen naarFrankri
jkenwerd
450 v111., 4600 inw., llpl. Grand Vieu,1t) s
0. W asllington, 4552 v.m ., 3200 inw.,hpl., door den franscllell koning Karel tot hertog
W atel-ville, 12) n.w. '
W isconsin, 1336 v.m., van Touraine verheven; hi
j werd 17 Aug.
13 500 inw..hpl.Superior.
1424 bijVernetlilverslagenengedood;wegens
Dtlllgllts.0I
1d schotsch geslacllt,vroegerzeer zi
jn vele nederlagen kreeg hijden bi
jnaam
machtig,verl
naazscllapt aal
) den hoogen adel van (
1e Verliezertrynel
nan) Zt
jn zoon,
cltibald, vi
jfde graaf van D-en tweede
van Schotland,Engeland,Frankrtjk en Zwe- Al.
den; volgens de legende stamt hetafvaneea hertog van Tourai
nc,behield vanzi
jnhertogkri
jgsman die in 770 doorzi
jn dapperheideen dom alleen den titel,was een der regenten
door den scotenkoning Solvathiusaan Donald, over den onmondigen Jakob V1,werd stadkoning der westelàjke eilanden, geleverden houder-generaal van Schotland? doch stierf
slag besliste en wegens zi
bjn donkcre huids- reedsin 1439.Zi
jn beide zoons,
lliam, zesde graaf D. en derde hertog
kleur in de keltische taal ltu.f
//tz,
s(dezwarte vanW i
Touraine, en D arid D .
, werden door hun
man) genoemd werd, en voor zi
jn moedig

Ilouglas.
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Douglas.

beni
jders,aan wier hoofd de kanselierCrichton stond, in 1440 ter dood gebracht;hun
oudoom,
James:werdzevendegraafD.,dochontving
niet den llertogstitel van Touraine;deze James, de Dikke bi
jgenaamd, stierf reedsin
1143.Zàjn zoon,
Hrilliallt:aclltste graafD.,begonmetCrich-

kreeg ook zi
jn bezittingen terug,beweeszi
jn
land nogallerleidiensten,overl.1557.Hi
jwerd
gedurende zijn geheele loopbaansteedstrouw
terzi
jdegestaan doorzi
jnjongerenbroeder
George D.van Pittendriech, de vader van
James.
D., meer bekend onder den naam
graafvan Morton,een titeldien hijdoor zi
jn
vrouw,Elizabeth,erfgename van James,den

macht, voerde dezen stri
jd met wisselend
gelllk,wistzich bovenalbijJakob lltedoen
g'elden,totdatdeze,zi
jn aanmatiging moede,
hem 2t Febr. 1452 op Stirling Castle met
eigen hand om hetleven bracht.Zàjnbroeder,

was1id v/d eerstecongregatiederprotestantscheschotschelords(1b57);onderMariaStuart
was hij eerstlord-kanselier,doch ging,toen
zi
j een r.-kath.politiek begon,tot de oppositie over;hijbehoordein1566onderdegenen

ton een stri
ld om den vool.
rang in de staats- derden graaf van Morton,in 1553 verkreeg;

James, negende graafD.,geb. 1426,stond die m et Darnley Maria's secretaris, Rizzio,
tegen Jakob 11 op,leed echter volkomen de doodden, en moest daarop naar Engeland

nederlaag,verloor alzi
jn goederen,dieonder vluchten; weldra begenadigd sloot hl
J zich
de zijlinu
lén van zijngeslachtwerdenverdeeld, metBothwellenMurraybi
jDarnley'svi
janden
werd verbannen,keerdetenslottenaarSchot- aan en voegde zich later btjde coterietegen

land terug en overleed 14 Juli 1488,zonder Bothwell;toen Maria door de lordsgevangen
kinderen na te laten ; met hem stierf de was genomen,voerde D.haarnaarLochleven;

oudere gravenlinie Douglas uit.
De natuurlijke zoon van den eersten graaf
D., bi
j de weduwe van zi
jn vrouws broeder
(derde graaf van Angus),Margaret Stewart,
erfgrpvin van Angus en Mar:
George D., kreeg in weerwil vr zijn onWettige geboorte,in 1389 van Robert11,het
graafschap zi
jner moeder,Angus,en huwde
meteene Stuart,dochtervan Robert111;hij
stierl'als ellgelsch kri
jgsgevangene,1402:hi
j
had een ruim aandeelgenomen in den stri
jd
van den koning tegen de overige Douglasen,
de zg. Zwarten,waarvoor hi
jmetaan deze
ontnomen goederen werd beloond.Zi
jn zoon,
Hrilliam p., tweede graaf Angus (uit de
familie D.),onderscheidde zich indeoorlogen
der,schotten tegen Engeland,en overl.1437.

hi
j besliste ook den stri
jd btjLangside(t568):
met Murray behoorde hijtotde aanklagers
der van den moord haarsmansbeschuldigde
koningin;in 1573 werd hi
j regentvanSchotland,Lracht als zoodanig m etengelschehulp
de parti
j derkoningintenonder,lietdeleiders
ter dood brengen, docll verwekte door zi
jn
aanmatiging zooveel oppositie, dat hi
j zi
jn
ambt in 1578 moestneerleggen;eenkomplot
van gunstelingen voor den intusschenmondig
geworden Jakob V1 bracht hem geheelten
val en hi
j werd 2 Juni 1581 te Edinburg
onthoofd.
De titelvan graaf vanAngus gingvanden
zesden graafop zi
jn neefover:
Darid D., broeder van Morton, zevende
graafAngus;deze werd opgevolgd doorzi
jn
Hij werd opgevolgd door zi
jn beide zoons: eenigen zoon,
James .
D.,derde graafAngus,in 1452 kinArcltibald D., achtste graaf Angus; deze
derloos gestorven,en

werd in 1587 in het bezit gesteld vandehem

Geot.
ge D., vierde graaf van'Angus, die
ti
'
jdensden opstand vandennegendengraafD
(zie boven),tegen Jakob 11aan de zlde des
konings stond, en een goed deelvan diens
verbeurd verklaarde bezlttingen verkreeg;hi
j
stierf1462;zijn zoon
Arckibald, vi
jfde graaf Angus, de groote
graaf (the great earl),ook Bell-the-catbi
jgenaamd,bevochtJacob 111,enwasdebond-

door zi
jn oom Morton vermaakte goederen;
en hiikreeg tegeli
jkerti
jtlden titelvan graaf
van Vorton;toenhi
jnoghetzelfdejaarzonder
manneli:
i
'ke erven stierf,gingen zi
p:n titels op
twee ztliniën over;de waardigheldvangraaf
van Morton verkreeg
William D. van Lochleven, overl. 1606,
wiens nakomelingen haar thansnog voeren
(vertegenwoordiger is thans, 1902: Sholto

genoot van diens broeder, den hertog van

George W .Douglas, geb.5 Nov 1844, 21ste

Albany (zie Stuart)en van Edward IV van graafvan Morton;erlkenaam :lordAberdour,
Engeland;hijstierfin 1514.Zi
jn derdeeenig gel).1878). De titelvangraafAngusverkreeg
overlevende zoon w as
W illiam .D. van Glenbervie, overl. 15914
Gaulin D., bisschop van Dunkeld, een be- diens kleinzoon,

kend dichter lTltef'
tzn'
sPJ Honolls'
,
een King
lfr
ï//ïtxozlD.,elfde eraafAngus,overl.1660,
Hart, twee allegoriën, en een vertaling der was aanhanger van Karel1,die hem in 1633
Eneide),stierl
'inballingschapteLonden,1522. tot markies van Douglas verhief; hijwerd
Zi
jns vaders opvolger was de zoon van zi
jn opgevolgd doorzijn kleinzoon:
bi
j Flodden gevallen broeder:
James D., tweede markies van D.,overl.
Arckibald .
p., zesde graaf Anius, huwde 1700,wiens zoon
m et de w eduwe van Jakob lV,een dochter
Arcltibald D.in 1703 tothertog van Douglas
van Hendrik 5'11 van Engeland, Margarete verheven werd, doch in 1761 zonder erven

geheeten;hijbezatvoor een ttd grooten invloed en speelde een belangri
jke rolin de
betrekkingen tusschenSchotlandenEngeland;
in 1528 lietMargarete zich vanhem scheiden
en hij werd van hoogverraad beschuldigd,

stierf;dehertogstitelstierfuit,hetmarkiezaat
kwam aan den zevenden hertogvanHamilton
(zie ald.), een nakomeling van den jongsten
zoon v/d eerstenmarkiesDouglas.Dezusterszoon v d hertog van D.,

moest naar Engeland vluchten,werd echter
ArcltibaldStuart,geb.1748,erldenaeenlangna den dood van Jakob V in eer hersteld, durig procesdeoude familiegoederen,nam den

Botlglas.
7-

-- 2205 --

Doum ergue.

è?.L
..Z (è

naam D.aan en werdin 1790alslordD.van llouletsjl
kllofDauletsjâh (ibn Alâuddaula
D.Oastletotpeerverheven.Ilàiwerd opge- Oel-Bachtisjâh al-oâsi.Een uit Samarkand
volgd door zi
jn driezoons,Archibald,Charles geboortig perzisch literatuur-historikus, volen James,dieechterallen kinderloosstierven, tooide in 1187dechronologischgerangschikte,
de laatste 6 April 1857.
van vele citaten voorziene, echternietOveral

De voornaamste algelneene werken over vertrouwbare Taskiratppt
j/,
sp'
pc'tzrtzof,Biogra-

deze familie zi
jn:dat van Hul
neofoodscroft,
History PJ tlteffpz/y: of D.(Lond.1644),en:
Fraser,Douglas &pp/f
r(L0nd.188b).
Ilouglas, (Stephen Arnold)Noord-amerik.
politikus, geb. 23 April 1813 te Brandon
tvermont), werd advokaat, was weldra een
der leiders v/d democr. parti
j in den staat
Vermont en was van 1843 totzjn dood,3
Juni1861, 1id v/h Oongres,en weltot 1847
als afgevaardigde en later a1ssenator; als
zoodanig deed hijzich kennen als een heftig
partt
jgangerder zuideli
jken.
Dougllts. (Robert Kennaway) Engelsch

phiën van (140) dichters'',voorzien van een
aanhangsel waarin lli
j ti
jdgenooten-dichters
behandelt,in hetlicht.D.stierfin 1495.0enoemd werk,datnietin druk is verschenen,
werd in een uitl
nuntende vertaling van de
hand van Silvestre de Sacy opgenomenin de
Noticeset tl
z/rtx/fy des z/lçfkzlfdcrï/,
setc.(dl.4);
hetwas ook de voornaamste bron waarllit
Hammer geputheeftveor zi
,
in Gesclticltte der
scltöiten .
lkt
?t
ïc/rd
r
//
z.
sftlPersiens (sveenen 18t8).
IlllllleAe
ltllt-le-frlllteall.Hoofdpl.v/hkanton
D.(19 gem , 5070 inw.) v/h franscile dept,
Hnute-Alaine, 1.6 km. van W assy, aan de

bi
j de engelsche legatie te Peking,gaflater
aan King's College te Londen les in de Chineeschetaalenschreefbelallgwekkendestudiën
overde oeschiedenisvan hetuitersteoosten,
overdeChineeschetaal-enletterkunde(t875),
overConfusiusen hetTaoïsme (1879)enz.

l)1)IIIlells. 1)Arrondissement v/h fransche
de 4 kantonsAcheux (27 gel
n.,10.700 inw.),
Bernaville,Dol
nart en Doullens (t5 gem.,
14.700 inwl., tezamen met89 gemeenten en
48.750inw.2) Hoofdpl.v/11arrond.en het

der,geb.29 Mrt.1822 te Edinburg,overl.20

belfroot uit de 17t
le eeuw,mooi stadhuis.

Juli1891,bezocht de hoogeschoolin zi
jngeboorteplaats;a1s schilder grootendeels autodidact,vervaardigde hi
j meestlandschappen,
m eestalin waterverf.
Douglass. (Frederick Bailey) Al
uerik.
abolutionist,geb.als slaaf,in het graafschap
Talbot(Maryland),18t7,overl.1895;in1832
verkocht en slecht behandeld, vluchtte hij
naar Massachusetts (1838),'waar hij eenigen
ti
jd van loonarbeid leefde en zàin vri
jen tjd
aan zi
ja ontwikkeling besteedde; geboren
redenaar, speelde hi
j een belangri
jke rolin
de antislaverni
j-campagne,werd in 1841 propagandist van het Genootsxhagtot afschafflng der slaverni
.j
,llieldvergaderlngeninbi
jna
alle plaatsen van het noorden der Unie,en
werkte doorzi
jnrustelooze propagandaenvurigetoesprakenenkrachtigopdeopenbaremeening in;op eenreisnaarEngelandgafhi
jhier
zi
jn autobiographie uit, die eerst verscheen

Dolllllé. Naal
u van een groep dorpen in
land der Aladoemas;hierbesluiten eelreeks
w atervallen een Levaarbaar gedeelte van genoemde rivier.
Iltlllltdpllwltl'ell.Steengoed uit de fabriek
van Doulton en W atts te Londen.
Ilollllla (Jancko) van oldeboom, Fl
'iesch
kri
jgslnan, geb. 1482, nam in 1500 deelaan
het Leleg van Franeker, sloot zich aan bi
j
hertog KarelvallGelder,koos,toenhet(liens
ooglnel'
k minder bleek de SaksersuitFriesland te verjagen dan zichzelfals heer van
lpriesland op te werpen,dezi
jdevanKarelV:
een aanklachttegen den Fl'
ieschen stadltouder, Schenk van Toutenburg,bracht llel
n in
allerlei moeili
jl-lleden en ll1,
j stierf na een
gevangenschap van zevenjarenophetltastoel
te Vilvoorden,1530;.l1etFriesclleGenootschap
gafeen aantalwrerken van hel
ztin hetlichtr

eenige vrienden brachten een som bijeen,
waarmee hijzich van zi
jn vroegeren meester
kon vri
jkooyenj in Aulerika teruggekeerd
'!
vestigde l1i
J zlch te Rochester, waar htl
een weekblad : ,yrl'he Nt
nl'tll Star''Oprichtte;
btjhetuitbreken vaa den burgeroorlog nam
hi
j dienstbi
jhetlegerdergeconfedereerden;
na de afkondiging der emancipatie werd llij
door president Lincoln geraadpleegd overde
belangen der kleurlingen; later bekleeddelli.j
allerlei adlninistrative betreltkingen; ontler
zàjn latere geschriften isnogtenoemen:l'
he
natuî'
e:c/ltfrtfc/pr altd plfyft
?/',yp/'the t
fozf/y/t
/tlc/'
p
lklovement(1855).
Ilougoï.Plaatsin Fransch-soedan,120kln.

I:tltllller.(Paul)Fl'
ansch politilcus,geb te
Aurillac (Cantal),1.857,studeerde inde rechten,was hoofdredacteur van ,,la Tribune'':
werd in 1888 alskandidaatderradikale partil
in het departel
uent Aisne in de Kamer gekozen,vielin 1889, kreeg in 1.891 een zetel
voor Auxerre, werd hier in 1893 herkozen,
wasin hetkabinet-Bourgeois (1 Mei189529 April 1896)lninistervan flnanciën ; en van
1898 tot1902 gouverneur-generaalvanlndoChina.ln de Kal
ner behoorde hiitotdebeste
sprekers der radikale fractie.
Dolllllt.l*
glltl. (Zknile) Fransch theoloog
(prot.)en schri
jver.geb.te Nîf
nes.1811.was
eenigen tàjd hoofdredacteurvan ,le Christia-

sinoloog, geb. in Devon, 1838,werd attaché Blaise, 580 inw.

dept Som me,s60 kln2.groot,is verdeeld in

Douglas. (W illiam Fettes)Schotsch schil- kanton D,
, 30 kln.van Alniens,4570 inw.;
Fransch-lfongo, aan de rivier ogo
'ouè,en het

onder den titel: Live p/-aît.
zl/i?t?
z/
'ct
'
f/lsl(3?
Jé
r, Bo-t
clc#t?/-pal.
tqeltJ
-Al'ticttlelt'
d
lt'
fk/Foerqsttl
roei'
en later a1s: .
L
$1'
y /
?t?3?
,
(/(f.(
/t? and //p heedolllJ
- dill.
qz
-Httztdel.
%#c/-/1520J-f/
îflrqt
tartiereib,enz.

z.w.van Tomboektoe;in 1895 werd hier de
colonne van luit.-kolonelBonnier gedood.

nisme'', en werd in 1880 hoogleeraar in de
kerkgeschiedenis aan de prot. f'
aculteit te

Doulailleourt.Hoofdpl.v/llkanton 1).(19 Montalzban, en schreef':le #tkyl/lpl,
sz/zf
? et 1a,
gem., 6500 inw ) v/h fransche dept.Haute- Moraleïolt
ff
?
r
pcp,
t/t
x/àfc(t860),Un 'zplfp:f'lfcltapître
Maine,35 km.van W assy,1060 inw.
d'
apologétiqttec/à/.
tl
flc/
z/îcattXIXesilcle(t872),

Doum ie.
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La crise de J'Jcp/: rlthrmle de.
>'
5tzo/c: (1874z
h, wiskundige der 18de eeuw?overl.1773,direct; l'Homme.prJ/lïs'fp- teur derzeevaartschoolteAmsterdam,schreef:
La crf
k /d
bzà et/'Erollttlhl.

q-ique (1883), Calvin, ,
sp?l temps: .
sJ,rie, ypoz
oeuvre(1809).Enkelezi
jnerTverkenverschenen
Ook in het nederl.
Doulllie.(Renê) Fransch letterkundigo en
kritikus,geb.te Parijs,1865,leeraar aanhet
collège Stanislas te Pari
js; hi
j schreefeen

Zeenlanstafelen ézlvoot'
beelden totltetrindender

breedte bltiten deltz/îk'
##tz.g(l
neermalengedrukt),

Houtkoopers-:f/zzlpîér/pf/pd-;e$bll
/fzlp:rd/dtïzltf/?p:/c
p'
:

(t752),enz.
Douwes pekker.(Ed
luard)Nederl.denker
en schri
jver,geb.2 Maart 1820teAmsterdam
gebeele reekswerken en een menigteartikelen (zoon van EduardDouwesDekker,kapi
teinbi
j
voor Journal des Débats, Revue des (leux de koopvaardi
j,enSietskeEeltjesKlein),werd
M ondes, Revue bleue,Monteur enz.,die hem aanvankeli
jk voor den handelopgeleid,ging
deden kennen a1s een onvermoeid werker, ia 1838 methet schip zi
jns vadersmee naar
ndië,kwam 6 Jan.1839 te Batavia aan, Legedistingueerd schri
jver en onafhankelijkkri- l
t te treden, en kreeg i11
tikus;onder zi
jn in boekvorm verschenen sloot in staatsdiens
ekking alstweedecomlnies
geschriften ztjn de voornaamste Eléments Jan.1840 een betrRe
tï'/llfpïr: littlraire(1888);Portraits #'lcrïrt
zïpz: l)1êJ@de Algemeene kenkamer;van 1842- 46
(1802); Notice dlfr les Jcr?
-pcfin8 'lîtïrïfïr/l6.
set ueas ilij daarop controleur tweede ltlasse ter
j op wachtmilitaires (1892) De Scîibe ?fIô'
s:lî(1893) westkustvan Sumatra,waarop hi
j
Ecrirailts #'t'fîtjp?/r#'/?ul- (1894) 1a, #r,*
,
6etles geld werd gesteld;10 April1846 huwde hi
J.
fpp?/r.
s au ./pl
fr lep'ptfr (1.895);Etltdes.
9?
.
/
4-la
/ïfflrlfz/z'
:française (1896-1898):leWJ/:social
deJ'Jcrfzp
tfïzl(1896);les Jàgf/lp,
s (1806);Essais
r
''
y
?fr le f/lltzfr: eosttemporain (1897); Ecl
-irains
tf'czf
.

'

%

/pzfry'/l?fï;Notes.
:?/r le8prédieateul'
s(1898)

z

Z'
o

-

Dolllle.Dorp van hetschotscbegraafschap
Perth, 10 km. n.w. van Stirling, aan een

zi
jriviertjev/d Teith,1000 inw.,diemeestin
de katofanfabrieken van Deanston (11/2 km.
w.van D.) arbeiden;bpuwvallen van Doune
Castle uit de 15t
1eeeuw.
llour. Gemcente en steedi
e in de belg.
Pr0V. Henelouwen, in de Borinage, aan de
spoorlijnen Alons-D -ol
liévrain en D.-fransche
*
grens der belgische staatsspoorwegen
1899 .11.208 inw.

#

a'*-e

.
u

>

hceft een uitermate schilderachtigen loop
van 77 km.
Ilollrdall. Hoofdpl.der kantons Dourdan-

Sud (24 gem ,12.050 inw.) en Dourdan-Nord

(t8 gem.,lt300 inw.)van hetfranschedept.
Seine-et-oise, 19 km . van Rambouillet,aan
de Orge, 3200 inw.; voorheen hoofdpl.van
het landschap Hurepoix, tusschen lle-deFrance, Orléanais en Beauce.
Bourglle. lloofdpl. van het kanton D.
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pollrbie.Linkerzi
jriviervan de Tarninllet

door eenengte,en mondtuitbovenMillau;zi
j
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franschec
lepartementAveyron,ontspringtinde
Espérou-bergen, neemt links de Durzon 0p,
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DouwEs DlsttltElt.

metEverdine Huberte baronnesse van W ijnbergen, en werd een maand later herplaatst
als com mies op het residentie-kantoor van

Bagelen;in Oct.1818 werd hi
jsecretarisvan
(15 gem.,10430 inw.)van hetfranschedept. de residentie Menado,en Liikon.besluitvan
Tarn, 19 kl
n.van Castres,aan den voet van 17 Dec. 1848 no. 41 werà de gouverneurden Zwarten berg ;1700 inw.
pouro,zie Duero. Dousa,zie Does.
Bollvaine. Hoofdplaats van het kanton D.

(t6 gem.,10.100 inw.lvan het lranschedept.
Haute-savoie, 15 km. van Thonon, bijhet
m eer van Genè7e,1300 inw.
Douven.(JanFrans)Nederl.portretschilder,
geb..1656 te Roermond,leerling van J.Lambertin te Luik,overl,1727; vooralportretten

van vorsteli
jke personen.
Dollvres of D -la-Délivrande.Hoofdpl.van
hetkanton D.(19 gem.,11.890 inw.)van het
fr.dept.Calvados,lt km.van Oaen,1640 inw.
Ilonw.(S.van)Nederl.schilder,17deeeuw ;
het Ri
jksmuseum te Amsterdam heeft een

generaal gemachtigd D.tebeschouwen a1shet
radikaal van Indisch ambtenaar bezittende;

oct.1851werd hijbenoemdtotassistent-resident en lltagistraat te Amboina:welken post
hi
j bekleedde tot 2 Allg. 1852,waarna hi
j
21/2jaarmetverlofin Europadoorbracht,tOt
herstel van gezondheid;inlndiëteruggekeerd
werd hi
j 4 Jan, 1856 assistent-residentvan
Lebak; 24 Febr. daaropvolgende diende hij
r
eeds bi
j den residentvan Bantam een aanklacht in tegen den regent der genoemde afdeeling,inzake machtsmisbruik,knevelarijen

allerlei andere ernstige onregellnatigheden in
het inlandsch bestuur;toen de resident geen
gevolggafaandezaak en D 'shouding afkeurde,
en o.a.weigerde den aangeklaagde,doorbem
naar Serang te dirigeeren,de gelegenheid te
Ruitergevecht van hem .
Donwes. (Cornelis) Nederl.astronoom en benemen invloed uit te oefenen op het in

Dollw es Dekker.
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te stellen onderzoek, wendde D. zich 'bladzi
jdegenaderdzijttotdieindrukwekkende,
reeds 29 Febr. tot den gouverneur-generaal die, haast zeide ik, ontzettende apostrophe
jn boek
(Duymaer van Twist),methetverzoek den d)aan den Koning: Aan u draag ik mi
resident van Bantam te gelasten hetoptreden op! W illem de derde,Koning,Groothertog,
van den assistent-resident van Lebak goed Prlns. .... meer dan Prins,Groothertog en
te keuren en de zaak van de aanklacht Koning.. ...llktzEl
t van hetprachtig ri
jk
aanhangig te maken, of wel den aanklager van IxsutzlxoE,dat zich daar slingertom den
ter verantwoording te roepen op de door evenaar, als een gordel van smaragd! Aan
den resident van Bantam te formuleeren u vraag ik met vertrouwen,of het uw keipunten van afkeuring ; a1s antwoord op dit zerl
ijke wilis:dat de Havelaars worden beverzoek ontving hijeen kabinets-missive van sgat door den m odder der Slilmeringen en
23 Mrt. 1856, waarbi
j hem ontevredenheid Droogstoppels: en dat daar ginds uw
àzl?
,Jl?
'
'
p60l6?1Onderdanen worden
met zi
jn optreden, als pdoende gelooven meer dan dek-tig '
aan ongeschiktheid voor het bekleedeneener lnishandeld en uitgezogen in ltî
reîtnaam ?''

betrekking btj het binnenlandsch bestuur'' Nog hetzelfdejaar(t860)verscheenvanzi
jn
ptxzlden dag,datgevolgdwerd
te ke'
nnen gegeven'werd en hi
j van de ver- hand Iqtdrukken '
dere vervulling van zi
jn betrekking alsassis- door slitbllebrieven (t86t),#F#: m4 deplaats
tent-resident van Lebak oatheven en in een- '
l
raar ,*
/cgezaaid heb (t862),Qver'
prïjc?larbeid
zelfde betrekking naar Ngawi werd overgeplaatst: D.zond daarop een rekwest aanden
gouverneur-generaal, gedat
eerd29lanMr
dst.d1i85
en6st
Tvaarin hi
j eervol ontslag uit 's
aanvroeg,dathijbinnen enkele (
lagen(4April)
kreeg;hiizinz nu naarBatavia om dengouverneur-generaalte spreken; alziln pogingen

om een aut
liëntie te verkri
jgen,blevenvruch-

teloos; D. ging aanvang 1857 naar Europa,

om dc zaak die hij in Indië begonnen was

verdeern V
ve
00
rr
late
te
n staan met de Pen,,,d0Olde
arm
rond'',en overl.19 Febr.1887
te Nieder-lngelheim inDui
tschland.Alsschri
j-

iîbNederl-f.
zl49-(1862),Een esandernaarctz?3-

leidipy 1,
4/3,J..
lp.
sqc/lt
x',
sttpl.
ltissen :3lNederland''

(1867),D'
tdzend en 6:3î#:ltoofdstttkkelbover.
9
.
p:cialiteiten(1871),Millioenenstttdièn(t873),Ideeè'
n
7 bundels (1862-77)enz.;voor hettooneel
schreefhij:Dehrlfïtfdaarboven(omstr.1840,in
t863verschenen),Vbrstenschool(4t
1edr.,1875).In
1899-1901.verschenenziinverzameldewerken,
doorzi
jnweduwenaarttjdsordegerangschikt.
(Amst. 10 dln.,garmonl-editie). Een eigenli
jken stijl,in den zinvaneeneigendommeli
jk
gek-leurde wijze om gedachtenuittedrukken,
heeft D niet; hij beschikt veelmeer over
elken sti
jl;hoofd en hartzi
jn bijhem steeds

ver neemthi
jin de ned.literatuureengeheel
eenige plaatsin;,,begaafd meteen ri
jltever- overvol, en overal is de vorm geheelin overbeelding wat hij aanraakte werd levend eenstemming metdeninhoud ;dedenkbeelden
onderzi
jn handen - ;meteen diepenftjnge- belleerschen llem geheel en al,hun inkleeding
goel;m eteen buitengewoon arbeidsvermogen; ishem bi
jzaak enschijnta1svanzelftevolgen;
met onbuigzame wilskracht; toegerust met hi
j is zonder evenknie in het smeden van
een veelomvattende kennis van talen,vantaal woordeva
n n tde
otnkbe
aand
elui
dedi
nng van een geheele
@
en van feiten; in het bezit van een rijke reeks
!e
n hijis daarin het
bitterheid hem inervaring,islli
jtenstrijdegetrokkenvooralles gelukkigste wanneer zi
j
n
wat hem a1s goed voorkwam,tegcnallesw at spireert'
'(Busken Huet).In Vr.
qen aî.beidgehem niet goed toescheen'';zijn Maz fftfrc- tuigt D.van zichzelf: mNiemanfl kan my verlaar PJ de kofFereilingen.der X6f/6z
r/ffo?t&c/?: wyten dat ik teveel schryh Alisscllien zelfs
Handelmaatschappq (t860) later door den schreef ik teweinig.lk benaloverdeveertig,
schri
jver van noten voorzien en meerma- en tot nog toe zyn er van my slechts een
len herdrukt), ,deed een rilling door het paar kleine boekjosverschenen.GeenM'
uzenland gaan''. Prof J. P Veth getuigt van Almanak had ooltlastvan my,schoon ik al
dit boek,nog vöör lletzijn Teschiedenishad, verzen en verhandelingen beging voor Belin ,,De Gids''van 1860:,,W ie kan dit boek gien's afval. Almi
jne aanhaarsheb ik llink
lezen zonder beurtelings den sjnen glimlacll vez-brand, en er zyn algrootmoeders onder.
in de plooi der lippen te gevoelen,zonder Niem and dan ikzelf heeft geleden onder de
btjafwisseling deborstvanverontwaardiging eerste liefelyke nlaar bedwelmende aandoeen toorn te voelen zwellen en te ontwaren, ningen van een jong vuri
g hart. En toen ik
hoe uit het diep geroerd gemoedonwillekeu- eindeli
jk my moestopenbaren aan 't publiek,
rig een traan opwelt;zonder nu eens eene heeft m en my bovenmatig geprezen over
sympathetische smart te gevoelen met de myne l
rqze van schrijven. Dat was onongelukkigen,die door den geeseldersarcas- billyk. lk had meer regt op wat lofs
men van Multatuli geteisterd werden,en dan over myn zwygen. lk zeg dit in vollen
weder te bukken onder de verpletterende ernst. ln veel geschryfs is veel dwaasheid.
energie,waarmede de sehrijverzi
jn:,,ik,Mul- 't Is ligter honderd boekdeelen tevullen,dan
tatuli,,,die veelgedragen fteb'',neem depen de aandoeningen die honderd boekdeelen
op, ik wil gehoord,ik wilgelezen w orden''
, vl
bll
il
k.
len zouden,te bewarentothetjuisteoogenHebt ge we1 eens 0V0rW0gen, lezer,
uitspreekt? Nauwelàjksgeloofik,datin den
ganschen omvang der Nederlandsche letter- hoeveel geestkracht er noodig was voor my,
kunde een tweede boek te vinden is,datvan 0m
nie
ti
((
/
J
-op te treden voor myn veertigste
'
zooveel versaliteit getuigt,dat u door deop- J
aar?
kunt genoeg weten hoe ik m enwekking der meest verschillende gewaar- schen en zakennabes
chouw, ge kunt w eten
wordingen en hartstochten zoo en haleine !
:datik hetleven ben doorgygaan zonderde

houdt, dat het 11zoo onmogeli
jk maakthet lndrukken optevangen die t mijaanbood''
uit de hand te leggen,totgi
j.op de laatste welnu,ik heb dieindrukken opgezam eld voor

Dove.
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myzelf.voor myn allernaasteomgeving,vree- hoogleeraar te Tûbingen,kreeg in 1871 voor
zende dat ze niet ryp waren;dat ik morgen Duisburg zitting in den eersten duitschen
zou moeten terugnemen w at ik lleden gaf; Riiksdag,en in 1875opvoordrachtderhooge-

dat er disharmonie wezenzoutusschenjeugd, scLool te Göttingen in hetHeerenhuis; met
m annelyken leeftyd en ouderdom ; in eé
' n anderen ri
chtte hi
j in 1860 het yyzeitschrift
w oord : ik heb gespaard, en waarmede ik fflr Kirchenrechtu OP.
vrygevig moge geweest zyn of verkwistend,
Dove. (Al
fred) Duitsch %eschi.edvorscher,
m et myne denkbeelden w as ik nooit ver- geb. 4 April 1844 te Berll
jn) studeerde te
kwistend of vrygevig''.
Heidelberg en Berlijn, eerst natuurwetenOmtrentD.heeftzicheenomvangrijkelitera- schappen,later geschiedenis,was van 1879tuurgevormd;a1svanbijzonderbelangmoeten 91 hoogleeraar in geschiedenis te Breslau en
vermeld :Tine,Brierenranmerr.Dpzfvp:,
sDekker Bonn, aanvaardde in 1897 een beroep naar
'
jus Wqnbergen (llitgegevendoorDr.J.Pee), Freiburg,redigeerde verschillendebladen,gaf
Alultatuli,Brieren..
/?ïytsrt
v:zltotde lr
:p,//ï,
sran de nagelaten werken van Ranke uit,en gaf
zïj'
l leren (gerangschikt en toegelicht door ook zelf eenige werken in het licht.
mevr. Douwes Dekker- llamminck Schepel, Dover. Stad en parlementsdistrict in het
deel V111 1803);P.M.L.de Bruyn Prince, engelschegraafschapKent,ll4km.vanluonden,
ofFcieele Bescheiden ôéfr6//kst
s: den dielut'dltxzl aan het Kanaal,terplaatsewaardithetsmalst
uvkfltatttli (
1.
1s tlp.
sf-f/l#lc/l ambtenqar (1901), is (331/2km.)en de namen draagtvanStrait
-

M .Douwes Dekker- llamminck Schepel,Mul- of Dover en Nauw van Calais,50 km .van
Boulogne; de stad ligt aan den schilderachtatuli6s Ofpcieelebescheiden (Amst.1901).

Dove. Linkerzi
jrivier van de Trent in tigen uitgan:vanhetdoorkrijtrotsenomgeven
dalvandeDour;zijteldeinï90t:41.782inw.,
en heeft twee oude kerken (SaintMary en
0ld SaintJames),college,museuln,zeemans-

Engeland, vormt de grens van Derbyshire
en Stafordshire, ontspringt aan den Axe
Edgeen looptz.langs Ashbourne en Uttoxeter,
en m ondt uit beneden Burton,na een loop
Van 72 km.; het dal der Dove is een der
schilderachtigste streken van Engeland.

Dove.(Heinrich W ilhelm)Duitsch natuurdeerde te Breslau en te Berli
jn,wasbuitenkundige, geb. 6 Oct. 1803 te Liegnitz, stugewoon hoogleeraar te Koningsbergen en te

huis,vele hotels,een gevangenis;de hoogten
ten o. der stad dragen uitgebreide vestingwerken, met tot middelpunt het fort Dover
Castle,dat, doordeRomeinenaangelegd,door
de Saksen,Noorm annen enz.versterkt,thans
22 hectare beslaande,al
le sti
jlendermilitaire
architectuur van het romei
nscheti
jdvak tot
de 18d''eeuw inzich vereenigt;hetisomgeven

Berli
jn, werd in 1845 gewoon hoogleeraar
aan laatstgenoemde hoogeschool, en overl. door wallen en grachten en bevatbomvri
je
4 April1879;hijbewoog zich op elk gebied magazi
jnen en kazernen; de ten tijde van
der geheele physica en geldt als de grond- Hendrik 11gebouwde toren (
28 meterhoog),
legger van de m eteorologie,atmospherologie, biedt een mooi vergezicht over de stad en
enklimatologie'zijnvoornaamste werkspzl
gn: het Nauw en tot Calais;ook de hoogten ten
M eteorolog.J's/prszjc/zvs.gczl(
Berl.1837),Uberdie w. van D., door een kloof van de steile
niclttperiodisclten Anderungen der Temperatur- Shakespeare-rotsgeschei
den,zijnsterkbeves'
à?
6rf6ï/zrsg a'
tqf der Ohcr/lt
kr
c/l:der Erde (6 dln., tigd; de haven van D.is slechts bi
j vloed
1840-59).Ubeî.tfczlZusammenltangderl'
FJrzzl:- overal voor grootere schepen toegankeliik;
reröndel.ungen derd fpîtsw/lffz':mit derEntwicke-

/'
?
zzl
g der f'
é/tfolzoz (1846), Temperaturftx/k/zl
(1848), Monatsisotltermen (1850), Verbt.
eitung
der '
rfrt
7rzzl:auf 4
99-oberpiicheder.
A'
zWé.Erll
i'
tttert #zfrc/l Isotltertîtot, f/'
lt
?/-pd'
/
sc//: Isqnomalen
lfo
/
z
l# Temperqtuk.
kut.ven (1852),D'
ieJfpzlcfd-Itnd
eT
6f/lréd/,
Sp//à6A'/l:/ in (9/*Polltkpl*
ojeL'tJt
k/l(1864),
Darstelll4ktg der 11W?'
lA?66,'
.
S(t
/z6'
J/!;ffl
#é4 d'
ttrelt

de passagiers-stoombooten hebben hun ligplaats aan de 450 m.lange Admirality Pier,
een dam m et meerdere landingsplaatsen ; de
buitenhaven is ondiep,het Granville Dock is

7 m., hetW ellington Dock 41/:m.diep. D.
heeft regelmatige stoombootverbinding met

Ostende en Calais (3tot4 maalper dag,in

4-6 uren);D.is,behalve in strategisch 0?-

é,
#01/.
/t
7:8
#: Mittel (3 dln-, 1856 1870), Die zicht, a1s sleutel van Engeland, belangrilk

< ?-///z/.?//?J/y/'/.,sf'/?/
z?-/?d///-f
/f'
/ddeso'
llr#/.lletttscltlands: door zà
in steed
s toenemend verkeer; ztin
'
duidend; het staat door drie
18,
5(
J- 6'
J t1864z)
,DasGesetz derSfïfrpî:(1857; handel is onbe
4de dr.1873),DieS/?
7rz?l:derytl
pdt
r
it
szït,
/f:zlZone onderzeesche kabels in gem eenschap methet

(1863), Klimatologisclte Beitl-dge (1857 69),
Klimatologie wp?'
l Nbl.ddeutscltlaltd (1868-71),
Eiszeit, F/yA'
zll4ttd Sn'pccp (t867),Der yc/l'
l
f
ptlz.
Fölot (1868)) tl
her Masz kfp,
t
f Messen (1835),

vasteland. - D. Castle ging langen ti
jd

voor onneembaar door; echter slaagden in
1642 de parlementairen er in het door list

in hun machtte krijgen;denieuwste beves-

Untersttcltttvtgen ï?
zl Gebiete der Jkt/zfirflpsy- tigingen werden begonnen toen een landing

elektricitöt (1843), tlber lfzo-/cl/sgtvî alts (19- vanNapoléonvanuitBolognetewachtenscheen.
Ferne-(1845),tlbo.Elektricitöt(1848),Darstel- Dover.1)HoofdplaatsvanStraiordcounty
d n.-amerik.staatNew-Hampshire,aan de
/,
4p: det. Farbenleltt'e (1853),OptisckeStudien v/
(18L9),Anlrendun,
g des k
s'
/t
u-t
rpylrpwy,um falsches Cocseco, 19 km .van zee,fabrieksstad,13000
wpzl ecktem rtz
wït,?
-gc/: zI6zfs/c?ac/àt
,ïozl(1859), inw.;is de oudste stad v/d genoemden staat,
Der .
rfk:l/tuf/-des Wassersauf der Oberytiche werd in 1623 gesticht. 2)Hoofdpl.van den
noord-am erik, staat Delaware en van Kent
t
fp?-Erde(1866).
Dove. (Richard W ilhelm) Duitsch rechts- county,3000 inw.3)Hoofdpl.vanPiscataguis
geleerde (kerkeli
jk recht), oudste zoon van county v/d n-amerik.staatMaine,2000 inw.
den vorige, geb. 27 Febr. 1833 te Berlijn, D overeourt.Plaats in hetengelschegraaf-

studeerde hier en te Heidelberg,werdin863 schap Essex,2800 inw.

D '/vidio.
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Ovidio.(Francesco)ltal.philoloogenlite-Ischatkist;indezegebouwenvergadertook
ratuur-historikus,geb.5 Dec. 1849 teCampo- ' de lninisterraad;de naam dezer straatwordt
basso.studeerde te Napels en te Pisa,werd
inl878hoogleeraarinderomaanschephilqlogie
te Napels;D.paartdegeli
jke geleerdheldaan
kritischescherpzinnigheidibehalveeenmenigte
artikelen in wetenschappeli
jke ti
jdschriften,
w aarvan een aantal onder den titel Saggz
'
critici (Napels 1879) afzonderli
jk zi
jn uitgegeven,schreefhij:Dellpr/gïzl:delltttnicaforma
Fessionale del zlpAp,
: italiano (Pisa 1872),Delle
roci ïfff/ïczlé clte z'
t
z#pywït/zlp '
ttlsq cpzldpzlt
xzl/:
prima 4://4,rocale accentata (t877),11z,
pctx//.
szp,p
fpsïcp italiano (1878), Storia della /pffprt
ïfffrq
lqtina (Milaan 1879), Grammatica ywtwz/zf//t
z
(Imola 1879), Grammatieq .
pprfpg/dpt
s: (1881),
D'un r6ccnf: librodelDelbrqck,dellafrtztfvzfps:
italiana delAf:z'
/p e didue zlzfpré Dissertazioni
del Whitney. Critica g/pffp/p/ïcc (Turin 1882)(
11 Tasso e la fzz/crpz/tf Bendidio-Machiarellt
(Rome 1882).
Dowagiae.StadjeinCasscountyv/dnoordamerik.staat M ichigan,2900 inw.
Ildlwden.(Edward)Engelschliteratuur-hisforikus, geb. 3 Mei1843 te Cork,studeerde
te Dublin en werd hier later hoogleeraar;
behalve verspreide handelingen en artikelen
(o.a.in Chambers'sEncyclopedie,1901,onderwerpen Goethe, Shakespeare, enz), schreef
bi
j:Shalcspere,A;.
smind t
xzlt/art(1875),Studies
%btliterature:1789- 1877 (18784.Poems(1876),
Lifep/-Shelley (1886),Nel
r.
sn/tïg.
sivtlïfprtzfzfr:
(1895),History PJFrencltliterature(1897)enz.
Dowlais. Dorp in hetengelschegraafschap
Glamorgan,W ales.nabijMerthyr-Tydcl,zo000
inw., ongeveer allen werkzapm in deDowlais
Iron and SteelW orks (160 hoogovens).
Dowll. Oosteliikgraafschap vandelersche
Prov.Ulster,tussckcndegraafschappenLouth,

dikwijlsgebezigd ofneendergenoemdeminisDownillgtowl..Plaats in Chester county
v/d n.-amerik.staatPennsylvania,2000 inw.
Downpatriek, ook wel eenvoudig Down.
Hoofdplaats van hetierschegraafschap Down,
bii de monding van de Quoyle in het meer
Sirangford, 37 km. z.z.o.van Belrast,zetel
van hetdiocees Down;een overoude kathedraal,waarin St.Patrick begraven zou liggen;
3100 inw-;mouseline-industrie.
Downs)eng.duinen;ook algemeenenaam
van eenigereeksen krijtheuvelen in zuideli
jk
Engeland.
Downton. Stadje in het engelsche graafschap W iltshire,aan de Avon,die zich hier
in drie takken splitst,10 km.z.z.o.vanSalisbury,3400 inw.
Doxologie,gr.,lofzang ter eereGods;ook
benaming van het rGloria in excelsis'' der
mis,enz.
Doyle.(FrancisHastings)Engelschdichter,
geb.bii Tadcaster, 22 Aug. 1810, overl.8
Juni 1888;Miscellaneous Verses (1841),T'
lf
pp
De8tinies (1844), Reminiscences and OpA'
zlïpzly,
1813- 1885,(1.
886);hi
jwasook een bekende
flguur op het gebied der paardensport.
Doyle. (Richard) Engelsch karikaturist,
geb. te Londen, 1824, overl. 11 Dec.1883,
wastot1850medewerkeraanPunch,verlietdit
blad wegenszi
jn kritiek opder.-kath.kerk,
waartoe hàj behoorde,teekende daarna voor
andere satirieke bladen,magazijnsenz.;zi
jn
karikaturen onderscheiden zich door een genialen humor en zijn allen met zorg reteekend; hi
j illustreerde ook verschillende bekende boeken,alsRuskinsKingp/-theGolden
teriën aan te duiden.

Arm agh,Antrim endelersche zee, welke m et Rirer enz.

eenarm,hetLoughStrangford,diepinhetland
indringt,is 2478 km2.groot en teldein 1900:
289.335 inw.; hoofdpl. is Downpatrick. De
voorn.rivieren zi
jn de Newry,die in debaai
van Carlingford uitloopt, de Bann, die het
groote meer Neagh voedt,en de Lagan,die
uitmondt in de baaivan Belfast; de kusten
zijn meestvlak;D.isgrootendeelseenvruchtbaar heuvelland; in hetz.w.verheftzich de
kale granietketen der Mourneberlen,welks
hoolste toppende EagleMount(637m.)ende
Slieve Beg (727 m.)z'
ljn;het klimaatis lematigd en gezond. Ongeveer de helft der
oppervlakte wordt bebouwd (vooral vlas,
gersten aardappelen,ook eenweinigrogge).
Hetgraafschapbevatveleruïnenvankasteelen,
torens, abdijen enz. Het is verdeeld in 70
kerspelen, en zendt sinds 1885 vier leden
naar hetparlement.
Downey.Dorp in Los Angeles county v/d
noord-amerik.sfaat Californie,1600 inw.
Dowllham Xarket.Stadjeinhetengelsche
graafschap Norfolk,aan de Ouse,20 km.per
spoor van Lynn; 2630 inw.
Dowlling Street.Korte straat in Ashite-

Doyle. (A. Conan) Engelsch schrijver,
gedeeltelijkinDuitschlandopgevoed,studeertle
van 1874- 80 in zijn geboorteplaats in de
lnedicijnen, beoefende van 1882-90 de geneeskundige prakti
jk,en wi
jdde zich vervolgensgeheelaan de letteren:zijn debuutwas
een artikelin zzchambers'sJournal'',in1879;
ziin eerste novellen waren Tke Cqptain p/-f/l:
Ivlestar (1887),-1.Stttdy in Scarlet(1888),The
lttystery PJCloomber(1888),M1'
caltClarke(1889)
en Tlte W hite Copg?plzl.
y (189t); vooralzijn
detectiveromans:The xl.t
'
/t,t?
zlfzfrts of Sherlock
Holmes en Tlte Jfc?ppïr.
s of Sherlock ffp/zzàts
(eerst in het ostrand Magazine''inboekvorm
uitgegeven 1892 en 1893) deden hem ben
lrooten kring van lezersvinden. ook buiten
Engeland;latere novellen van D.ziin: The
Refugees, Tll
'
e Red Lamp, Tke S/txrl-l.
fksrp
Letters (1875),Rodney t
sfpzl:(1896);Thegreat
Boer1/
7/9-(1900);velezijner werkenzi
jn gedramatiseerd.Bijde verkiezingen van 1900 was
hijde kandiàaat der Unionisten in een der
Ehinburgsche distr.,doch werd nietgekozen.
DozsaofDosa (Qeorg)Aanvoerdervanden
neef v/d vorige,geb.teEdinburg,1859,werd

.

hall,Londen,benoemd naarGeorgeDowning, hongaarschen boerenopstand van 1514,werd

in 1667 secretaris der scbatkist; zijbevat hi
j hetbeleg der vesting Temasvârgevangen
de gebouwen der ministeriën van koloniën genomen en in Juliop gruwzame wijze ter
en buitenlandsche zaken, en sinds 1735 de

dood gebracht;Eösödbehandeltdezen opstand

offcieele woning van den eersten lord der in zi
jn roman Magyarorszdg 1514 :c31(1847).
139

111.

Dozy.
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Dozy.(François)Nederl.plantkundige,geb. arabische geschiedenis,1849,zonder desebete Leiden, 27 Dec. 1807, overl.te Neuwied stri
jding in 1860, tegeli
jk met dl.l1,en in
7 Oct.1856,beoefende te Leiden degeneesk. 1881 herdrukt). D.werd nazi
jnpromotienog
prakti
jk,wasmede-redacteurvanhetmNederl. i
n
1
8
4
4
t
e
Le
i
d
e
n
a
d
j
u
t
o
r
i
n
terpretislegati
Kruidkundig Archief''; schreef: Novae Jlfzl- W arneriani, op voordracht van Thorbecke in
gorttm spec>
':: in Bel
gia septentrionali zlz
lf
e.p6
z- 1850 buitengewoon hoogleeraarin deqeschi

denis,in 1857 gewoon hoogleeraar;hl
joverl.
29 April1883. Van zijn overige werken ziin
de voornaamste:Histoirets:,
smusulmanst
8'i'
,
9pagne (4d1.18s1,duitsch van Baudissin),de
talist en historikus, geb. 21 Febr.1820,te ui
tgaven van Abd-al-W ahid alMarrekosji's
Leiden, llit een in 1646 naar Nederland ver- History PJ t
he x'
llvlp/dpp,
s (1847), van lLndeteetae (met Molkenboer, 1846), Bt-yologia
Jaraniea 8:$4descrI
stio Azlsfycpz'
zfvl frondo8or'
ttm
ArchtàelagiIndieiïcpzlï&îf,
sillustrata (t84b)enz.
Dozy.(ReinhartPieterAnne)Nederlorien-

lf:sttr le pplzp,:
huisde fransche familie van Valenciennes,die Badrun's Comntentaire Aï.sfprïg'
haar naam d'Ozy schreef, studeerde sinds d'
Ibn-Abdotm (Leid.,1848;metinleiding,no.

1837 te Leiden onderW eijersindephilologie, ten,glossariaen index),envanlbn-Adhari's
openbaarde vroeg een bi
jzonderenaanlegvoor Histoire de l'Afrique et del'Espagne(2 dln.,
de studie der talen en der geschiedenis,en Leid.1848-51);verder Al-Makkari,txn,
tz/ecfe:
sur J'Aï,
sfpïz.
: et /1 littérature de8 Arabe8 (
s7.#;'
,:pagne tmet Dugat, Krehl en W right,2 dln.,

'

Leid. 1855),waaraan zich de Lettre # M.
F/:ï,
sc/ler (1871)aansluit;LecalendrierdeCprdo'
ue de l'annle 961. Tezf: arabe et ancienne
frc#zfcfïps l
atine tlueid.1873),Histoirede8.
Mk-
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s'
ulmans d'EspagneJ'zfyçz
?
f'# la cpzlgv/f: de J'.
z
1.Al-

dalousiepar lesAlmorarides(4dln.,Leid.1861;
duitsch,Lpz.1874,zijn eigenli
jk hoofdwerk).
Voorts maakte hi
j zich verdiensteli
jk doorde
publicatie van vele handschriften uit derijke
Leidsche bibliotheek,alszijn bi
jdragen voor
den Catalogus cp#ïczfzzl orientalium bibliotheeae

Lugduno-Batarae (5 dln.,Leid.1851- 75),en

door zi
jneNbticesd84z'quelquespztznzfdcrïf,
sarabes
(1847- 51) Met De Qoeje bezorgde hijeen
.uitgave van Edrisi's Descr%k
ptiondeJ'.
z4/rk'
?
.
f:et
de l'Espagne, f:zf: arabe, frtizfcfïpzl)notes et

? aa?ï
zq

Fv l
Zax.
k'

.
z
: %

x
*vQs
.
,

t

# *'
Nz
+'4
xb

g/p,
s,
stxïr: tlueid.186s);metEngelmann gafhij
in het licht: Glossaire &.
s mots espagnols et
portugais, t
s/rïrl: de l'arabe (2dedruk,Leid
1869).Hoogstbelangri
jk zijnookD.'sbi
jdragen
tot de arabische lexicographie, die in zîja
laatstgrootwerk :Supple'
menttz'
lfz dictionnaires

R.P.A.DozY.

kon zich,stoseltjk onafhankelijk,geheelaan
deze studie wi
jden. Nog voor zi
jn promotie
(1844) vestigde hi
jzijn roem alskenner van
het arabisch mEt een uitvoerig antwoord op
een in 1841 uitgeschreven pri
jsvraag,welk

>ntwoord door het Koninkligk lnstituut bekroond werd,en in 1845 teAm sterdam onder
den titel Dictiollnaire dltaillé .4c,
: noms des
zh/fevl:sf,
s chez /:8 Arabe8 in hét licht werd
gel
be
ge
ezve
enn;
heid
genoe
in md
de werk getuigt van groote
arabische en spaansche
literatuur en ill al wat toenmaals over de
Arabieren geschreven was. D.prom oveerde
op het aanvangsgedeelte van hetom vangrllke

arabes (2 dln.,Leia.1877- 80)zi
jn saamgebracht.ln hgt nederl.geschreven enookvoor
leeken belanjri
jk iszijnwerkoverdenlslam ;
HetIslamisme (Haarlem 1863,3dedruk 1900:
fransch van Chauvin,Leid.1879)mettotaanhangsel: De fyrtxf
vïcfczl te Mekka.(Ilaarleln
1864;duitsch,Lpz.1864).
Dozy,(Ch.M.)geb 1852 teLeiden,overl.
aldaar 13 Jan.1901,studeerde te Leiden in
de rechten, prom oveerde in 1875,bekleedde
allerlei administratieve betrekkingen, en was
sinds 1887 archivaris der gem eente Leiden;

behalveartikeleninti
jdschriftenoverstatistiek,
arcrhi
ve
scehe
fwe
enzen
va
,nmu
he
nt
m- e
;n penningkunde,

0nZ.,

Leiden's omgering in

'
prpego-dagen (voordrachtgehoudenteLeiden,
Mschappi
j Nut v/h Algemeen,11Jan.1900)
werk Sr%àtor'
um Arabum JpcïdeAbbadidis(dl in druk gegeven Leiden 1000).
l 1846, d1.11 1852, dl.lIl 1863), arabische Dozy. (Gualtherus Jakob) Nederl.letterteksten m et vertalineen bevattende en hande- kundige,zoon v/d plantkundigeD.,geb.3Mei
lend Over de dynasti
e der Abbadiden; bi
j 1841.te Leiden,studeerde hier,promoveerde
het opsyoren van bronnenvoorditwerkvond in 1867 in de letteren, en arbeidde sinds in
hijarabzsche berichten omtrent den Oid Cam - het middelbaar en hooger onderwijs (sinds
peador, die hem destofleverden voorzi
jn 1891 als leeraar in geschiedenis enaardri
jksvermaarde verhandeling Le6%4 dt
aprèsdezIp'
?
,
f- kunde aan de gemeentel
ijke hoogere burgerr
ea'
uœ dpcvvlesf:(opgenomen in zi
jnReEcl
terches chool3-j.cursuste'sGravenhage);hijschreef
d'
Mr l'histoirepolitique et littêraire de l'
spagne s
artikelen in verschillende tijdschriften enz.,
pendant lemoyen 4g:,dl.1,metbestri
jdingvan redigeerde van 1868- 72 rönze Tijd'',w>s
Conde en andere schri
jvers overdespaansch- daarop tot 1874 redacteur van ??onze Tolk'',

Dr.,
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daarop van het 5
,Aardri
jkskllndigW eekblad''1
vervaardigde atlassen, stelde lees- en leerboeken saam,als:Proza en .ppf
l
:
gï:(metF.de
Stoppelaar,9t
1e druk,herzien m et Th.Nolen,
1894),en zette de Roever's H etleren wtxzlonze

Draadontblooter.

zi
j allen in gelàjke ti
jdruimteeengeli
jkdraadvolumen uitlaten.Ui
t hetop deze wijzeverkregen walsdraad worden op de trekbank de
:jnere draadsoorten verkregen ;hierbi
jwordt
het door nauwe openingen van zeer harde

roorouders(1900:afl46)voort.Verderschreef zelfstandigheden getrokken; meestal worden

hii een aantal geschiedk. werken, als:De voor dit doelde van hard stjalvervaardigde
Cttz./f.
sf6n,
. Spanje .
g:#k
z
freozt
f: de laatste jaren trekiizersgebezlgd;hettrekllzer wordtdoor

.

op he trekbank aangebrachte steunsels op
(1874)0nZ.
Dr., afkorting voor Doctor.
zl
gn plaats gehouden;wanneerhetdraad door
Draa.Rivier(wadi,oued)in zuidelijk Ma- de eene opening is heengetrokken gaathi
j
rokko,ontspringt aan de z.o.-helling van den door een andere, nauwere.en z0o voort tot
Centralen Atlas, doorloopt de vruchtbare en de verlangde graad van.f
tjnheid isbereikt.
dichtbevolkte oase El-Draa,wendtzich onder Bi
j het trekken wordthet uiteinde van het
29O 19' N.B. naar het westen, verliest veel walsdraad een wei
nig afgevi
jld en door die
water, en bereikt slechts gedurende enkele opening gestoken, wier wi
jdte iets minder
jn van het draad ;
deelen v/h jaar den Atl.Oceaan.De D.geldt bedraagt dan de middelli
als de zuidgrens v/h sultanaat Marokko.
vervolgens wordt ditafgevijldeuiteindévastDraad,vezels diealspinnendetotduntouw gem aakt aan een haak, die aan de opperineengedraaid zi
jn; in deweveri
j,schering; vlakte van een kegelvormigelierisbevestigd;
verder die vorm der uittrekbare m etslen,die aan dezen lier wordt alsnu een draaiende
bijgeringedoorsnedeeenaanmerkelijkelengte beweging rondom een vertikale as m edegedeeld, waardoor de uitgetrokken draad zich
bezit;overdrachtelijk:Joop,samenhang.
Metaaldraad wordt meest van i
jzer,staal, om den lier wikkelt.De bewerking van het
zilver,goud,koper,messing,tombak ennieuw- trekken gaschiedt bii kouden toestand van
zilver vervaardigd; voor sommigedoeleinden het draad. oewoonli
jk kan ijzerdraad slechts
w ordt echter ook draad gan platina,alumi- tot hoogstens 5 maal worlen ui
tgetrokken,
nium, magnesium, tin, zink en lood in den zonder dat het behoeft te worden gegloeid.
handel gebracht.Meest rond op dedoorsnede,
Staaldraad wordt op ongeveer dezelfde
w ordt echter ook draad van platte,ovale, wi
jze vervaardigdalsi
jzerdraad.Koper-,tomdriehoekige,vierkante,halfronde,halvemaan- bak- en messi
ngdraadwordthetzi
juitgegoten
en stervormigedoorsnedevervaardigd(façon-, en daarna gesmeede staven of uit van platpn

afkesneden strooken getrokken.Bijgoud-en
zilverdraad onderscheldt m en echt en onecht,
welk laatste ook wellyonsch,waarschi
jnli
jk
naar de stad Lyon, wordt genoemd; echt
tressen draad van 0.04 tot0.
05m .
M gebezigd zi
lverdraad bestaat geheel uit :jn zilver,
wordt.D.wordt het m eest vervaardigd door echt gouddraad uit m et een dunnelaag goud
trekken, walsen of persen; bi
j aldeze Le- bedekt zilver, onecht zilver- en gouddraad
dessin-ofvormdraad).Desterkte(dikte)van
draad is zeerverschillend; voorgewonedoeleinden wisseltziivan 0,2 tot12m.M.,terwi
jl
bi
j het vervaarbigen van goud- en zilver-

werkingen moet het m ateriaal vooraf in een uit koper,waarop een dunne laag edelm etaal
geschikten vorm worden gebracht,watalnaar wordt aangebracht.
den aard v/h metaal door gieten,smeden, De kunst om uit metalen dunne draden te

walsen ofdoor hetafsnijdenvansmallestroo- vervaardigen schijntzeeroud tezi
jn; reeds
ken van legoten ofgewalsteplatengeschiedt; in de vroegste ii
jden toch werd zoodanig

de eigenli
jke bewerking totdraad isevenzoo draad voor wapens,opschik enz.gebezigd ;
verschillend en hangt van het te bewerkerl l
tanvankelijk hamerde of vi
jlde men smalle
nqetaal af.
reepen ot strooken rond: tusschen 1360
Voorhetindetechnischeniiverheideenruim en 1400 zou een Neurenberger,Rudolph gegebruik vindende ijzerdraal bezigtmen als heeten,het draadtrekken op handtrekbanken
grondstofmeesttaaistaafjzervangrootevast- hçbben uitgevonden, echter schi
jnt men in
heid;iizerdraad van een dikte van ongeveer 1351 te Augsburg reeds deze wi
jzeom draad
5 m .M. wordt het meest door w alsen ver- te verkri
jgen te hebben gekend.Hettrekken
kregen.De walswerken bestaan in het alge- van fl
j
n
goud- en zilverdraad ontwikkelde
m een uit een aantal walsen die boven elkaar zich in het bi
jzonder in Frankrijk. Thans

(bi
j hetstelsel-Bedson afwisselend liggenden wordt het beste goud- en zilverdraad te
staand)zijn geplaatsten aanhunoppervlakte Lyon, Parijs, Amsterdam? Brussel,W eenen,
halfronde groeven vertoonen diem etelkander Berli
jn,Aucsburg en Gen'
eve,hetbestemescorrespondeeren; alsdezewalsentegen elkan- singdraad te Aken,Iserlohn en Salzburg verder ronddraaien gri
jpen zi
j de totwitgloei- vaardigd. Het draad vindt heden ten dage
hitte verwarmde i
jzerstaven aan en persen een veelzijdig gebruik.
ze in de bedoelde groeven,waarvandeeerste
D raadbekleedings-m acllines,werktuig tOt
00n kaliber Van Ongeveer 25 I
n.M . in het het bekleeden van geleidingsdraad m et een
vierkant heeft en de overi
gen geleidelijk guttapercha-omhulsel.
afnem eniindezegroevenwordtdestaafzoosnel
Draadglas,zie Glas.
uitgetrokken,dathi
j nog roodgloeiend uitde Draadgentiaan,zie Cicendia.

laatste te voorschi
jn komt,en op een haspel

Draadnagel,soortdunne spi
jker.

wordt gewonden ;het opeenhoopenvandraad
Draadontblooter, stuk gereedschap van
tusschen twee w alsen wordtvoorkomen door- den monteur van electrische installaties,
dat de op el
kander volgende walsen met dienende om den geleidingsdraad zoo noodig
dusdanige grootere snelheld ronddraaien,dat van zi
jn isolatie te ontdoen.

Draadtrekken.

--
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Braaiziekte.
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Draadtrekken,zie Draad.
Draadwae, mengsel van :jn gestooten
graniet,talk en was,in weveri
jen gebruikt.
Draadwieren,zie Algae.

van boven een horizontale, houten schi
jfis
aangebracht,terwi
jlaanhetbenedeneindeeen
tweede schi
jfisbevestigd,die door denvoet
van den arbeider (draaier)in beweging kan

orde van wormen, bevattende meerendeels
parasitisch levende wormen,meteen rolrond
draad-,koord-ofspoelvormig,nietinringen
verdeeld lichaam,meteen mondopening aan
heteene en al of niet een aarsaan hetandere
uiteinde; lnanneli
jke en vrouwelijke voort-

grondstof op de bovenste schijf heeft ge-'
plaatst, brengt hi
j het toestel in beweging
en oefentondertusschen metzi
jnehandeneen
zachte drukking uit op de massa.Alshijden
duim in het middelpunt van de m assa houdt,
zal,wanneer daarmede een drukking in be-

(mannetjesen wi
jfjes)verdeeld;degenen bi
j
wie een aars aanwezig isziin in een afzonderlijke onderorde,die der /rpcflfcAtfbijeengebracht;degenen bijwelke eenaarsopening
ontbreekt vormen de onderorde derxz
lp-pcftf;

in de kleiklompeenholteontstaan.Dezeholte
neemtin wi
jdte toe,wanneerde draaier den
duim van hetmiddelpunt verwijderten verkri
jgt een klokvormige gedaante,wanneerbij
den duim vervolgens weder nader bi
j het

sing derparingsorganen bi
jdemannetjes;bi
j
de onderafdeeling der Hypopltalli bevinden
deze zich aan debuikzi
jde,opeenigenafstand
voor de staartspits,(familiën:Anguillulidae,
Enoplidae,Ascaridae,Filaridae);bijdeonder-

duim en de overige vingersaanvat,kanhij
lager en dikker doen worden De arbeider
moetzijne handen voortdurend glad houden,
door ze van tijd totti
jd in eeninnigmengsel

D raadw orm en,Nematoda, ook Ronde wor- worden gebracht.
men, Koordwormen, Spoelwormen geheeten,
Nadat de draaier de noodige hoeveelheid

telingsorganen over tweeërlei individuën nedenw aartsche richting wordt uitgeoefend,

de groep der Proetucha is onderverdeeld in middelpunt brengt.A1s de draaierdewanden
2 kleine groepen,naar gelang van de plaat- van het te vormen voorwerp tusschen den

afdeeling der Acrophalli bevinden ze zich

het naar verkiezing hooger en dunner,of

van porseleinmassa met veelwater te dom-

aan het achtereinde des lichaams (familiën: pelen. Behalve met de handen, wordt de

Trichotrachelidae,Strongyloidea). De onder- massa op de draaischi
jf ook wel bewerkt

orde der Aproctq bevatdefamiliën M ermidea, m et een natte spons, verder m et houten of
Gordiacea, Splaaerularidae. Zie voorts op blikken mallen,of met draaibeitels.Voor vele
W ormen
voorwerpen wordt een eerste bewerking me'
t

*praagband,in hetalgemeenbandwaaraan de hand (ébauchage)gevolgddooreentweede
iets gedragen wordt: degenriem,bandelier, metden draaibeitel(tournassage).
zeel,bretel; ook de band waarin een ge- Draaischijfheetook in hetalgemeen elke
kwetsten arm gedragen wordt.
schi
jfwaaropietsdatdraaienmoetofgedraaid
Draal-aar,plantengeslacht,zie Spiranthes. m oet worden, bevestigd w erdt; zoo bv.het

Draaibalans,hetzelfdea1swringbalans. koperendraaischi
jfjederhorlogemakers;ook
Draaiballk, werkbank, bestaande uit een de schi
jfop spoorwegstations enz.,dienende

onderstel m et een horizontale spil. waar- or
n voertuigen om te draaien, van het eene
aan een voorwerp zoodanig bevestizd wordt op het andere spoor over te brengen,enK.

dathet snelkan wordenrondgedraaid,terwijl Draaistroom-motor.electrischemotormet
het dan onder hetdraaien door een scherp omloopende polen,waarbi
jde i
jzerencylinder
werktuig wordt bewerkt.
m et een krans van in de ricllting der aslooDraaiblls of draaibas, stuk licht geschut pende kanalen is voorzien, waardoor koper-

aan boord van schepen, datom een zwaren
tap of een pin draait,zoodat men er in verschillende richtingen mee vuren kan
Draaibruw.stelselvan beweegbarebrugeen
waarbi
j deze kunnen worden afzedraaid.Een
draaibrug beweegtop een vertikale spil;het

draden zi
jn getrokken,en aan deeindvlakken
onderling zi
jn verbonden.
Draaiw inde,een der namen van dewindesoortConvolrttlus'
spylïzfzp,zie Convolvulus.
van den cylinderdoorkoperenplaten ofringen

Draaiziekte. Ziekte der schapen (zelden

achtereinde moet steeds in evenwicht zi
jn bijgeiten en runderen),veroorzaaktdoorden
methetvooreinde;bijsommigedraaibruggen bfaasworm van een bi
j den hond levenden
rust het beweegbaar deel op een rolring. lintworm, Coenurus cerebralis,
. de eieren van
Draaibruggen worden zoowel van hout als dezen lintworm kunnen met de ontlasting

van ij;er gebouwd.
Draaien,in een cirkel bewegen ;ook:van
richting veranderen.Draaiende beweging,zie
Rotatie.

van den hond in het gras en zoodoende in
ontwikkelen zi
j zich totembryo's,diemeestal
te gronde gaan, doch wanneer zi
j bi
j hun

ziekinstrument, met pijpwerk en een blaasbalg,die wanneerhetinstrumentinbeweging
wordt gebracht met luchtwordtgevuld en
een rol doetdraaien;door op de rolaangebrachte pennetjesgaan de ventielen open en
worden de tonen voortgebracht.
Draaiseh%fstoestelingebruikbi
jdeaardewerkfabrikage enwaaropdetoebereidegrondstgfvanporceleinofsteengoedgevormdwordt;
zi
Jbestaatuiteenvertikalei
jzereq as,waarop

blazen uitgroeien,waarinverscheidenekoppen
van aanstaande lintwormen vervat zijn. De
verschijnselen in heteerste stadium komen,
dikwijls overeen met die van hersenontsteking: sufheid, ongewone wildheid, scbrikachtigheid , het afdwalen van de kudde ,
scheefdragenvanhethoofd,krampen,gloeiende
schedel.rood worden dersli
jmvliezen,koorts,
verminderde eetlust; hierop volgteen korte
ti
jd dathetdierweer gezondschi
jnt;echter

de ingewanden van het schaap geraken;hier

praaiklok,maalstroom,wieling.
weg door hetorganismein dehersenen terecht
Draai-orgel, vervoerbaar mechaniek mu- komen zich verder ontwikkelen en hier tot

Draak.
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kan het eerstp stadium o0k welmetden dood bladen zittend9 stengelomvattend, getand,
eindigen; na 2- 6 maanden treedthettweede bloemstel
en dubbelzoo lang alsdehauwtjes,
stadium in; hierbij openbaren zich de ge- hauwtjeskaal,tweejarigeplant,enkelemalen
volgen van de drukking der groeiende blaas hier en daar aangetroFen),D.rerna,devoorop de hersenen zoowelin algemeene stoor- jaarsvroegeli
ng(stengelnietbebladerd,wortelnlssen als loomheid,verdooving,gebrekkigen bladen lancetvormig,kroonbladen wit,tweeeetlust.waggelenllen gang metneerhangenden spleti
g,tweejarigeplant,tamelijkmenigvuldig

kop enz.,alsinmeerdadeli
jkmetdedrukk
-ing op zandige gronden).
in verband staande verschtnselen,a1sdraaien
Drabbe,(L.11,A.)nederl.realistischschri
jmet scheefgehouden kop, neervallen met ver;van zi
jn hand zag hetlicht:Hetdappere
hoogopgerichten kop,enz.Dikwi
jls isaaneen Hollandsclte leger (n0. V1I van ,Bibliotheek
weekere plaats op den schedel te voelen,dat van de Jonge Gids'' 1900, 2de druk 1901),
zich daar een blaasbevindt;drukking opdeze verder:Lerenslol(Amst.1901).
plaats doet de verschijnselen in hevigheid Ilrac,Draak.(RivierinFrankri
jk,nntspringt
toenemen ofbrengtkrampen teweeg.M eestal in het departement Hautes--&lpes, tusschen
eindigt de ziekte met den dood; slechts in hooge bergen,en valtnaeen schilderachtigen
enkele gevallen is genezing dooreen operatie loop boven Qrenoble in de Isère.
mogelijk. Daar de schapen deze ziekte door b raeat'naL.Drakenboom?bloedboom.Planden hond opdoen, en hersenen van aan D tenresl
achtv/dfam .derLillaceeën ;men kent
gestorven schapen,wanneerzi
jden hond tot een 35-talsoorten,alleninheemschin detropen

voedselworden gegeven,bijdezeweernieuwe ensubtrokenbeiderhalfronden:hetzi
jnmeest
lintwormen, derhalve nieuw gevaar voor de
ziekte doen ontstaan,is het van grootbelang
ten eerste de honden zulke hersenen niet te
geven, en verderdeschapen voorhetopnemen
van het broed van den lintworm tebenoeden
door de honden nimmer in den schaapstaltoe

boornachtlge gewassen, met een eenigszins
palmachtig voorkomen; de stam is zeerhobbelig.Een der bekendste soorten is D.Jrccp,
de drakenboom derCanarischeeilanden;deze
soort heeft aan den top een kroon van zwaardvormige bladen;dedikkestam heefteen aantal

te laten en de honden die noodzakelijk bijde rechte,alti
jdgroene,bladerlooze en allen onkudde behooren steeds in het voorlaar een geveer 2 meter lange takken, die zich e1k
wormkuur te doen ondergaan.Lammeren en weer in 3 of4 takken van 1m.l
engtebijeen
éenjarige schapen zi
jn hetmeestvatbaarvoor dikte van een arm splitsen,welkeaan den kop
de D.;bi
j hetrund heeftzi
j geheeldezellde elk een kroon van bladen dragen,waarvan
het eene blad het andere lnet een scheede
verschi
jnselen.
llraak,fabelachtig monster,m eestal voor- omvat; deze bl
aden zi
jn 1-2 centim.breed
gesteldaleeengevleugelde slang methoornen; ûn loopen m et een punt uit,hebben in het
in de de wapenkunde : gevleugeld,vuurspu- midden een rib, en zi
jn aan de kanten duh
wend gedierte meteenzwi
jnskop,gekronkeld, en scherp ; het hout van den stam is vast,
geleidelijk- in een dunnen staartovergaand de schors is ruw,vol scheuren en barsten ;
lichaam,scherpeklauwen,krolnme slagtanden, de takken zi
jn week en bevatten een groote
vurige oogen enz. 0ok :tooneelstuk waarin hoeveelheid sap ; de vrucht is een gele bes,
karakters en gebeurtenissen onmogeli
jk of ter grootte van een kers,zuurvan smaak. Uit
zeer overdreven wordenvoorgesteld.0ok ge- de scheuren in den stam treedt een gocht
naar buiten datin de lucht tOt een hars)een
westelijke uitdrukking voor vliegen.
Draak, naam der soorten van het hage- soort drakenbloed,indroogt. W ereldberoem d
disgeslacht Draco, van de groep der Boomiguanen ;zie lguaan.
Ilraak, sterrenbeeld aan den noordel
i
jken
hemel,tusschen Grooten en Kleinen Beer.

Ilraak. (orde van den) Anamsche orde,
gesticht in 1886,door Frankri
jk bi
j dekreet
van 10 Mei 1896 overgenomen. bevat vijf

klassen : grootkruis, groot-olflcier,kommandeur,offlcier en ridder;wordt verleend zoow elaan militairen als aan burgers;vol
gens
e0n dekreet van 1 M ei 1900 moethetinslgne
(van zilver V0Or de ridders,van goud voor
de hoogere klassen) worden ge
drr
age
ove
7/n
11a
dan
een lint met het middendeel
er
breedte groen en aan weerskanten een baan
Oranle (2/1
1 d0r breedte).ln China werd in
1863 00n 1orde van den draak en Vall Verdienste''en in 1881 een ,,orde van den dubbelen draak''ingesteld.
D raba L.Vroegeling.Plantengeslacht van
de famil:
le der Cruci
feren; de soorten zi
jn
kleine kruiden m et rechtopstaanden stengel
en een roset van wortelbladen;in Nederland
kom en voor D. muralis,de muurvroegeling

was de D. #rtxcp bi
j Orotava op Tenerifa,
een reus uit het pl
antenri
jk,wiensouderdom

op 6000 jaren geschatwerd:zi
jn stam had
in 1799 een omtrek van 13 bi
j een hoogte
van 24 m.;2Jan.1868werdhijdooreenstorm
geveld Andere soorten v/h gesl.D.zi
jn gezochte sierplanten,alsD.'
ldz?&rtzczf/ï/hrtzJACQ.
(van Java), D.Goldieana HoRT.,metzilverwit gemarm erde bladen, uit tropisch W estAfrika;D .zzlcfrgïsaf. LAM.,van M adagaskar,
m et bruingerande bladen, D . tzhprétf LIxK.,
een afrik.soort,enz.

Draellmann. (Holger Henrick Herholdt)

Deensch dichter en novellist,geb.9oct.1846
te Kopenhagen, wi
jdde zich eerst aan de
schilderkunst, vervolgens aan de literatuur,
en verwierf zi
ch eede
nr
eerresal
teisp
ti
ls
ac
ahe
ts on
scde
hor
olde
in
vertegenwoordigers

Denemarken; hi
j bezocht de meeste hoofdsteden van Europa en vestigde zich in 1885
metterwooninzi
jngeboorteplaats;kortdaarop
brak hi
j metBrandes en diens richting,om
een meer nationale te volgen; zijn stofis
lneestal ontleend aan het zeem ans- en vis(kroonbladen wit,stengelbebladerd,w-ortel- schersleven, ook schildert hi
j gaarne de
bladen spatelvormig en kortgesteeld,stengei- zeden van den kleinen) stillen 'burgerman ;

braellme.

2214 -

Dra-el-xlzan.

ten beperkte. De gestrengheid zi
jner verordeningen is reeds in de oudheid tot een
spreekwoord geworden (de wet van Draco is
lnet bloed geschreven, zeide de redenaar
Demades) en reeds Vroeg vindtmen de uitdrukking drakonisch voor hard, streng,gebezigd,doch,ook volgens de gebrekkige tot
verschenen onderden schuilnaam Svend Tröst, ons gekomen berichten overdezewetten,m oet
en voorts de verhalendegedichten:Prinsessen veel in dit opzicht vooroverdreven gehouden

zi
jn schetsen gaan zelden boven het schetsm ai
igeen vertoonen aldevoor-ennadeelen
van nlmprovisaties. Onder zijn dichtwerken
munten uit de bundels lyrische poëzie:D igte
(1872), Dœmpede Melodier (1875), Sange red
Haret (1877), Ranker pg Roser (1879),Gamle
Guder pg nye (1881),Unge Tzo:r (1892)allen

p# detkalrekongerige (1y78),osten Jpz'f0lp.
g
resten f0r maane (1880),Slmandsthrtœllitt
gerne
enVlluttdSmed(1894).Vanzi
jnnovellenzi
jnte
noemen: Ungt blod (1876), En p'
dl
:rkpm.
p/éf
(1876),Tannhtiuser (1877),Derorrefragrtrzl:oz
(1877),datin 2 jaren 6 oplagen beleefda,en
devoortreielijke vertellingen: Paa SpA/ltfzl#.
:
frp pg lo1
)e (1878),LarsA'kzf,
s:(1870,,Reisebilleder (1882); voorts de rolnans Troldtlj.
FolkesageiNutidslir (1889-90),Tarris(1891),
Vandenes Datter (1881),MedAzlbrede.
p:n.
s:/
(1887), Forskrevet (1890);zi
jn Strandnorellen:
werden in vele anderetalen overgebracllt.Op
hetgebiedvanhetdramaleverdehi
jdetooneelstukken:PuppepgSommerfugl(1882),Strandby
Fp//
c (1883), Bœbifaeius Skœret(1893),BrarKarl (1897), en de sprookjes-bli
jspelen ,:Er
was eens'' (1886)en ,,Daizend-en-ée
kn-nacht''
(1891);nieuwerewerkenvanD.zi
jnderomans
Den kelligeild(1899),GrerindeCpdc/p.
gFrederik
August den staerke (1900),Dœdal'
us(t900),en
de tooneelstukken G'
ulveen (1899),Hallfred
Vandraadeskjald (1900).
braehm e, oudgrieksche zilvermunt van
verschillendewaarde,deeenheid dergrieksche
zilvermunten ; sinds 1833 ook de eenheid van
het tegenwoordige grieksche muntstelsel;D.

worden. Zi
jn op moord betrekkinghebbende

wetten bleven onder Solon bestaan.
Draco's wetgering Vele sporen leiden tot
het vermoeden, dat de oude aristocratische
geLoorteband der stamm en, phratriën en geslachten, die de staatseenheid in Attica om-

strengelde en bijeenhield, dââr al vroeg is
losgemaakt. De ontbinding dezer strenge
onderlinge betrek.king, die nog niet door
nieuwe staatsvormen vervangen was)gafaanleiding tot regeeringlooze woelingen en in-

wendige twisten,hetgeen noodzakelijk onzekerheid van eigendom en persoon tengevolge
m oest hebben. De eerste krachtige poging
om dezen ongeregelden toestand op teheffen

is de wetgeving van Draco. Bij gebrek aan

nauwkeurige berichten valt van deze wetgeving niet veelm eer te zeggen,dan dat de
wetten het heerschende kwaad door overdreven gestrengheid zochten te genezen.Een

nieuwe staatsregeling schijnt doorDraconiet
bedoeld te zi
jn,zooalsAristoteles uitdrukli
jk
meldt, die de eigenaardigheid der draconische instellingen,die aan een reedsbestaand
staatsbestuur gegeven zouden worden,slechts
vindt in de hardheid der bepalingen. De

strekking zijner wetten isalzoowaarschi
jnli
jk
100lepta(enkelvoudlepton);sindsGrieken- geen andere geweest dan eenepoging om het
land zich bijde z.g.lati
jnschemuntconventie verval der oud-aristocratische betrekkingen
=

aansloot (1868),heeft een D.een evengroote door het aanwenden van uiterste middelen
waarde als een frank, en staat een lepton
.
gelijk met een centimeho
Draehten.Dorp en ofdplaatsderfriesche
gem eente Smallingerland,aan de Drachtster-

vaart (in 1641 door de venen gegraven),aan
de tramlijnen Drachten-loure- sneek en

Dokkum- Drachten; het fraaie gemeentehuis
van Sm allingerlandhier werdin 1830 voltooid;

klaan)
sseeen verouderde en in verval
tegen te ga
geraakte
met geweld op de been
te houden. Of eene organische inrichting,
zooals die der naucrariën , waarvan het
doel w ellicht i
nsgelijks was om het verval der oude betrekkingen door het aanw enden van nieuw e middelen te voorkomen,van
Draco afkomstig is, m oet in 't midden gelaten worden. Daarentegen wordt vermeld,

D.heeft met het dorp Drachtster-compagnie
ongeveer 6000 inw.; de bevolking isten deele dat bij hetgerechtshof der Epheten zou inwerkzaam in de venen in den omtrek,overi- gestelé hebben. Overigens werd het doel
gens in de klein-industrieen in den landbouw. van den wetgever zoo weinig door dedracoDraek. (Auguste Poitevin, meer Lekend nische wetgeving bereikt, dat zoow el door

onder zijn pseudoniem Maurice)Fransch letterklzndige,journalist,kritikus,geb.enoverl.
te Pari
js,1834- 97.zoon vandentaalkundige
Poitevin ; schreef rom ans: M adame Lise
: du grcrll monde (1884),
(1879), Le8 ??coktsï/.
I'dzzlpvr dans la mort(1893)enz.
,tooneelstukken:la San-Flliee(1881),lesfv/Ftïzl.
sdeParis
(naar zi
jn geli
jknamige romans).

den strijd derplaatsli
jkepartijen,depedieeërs,
paraliërs en diacriërs,alsdoorden cylonischen
opstand,de staatop den randvanzi
jnonder-

gang gebracht werd en slechts door een geheel anderen weg in te slaan kon gered
worden.
bracontiue. (Bl
ossius Aemilius)Christeli
jk
dichter en rechtsgeleerde der 5de eeuw,
D raeo,zie lguaan.
leefde te Carthago,schreefeen negentalkleine
Draeo.Ecrstewetgeverder Atheners,werd heldendichten,meest over oud-mythologische
in 624 v. Chr. archont, was echter niet in onderwerpen (Hylas, Schaking van Helena),
staat om de ontevredenheid van het volk te benevens een elegie, getiteld:Satisfactio ad
stillen, daar de bestaande regeeringsvorm Gz
fsf/lazzlzfstf'
lfzzlregem (480).
zoo goed als onveranderd bleef,en hi
j veel- Draeut. Stadje in Middlessex county v/d
n.
a
me
r
i
k.
s
t
aat Massachusetts, 2000 inw .
eer slechts oude hérkomsten en gewoonten
door wetlijke bepalingen bekrachtigde,en de Dra-el-x izan.Gemeentein Algerië,Grootwillekeur der in Oud-Hellas gebruikeli
jke Kabylië,35 km .van Tizi-ouzou, 44000 inw.;
bloedwraak door de gerechtshovenderEphe- marmergroevenyOli
jfolie.

praga.
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Draga Lungewitza,weduweM aschin,vrouw deel aan den Pruisisch-oostenr.oorlog,kreeg
van koning Alexander1van Servië,geb.1867, in 1877 het bevel over de russische voorhoede, werd na den oorlog directeur der
kri
jgsakademie te Petersburg,in 1889 generaal der infanterir,in 1898 gouverneur-gene'

%

#'
k

raalvan Kiew ;hljgeldtalsdebestetaktikus
van hetrussischeleger;hi
jschreefeenaantal
krijgskundige werken;zoowelin hetrussisch
a1s fransch; van deze laatste zàjn de voornaamste:M anuelpp'
l
fr la prlparation de8frpvpe8 t
z'
lfcombat(1885- 1889);Memtntotf.
l
fsoldat
(1889); Prinasesessentielspour la conduite de
/:: guerre (1889); Disak
pline et dz
lfôprtfïscfïps
(1894);leSoldatJrczlçtp'
: (1897);la Guerre e8t
un malinlritable(1897);Jeantted'Arc (1899);
l'ArtderaincreSplfrtvp/-(1899).
Dragollder.(fr:dragon,naarlnenwi1raar
den draak, vroeger in hetvaandelgevoerd)
iemand die totde lichte ruiteri
j behoort,en
.
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DRAGA)KONINGIN VAN SERVIZ.
was eerst hofdame van Nathalie, huwde

Aug.1900 met genoem den koning.

ook is uitgerust om te voet te vechten;in
het nederl.leger is deze benaming nietmeer

gebruikeli
jk.
Dragonetti.(Domenico)ltal.contra-bassist)
geb. 7 April 1763 te Venetië,leerling van
Bernini (contra-bassist aan de Marcuskerk),
in 1782 diens opvolger, ging in 1794 naar
Londen, en overleed hier 16 April1846;hi
j
schreefvoor zi
jn instrumentsonaten en concerten,en lietvoorts eene ràjke verzameling
oudebpera-partiturenna,diehijaanhetBritsch

Dragasani.Dorp aan den wegvanCrajova Museum vermaakte.
naar Rimnicu,in Klein-W alachi
je,op eenbe- Dragoni. Dorg in de ital prov.Caserta.
langri
jk strategisch punt;hierwerden,nahet 2200 inw.; in de omgeving m arm ergroeven.
uitbreken der grieksche revolutie,op 19Juni
D ragonnade, dragonde of soldatengeweld,
1821 omstreeks 6500 pandoeren en walachi
j- uitvoering van een regeeringsm aatregel door
rischeruiters,benevens500hierolochieten door mi
litairen (eigenlijk door inkwartiering van
8000 turken volkom en verslagen.
militairen, het eers: onder Lodewijk van
Drage.Rechterzijrivier van de Netze,ont- Frankrijk door ministerLouvoistoegepastop
springt in het pruisisch regeeringsdistrict de protestanten,en welvoornamel
ijk in PoiKöslin, 8 km .z.z.o.van Polzin,en mondtuit tou en Limousin).
bi
j het station Kreuz,naeenloopvan165km. Draguignan.1?Arrondissement v.h.fran-

Draghi.(Antonio)ltal.komponist,geb.en sche departement Var,27271/2 km.2groot,is
overl.teFerrara,1642- 1700,maakte25jaar verdeeld in de11kantonsAups,Callas,Comps,
deeluit van de W eener hofkapel;de hof- Draguignan (5 gem.,15,250 '
1nw.
),Fayence,
bibliotheek te W eenen bezit 81 voltooide Fréjus, Grimaud, Lorgues, Le Luc, Saint-

opera's (in handschrift) van llem,en onge- Tropez en Salernes,m et tezam en 62gem eenveereven zoovelekleinetooneelmuziekwerken. ten,79,250 inw.2)Hoofdpl.v.h.dept.Var
Dragom anow (Michael
) Russisch schri
j- en van het arrond. en het kanton D.,864
js,aandeNartuby,enaandenvoet
ver,geb.1846)Sept.1841 te Hadjatsjin het km.vanPari
gouvernement Poltowa, nam reeds als stu- v/d 608 m. hoogen Malmont, 9960 inw.;
dent aan de z.g.ukrainsche beweging deel, rechtbank van aanleg, assizenhot col
lège,
werd in 1870 hoogleeraar in de geschiedenis bibliotheek, museum ; industrie, handel in

te Kiew, echterin 1876 wegens zi
jn kritiek graan en wi
jn.
Dragut. Bei Van Triqolis 0n berucht Zeeop hetrussisch onderwi
jswezen afgezet,ging

daarop naar Genève, en aanvaardde in 1888 roover, geb.in een dorpln Klein-Azië,diende
een professoraat in de geschiedenis te So:a, onder Cheir-eddin van Algerië/ maakte sinds
Bulgari
je;zi
jn geschriften zi
jn meestvange- 1546 de kusten Van Zuid-ltalië onveilig,ontschiedk. en politieken aard ; de voorn.zl
gn: rukte in 1551 Tripolis aan de M altesers en
les Tttrcs:zfe'
rieurs etïzlftf
rïpzfz'
g(1876),la.
.
Pp- werd daarop door den sultan tot bei van dit
lognezzlp.
scpwïf: (1881),le Tyrannicide:'lR'
ttsuie gebied benoemd;in 1553 landde hij ol
n Cor-

(1881),alle drie in de franschetaal,verderin sica,nam Bastia,hielp later Soliman l teyen
het russisch : De pps
.f-pvrpyl:6dc/l: rolkevten de Malta,en viel23 Juli1565 bi
jdebestormlng
propaganda '
d
ltxzl ket ypcït
x/isme en de rolkstaal van het fort Sint.
Elmo.
(1880);hijpubliceerde ook interressante stu- Draineering of drainage,van hetengelsch
diën over de populaire literatuur der Klein- fp draln,uitlekken.Bouw- of weiland vanhet
overtollige waterontlasten doorhetaanleggen
Russen.Hi
j stierfin Juni1895 te So:a.
Dragomirow .(Michaellwanowitsch)Rus- van afvoerkanalen.
sisch generaal,geb.1830,bezochtde krijgs- D rainie. Gemeente in het schotsche graaf-

akademie te Petersburg, werd professor in schap Elgin?aan de golfvan M oray,3300 inw.
de taktiek, nam in 1866 a1s militair-attaché
llrake.(Francis)Engelsch zeevaarder,geb.

brake.

-- 2212 --

1545 te Tavistock in Devenshire,zoonvaneen

matroos;nadathijeen reisnaar de kustvan
Guinea gedaan had,voer hijnaarW est-lndië,
waar zi
ln schip doordeSpanjaardeninbeslag
werd genomen; in 1567 kreeg hijhet bevel
over het schip Judith;dat hijin den oorlog
tegen de Spanjaarden in Mexico verloor;in
deJaren 1570- 72 deed hij een drietalreizen

Drakengebergte.

nemingen terzee)tegendespanjaarden,stierf
hi
j 5 Jan. 1596 (27 Dec.1595 oude sti
jl)in
Engeland. Volgens velen bracht D.het eerst
den aardappel naar Europa over; op dezen
grond werd in 1853 te O:enburg in Baden

een standbeeld voor hem opgericht;zi
jn gedenkteeken te Plymouth werd 14 Febr.1884
onthuld.

naar W est-lndië,verwoestte hier een aantal
Brake. (Friedrich) Daitsch beeldhouwer,
vestingen en havenplaatsen en nam een aantal geb.23 Juni 1805 in Pyrmont, overl.6 April

ri
jkbeladen spaansche schepen,enwaagdehet 1882 te Berlijn; religieuze beelden,portretnu koningin Elizabeth een planvoorte leggen bustes, standbeelden, genrewerken,herinneom doorstraatM agalhâesin den Stillen oceaan ringsmonumenten

lrake.(SamuelQardner)Amerik.schri
jver,
doorte dringen,en hierde Spanjaarden aan gel
te gri
jpen; hijkreeg inderdaad de middelen b.4 Oct.1798 te Pittsburg) opendein 1828
om voorditéoeleen vloot van vijfschepen den eersten antiquarischen boekhandel op
uitte rusten;hiermede verliethijeinde1577 amerikaanschen Lodem , richtte in 1847 de
de haven van Plymouth,bereikte Op 20 Aug. New England HistoricGenealogicalSociety op,
1578 straat Magalhâes en 6 Sept.den Stillen en maakte zich zeerverdiensteli
jk doorhet
herdrukkenvangeschiedwerken;
oceaan,en kreeg na tegenspoedenvan allerlei Lezorgen van.
aard op 20 Nov.het eiland M ocha ten n.n w hi
j overl.14 Juni1875;onder de werkendie
van Valdivia,vöör Chili,inzicht;nahierzi
jn van zijn eigen hand verschenen zijn devoorvloot te llebben verzameld zette hi
jnu zi
jn naamste:Biograplty and Aïdfpry p/'thefzltïïlgl:
tocht noordwaarts voort,iedere gelegenheid
te baat nem ende om spaansche schepen te
nemen, landingen te doen enz.;daarop bevoer

hijde kusten van Noord-Amerika,totaanden
44O N.B.,in de hoop hier een doorvaartnaar
den Altl. oceaan te zullen vinden ;in deze

hoop teleurgesteld zag hijzich doordekoude
gedwongen tot aan 38O N.B.terug te gaan ;
hij gaf het door hem bevaren deelder n.-

am erik. kust den naam van Nieuw-Albion,;
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spreid,die aan dien van styrax doetdenken)en
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pf Nbrth ul.z?z:rïctz (Bost. 1832)) 0ld Indian
ckronicle (1836))Indian captirities prlifeintlte
lf
'
gïglctzvl(1839),Tragedieso/'tlteulilderness(184t)
Lifepf Black fft
zv?/
c (1855))Life pf Tekennselt
(1855),History (Ioî# anthuitiespfBoston(1855))
a1
.brief z?îp/zlpïr p/-Sir yalter Raleiglt(1862),
TltetritcltcraftA/lfdïpzlin New England(1866),
Annals p/-Iritcltcraftin .
N?'
l
fgEngland:Albany
t1
I
n8
di
69
an
), ./1 particular ltistory pf tkeFr:zlc/land
fzpffr (
1870).
llrakellbloed.(Draeonisdtzsgzfk
r
.
sresina) Een
brooze,tusschen de vi
ngers wri
jfbare,bloedroode harssoort)welkegeurnoch slnaak heeft?
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FltAxcls DnAus.

29 Sept. 1579 zette hi
j koersnaar de Molukken, en bereikte 4Nov Ternate:na 9Jan.
1b80 bij Celebes ternauwernood een schipbreuk te zi
jn ontkomen, deed hi
j Java en

in alcohol,benzine enin vluchtlge vetteoliën,
aan welke vloeistoien het daneen bloedroode
kleur mededeelt';het smelttusschen 80- 1200
C.De handel verstaat onder D.tegenwoordig
pitsluitend de hars van depalmsoortCalamus

draco; het komt bi
j dezen palm in vaste
massa's aan de vruchten voor. Voorheen
ofhcineel wordt het thans nog slechts als

kleurselvoorschri
jnwerkers-politoergebruikt.
Ook andere harsen, als die van D racaena

#rlcp en Croton draco, worden wel D. geheeten.

Brakenborgeh.(Arnold)Nederl.philoloog,
geb.1 Jan.1684 te Utrecht, studeerde hier
en te Leiden) w erd in 1716 hoogleeraar in
geschiedenis en welsprekendheid te Utrecht,

en overl.16 Jan.1748;zi
jn bewerkingenvan
Silius ltalicus tutr. 1717) en Livius (7 dln.
Amst. 1738-46, Stuttgart1820- 28 15 dln.)

hebben nog heden waarde.
Kaap de Goede Hoop aan, en was 5 Nov.
Drakellgebergte of Kathlanbabergen. Ge1580 weder te Plymouth,als de tweede die bergte in Zuid-Afrika, in het oostel
i
jk deel
een reis om de wereld gedaan had.D.kreeg der Kaapkolonie,vangt aan als voortzetting
nu het bevel over een vloot van 23 schepen, der Stroombergen, onder 31O Z.B.,vormtin
waarmee hi
j 15 Sept.1585 uitliep en zi
jnbe- n.n.o.-richting de grensmuurtusschen Basuto-

jds en Kafraria en Natalanderdri
jfvan zeeschuimer hervatte;1592-93had land eenerzi
jds,bereiktnabi
jhetpuntwaardegrenzenvan
hij voor Plymouth zitting in hetparlement; zi
na nog een reeks minder succesvolle onder- Basutoland,Natalenoranje-vri
jstaat(oranje-

Dram a.

2217 --

Dranzaturgle.

rivier-kolonie)saamkomenzi
jnhoogstetoppen: vleesch en bloed zi
jn geworden; en hetzal
M ont-aux-sources (3651 m.),en zet zich a1s des te dichterli
jkerzi
ja naarmate in de pereen laag ketengebergte (boogste punthierde sonen, die dell onderlingen stri
jd bestaan,
Melanieberg) 2200 1n.) tot aan de grenzen een krachtiger individualismetotuiting komt.
van Transvaal(Transvaal-kolonie) voort,om Als kunstwerk moet daarom hetdrarnasteeds
van hier uit onder de namen Rand-,Steen- naar zinnel
ijke illusie streven.0m dezereden
kamp- en Zoutpansbergen in de dalvlakte
van de rivier Limpopo te verloopen. Van
Natal gaan wegen van Ladysmittt door de

stelden fransche theoretici voorheen als
hoogste wet den kanon derz.
g.drieeenheden

saam : eenheid van handeling,van ti
jd (beVan Reenens-pas (1640 m.) naar Harrysmith perking der handeling over dea duurvaa eea

in den Oranje-vrijstaat en overLangs-Nek etmaalof hoogstens driedagen)en van plaats.
(1260 m.)naar Transvaal.

llram a)gr.handeling, de voorstelling van
een handeling ;in het blzonder naam vazleen
tooneelstuk w aarin het komische methettragische is vereenigd; lyrisch drama: opera,
tooneelstuk op m uziek,ook drama met zang.
Het woord drama beteekentin zi
jn etymologischen zin:de mise en scène van een handeling ;hetdramaomvatderhalvehettreurspel

Van deze eischen echter wordt niets inAristoteles' PoetiekJ waarop de saam stellers van
genoemden kanon zich beriepen, gevonden,
en evenmin in de Leste voortbrengselen der
dramatische kunst; alleen eenheid der dra-

matische idee iseenbepaaldvereischte!waar
deze nietvoorhandenis;blijftmenopeplschen
bodem . De middeteeuwsche mysterlën en de
Cltronicled histories van het oad-engelsche

enhetbli
jspel,diebeidenopeenzoodanigemlse tooneel zi
jn voorbeelden van zulke onri
jpe

en scène neerkomen ; intusschen bezigt men beginselen eener wordende dramatiek. Uit
het woord meest voor een stuk, waarln ele- de v
esthetische
na
te
uur van het drama e
jde
nd
innen
van
menten van beide genoem de kunstvormen de oortschri
afwikkeling volgtbn
de
n
s
c
e
ni
s
c
he
n
L
ouw
d
e
o
nde
r
s
ch
e
i
di
ng
van
dooreengemengd zi
jn - voorelktooneelwerk
dat het midden houdt tusschen een treur-en expositie!peripetie enkatastrophe,waarm ede
een bli
jspel;ln ruimeren zin ishetdrama een deindeellngindrieofvi
jfbedri
jvensaamhangt.

dichtingsvorm waarbijvolgens zekere esthe-

Op het begrip vaneendramatischen(ineen

tisclle wetten gebeurtenissen uit hetverleden reeks handel
ingen te aanschouwen gegeven)
als tegenwoordige handelingen worden voor- kamp tusschen twee tegenstellingen met een
gesteld.
eindelijke ontknooping daarvan,berusten in
Het drama treedt bij alle volken steeds hoofdzaak de voornaamste vormen der dra-

matischekunst(kunstvollevenenhandeling);
de vormen zi
jn hettreurspel(tragedie),het
bli
jspel(komedie)en hettooéeelspelofdrama
in engeren zin (zie deze onderwerpen). llet
voelswereld der lyrische poëzie;methetepos onderscheid ontspringt uitdeverscheidenheid
heelt het gemeen, dat het een reeks van der oogmerken,die de stri
jdende individuen

eerst dan te voorschi
jn,wanneer reeds heldendicltt en lyriek totvolleontwikkelingzi
jn
gekomen;in zi
jn wezen verbindthet'tuiterll
jk vertoon der epische metdeinnerli
jkege-

handelingen daarstelt; het drama verhaalt
deze handelingen echter niet a1s in den verleden tild,maarontvouwtze vooronze oogen ;
de betrokken personen worden handelend ten
tooneele gevoerd, en zetten @
1ll dialoog en
monoloog de beweeggronden van hun doen

beoogen. De held van het treurspel is een
karakter van ernstig en waar gehalte,dat

en laten uiteen. Epische poëzie onderscheidt
zich van dram atische poëzie alsondervinding
vandaden,alshetgebeurdevanhetgebeurende;
zoo vertegenwoordigt het epos dewereld der
loutere, reeds voltooide en als afgesloten
handeling, het dram a de wereld der tegen-

dri
jfveren wordt gedreven; het tooneelspet

een doel, hetwelk hi
j alsgoed verstaat,najaagt, doch door ztjn omgeving nietwordt
begrepen;hetbli
jspelheeftdaarentegen een
held,die door zelfzuchtige,slechte of dwaze

voert ernstige conflicten tot een verzoenend,
bevredigend einde.
Drama. Hoofdstad Van het sandsjak D.
(113.000 inw.)in hetturkschevilajetSaloniki,
Macedonië,ten o.van Ceres,7500inw.;katoen-

woordige,uitdekarakter-eigendolnmeli
jkheid en tabaksbouw,katoenspinneri
j en handelin
ontspringende handeling die het werk van tabak.D.beslaatdeplaatsv/houdeDrabeskos.
den wi1is,en bi
jhaaropdetoekomstgericht Drankatiek, gr., dramatische, handelende
streven eenig vast doel in het oog heeft. poëzie;ook leer van het drama;dramatikus:
Hierop berusten alle wetten?die het drama dramaschri
jver; dramatisclt. op het drama
beheerschen. Het dramatische handelen is betrekking hebbende,volleven en beweging,
nietbe
be
rn
kt vtaont een on
oorrd nastreven hartstochtel
repe
ike
ofges
ant
de
i
jk, bewogen; dramatiseeren.tot
0n
doel, maar een drama verwerken.
steeds moet een stri
jd tusschen twee tegen- d lram aturg, gr., in engeren zin degeen
stellingen voorhanden zijn,die totinnerli
jke ie aan een schouwburg verbonden is om de
en aitwendige coniicten en daardoor tot
ongedachteontknoopingenleidt.Dedralnatische
handeling is te dieper naarm ate de tegenstellingen feller tegenover elkaarstaan.Vandaar de groote ethische beteekenis van het

ingezonden stukken te lezen en te beoordeelen,wi
jzigingen,inlasschingen,bekortingen
voor te slaan,enz. In ruimeren zin de ver-

m eerdeuitingvan hetlevelldanabstracterede-

Dramaturgieygr.?detNeoriederdramatische

vaardiger van theoretische werken over het
drama en de dramatischeuitbeelding(dramàdrama,datmenwe1dedialectiekderzedeli
jke turgie);ook tooneelkritikus,voorateen zoowereldbeschouwing heeftgenoemd.Hetdrama danige,die zi
jn beoordeelingen verzameld in
behoorttothetgeb'
zedderpoëzieenm oetdaarom het licht heeft gegeven.

neering zi
jn;hetmoetzichoveralbelichamen, poëzie;daardezemetdekunstderdramatische

Dram burg.
.

2218 -

Drayton.

'*

voorstelling nauw samenhangt,bezigtmen het ulhlck produce theorganization p/'.
p/czlf:(1844),
woordD.ookvoortheoriedertooneelspeelkunst. F6r/-:pp: on chemistry (1846),NaturalphiloDe oudste D.,in den zin van theorie vanhet dp.p/
ly (1847) H'
uman .p/lpyzp/pgy, staticaland
drama, in Aristoteles'Poetiek; verder zi
jn dynamical (1856) History p/'tlte intellectieal
alle esthetische en literatuur-historischeleer- devel
opmentp/'Europe(1862),en Historyp/'the
boeken en monographiën die over hetdrama cpsFcfbetween religilm t
zstsseienee(1875).
handelen,dramaturgiën.W anneer m en ohder
Draper. (Henry) Amerik.natuurvorscher,
D.tevens theorie der tooneelspeelkunst ver- geb.7 Maart 1837 in den staatVirginië,zoon
staat,zoo is Lessing's werk de oudste D.
van den vorige, overl.20 Nov. 1882,vooral
Dramburg.1)Kreitsinhetpruisischregee- bekend op het gebied derastronomischepho-

ringsdistrictKöslin 11711/2km2.groot)36.000 tographie;hàiconstrueerdedengrootentelesinw.,3 steden,52landgemeenten.2)D ,hoofd- coop te Hastings aan de Hudsonrivier.
plaats v/d kreitsD.,aan de Drage,5900inw. Draperie,decoratie van vri
jafhangendeol
llram m a per m usiea, ital. uitdrukking geplooide stofen.
voor opera.
Drapeyron. (Ludovic) Fransch geschiedDralnmen. Zeestad in het noorweegsche vorscher en geograaf,geb.26 Febr.1839 te
ambt Buskerud, in een schoone omgeving Li
moges,leeraar te Besançon,laterteParijs,
aan het noordeinde van den Drammensfjord, schreef: L'emyereur ff/rtfcfï'
l
/.
g et l'empire byeen westelijken arm vande Christianiafjord, zantin tpg Vlle sièele(1869),Séparation de la
aan de m onding van de korte doch w ater- France et de l'A llemagne cffz IX e et Xe8?')c/:,
:
rijke Drammenself, en aan de spoorliin D.- (1870),L'aristocratierpz3
zt
zïzl: etleCt
lglcd'
,
/:(anoRandsfjord (89km.)enChristiania-D.(5àkm.), niem, 1870), organisation de l'Austrasie et la
zetel van den ambtman van Buskerud. D. crt
Wfl
'ps de l'Allemagne (1869),Essai dzlr le
bestaat uit de drie door grachten van elkan- ctp-lcflr:delaluttedel'AquitaineetdeJ'vlzfdfrtuf:
der gescheiden en door bruggen onderling sous l
esMérovingiens etles ct
zrpnr
zwï:p,
:(1878),
.
verbonden steden Bragernxs,Ström sö en Tan- benevens vele verhandelingen voor de Revue
gen,en teldein 1900:23091inw.Na de groote de#Jp#m .p/lï:.
branden van 1866 en 1870 ishetgrootstedeel
Drapiu.@ Gemeente in de ital.prov.Catan3000 InW .
van D. nieuw opgebollwd;bierbrouwerijen, zar
Do,
Geslacht'van spinnenv/d
raeetls W ALCK.
tabaks-industrie, looieri
jen, scheepswerven,
ha
kan
to
den
lsv
pe
in
rk
nee
ri
r
jenme
, tweveri
jen, i
jzergieteri
jen, familie der Tubitelae.
Nederland en Engeland
Drastieeh?gr.,sterk,krachtig werkend.
Drau,Drave.Een der grootste nevenrivie(vooraluitvoer van hout) en methet overig
Noorwegen;regelmatigestoomvaartverbinding ren van den Donau,ontqpringt op de Toblamet Christiania.
cher Heide in Tyrol,1228m .boven zeeniveau,
Dran.Rechterrivier van de Drau,in zuide- met twee hoofdbronnen,en vormt naast het
li
#
jk Stiermarken; ontspringt in het Bacher- Rhônedal het langste der Alpendalen (334
gebergte,mondt uit beneden Pettau.
km.);bijlnnichen neerntzi
jrechtsdeSextenDraner.(Jules Renard,gezegd)Teekenaar bach op, bereikt door de engte dervoorheen
en karikaturist,geb.1833 te Luik in België, bevesti
gde Lienzer kluis de dalwijdte van
vestigde zich in 1861 tePari
js,teekendevoor Lienz, vereenigt zich hier m et de lsel,en

ongeveer alle geïllustreerde fransche ti
jdschl'
iften, (Charivari, l'Eclips, l'Illustration,
Viemilitaire)envolgdeGrèvinopaan,
:l'A1manach des Parissienes''.
D ranesville. Dorp in Fairfax county v/d

betreedtbi
jOber-Drauburg (620m.bovenzeeniveau),Karintië;tothier een onbeduidende
rivier,doorlooptzi
jnu,vanlinks(Mö1l,Lieser,
Gurk,Lavant)en rechts (de Gail)versterkt,
een open heuvelland,komtbijUnter-Drauburg
n..amerik. staat Virginia ; eerste overwin- in Stiermarken, loopttusscken den Possrug
ten n.en het Bachergebergte ten z.totMarning der noordelijken,20 Dec.1861.
D rank, vloeistof die gedronken wordt om burg, vervolgens,links de Pösnitz en rechts
den dorst te lesschen ; gebrand water, zie de M issling en de Dran opnemende, door

Sterke dranken;D.ofdrankje,geneesmiddel zuideljk Stiermarken, vormt dan de grens
dat in vloeibaren staat wordt ingenomen.
tusschen Hongarije, Kroatië en Slawonië,

Dransfeld Stad in den kreits Mûnden v/h stroomt met langzamen,bochtigen loop door
een moerassige vlakte neemtbiiAlt-luegrâd
haargrootste toevoerrivier,de i38km.lange
Mur,op,en valt alseen waterri
jkerivier bij
Almasbeneden Esseg in denDonau;haarlengte
Drap., bi
j natuutwetenschappeli
jke namen bedraagt 749 km .; de afstand van de bronafkorting voor den franschen conchylioloog nen totde monding 532 km.;btiEsseg iszi
j
Jacques Philippe Raymond Draparnaud,geb. 320 meter breed en 6 meterdiep;zi
jwordt
3 Juni 1772 te M ontpellier, overl. aldaar bij Villach, 620 km.strool
nopwaarts,en bij
1 Febr.1805 a1shoogleeraarindenatuurlijke Bârcs, op 152 km. van haar monding,voor
historie; hi
j schreef: Histoire naturelle des stoombooten bevaarbaar.
Draw ing-room ,eng.,ontvangkamer,salon.
Ap,
p/llfygèlé:de la France (Parijs 1805).
Draper.(John.W illiam)imerik.scheikun- Drausensee, meer op de grens der pruis.
pruis. regeeringsdistrist Hildesheim, 15 km
Z.W . van Qöttingen, 1400 inw.;in denabi
jheid
een nog in goeden staat verkeerende oudgermaansche verschansing,de Hunenburg.

dige en physioloog,geb.5 M ei 1811,hoog- prov. Oost- en W est-pruisen, ten z.o.van
leeraar in descheikundeaan Hampden Sydney El
bing,10 km.lang,4 km.breed,overbli
jfsel
College (Virginië) en te New-York,overl.4 van een groot meerbekken.

Jan.1882;onderzi
jnomstreeks200geschriften
Drayton.(Michael)Engelsch dichter,geb.
zijn de voornaamste: Treatise pzl tlteforees 1563 te Hartshill in W arwich, overl.1631,

DraAton-in-llales.
-..
0-x

m
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u.u
.

werd in W estminster-abdi
j bi
jgezet;hoofd- de grootte van het leed waarmeegedreigd is.
werken:het historisch dichtw:rk M ortimeraDreisehor.Qemeente in Zeeland (arrond.
#p: (1596)5 ook verschenen onder den titel en kanton Zierikzee),opheteilandSchouwen,
The barron: warres,verder England'sheroical ten n.door de Grevelingen,ten o. enz.door
epistles(1598),I'
he f'p/pp/lpzl(1613- 22,topohet Di
jkwater bespoeld , overigens
graphie van Engelandin30000alexandrijnen,
opnieuw uitgegeven door Hooper, Londen
Omgoven door de
1876), en Nymphidia pr the cpzfz'
f of fairy
gemeenten Zonne@
Y
(1627)4verder lyriek,balladen.
maire en NoordD rayton-in-llales.Stad in Engeland, zie
*
j
gouwe,is 123/4km2.
Market-Drayton.
'

*

Dr.l).S.ofD.D.S.,engelscheafkorting
voor doctor of dental surgery, doctor in de
tandheelkunde,in Amerikatiteldel-tandartsen.

Drebbel.(Uornelis van) Nederl.werktuig-

kundige,geb.te Alkm aar,1572,studeerdein
de mediclnen, schei- en wiskunde, werd opvoeder der zoons van keizer Ferdinand 1I,
begaf zich later naar Londen, en overleed
hier in 16344ten onrechte worden hem allerlei ontdekkingen toegeschreven,b.v.van den
thermometer, van een toesteltot verklaring

der verschi
jnselen aan den sterrenhemelenzq;
volgensvelen ishi
j echter inderdaad de uit-

&

groot, .heeft een
zandigen kleigrond
en bevat het dorp
Wt
## p 9 #*
D. en het gehucht
Belder of Bellaart;
D. telt 1200 1
@nW.5
*
kiesdistrict Zierikzee; personeele belasting 8ste klasse.
Dl
tElscllolt.
De herv.kerk in het
dorp D. bevat de
praalgraven der staatslieden Johan Danielen
Cornelis Daniel Ockerse.
D relnpt. Dorp in de gem eente Hummelo,
0eld.,aan den weg van Doesburg naar Doetinchem .

vinder van de scharlakenverf,onderdennaam
kleur van Kufier in de lakenfabrieken te
Leiden gebruikt.
Drellthe ofDrente.Provinciev/hkoninkri
jk
Dreeht.Rivier in Zuid-llolland,Utrechten der Nederlanden, grenst ten o. aan Pruisen,
N.-Ho1l.,ontstaatuitdeveenplassenbi
j'tdorp ten n.o. en n. aan Qroningen, ten w.aan
Oude-W etering,in hetz.o.deelvan denHaar- Fri
esland,ten z.
w .en z.aanOveri
jsel,beslaat
lemmermeerpoldor, loopt langs Leimuiden, een oppervlakte van 26623/4 km2.,enteldeop

Bilderdam envrouwenakker,neemtbi
jhetlluis 31 Dec.1890:148.542 (77.902 mannen,70.640
te Drecht de Aar op,en vereenigtzich bi
j vrouwen)inw.,in 34 gemeenten;hoofdplaats
Uithoorn met de Kromme Mi
jdrecht tot is Assen. Drenthe is over het geheelvlak;
de Amstel.
de grond bestaatvoornameli
jk uit diluvisch
Dreehterland.Schiereiland tusschen Enkhuizen en Helder in N.
-Holl.,160 km2.groot.
Dreg, van eng. to drag, sleepen, klein
sleepanker met vier arm en, dienende om
kleine vaartuigen en om '
drenkelingen,gezonken voorwerpen enz.op hetdrogetebrengen.

Drehmanns) (Josephus Hubertus)geb.te

Roermond, 16 April 1843,studeerde aan het

bisschoppeli
jk college aldaar, en te Rolduc,

werd 17 Maart 1866 totpriester gewijd,was

zand, verder uit hoog en laag veen en klei;
het middendeel derprov.is13m .hoog,deBis-

schopsberg op de grens metOveri
jselis 16
meter hoog;ongeveereven hoog zijn deHavelterberg, de hoogten van den Hondsrug en
de Brammershoop ofSchipbol'
gheuvelen;een
groot deel van den bodem wordt nog ingenom en door ui
tgestrekte heidevelden; ongeveer de helft van den bodem is onbebouwd,
15 pct.is akkerland,25 pct.weide- enhooiland ; rivieren ontbreken, beken, m eren en
plassen zijndaarentegen ruim voorhanden,ter-

leeraar aan het gymnasium te W eert,sinds
1887 professor aan het groot-seminarie te
Roermond, werd in 1899 benoemd tot bis- wi
jlalsatvoer-en communicatiewegentalvan
schop-titulair van Phacusa en coadjutor van kanalen zijnaangelegd,(Drentschehoofdvaart,
den Lisschop van Roerm ond m et r6cht van Hoornschediep,Noord-W illemskanaal,lloogeopvolging exz werd na het overlijden van veensche vaart,Beilervaart,Norgervaart.Anbisschop B oerm ans 5 Febr.1900 alsbisschop nerkanaal, kanaal van Frederiksoord, Zuidvan Roermond geïntroniseerd;hi
jschreefeen laardervaart,Verlengde Hoogeveenschevaart,

IlbogduitscheSpraakkunst:eenLatnn8chegram- Oraqiekanaal, Coevorderkanaal, enz.); het
matica, verder: Het Ap:k der Psalmen,naar
de '
rr'
lf/
gtlftz '
vertaald en metaanteekeningen rpprzien,de Ap:/cézl #pA.Machabeeèn(alsvoren)enz
Drei-Aeren,fr.Treis-Epis.Kuur-en bedevaartsoord in het kanton Kaysersberg,kreits
Rappoltsweiler, Opper-Elzas.15 km.W .Van
Colmar,in de gemeente Niedermorschweier.
Dreiging,(minatio) lnisdri
jf,bestaande in
het inbreuk maken 0P den vrede en de Vr1Jheid van beweging door aanzegging van
kwaad of nadeet, m et of zonder bi
jvoeging
van voorwaarden waardoor de bedreigde dit
kwaad of nadeelkan afwenden; dewetgever
m aakt onderscheid tusschen m ondelinge en
schrifteli
jke D., tusschen D. m et of zonder
een eisch ;de strafwordtverderbepaald door

Meppelerdiep,datechterslechtsten deeletotD.
behoort, is de eenige drentsche waterweg

naardeZuiderzee;onderdeoverigewatertjes
zi
jn de Hunse ofOostermoersche vaart,het
Peizerdiep, het Eelderdiep, de W old-A,de
Echtingerstroom , de Reest,het Loodiep,het
Drostendiep,hetSchoonebeekerdiep,deKleine
Vecht, de M ussel-A,de Runde de grootste;

onderde vele drentsche meêen zijn twee der
grootste,het Echtensmeerenhetzergermeer,
drooggelegdihetallergrootste,hetzuidlaardermeer,ligt evenals het Leeksterm eerten deele
in D.,ten deele in Groningen ;andere meren

in D.zi
jn hetZwartemeer,hetZwartewater

hetMekelerl
ueer,hetElpermeer,hetHoedmeer,
het Esmeer, het Lokmeer.Over de geheele

brentlle.
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oppervlakte zijn 54 hunnebedden verspreid. werd. Tevoren was het verdeeld in 6 dingTot in den aanvang der 19de eeuw had D. spill
en, terwijl Coevorden en Ruinen bijzonjken, zand- dere heerlijkheden vormden.
geen andere wegen dan veendi
jke;sindsechterzi
jndevoorn. Brentsejle-A?zie Aa.
SPOr0n endergeli

Oc
nt.gr
1i8nt
67
we
we
ge
rd
nde
m et elkpunten door straat-e
Drelltselle Ilooldvaart of Smildervaart.
ander verbonden;1
SPO0r- K anaal in Drenthe, loopende van Assen tot
lijn Zwolle-Meppelgeopend,15 Jan.1868 de Meppel,9 uren lang; nadat reeds in 1613 een
liln Meppel- lleerenveen,1 Mei1871 de lijn kleine vaart uit de Havelter-A naar deheerV
eppel- Assen- Groningen.
li
lkheid Hoogerslnilde was gegraven,werd op
Landbouw en veenderi
j vorlnen de hoofd- llet midden der 18de eeuw doordeStaten van
middelen van bestaan der bevolking,diezich Drenthe tot den aanleg van de D. besloten,
voor het overige met veeteelt,kleinhandel hetgeentusschenl767- 8owel-dbewerkstelligd.
Drentselle-lleesten.Algem eene naam van
en in de grootere plaatsen metklein-industrie
bezighoudt.
een reeks verstrooide gehuchten (Pieperi
j,
D.is de dunst bevolkte provincie van Ne- W ildenberg, Babbering,Gezekamp,Bruggederland ; vier gemeenten hebLen m eer dan bergen,Ongeluk)langs het riviertjedeReest
10,000 inw.(Emmen 19,
000,Hoogeveen t2,040, in Drenthe, en allen tot de gemeente ZuidAssen 11,
200,Meppel10,200);deoverigege- wolde behoorende.
meenten zi
jn Anlo,Beilen,Borger,Coevorden, Drepanoearpus G. MEY.Plantengesl.v/d
Dalen , Diever, Dwingelo, Eelde, Qasselte, fam . der Leguminosen, met slechts weinige
Havelte, Nijeveen,Norg,Otioorn,Oosterhes- soorten,eene in tropisch Afrika, deoverigen
selen, Peize, Roden, Rolde,Ruinen,Ruiner- in tropisch Azië inheemsch;het zàj
n hooge
wold, Schoonebeek, Sleen,Smilde,Vledder, boomen of klimmende struiken,met roode of

Vries,W esterbork,De W ijk,Zuidlaren,Zuid- witte bloemen;de D.,::91twt4/o>.sï.:NsEs (Ptewolde en Zweelo.
g-pccfzwzf.
serinaceusLAM.)leverteen soortafriHet hervormd kerkgenootschap heeft in D.
53 gemeenten, de remonstrantsche broederschap 2, de doopsgezinde gemeenten 2,het
r.-kath.kerkgenootschap 9,het nederl.israelietisch kerkgenootschap 10.

kaansche kina,die thans door anderesoorten
uit dell europeeschen handelverdrongen is.

Drepanllnl. 1) Stad aan de westkust van

Sicilië,in 261 v.Chr.doorHamilcargesticht,
bekend door de nederlaag,die de Carthagers
D.,blijkensdehunnebeddenreedszeervroeg de rom einsche vloot hier toebrachten in 249
bewoonè,wordth6t eerstvermeld doorAns- V. Chr.;de stad heetthans Trapani.2)Stad
carius, die het in zijn beschri
jving van het aan den Astacenischen zeeboezem inBithynië,
leven van den geloofsprediker W illehadus als geboorteplaats dermoedervanConstantijn
Thrianta noemt'
! in een brief van 820 heet den Groote sinds de4deeeuw ookHelenopolis
het landschap Threant,in een oorkunde van geheeten,het tegenwoordige Hersek.
944 en 1006 Thrente;onder de eerste duitD resda, de 263ste planetoïde, 1886 door
sche keizers vorm de het nu eens één,dan Palisa ontdeki.
weermeerderegraafschappen:in de tldeeeuw
Dresden.1)Kreits ofzooveelalsprovincie
kwam hetbi
j wijze van gift aan hetbisdom van hetkoninkri
jk Saksen,neemthetmidden
Utrecht, dat hier een stadhouder aanstelde, des lands in en vormtdaarvanhetaan natuurdie de titels kastelein,burggraalofslotvoogd schoon ri
jkstegedeelte;D strektzichuitdwars
voerde; deze stadhouders resideerdcn eerst door Saksen heen, ter weerszà
jden van de
te Coevorden, later te Eelde, en matigden Elbe,en grenst ten n.aan depruis.provincie
zich gedurig meer gezag aan, zoodat de Saksen, ten o. aan de saks.prov.Bautzen,
Utrechtsche bisschoppen herhaaldeli
jk hunne ten z. aan Bohemen, ten w . aan de prov.
rechten m et de w apenen moesten handhaven; Zwickau en Leipzig; de Elbe,wier dal hier
bisschop Otto 11 verloor op een dusdanigen zeervruchtbaaris,doorlooptdenkreitsvan z.o.
tocht in 1227 het leven.D.had onderde bis- naar n.
w . en verdeelt hem in twee deelen,een

schoppen zi
jneigen wetgeving enrechtspraak ; kleiner oostelijk eneengrooterwestelijkdeel:
de volmachten (staten)enetten(rechters)ver- genoemderivierneem thierlinksdeBiela,Gottgaderden inhetGrollenholten op andereplaat. lenba,de Mtlglitz.deW eiszeritz,deTriebisch,
sen Gnder den blooten hemel;elke nieuwebis- de Jahna en de Dollnitz,rechtsdeKirnitzsch.
schop van Utrecht moest op den bisschops- de W esenitz, de Lachsbach,de Sebnitzen de

berg bi
j Havelte ofindekapelteHulsvoorde Priesnitz op; hetzuideli
jk hoogland bestaat
bi
j Coevorden de rechtendeslandsbezweren. uit de noordoostelijkste deelen van hetErtsBijden oorinchemschenvredevan3Oct.1528, gebergte,verderuithetElbezandsteengebergte
die een eind m aakte aan de oorlogen tus- ofdenSaksi
schenSchweizendezuidwestelijke
schen het Sticht en de Gelderschen,kwam deelen van het Lausitzer gebergte;hetnoorD. aan deze laatsten,die het echter slechts del
ijk deelis laagland;45pct.vandenbodem
een 8-taljaren behielden,daar reeds in1536 is bouw- en tuingrond; op vele plaatsen
Karel V eerst Coevorden liet bezetten en kom t steenkool voor, op andere zandsteen ;
deze plaats vervolgens m et geheelD.aan de D. is bovenal een industrieel land;(aardeBourgondische Nederlanden toevoegde. 0ok werk,i
jzer,papier,leer,textielwaren,machiin dezen nieuwen toestand behield D. in nerie chemische preparaten);in hetElbedal
zi
in inwendig bestuur een zekerezelfstandig- wordt wi
:#
jn verbouwd. D. heeft een oppervlakte van 43337/14
)km2,,en had in 1900 een
he
i
d,
di
e
ook
bi
j
de
vor
mi
ng
v
an
de
r
e
publiek der Vereenigde Nederlanden bewaard bevolking van 1.216.044 zielen (zie tabel
bleet,terwi
jlheteerstbi
j de oprichting van blz. 2221.); het telt 34 steden en 928 landhet koninkri
jk der Nederlanden eenprovincie gemeenten, 0n is verdeeld in 8 ambten

Dresden.

-- 2221 --

Dresden.

of districten, of:cieel: Amtshauptmann- het Freibergerplein en het Pirnaische plein:
schaften :
de Annenstraat,de W ettinerstraat,de Ostraallee, het Pestplein,de Oude markt, en tuslj
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a- s
tion: de Slot-,See-en Pragerstraat;dehoofdStat
lDresden. l 41,72 305349 I3l9058 2918812556 traten ziin de Meiszner-,Leipziger-,BautzDippoldiswalde. 652,11 53908 l 52402 561 8 s
r-, Schlller- en Koningsbrugstraat in de
Dresden-Altstadt 244,28 l67249 1S2236 6314 55 ne
Dresden-Neustadt 359,08 126696 92798 4215 61 oude en nieuwe stad. De voornaam ste moFrelberg
Groszenllaln
Meiszen
Plrna

653,98 1l6S28 ll5976
705,71 8$75l 76043
683,17 l235(57 l068S8
006,06 l40796 123C47

l632
1367
2833
5708

61
24
49
53

numenten der stad zijn dat van Friedrich
August l (in 1848 onthuld),hetruiterstandbeeld van koning Johann op hetTheaterplein

(18 Juni 1889 onthuld),het standbeeld van
2)Dresden,hoofd-enresidentiestadvanhet Von W eber bijhet museum (4 Oct.1.
860ontkoninkri
jk Saksen,hoofdpl.derprovD.,waar- huld), het standbeeld van koning Friedrich
van het een zelfstandig districtofambtvorm t, At
lgust11 (3 Augustus 1867 onthuld),het in
en van de ambten Dresden-Altstadt en Dresden-Neustadt,ligtonder5103'13'N *B en 13044'
0 L.v. Gr.
,in een dalvlakte,aanbeidezi
jden
van de a
El
1sbedoo
, er
n Lehoort zoowel door zi
jn
ligging
zi
jn beuw tot de m ooiste
steden van Duitschland. De gemiddelde jaar-

temperatuur bedraagtte D.8,60C.(+ 10,50
maximum, 14,80minimum),deneerslag860
m.m.Destadtelde1900:395.349(in1901,door
inli
jving van Gruna,reeds 399.742)inw.,met
inbegrip van die der voorsteden (Blasewitz.
Plauen,Löblau,Pieschen,enz.).D.bestaatuit

1885 onthulde Luthermonument vöör de
Vrouwenkerk op de Nieuwm arkt,het stand-

beeld van T.Körner op de Georgsplatz (18
Oct. 1871 onthuld),rechts en linksdaarvan de
busten van JuliusOtto enKarlGutzkow,voorts

het Rietschel-monument (onthuld 2t Febr.
1
8a
76
St
an)keoverwinnings-monument 1870 71, beuit eene Germania# op de Oude

markt (onthuld 1880),hetz.g.Maurits-monument, eeno door keurvorst Aurust aan de
gedachtenis van ziin in1553bàiSlevershausen
gevallen broeder Alauritsgewàjde groepfguverschillende deelen,aangeduidm etdenamen ren in zandsteen, 1870/71 verniellwd; het
oude stad, Friedrichstadt, nieuwe stad en ruiterstandbeeld van August 11den Sterke op

Albertstadt (militair kwartier)en verder uit de Neust:dter markt (1736 onthuld),in een
een aantalvoorsteden.Aan den rechteroever park aan hetriviert
ja W eiszenitz f1e kolosder Elbe,w aar de nieuw estad en Albertstadt saal-buste van koning Antoon (27 Dec.1835
gelegen zi
jn,verheft de bodem zichachterde onthuld).hetgedenkteeken van denschrijver
stad toteen woudri
jkehoogvlakte(Dresdener Nieritz in de Theresienstrasse , het bronHeide); de naar hetzuiden gekeerde helling zen standbeeld van den bouwmeester G.
dezer vlakte is boven de stad hier en daar Semper,op hetBrïihlsche terras (t Septemmet wijngaarden bedekt,en isoverigensmet ber 1892 onthuld),op hetNeust:dterkerkhof
haar villa'sen dorpen (Loschwits,W achwitz, een beroem de Danse macabre van 1534.Een
Niederpoyritz,Hosterwitz en Pillnitz)eender tweede groep van monumenten vormen de
schilderachtigste deelen vanhetgeheeleElbe- fonteinen,waaronderde voornaamste zi
jn de
dal.ook de hoogten beneden de stad,inzon- uit vroegeren ti
jd afkomstig beroemde Nepdarheid bi
j de dorpen LösznitzenKötzschen- tunusgroep in het park van het voormalig
broda, zi
jn met wàingaarden en landhuizen M arcolinische paleis, uitgevoerd door Matbedekt.Sinds de afbraak der vestingwerken tielli naar ontwerpen van Longuelune,1875
(1811- 1826) isD.naar alle zijden open de vernieuwd; verder de ,,cholerabrunnen'' op
op de plaatsdergeslooptewerkenaanzelegtle hetPostplein,in hetjaar 1814 opgericht,in
promenaden (Johannis-,Friedrichs-,Maximi- 1891 vernieuwd, de Nimfen-fontein op de
liaans- en Moritz-allee)vormen tezameneen Moltkeplatz,in 1866 opgericht,deGanzediefm ooiebrugge
ringn of ceintuurbaan Om de
de stad. fonteinop deFerdinandsplatzende St.GeorgsOver de Elbe stellen
door brunnennaastdeSophiakerk,metbronzenbeeld
Vijf

de rivier gescheiden deelen met elkander in van den heiligen George met de Draakslang,
verbinding ;dein de12- 13deeeuw gebouwde, ei
ndelijkdein1901geplaatsteStïibelfonteinter
ia 1727 verbreede Oude of Augustusbrug is herinneri
ng aanwijlendenopperburgemeester
402 meterlang en rust op 16bogen;zi
jwerd van D.van dien naam D.heeft27kerken(t7
19 M aart 1.813 (ioorden fransclten maarschalk evangelische, 5 r--kath.); hieronder neemt
Davout tot dekking van zijn terugtochtten w egens haar architectonische schoonheid de
deele vernield;de vieranderebruggenzljnde Vrouwenkerk aan de Nieuwmarkt,1726-38
ln 1744 door
ia 1852voltooideMarienbrug(tot190ttegeli
jk door George Biillr gebouwd en @
spoorbrug, 23t m .lang,20 m .breed, 12 bo- Schmidt voltooid,de eerste plaatsin;verder

gen), die zich overhetwater nog een eind zijn te noelnen de katb.Hofkirchetegenover
zl
lidwaarts a1s viaductvoorzeteninlletgeheel
1742 m eter lang is, de Albertbrug, die de
Pirnaische voorstad m etdeoudestadverbindt
en 316 m lang 18 m breed is,deKoninginCarolabrug,1862-95gebouwd,en denieuwe
spoorbrug,461m.lang,''ebr.1901geopend.De
stad heel
'
t en 400 talstraten enstegen,41.plei-

de Augusti
jnerbrug,1737- 56 inbaroksti
jlge-

bouwd,met beï
-oelnd orgel van Sitbermann,
en aan de ingangen 78 heiligenbeelden van

zandsteen,en onderdesacristiedekoninklijke
grafkelder;de evang. Hof- en Sophiakerk,
uit de 13- 14'
1e eeuw, oorspronkelijk een
kloosterkerk, 1868 vernieuwd, m et aan de
llen en vele openb.parken(Hertoginneparkin west-,noord- en oostzi
jde fraaibeeldhouw
de oude stad,Paleispark in de nieuwe stad); werk : de Kreuzkirche m et 95 m. hoogen
dehoofdaderenvan hetverkeerliggentusschen toren;doJohquniskerkindePillnitzerstrasse,

presdell.
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van beeldhouwwerk voorvan
bi
de
nne
Anne
n rui
nke
m rk
@
Zl0n*
uit de 15de eeuw,in den
Zeveniarigenoorlogverwoest,laterherbouwd,
met 5t m.hoogen,in 1823 voltooidea toren,
de Driekoningenkerk in de nieuwe stad,1739
voltooid, m et hoogen, op het midden der
19(
1e eeuw gebouwden toren,diezeven beelden,
voorstellende de vier evangelisten en dedrie
koningen, draagt; de Lutherkirche,in 1887
naar ontwerp van oiese en W eidnervoltooid.

presden.
.-QQL

meene afdeeling,ruim 850 studeerenden);de
veeartsenijschool, in 1889 tot veeartsenijhoogeschool verheven ;vier gymnasia,meerdere reaal- en pro-gymnasia, private reaalen kostscholen,verscheideneopleidingsscholen

v.onderwi
jzersen onderwàjzeressen,meerdere
hoogeremeisjesscholen,doofstommen-enblindeninstituut, handels- en hoogere ambachtscholen, een tuinbouwschool,een school van

kunstni
jverheid,openbareenbi
jzonderemiddeleindelijkde Lukaskerk aan de Lukasplatzen bareen lagere scholen,bewaarscholen,crèches,
de Jakobikerk tegenover het W ettiner gym- instituten voor gebrekkige,idiote enverwaarnasium, beide (1902) in aanbouw,de eerste loosde kinderen,enz.
onder leiding van W eidenbach,delaatsteidem
Onder de inrichtingen van kunstondel'wiis
van Kröger.Onderdeoverigebouwgewrochten staan deacademiederLeel
dendekunsten(t7ù1

vanD zi
jndevoornaamste:hetkoninkli
jksiot, geopend) 011het conservatorium bovenaan;
omvangri
jkdochonregelmatigteerstehelfttsde aan private instellingen bestaan de Dreiszigeeuw begonnen,herhaaldeli
jk uitgeLreid,op sche en de Dresdener zang-academie,verder
het einde der 19de eeuw geheel verbouwd), een menigte muziek- en zangscholen ; de

met 10 meter hoogen toren en metvelekunst- Saksi
sclle kunstvereeniging (opgericht1828)
se
cha
tt
ollr
edce
ti
t
ne
nezn.
)(
;cve
res goudwerken,edelgesteen- houdt een permanente tentoonstelling van
het Zwinger, 1711- 22 ge- kunstvoortbrengselen.

bouwd, oorspronkeli
jk bestemd totvoorhof
van een grootsch kasteel, thans geheeltot
museum ingericht (ethnographische,mineralogische,wis-ennatuurkundige&-erzalnelingen),
en een zuiveren belichaming van den baroksti
jl-hetBrûhlsche paleis, 1737 op kosten
van ri
jksgraaf Ileinrich van Brûhlgebouwd,
aan zijn naar de Elbe gelteerde achterziide
begrensd door een vestingwal,op welke1t38

D.heeft vele en velerleiwetenschappeli
#i
#ke
.
en kunstgenootschappen en meerdereschouwbllrgen en vele andereinrichtingen voorkunstgenot;wat kunstverzamelingen betreftwordt
D.doorweinigestedenovertl-oYen;D.ishetFlo-

rence van hctn.(Herder);en sindsdeprachtlievende vorsten August1 en 11(1693- 1763)

te D.hun schitterendeen elegantehofhouding
hielden,het punt waar zich het lettez
-kundig
door genoemden graaf een park werd aange- en artistiek leven van geheel lletgermaansch
legd, en die,sinds 1815 van het Slotplein af Europa concentreerde. De dresdener perstelt
langs een breeden trap toegankeli
jk,hetbe- een 8-tal dagbladen: Dresdener Anzeiger
roemde Brûhlsche terras vormt, dat een (gemeenteblad),DresdenerNacll
richten,S:chheerlàjk gezicht over geheel D. lliedt; t
ie sische Arbeiterzeitung enz.,en een 80-talééa

academie der kunsten,nabi
jgenoemd terras, of meermalen per week ofmaand verschi
jevenals het voormalig tuighuis, dit laatste nende bladen en ti
jdschriften,
onder den naam Albertinum omgebouw d t0t
De bevolking bestaatvanindustrie(metaal,
opneming vanhetmuseum vanbeeldhouwwerk machinerie, muziek-instrumenten,chocolade,
en van*hetstaatsarchief;hethofthpater,even- bier,phartuaceutische chemicaliën,verfstoffen,
eens In de oude stad, een der schoonste zeep, Conserven? sigaren, tapisseriën,kunstschouwburggebouwell der wereld,in- en uit- bloemen,cartonnages,boek-,muziek-en steen-

wendig rijk versierd met schilder-en beeld- drukkeri
jen) enhandel(koloniale waren,wi
jn,
ooft, vee, koren,steenkool,metalen,papier,
hout,drogeri
jen,qudheden);in hetalgemeen
staatde handelb1
jdievanandereevengroote

houwwerk ;tusschen het slot en hetZwinger
de hoofdwaag, m et een door zes ionische
zuilen gedragen voorhal; verder regeeringsen openbare gebouwen van allerlei aard,en
in de nieuwe stad het Jagerhof,thans ingericht tot museum , het Japansche paleis

steden ten achter;het bankwezen staat een
beurs, den graan- en productenhandel een
handelsbeurs, den kleinhandel een 10 tal
(1715- 17 gebbuwd,onder AugustdenSterke, markten ten diellste; er zàjn vele consulaire
in 1730 vergroot,thansvelerleikunstverzame- ambtenaren Mevestigd,ook een nederl.
lingen en tevensdekoninkl.bibliotheek bevatVerkeer:destadheeftvierspoorwegstations

tende), het raadhuis mettoren,hetAlberttheater (1871-73 gebouwd),het gymnasi
um
(1874 geopend),deBeurs(renaissancesti
jl),het
Centraaltheater (1898),de Saksischehandelsbank, (1900), de Dresdener bank (1900),het
nieuwe hoofdspoorwegstation (1898)enz.
Destadwordtthans(1902)bestuurddooreen

en ligt aan deliinenElsterwerda- D.(55kln.),
Röderau- D (5t km.),Görlitz-D.(102 km.),
Leipzig--lliesa-D.-Bodenbach (180 km.),
Leipzig- Döbeln-D. (132 km.), D.- Chemnitz- Reichenbach (t51 km.
),der Saksische
staatsspoorwegen; tram- en omnibusliinen
verbinden de verschillendedeelenderstalon-

opperburgemeester,tweeburgemeesters,13be- derling Aan beide Elbeoevers ZJ
i'n havenzoldigdestadsradeneneen gemeenteraad van 72 werken aangelegd:rivieropw aarts staatD in
ledenzijheefteenberoepsbrandweer(t80man), stoomvaartverbinding met Loschwitz,Blasedrie gasrabrieken, uitmuntende waterleiding, witz,Pillnitz.Pirna, W ehlen,Rathen,Königabatto'
lr,
telephooll,allesingemeëntelijkeexploi- stein,Schandau,Hernns-lfretschen,Tetschen,
tatie;zijis zeteldersaksischeregeering,van Aussig en Leitmeritz; rivierafwaarts met
het provinciaalbestuur,van hethooggerechts- Meiszen,Riesa en Mûhlberg.D. staat verder
hofvan Saksen,enz.
per telegraaf en telephoon in verbinding met

lnrichtingen van onderwijs: technische Berlijn,Leipzig,Chemhitzeneengrootaantal
hoogeschool,(werktuigkunde,scheikundealge- andere steden.

Dresden.
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De omqeving van D. bevat vele schoone
punten,ultgestrekte parken,tuinen,ontspanningsplaatsen?wandelwegen,metvillasbedekte
hoogten, enz.; buiten de stad bevinden zich
ook de sinds 1860 aangelegde zoölogische en

Dresden.
U

Waarbi
j 0.a.de Kruiskerk en een 400-tal
andere gebouwen verwoest werden,weer in
zi
jn m,acht te brengen Gedurende het lange
vredestijdperk van Frederik August 111herstelde b.zich snelvan de geledenverliezen;

denieuwe botanische tuin,bi
j hetdorp Pillnitz de een heerlijk vergezicht biedende
Pprsberg.
Dresden (van het oud-slawisch Drezdzane,
woudmenschen) ontstond, a1s een slawisch

de verwoeste stadsdeelen werden herbouwd,
het inwonerstalsteeg snel.M et de Napoléo-

aan de rivier een duitsche nederzetting,die
in 1206 het eerst vermeldt wordt en in 1216
als ciritas werd aangeduid en spoedig een
kruispunt van handelsverkeerw as.Beide,het

ter eere van Napoléon; toen de Franschen
aanvang 1813 voor de verbondenen m oesten

handen van de m arktgraven van M eiszen,
die hier vroeg een versterkt slot bouwden ;
onder Heinrich den Doorluchtige, die hier
dikwl
gls resideerde, kreeg de plaats stadsrechten, en werd ook de oude Elbebrug gebouwd ;in 1299 werd de eersteburgem eester
benoem d. Tot op het m idden der 16deeeuw

sen,tot versterking der oudevestingwerken ;

Dresden,nog slechts.5000 inw.telde,hoewel
het sinds 1234 een veelbezocht bedevaartsoord was (door de Kruiskerk). Eerstnadat
de stad in 1485 de bestendige residentie der
Albertinischelandheeren wasgeworden,begon

aangevanzen afLraak dervestingwerken werd
sinds 1817 krachtig voortgezet en opende de

nische oorlogen braken echterweermoeilijke
tijden voor de stad aan.InJuni1809 werd
zlj door het legerkorpsvan den hertog van
visscherdorp, rondom de Vrouwenkerk,tus- Brunswi
jl
t er1de Oostenri
jkers bezet,in Mei
schen de Elbe, een reeks kleine meren en 1812 waszi
jhet tooneelvan onophoudeli
jke
een uitgestrekt woud. Daarnevens ontstond troepenmarschenenvanallerl
eifeesteli
jkheden

wijken, liet Davout oln de vervglgersop te
houden, op 19 Maarteen derptlers van de
slawische (Oud-Dresden)en hetduitschedeel, Elbebrug springen ; na den terugkeer der
waren met omgeving een leengoed van het Franschen maakte Napol
éonvanD.zi
jnhoofdbisdom Meiszen,doch van den aanvang afin wapenplaats,en omgafhetmettalri
jkeschan-

zoodoende kon hi
j op 2627 Aug.1813 hier
nog een belangri
jke overwinning,zijn laatste

op duitschen grond,behalen,en zelfs na den
slag van Leipzig hield Saint-cyr zich in D.
nog staande tot 11. Nov.,op welken datum de

staâ ganscheli
jk uitgehongerd kapitllleerde.
bleef D. een onbedidend,armelijk plaatsje, M et den terugkeer van vrede en rust Legon
dat in 1499 metzi
jn omgeving,loch zonder voor D. een tijdperk van langzaam herstel
het toenmaals nog zelfstandige stadje Alt- van zijn volkomen uitputting. De in 1811

mogeli
jkheid van belangri
jke uitbreiding der
stad: in 1835 werden de gezamenlijke voor-

steden tot een enkele gemeente vereenigd.

zi
j op te bloeien 15/16 Juli1491 branddede Nadat in 1832 (tengevolge van deonlustente
stad voor het grootste deel af. Alarkgraaf
Maurits: die ook de vestingwerken der stad
belangrl
jk uitbreidde, vereenigde in 1550 de
op beide oevers gelegen deelen toteenenkele
gemeente. De reformatie kreeg te D. vroeg
vasten voet,reeds onder Heinrich den Vrome

D. en te Leipzig van 9 Sept.1830)de stad

een gekozen lemeenteraad had gekregen ,
Saksen in 1834 tot het tolverbond was toegetreden,en in 1835 de stoom scheepvaartop

de Elbe en in1939deeer'
stespoorli
jngeopend

was geworden, werd 1). spoedig een der

(1539). ln den Dertigjarigen oorlog had D. middelpunten van het binnenlandsch verkeer
minder te li
jden dan andere steden;ook zag in Duitschland. Tegelijkertiid kwam hierin
D.spoediger zi
jn bevolking aangevuld,door- het Hoftheater het duitscie tooneelspelen
dat zich hier een menigte boheemschevluch- de duitsche opera tot hoogen bloei,terwi
jl
telingen en uitgewekenen vestigden. Johann in het tweede kwartgedeelte der 19deeeuw
Georg 11 schonk de stad haar eerste groote G. Semper nevens de barok- en rokokobouwwerken; onder de beide Augusten,die bouwwerken der lsde eeuw een reeks archi-

tegelijlc de kroon van Polen droegen,wasD. tectonische kunstgewrochten i/d renaissanceeen àalve eeuw lang niet slechts de zetel stijl deed verri
jzen, en de schilderkunstin
van een der schitterendste en lichtzillnigste
hofhoudingen van Europa, maar ook het
middelpunt van de beoefening der kunsten,
een der en hoofdzetels van den barok- en
rokokosti
jl. De groote brand Van 1685 0n
de Silezische oorlogen Van de eerste helft
der 18de eeuw, onder welke de tweede hier
op 25 Dec. 1745 (
vrede van D.) eindigde,
lieten wei
nig sporen na; de Zevenjarige
oorlog echter maakte aan haar glans voor
langen ti
jd een einde;9 Sept.1756 door de
Pruisen vermeesterd,werd de staddoordezen
naeenhardnekkigeverdediging,waarbi.jgeheele

Schnorr,L.Richter,G.Bendemann,de plastiek in E.Rietschel,E.Hâhnelwaardigevertegenwoordigers vonden. Gedurende de po-

litieke stormen van 1848/49 was D.aanvang

M ei 1849 het tooneel van bloedige straatgevechten, geleid door Bakunin en waar-

bi
j het oude operagebouw en een deelvan

het Zwinger een prooi der vlamm enwerden.
ln den oorlog van 1866 bezetten de Pruisen
18 Juni 1866 de stad, die geen tegenweer

hood. 1870/71 had zij duizenden fransche
krijgsgevangenen te herbergen,in de laatste
helft der 19de eeuw was D.een derbrand-

wi
jken in vlammen opgingen,op5Sept.1759, punten van het parlementaire socialism e in

op bevelvan Frederik den Groote,en onder Duitschland, dat van hier in alle gekozen
den indruk der nederlaagvanKunersdorf,aan regeeringlicham en van Saksen doordrong en
de rijkstroepen en de Oostenri
jkers overge- ook alle drie de zetels van Dresden in den
geven; in 1760 deed Frederik een vruchte- Ri
jksdagveroverde,zoodatD.evenalsohemnitz
looze poging de stad dooreen bombardement, opdepolitiekekaartgeheelroodgekleurdstaat.

D resden.
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Driburg.

Dresden.Stad in hetengelschegraafschap van het oostenrijksche district Holleschau,
StaFord, feitelijk een voorstad van Longton, Moravië,ten o.van Prerau,in een vruchtbaar

zie aldaar.
Dreeden-lltsfadt. District der saksische
?rov.Dresden,248km2.groot,in 1900:167.249
znw. 2 steden, 95 landgemeenten;zetel der
bestuurslichamen is Dresden.
D resden-xeustadt. District der saksische
prov.Dresden,3661,
/2km2.groot,126 696inw.,
1 stad,75 landgemeenten;zetelderbestuurslicham en is Dresden.

heuvelland,t300 inw.

Dreyer.(Otto)Dtzitschtheoloog(prot.),geb.

4 Dec 1837 te Hamburg, studeerde te Halle,
Heidelberg en oöttingen, hing de liberale
richting aan,werd in 1891 opperkerkeraad te

Meiningen, en overl. hier 3 Mei1900;hi
j
schreef: Undogmati8ches C/lrï,
sf6zl/zfp'
l.Betracltfïzwé/leines deutscken Idealisten (1888).
llreyflls.(Abraham)Fransch journalisten
jver.geb. dramatist, geb. te Pari
js, 1847, begon zijn
Dressel.(Albert) Duitsch schri
9 Juli 1808 bijM aagdenburg, overl.8 Nov. letterkundige loopbaan in 1872 m et Un vlpzl1875 te Rome, is vooral bekend door zi
jn sieur en kabit spfr (zeer oorspronkelijk en
uitgaven der latijnsche kerkvaders.
geestig bli
jspelvoor1persoon),schreefvoortg
Dressuur,africhting,opvoeding van dieren; een reeks bli
jspelen,meest in een bedrijf:
dresseeren:africhten,oefenen,drillen.
Potage # la ôï,
sçzf: (1873),Màriages ricies
Dreux. 1) Arrondissement v/h. fransch: (1876),Sainte Catkerine(vier bedrijven(1881),
departement Eure-et-luoir, 1510 km2.groot, attez Philidor (komische opera, muziek
is verdeeld l
@n de 7 kantonsAnet, Brezolles, Van A. Dutacq, 1882), Uvt
e r'
uptul'e (1885),
Châteauneuf, Dreux t23 gem.,17.470 inw.), 0nZ. en een werk : Scènes de la rie de
La Ferté-Vidame,Nogent-le-Roi, Senonches, tltlâtre (1886).
tezamen m et 126 gemeenten en 63.950 inw.
Dreylkls.(Alfred) Voorm.Fransch of:cier,
2) Hoofdpl. v/h arrond. en hetkanton D., geb.9 Oct.1859 teM iilhausen indenElzas,uit
34 km. n.van Chartres,aan de Blaise,niet een joodsche famil
ie,trad in 1878 indefranver van haar monding in de Eure,82 km. sche artillerie,en werd in 1893 in den rang
w.van Pari
js,9700 inw.;rechtbank vanaan- van kapitein b!iden generalenstafgeplaatst.
leg, standbeeld van den dram atist Rotrou, ln Dec.1894 werd ht,alhoewelhà
jbleefvoleen mooie, hoewel onvoltooide kerk uit de houden onschuldig te ziin,wegensverraad
16deeeuw,een zeer hoog,half in gothischen Van mil
itaire geheimep hoorden kri
jgsraad
half inui
de
1s
6d
eceeesuw
loo
jkken stadhuis, veroordeeld tot degradatie en levenslange
rten
ais
an
ti
jl:o
pql
eetrio
mede
)glasblazeri
jen, deportatie naar het Duivelseiland aan de
handel;0p 19 Dec. 1562 werd hier een der kust van Cayenne. Allerlei onregelmatigbloedigste veldslagen van den Hugenoten- heden, die bi
j hetproces hadden plaats geoorlog geleverd,in welke deprinsvanCondé had en later bekend werden,deden allengs
inkrijgsgevangenschapgeraakte;in1593werd twijfel aan D's schuld ontstaan,en zi
jn verde stad na een belel van 14 dagen ingeno- wanten en vrienden,waaronder het senaatsmen door Hendrik IV ' in den fransch-duit- lid Scheurer-lfestner en Zola,begonnen sinds
schen oorlog werd zti na een korten stri
jd 1897 een reusachtige agitatie ten gunstevan
door Tresckow bezet.Dreux was oudtijdsde revisie Van het PrOCeS, doch ondervonden

hoofdstad van een geli
jknamig graafschap. van de zi
jde der militaire partiide heftigste
D'reumel.Gemeente in Gelderland(arrond tegenkanting, zoodat geheel f'rankrijk zich
Ava
Ti
el
a,lka
ennt
doen
n noo
Drut
rd
eoe
n), OP den zuidoever v/d allengs in twee kampenverdeelde(zieFrankver der Maas,olngeven ri
jk,geschiedenis).Toen niettemin ten slotte

door de gemeenten Appeltern,Mramel, r
l'iel, tot herziening besloten werd en het eerste
W adenooien,Ophemert,Varik,Heerewaarden, vonnis door het hof van cassatie vernietigd
allen in Gelderland, en Lith in N.-Brab.;is was (Oct 1898),werd D. Juni 1899 naar

191/) km.2 groot; bodem meest Riinklei; Frankriik terllggebracht om opnieuw voor
hoofdmiddelvanbestaanlandbouw ;2240inw.; een krljgsraad (te Rennes)terecht te staan.
Het proces, welks uitslag over de geheele
wereld met ongehoorde spanning w erd tegeW aaldi
jk, ruim 2 uren w.zw. van Druten, moet gezien,en van 7 Aug tot 9 Sept.1899
wordt reeds in 693 vermeld, onderden naam duurde, eindigde met een nieuwe VeroorTrelnele.
deeling van den beklaagde.Onder toelating
Dreux de Radier.(JeanFrançois)Fransch van verzachtende omstandigheden echter,
geleerde,geb.1714, overl. 1780, stelde een werd de straf op het bi
j de wetbèpaalde
aantal zeer interessante werken Saam , W aar- minimum,nl,10 jarendeportatie,vastgesteld.
onder m oeten vermeld : l'Europe illustre,cpzl- W einige dagen later evenwel,21 Sept.werd
t
enant les .ries t'/é,: ypzfrtv'tzfp.slpl-inces,etc.,depuis D.door den president derRepubliek ten volle
l
kiesdistrict Druten;personeele belasting 9de
klasse.Het dorp D.,ten deele aanden zuider

e X ve '
sdpc/t?(1755),Mlmolresàïdfprëz/é.
s,cri- begenadigd. Hij schreef: Civtq t
zzlzl/6.
sdema
/ë?/:.
:ett'
fzà:ct
fp/ïtz?/t?
,
sdeFranee (17631.
rie, 1894-1899 (nederl. Vl
jfJ'
tzA'
olran -ï/01
Drewenz. Rechterzi
jrivier v/d W eichsel, leren,1894-1899,Amst.1901).
ontspringt in de prov.Oost-pruisen, 8 km.
Dreyse.(Jobann Nikolas van)Duitsch in-

z.w.van Hohenstein, vormt 8 km.beneden dustrieel,uitvinder van hetnaaldgeweer,geb.
Straatsburg de grens tusscben Polen en Prui- 20 Nov.1787,overl.9 Dec.1867.

sen,keertbtjLubicz,7 km.bovenhaarmon- Driburw. Stad in den kreits Höxter v/h
ding,op pruisisch gebied terug,envaltboven pruis. regeeringsdistrict Minden, 19 km. o.
Thorn bijZlotterie in de W eichsel;zi
jis238 van Paderborn, in een door 13 bergen ingesloten dalketel van het Eggegebergte,
km .lang.
D rew ollostitz.Stal in hetkansonBistritz 2650 inw.;1 km.o.vanD.hetsinds200jaren

D rie.
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Ilrieeehe

bezochte Bad-D.,metkrachtige,koolzuurllou- hoeken ;drieltoeksmetin,
g.deel der meetkunde
dende brennen.
dat zich met de drielloeken bezig houdt.
Drie (3,111)(fr.:trois;dtsch.:drei;eng.: Driehoek. 1) Gehucht ia N.-Brab., gem.

three),telwoord;getalbestaandeuiteenver- Fijnaart.2) oehuclltindegem.oilze,N.-Brab.
zameling van drie gelàiksoortige eenheden ; 3) Gehllchtin de gem.Son,N--Brab.4)Qeelk getal,van hetwelk de som derafzontlez'
- hucht in de gem.Zundert,N -Brab.
li
jke ciifers,die het bevat,doordriedeelbaar Driehuis.1)Dorp en kerkbuurtindegem.
is,is zelf ook door drie deelbaar.
Velsen, N.-Ho1l., met een r--kath. kerk.2)
Drie. Gehucht ih de Geldersche gem eente Gehucht in de gem.Reek,N.-Brab.
Ermelo,aan de oostzijdev.h Speulderboscll; Driellllizell.1) Dorp in de gem. Zuid- en
wordt reeds in een giftbrief van 855 ver- Noord-schermer, N.-Holl., aan de ringsloot

meld;in de nabi
jl
aeid dehellvelDrieberg. van den Scherlneel'. 2)oehuchtin de gem.
prieberge.(Joannes)Ned godgeleerde,gel. Hilvarenbeek,N.-Bral) 3)Gehuchtindegem.
lt Dec.1686 te Leiden,studeerdeteAmster- Ni
imegen, Gelderl. 4' oehucht in de gem .
##
dam aan hetseminarie der Remonstranten en Ràlnsburg,Z.
-Holl5)Gehuclltindegemeenten
werd in 1737 hoogleeraar hieraan;hi
j overl. W ervershoof en Andi
jk. 6)Gehucht in de
1 Mei1746;hi
jschreefmeerderegodgeleerde gem.Ilpendam,N,-Ho1l.
werken,bundels leerredenen,enz.
Drieklank,accoort
lbestaande uitdrie tonen,
Driebergen.Gemeente in lrtrecht (arrond. nl.grondtoon,tertsen kwint.Zie ookKlinker.
Utrecht,kantonW i
jk-bi
j-Duurstede),omgeven Driekleure,ldrllk. Drukmethode waarbi
j
door de gem eenten Zeist,M aarn,Doorn,Lang- men allerlei kleurschakeeri
ngen krtigtdoor
broek, Oothen, W erkhoven en Ri
jsenburg, drie (geel,rood,blauw) opelkaartedrukken.
241/5 km.2 grootq de bodem bestaatin het Driekoningell. Feest waarop het bezoek
midden en noorden uit diluvisch zand,in het der drie oostersche wi
jzen in Bethlehem aan
zuiden uit rivierklei; de gemeente bevat,be- den jonggeboren Christus wordt herdpcht
halve het dorp Driebergen,debuurtSterken- (6 Jan.
)
burg (tot 1857 een eigen gemeente),het ge- Driel.GemeenteinGelderland(arrond.Tiel,
hucht Qooier-W etering, vele verspreide hof- kanton Zalt-Bolnmel),neeulthetz.o.deelvan
steden,buitenverbli
jven,villa'senz.,tezamen den Bom melerwaard in, wordt omgeven door
met3300inw.;kiesdistrictW i
jk-bii-Duurstede: de geldersche gemeenten Hedel,Kerkwiik en
Personeele belasting 7de klasse.zoofdmiddel Rossum en de noord-brab.gemeenten 2mpel
van bestaan landbouw.Het dorp D.,aan den en Alem: en is 271/:
,kmz.groot;de bodeln
weg van Utrecht naar Arnhem, en aan de bestaat ultrivierk-lei;degemeentewordtdeels
tramli
jn Zeist-D -W ageningen-Arnhem, ont- door de Maas begrensd,deelsdoordezerivier

leentzàjn naalllaan hetdrietalheuvelen,die doorsneden; landbouw en veeteelt zi
jn de
zich tusschen D. en W àjk-bi
j-Duurstede ne- hoofdmiddelen van bestaan ; 3400 inw .;kies-

vens elkander verhefen.
Drieblad. Een der namen van de Plantsoort Aegopodium wptso-rwrtvïcf,het zevenblad.
Driebrllgqen. Buurt in de N.-Hol1. gem eenten Lange Ruige W eide en W aarder.
Driedekker. Schip met drie dekken ;flg.:
ruw m ensch.
Driedistel,zie Carlina.
Ilriedorr. Stad in den kreits Dillvan het
pruis. regeeringsdistrict W iesbaden, 12 km.
Z.W . van Herborn,aan de Rehbach,600inw.;
burchtruïne.
Driedubbelzien,eengebrekvanhetgezichts-

district Druten ; personeele belasting : kom
Kerkdriel 8ste klasse, overig deel 9deklasse.
Driel of Kerkdriel wordt reeds in 1814 genoem d. Het dorp D., beneden en langs den

Maasdi
jk heette in de middeleeuwen Thrile

en Driela.
Driel. Dorp in de gemeente Heteren,Gel-

derland,aan den Betuwschen Ri
jndi
jk.
Drielnansehap,regeeringsvorm waarbi
jhet
hoogste gezag in handen is van een collpge
van drie personen.als bv.in de romeinsche

geschiedenis, in Frankrijk onder het Consulaat enz. 0ok de waarligheid van drieman,

elk der leden van een drieulanschap
orgaan,waarbij elk voorwerpzichdrievoudig van
Drienlastt:r,schip m et drie masten.
voordoet.

Briene. Buurt @
ln de gem eente Lonneker;
Drie-eenheid of Drievuldigheid (lat.Trisïft
zt
s-). In de christel
i
jke theologie:de drie- Overi
jsel.
heid van personen in de eenheid van het
prieponder, brood, kogel enz, van drie
wezen Gods.ln 1384 werddoorpausJoannes pond; o0k kanon bestelnd voor kogels van
XX1l de feestdag der D.vastgesteld op den lrie pond.
eersten Zondag na het Pinksterfeest.
Dries. 1) Keizersbosch, buurt in de gem.
Drie-Eigenell,naam van een deelvanLim- Neer,Limburg.2) Qehucht indegem.W eert,
burg, nl. de nederl. gem eenten Thorn en Limburg.
Neeritter,en debelgischegemeenteKessenich.
Driest*he. (
Jean van der)Zuid-Nederl.linIlrieKaten.Gehucht in degemeenteW ater- guist,geb.te Oudenaarde,1550,overl.te Leiden, 16t6,kreeg in 1571 een leerstoelin de
landkerkie,Zeeland.

Drie-éoeqjzers.Buurtin de gem.Zeven- oostersche talen te Oxford, en was daarna
bergen, N.-Brab., bi
j het spoorwegstation achtereenvolgens te Franeker en Leiden
Iuangeweg aan de li
jn Rotterdam-Dordrecht- hoogleeraar in het hebreeuwsch ;men heeft
Breda.
van hem : Qua,
estiones et z'
p,
vps,iones (1585),
D riehoek. Een plat vlak begrensd door Animadversiones 1585), Locuti
onum wcrcrlfzp
drie làjnen die elkander sni
jden:men onder- miscellaltea(1586),TetrqgrammatonofDezlpAmbzh
scheidt geli
jkzi
jdige, ongeli
jkzijdige, geli
jk- Deiwrpzrïp(1604),Grammatlea Hebraica (1612
beenige, stomphoekige rechthoekige drie140

OnZ.

111.

Drieschjfsblok.
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Drj*ver.

Drieselli
jlkblok,blok met drie schijven) van een steeds uitdenzelfdenhoekwaaienden
scltl
jfsboveltblok,bovenblok van een takelmet
Drljfllaard, haard waarin men zilver uit
drie schi
jven;driescltqfsgqnblok,gi
jnblok met zilverhoudend lood afscheidt.
drie schi
jven; dviescltî
jfstakel, takelwaarvan Drjrriem, de over een schijfbevestigde
hetbovenblok twee schijvenenhetOnderblok riem, waardoor een werktuig in beweging
wordt gebracht; zie Riem.
een schàjfheeft.
D rie-:cllollw en. Gehucht in de gemeente
Drjrstang.Stang,welke meteenscharnier
Axel,Zeeland. *
of lid aan het einde van de zuigerstang verDriesen.Stad ln den kreitsFriedebergv/h bonden is, en m et het andere einde met
pruis. regeeringsdistrict Frankfurt, 13 km . m etalen kussens de kruk van de as omvat,
van Kreuz,op een eiland i/dNetze,6060inw. zoodat de heen- en wedergaande beweging
meestal twee boven en een beneden!drie- wind.

D rieslagsstelsel,soortwisselbouw metdrie-

'
1arige opvolging van vruchtenteelt,welkeom
de drie J
.aren opnieuw begint en in eenzelfde
orde Nzordt voortgezet;thans Nieinig naeerin
gebruik.

-

Driessen.(Anthonius)Nederl.godgeleerde
(prot-),geb.1684 te Sittard,wasopverschil-

lende plaatsen predikant en werd in 1717
hoogleeraar te Groningen; overl. 11 Nov.

de zuigerstang in een rondgaande van
de askruk kan overgaan. Trunkmachines
Van

hebben geen zuigerstang,maar de dri
jfstang
onmiddelli
jk in de trunk aan den zuigervast.
Oscilleerende cylinders werken metdezuigerstang, zonder tusschenkomst van een dri
jfstang,op de krukas.
prjvend dok. Dok datop hetwater ligt
of drijft, zich op het water kan bewegen.
M-aar men geen grond heeft, die hetbouwen
van een vast droog dok gemakkeli
jk toelaat,

1748;hi
jmengde zich inallegodgeleerdegeschillen zàjns ti
jds en schreef: Erangelische
zedekunde (1716), Delronderl
rerken ran Jàzzf,
s of waar men goedkoopte verkiest boven
duurzaamheid van samenstelling, maakt m en
t17t7),over de algemeenegenade (1728).
Driessen.(Petrus)Nederl.genees-enplant- dri
jvende droge dokken in plaats van vaste.
kundige, kleinzoon van den vorige,geb.30 Een dri
jvend droog dok is een groote bak,
Aug. 1753 te oroningen, studeerde aldaar, aan de zi
jden voorzien van een aantalafzonwerd er eersthoogleeraar in de medicijnen, derlijk te openen en te sluiten waterdichte
in 1806 ook in de botanie, en overl. tt Jan. afdeel
ingen en aaneenezi
jdeopenengesloten
1828; llij schreef: Scheikundiqe rerltandeling door een paar sluisdeuren, een zeer groote
over dej.
ftwzl:,
wtxalba (1787),Ratttur-sclteikun- valklep of een schipdeur, en voorzien van
tn#:'
tvaarnemingen over de qeneeskunde en ppcp- een zeersterken onbuizzamenvloeren van een
sp?zl'
l: in ons raderland (17ht).
stoompompwerktuig.Men laat,om een schip
n te nemen, den bak zinken zoo diep a1s
Driestar ln de journalistiek : kort op- i
stel in een blad,met in plaats van een op- noodig is,door het middendeel geheel volte
jhokkenvoorzoovernoodig.
schrift oftiteldrie sterretjes (*g*) er boven. latenloopenendezi
D riestelnlnig,triphonisch,voor driestem - De boorden van den bak moeten echteralti
jd
men;D .muziekstuk:toonstuk voordriestem- boven Nrater bli
jven. Men opentde deuren,
men ofdrie partijen.
haalt het schip in den bak,plaatsthet juist
Drievuldiglleid, zie Drie-eenheid.
Waarhetmoetkomen door middelvan ioriprie&euldiglleldsbloelklp-je,een dernamen zontale schoren, die door windwerk bewogen
worden, en begint dan de middenruimte
van de viooltjessoort '
lf/p/tftt.
icolor.
Ilrien'egell Gemeente op Zuid-Beveland, ledig te pompen, na de deuren gesloten te
Zeeland.(arrond. Middelbllrg, kanton Qoes), hebben.Als het schip met dekieldeblokken
ten z.w bespoeld door de Hont, overigens in het dok raakt of boeit, geli
jk men bet
omgeven door de g'emeenten Borsselen.ove- noemt, schoort m en het door eene reeks
zande,Oudelande en Ellewoudsdijk,6t/.)km2. schoren rondom, pompt verder de middengroot, bevat het dorp D. en het gehucht
Coudorpe,tezamen m et 600inw.;kiesdistrict
Hontenisse; personeele belasting 8ste klasse ;
hoof
'
dmiddelvan bestaan landbouw.
Driew eKen.Gehucht in de gemeenteBiervliet,Zeeland
Ilriezlllll. Dorp in de gem.Dantum adeel,
Friesland, met de gehuchten oostwoude en
Duezumerterp een 1000-tal inw.tellende.
Ilrilutlld,Qreat-Driffleld.StadinEast-Riding
v/h engelsche graafschap York.28km.n.van
Hull,waa
rmee het door een kanaal verbonden @1S, 5700 l
*l15$r.* textielindustrie, graanhandel.
llrifkell. De strevingen van hetstofel
i
jke

ruimte ledig,steedsuitde verschillende zij-

voortvarendheid, aandrang, opvliegendheid,
toorn ;ook beweging van het zwerk,van het
w ater,a1s gevolg v. d.wind :verder kudde,
m enigte.
Drirtstroom en,eng.driftcurrents,beweging
in de bovenste lagen van waterentengevolge

waarmee gedreven werk wordt vervaardigd;
verder een steenen of metalen voorwerp in

leven om het bestaan te behouden. Drift:

vakken zooveel water weglatendealsdienstig
is om het d0k recht te houden;is de bak
m
en
hee
tnusche
trt men het schip geheel af;
led
ig,
zf
oo
hoo
schip staandeineen overigens

ledigen bak,die op hetwater dri
jft.
Men maalttde dri
jvende dokken van hout
of ijzer. ln ieder geval moet de vloer.die
geltikeli
jk door hetwater gedragenwordten
in het midden het schip torscht, voorzien
worden tegen omhoog werking van den om-

trek.Bi
j houten dokken bestaatdie uit eene

twee of driedubbele laag van tegen elkander
liggende balken, waarvan eene laag in de
richting der lengte,deanderedwarsdaarover.

Drjver, aanzetter,ijveraar;ook werktuig

een lagendrukéeteldoormiddelvaneentegen-

wichtop hetwater dri
jvend,enalshetwater

te laag in den ketel wordt een stang bewegend, welke of den m achinist waarschuwt,

Brjfkraeht.
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brinken.

of wel eene kraan opent,die het voedings- toevoeren, is het drinken een der natuurwater doçt toestroomen.
li
jke behoeften.De door het drinken aan het
Dr#fkraeht, de drijvende, aandri
jvende lichaam toegevoerde vloeistof,wat dewaterkracht.
deelen daarvan betreft, helpt alle vaste
Dril van lat.triliœ,driedraads Algemeene zelfstandigheden des lichaamsvormen,maakt
naam van een aantallinnen en katoenen stof- alle tot de stofwisseling behoorende procesfen met kleine patronen,gebezigd voorover- senmogeli
jk,houdthetbloedenhetspijsvocht
trekselsvan bedden,bovenkleeding,en allerlei vloeibaar,onderhoudt de oplossing der stofhuishoudgoederen als tafellaken, servetten, fen en bemiddelt deafscheidingen opslorping.
enz.Hetlinnen dril,ook ti
jkgeheeten,isaan Vanhetgedronkeneneemthet watergrooten-

Leide kanten geli
jk.

deelsvandemaaguitziinwegdeelsonm'
lddellijk

Drilboor,boor om kleine gaten in metaal naarhetblopd (door Le poortader),deelsnaar
de watervaten,en w ordt vervolgens door het
te sniiden.
Drfllllnelen. Dorp in de gemeente Made bloed,in vereenigingmetanderebloedbestanden Drimmelen,Noord-Brabant.
deelen, door het geheele lichaam heen afgeDrilnys Fous'
r. (lfr
ïzlf:z,tzH.et B.)Plan- scheiden,zoodatditinwendig lletaanzienheeft
tengeslacht v/d familie der Magnoliaceeën, van een m etvloeistofgedrenktespons.Onvolmet slechts 5 soorten, in Zuid-Amerika, op doend watergehalte deslichaamskondigtzich
Nieuw-Holland, Nieuw-zeeland 0n Borneo; aandoordorsttziea1d.
)Onderdeverschillend:

hetzi'
jn boomen of struiken metalti
jdgroene, dranken is water (drinkwater,watergeschikt
mettalrijke olieklieren gepuncteerze en aro- om te drinken),de doelmatigste en eenvoumatisch riekende bladen ; van D. W ittteri digste, en onder de drinkbare wateren is
('lfrïzlfprtf aromatica), in Zuid-Amerika in- put- ofbronwater hetverkiesli
jkst,daar dit,
heelnsch, was de schors vroeger,onder den
naam cortex winteranus verus,ofûcineel.
Drin. Rivier in turksch Albanië,ontstaat
uit de vereeniging van deZwarteendeW itte
Drin;de eerste komt uit het300km2.groote,
690 meter boven zeeniveau gqlegen meer

ofschoon nimlner scheikundig zuiver, het

smakelijkstis en aan hetlichaam nietalleen
water,maarookbelangri
.j
kekalkzoutenschenkt.
Aan een goed drinkbaar en gezond water
m oeten de volgendeeischen gesteld:hetm oet
volkom en klaar kleurloos en kristalhelder

Ochrida,looptinnoordeli
jkerichting dooreen zàjn,en dit ook blijven.wanneerhetlangaan

reeks nauwe kloven, vervolgens door een de lucht is blootgesteld :het m oet paarlen,
open dal aan denw estvoetvanhetSchaidagh- alzoo lucht, vooral koolzuur bevatten het
gebergte, en vereenigt zich na een loop van moet geheel reukeloos zi
jn en een frisschen

120 km.bi
j Kukusmet de W itteDrin;deze,
ongeveervangelijkelengte,komtvandemeer
dan 2000 meter hooge noord-albaneesche
Alpen, nabij den z.o.hoek van Montenegro,
en loopteerstoostelijk,en vervolgensinzuidelijke richting door de vlakte van Metoja.

Na de vereeniging van beide bronrivieren
stroomt de D., snelten en watervallen vormend,door kloven tusschen tot 1000 meter
hooge loodrechte rotsmassa's,betreedtna een

smaak hebben, zonder eenigen bi
jsmaak;in
den zomermoethetkouderzi
jn,dandedampkringslucht. De waters,welke in het gewone
leven hetmeestvoorkomen,ztjn zoete,zoute

en staande waters. Tot het zoete '
lfl
tx/pr.
'dat
a1s drank kan dienen,behooren bet regen ,
kwel-, bron- en rivierwater. - Het rege3tu
Crt
zfpr behoort totdezlliverstevan allewaters;
het heeft een eigenaardigen,drogen smaak,
doch bevat niettemin sporen van koolzuur,

zeer gew onbenloop devljkte van Skoetari, zouten (keukenzout),ammoniaendampkrsngs-

en valt beneden Alessio zn de Adriatische lucht (di
e echter iets rijker aan zuurstofen
zee,na een loop van in het geheel 300 km ., armer aan stikstof is,dan de gewone lucht,

zi
j is nergens bevaarbaar;in haar benedenloop zetz!Jdeomgeving dikwi
jlsonderwater.
Ilrilla.Rechterzi
jriviervan deSaveinBosnië en Servië,ontstaat uitde vereeniging van
de op de gebergten van oostelijkMontenegro

dewiilde zuurstofgemakkeli
jkerinwateroplostàandestikstofendikwijlsobkallerleistof-

vaarbaar,en mondtuit bijRaca,na eenloop
van 267 km.Andere zi
jrivieren zijn deCehotina en de Jadar rechts, de Praca en de
Drinjaca links;de D.heefteenstroomgebied

wederte voorschi
jn knmt.De bestantldeelen
vanhetkwelwaterzijnnaardenbodem,welken

fenlzitdedampkringslucht,waardoor het nlet

zelden verontreinigd wordt. (Aan gesmolten

sneeuux ater ontbreken de gassbn van het
ontspringende Tara en Piva, doorloopt de regenwater.) Hetlculellrater isoorspronkeltjk
Herzegowina, in n. w. richting, tot Foca, regenwater,hetwelk door deaardege:ltreerd
daarop een bochtig dwarsdal in het kalkge- is, maar op de eene of andere afhellende
bergte van oosteli
jk Bosnië en Servië,wordt plaats op vasten grond zich tot een straal
beneden Zvornik voor kleine vaartuigen be- verzamelt en zoo aan de aardoppervlakte

van 18647 km2.
Drinken, drank door den mond tot zich
nemen, den dorst lesschen, het organisme
vloeistof toevoeren; het woord wordt ook
gebezigd in den zin van drank :goed ofslecht

het doordringt,zeeruiteenloopend;vanluchtsoorten bevat het koolzuur en dampkrings-

lucht (van het eerste meer,van de laatste
minder dan het regenwater), van de vaste
zelfstanligheden gewoonli
jkkoolzure,zwavelzure en zoutzure aarden en loogzouten(kalk,
soda enkeukenzout)Opgelost Detemperatuur

eten en drtnken.Hetdrinken dientom wa- van het kwelwater hangt van de warmteder
ter tziealdaarl'
involdbendehoeveelheidinhet aardlaag af,doorwelkehetnaarbuiten dringt,

lichaam te brengen. Daar de vaste stofen, en richt zich derhalve naar de diepte van
het voedsel, dathetorganismetotzich neem t, den oorsprong der kwel. Het bromrater
hieraan geen voldoende hoeveelheid vloeistof komt met het kwelwater zeer veel overeen t

Drinken
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daar het echter langzamer door de aardegeûltreerd wordt,bezitheteen grootergehalte
:an aardachtige bestanddeelen, vooral aan
koolzure en zwavelzure kalk, en dit gehalte
is te grooter,naarm ate er meer koolzuur in
voorhanden is, hetwelk de oplosbaarheid der

Droes.

Drinkw ater,zie Drinken.

llrissa. 1)District in het westeli
jk deel
v/h russisch gouvernement W itebsk,eengolvende landstreek met m eren en rûoerassen
en een weinig vruchtbaren bodem,3014 km.u

groot, 98.100 inw., voor 3/4 MTitrussen, 1/5
kalk bevordert. De hoeveelheid van deze Polen,overigensLetten;vlasbouw.2)Hoofdpl.

kalksoorten bepaalt de hardkeid vanhetbron- v/h district D., 168 km.n.w.van W itebsk,
en kwelwater,welke m en zeergoedkan weg- aan de monding van de rivier Drissa in de
nemen door het te koken,a1s wanneer het Duna,in 1897 :4240 inw.
koolzuur wordt uitgedreven en een grootgeDriva.Rivier in Xoorwegen,ontspringtop
deelte der kalkzouten zich (als ketelsteen) den Snehœtten, het hoogste punt van het

afzet. Hard water is door zijn kalkgehalte, gebergte Dovrefjeld,en valtna eenloopvan
ongeschiktom er spijzen in te koken,ofom t10 km.bijSundalin zee;haarbenedenloop
thee,kofse of mout van te trekken. Hiertoe
m oet m en zackt zrater bezigen,en ten zoodanig is het regen-,sneeuw- en rivierwater.
Hetrivierwater,hetwelk uit eene vereeniging
van regen- en kwelwater bestaat, bevat,behalve de bestanddeelen dezer waters, nog
oplosbare stoffen van het rivierbed, en lnoet

heet Sundalself;het schildel-achtigste dal(ler
D. heeft veelvan lawines en aardstortingen

te lijden.
Dröbak. Stad in het noorweegsche ambt
Akershus,aan den oostoever v/dChristianiadoo
de
fjorrd,
diehier een nauwe sond vormt,welke
vesting Oskarsborg wordtverdedigt;

llerhalve in de eene rivior anders zijn,(lan D.telde 1900:2334 inw., is in den zomereen
in de andere,wat de reden is dat men aan drukbezochte badplaats,en voertveeli
jsuit.
tlrinkwater uit een rivier moet wennen en er
probiselt.(Moritz W ilhelm)Duitschphiloin het eerst vaak allerleistoornissen enonge- soof en wiskundige, geb. 16 Aug. 1802 te
makken van ondervindt.Dikwi
jlsishetrivier- Leipzig, werd aldaar in 1826 hoogleeraar in
w aterooknogm etorganisqhezelfstandigheden de wiskunde,kreeg in 1842 daarenboven ververontreinigd.Hetwater uer meren heeftin't
algemeen dezelfde eigenschappen,als datder
rivieren.Tot de zoute '/ptzf:o'
.
sLehoort,behalve
de zoute bronwaters,het zeewater.Hetonder-

gunning het predikaat van hooglceraar in de
philosophie te voeren,en overl.30 Sept.1896

uit keuken-,bitter- en glauberzout.Ditzoutgehalte verschilt op vele plaatsen van den
Oceaan ; het is het grootst in den Stillen
Oceaan, het minst aan de kusten varlnoor-

sche grondigheid te behandelen en op de
vraagstukken der philosophie den geest van
wiskundige klaarheid en gestrengheidoverte

richting der keerkringen.Totdrank voorden
mensch is het zeewater ten eenemale ongeschikt,doch het laat zich door bevriezen,
distilleeren en :ltreeren geheel ol gedeelte-

Beitrtige zzfr orientierung '
Jf&cr Herbarts Sp,
sfepl

te Leipzig. Van jongsafzich gelijkeli
jlttot
wiskulïde en philosophie aangetrokkengevoescheidtzich van het zoete water doorzijn lende,zocht hi
j zonder beide wetenscllappen
groot zoutgellalte. bestaande voornameli
jk te vermengen, de wiskunde met philosophibrengen;alzi
jn geschriften dragen het,ken'
delijk Europa, en klimt wederom op in dc m erk van dit streven.Zijn hoofdwerken Zl
Jn.
der Philosophie (Leipzig 1834),Neue Darstel/?I0zg der .
f,p#?
'
/c (1836),Grundleltren der Religionsphilosophie slueipzig 1840), Empirisclte
lijk van zi
jne zoutep bevrpden en zoodoende F.sycApîpgd'
d
: (1842),ErsteGrundleltren derJ'
??tzdrinkbaar m aken.Steeds is ook hetzeewater them.f'
g c/lpîpf
/?'
p(l850),Dep/lïîp,spp/lïtx sciennog dichter en zwaarder, alsmede warmer, tiae'ltzf'
l
/rtf/?
rinsita (1864),Diep/prtflgc/!cSta.

.

dan het zoete water.- Staande Iraters,als
moerassen, poelen, graehten) vijvers enz.,
welke vooral ln het warme jaaageti
jde,ten
gevolge der verrotting van organisclle zelfstandigheden, voor den mensch nadeelige

tistik zfzlc/diezzlp/
kyc/ll/
'
c/lcW illen8freilteit(1867)
Uber die Fprfôï/tfyfp.r/ der Philosopltl'e #zfz'c/l
Herbart(t876), Kants Dinge an .
sïc/lund dcïzl
Erfaltrungsbegrif tllamb. 1885), meerdere
akademische programs en een reeks verhanspp/-lïc
stofen (kool-,phosphor-en zwavelwaterstof) delingen in Fichtes Zeitschriftfiir f'Wï/p.
ontwikkelen, bevatten te veel bewerktuigde .
en in AllihnsZeitscltriftJ'
JirelaktePhilo8opltie;
zelfstandiglleden en verrottingsproducten,dan van zi
jn wiskundige werkenmoetenvermeld:
tlat ze drinkwater zouden zijn; intusschen Pltilologie '?zIs(fM athematik als Gtvpzl,sfty/xtf: des
.

kan men ze door flltreeren met beenderkool
en aluin eenigszins verbeteren.
Om groote steden van bruikbaar drinkwater te voorzien, worden l
neestal w ater-

Gymnasialunterricltts (Lpz. 1832), Grundzii
ge

derfze/lr: r0n den ltölternzlzfplck-z
l,
schczlGleicltun-handelingen in de
#60?, (1834); verder vel
publicaties der 1,Kdniglich Stichsischen Gesell-

leidingen (zie W aterleiding) aangelegd. De schaftder 'rfv,%t,3î,sc/ltz/fdFl-''
algem eene gezondheidstoestand is in hooge
Droes.(Kwade)Besmetteli
jke,ook voorden

mate afhankelijk van goed drinkwater; ulensch en alle huisdieren, behalve hetrund,
Plaatsen waar hit geheel of in voldoende gevaarlijke ziekte derpaarden.Naardezetel
hoeveelheid ontbreektzi
jn steedsbroeinesten der ziekte spreekt men van neusdroes en

huiddroes of worm ; beide gevallen zi
jn
Strekenwaarwatergeheelontbreektzijnon- vormen derzelfde ziekte; bi
j de neusdroes
bewoonbaar Daarwaarslechtsonzuiverwater openbaart zi
j zich op het neusslijmvlies
voorhanden is worden allerleimiddelen toege- en de daarbi
j
behoorendelymphklieren;bijde
huiddroes is de huid endedaaronder gelegen
van kwaadaardige ziekten en epidemiën.

past om dit te zuiveren;doorhettefltreeren,
te koken,met houtskoolpoedertevermengen lymphklieren en -vaten de zetelderziekte;de
en daarna te :ltreeren,te destilleeren enz. eerste vorm komthetveelvuldigstvoor;soms

D roes.
7.7.
77-

.
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Drogeham
.

treden beiden vormen tegeli
jkertijd op. Het snaetstof, die zich buiten het dier kan ontverloop van den droes is m eestsleepend,zelzaam acuut. De smetstof kan buiten het
lichaam Van het dier,op gereedschap,tuig,
voerbakken enz, geruimen ti
jd haar aanste-

kend vermogen behouden.Deti
jdwaaropna
de besmetting de ziekte zich openbaart,wisselt van eenige weken tot een halfjaar of
nog langer en is afhankeli
jk van de levenskrachtbi
der
snA
etoe
stof
j
neus
dr
s.uiDe
t verschi
ti
'nselenbestaan
neusvloeling,klierzwelling in den keelgang en hetverschi
jnen
van knobbeltjes en zweren op het neusslijmvlies. De neusvloeiing, dikwi
jlstoteen
derneusgatenbeperkt,isaanvankelijk gering;
de waterig-slàimige,k.leverige stof die wordt
afgescheiden, droogt rondom de neusopening
ep tot korsten van witgrauwe, gele of geelgroene kleur,welke laatstevooraleen kwaadaardigen keer der ziekteverraadt,evenalshet
uitvloeien van bloed ofvan heldere droppels

wikkelen, doch meestal doorcontactmetdoor
aangetaste dieren besmettevoorwerpen wordt

overgebracht. Jonge paarden zi
jn het meest
vat
de
nbaar,Oudere kunnen echter evenzoo w0raangetast. De ziekte vangt aan m et
koorts, loomheid, verminderden eetlust,ver-

snelling van pols en ademhaling;de slijm-

vliezen van den kop nemen een roode
kleur aan;daarop treedt neusvloed in, eerst

waterig,vervolgens slijmerig enetterig,hiermede gaat gepaard zwaarlloesten,alsook be-

moeili
jking van het slikken, zoodat bijhet
drinken het water door denneusterugvloeit;
de keelgangsklieren zwellen pi
jnli
jk op,cn

gaan soms in ettering over; in dit laatste
geval heeft llinnen een tientaldagen dedoorbraak plaats,waarnasnelverbetering intreedt;

dit verloop kan echterdoorvele bijomstandigheden worden gewi
jzigd,(longontsteking,

maag- en darmcatarrh, etterverplaatsing);
bi
j een taaie en dikke lnassa; soms Lli
jft treden deze niet op dan is het verloop der
de uitvloeiing gering, sams ook wordt zi
j ziekte gewoonli
jk gunstig.Bi
j debehandeling
overvloediger,dikker en meer en m eerklon- is de leefregel waaraan het zieke dier wordt
terig;de klierzwellingen in den keelgang,die onderworpen van het grootste belang; de
nooit in ettering overgaan, ztjn hard en gunstigste voorwaarden voor een goedaardig

knobbelig,nietpi
jnli
jk-; aan het verschàjnen
Van knobbel
tjes en zweren op hetneusslijmvlies gaat 00n opzwelling en vlekkig roode
verkleuring vooraf; de knobbel
tjes die het
bestdoor betasting zi
jn waarte nemen,gaan
in12urenongeveeroverinzweertjes,dieeerst
vlak en klein zijn, zich allengs vergrooten
enbijgenezinglitteekensnalaten.Bi
jeenchroniscà verloop der ziekte hebben de dieren
dikwijls verscheidene maanden lang slechts

verloop zijn een matig warme, luchtige stal,
overvloedig zuiverstroo,deugdeli
jkevoedingsmiddelen(vooralhaver,wortelen,hooiofgroen
voeder en bi
j moeilijk slikken zemelen),en
zuiver water, zorgvuldige verpleging der
huid,algemeene zindelijkheidenwarmhouden
van het dier m et wollen dekens;hetingeven
van gereesmiddelen in den Vorm Van dzank
is af te keuren Wegens het groote gevaar
VOOr

verslikking bijpijn indekeelstreek.Het

klierzwellen en een weinig neusvloeiing ; voor dezen en elken anderen droestoestand
soms ook openbaart de ziekte zich alleen in aanbevolen droespoeder is a1s een kwakzaldampigheid en d0fhaar. Een acuut verloop versmiddelte beschouwen.
gaat gepaard met koorts en stoornissen in
Drogbeeld, schijnbeeld,zie Anamorphose.
den algemeenen toestand, de neusvloeiing is
Drogdell,het tusschen (1e deensche eilangeel, dikwi
jls met bloed vermengd; de den Am ager en Saltholm ingeëngde deelvan

k
lierzwellingen zi
jn pi
jnli
jk,op hetneusslijm- de Oresund, wegens zi
jn diepte van groot
vlies ontwik-kelen de zweren zich snel, ge- belang voor het Oostzeeverkeer.
geheele stukken slijmvliessterven at rondom
Droge batter%, batteri
j saamgesteld uit
de lippen vertoonen zich niet zelden worm- thermo-electrische elem enten ; m an maakt
bulten en zweren;binnen weinige dagen kan daarbi
j alleen gebruik van metalen,zonder
de dood intreden.Bi
j den huiddroes ofhuid- eenige vloeistof, van droge elementen derw orm ontstaan in en onder de huid knob- halve; onder droge elementen verstaat men
bels,ter grootte eener erwt, dikwi
jls naast echter ook gewone galvanische elementen,
clkander;bijhetopenbreken vormenzi
jzwe- waarin de vloeistoffen met de zouten zijn
ren en ontlasten een geelbruine kleverige vervangen door een vochtige pap van vermaterie;verdervertoonen zich bi
j den huid- schillende samenstelling; biJ het veelvuldig
droes zwellingen aan de achterbeenen, soms
ook aan alle ledematen; de knobbels verschijnen gewoonli
jk het eerst en het m eest
aan de achterbeenen. De behandeling is geheel de taak van den veearts,enberustsinds

eenigen tijd voornamelijk op inspuiting met
malleïne. De voorkoming bestaat in vermijding van besm etting en trouwe naleving der
wettelijke voorschriften.
De goedaardige droes der paarden is een
acute,besmettelpke ziekte, die hoofdzakeli
jk
bestaatin een ontsteking van hetneusslijmvlies,en van hetsli
jmvliesderdiepereademhalingswerktuigen,terwi
jlgewoonll
-lkdekeelgangsklierenmedezijnaangedaan,endeziekte
een neiging vertoont zich ook over andere
slijmvliezen uitte breiden.Dé oorzaak iseen

gebezigde droge element-lueclanché bestaat
bedoeide pap uit gebrand gips,zoutchloride
en ammoniumchloride met w ater; in 1901
werd als vulm assa voor droge elementen
aanbevolen. calciumchloride (gekri
stalliseerd

30 deelen),calciumchloride(gekorreld30dln.),
ammoniumsulfaat (15 d1n.
) en zinksulfaat(25
dln.) Droge elementen munten uit door zindeli
jkheid,doch zijn,na tehebbenuitgewerkt,
moeilijk te vernieuwen.
Droge destillatie, destillatie langs den
drogen weg,verhitting van een nietvluchtige
stof in tegenwoordigheid van w esnig lucht,
zoodat een ontleding in vluchtige stofen en
koolplaats heeft.
Drogeham . Dorp in de gemeentq Achtkarspelen,Friesland.

brogen.
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peonyelen.

Dl'ogen,droogmaken,droog doen worden; bezetmetwoudri
jkebergen,deDrôme-Alpen,
droog . vocht- of damploos, zonder leven, gemiddel
d 12-1500m.hoog,metdoortalri
jke
onopgewekt, onvriendeli
gk.
rivieren (lsère,Roubion,Jabron enz.) bewabrogtlrtjen,waren die in demedici
jnen en terde deelen ;op vele plaatsen komen minein de techniek of in beide,gebruikt worden, rale bronnen voor,als bi
jCondillac,Pont-devoornameli
jk kruiden,wortelen,schillen,har- Barret en Propiac;aandelfstofen bevatde bosen, gumm isoorten, balsems en chemicaliën. dem i
jzer,koper,zwavel,graniet,albast,potteDegene, die zoodanige artikelen verkoopt, bakkersaarde ; het klimaat over het geheel
heet drogist. De studie der drogeri
jen isde zuiver en gezond,is eer koud dan gematigd;
taak der ptlarmacognosie.
de hooge bergen zijn gedurende den winter,
llroglleda,Stadln deierschegraafschappen doch nergens het geheel
ejaar,metsneeuw
Louth en M eath,38 km.n.van Dublin,aan Ledekt; slechts de streek langs de Rilône
de bevaarbare,hler door een 28 lneter hoog heefteen temperatuur die aau de zuideli
jke
spoorviaduct overspannen Boyne,6 km.van ligging van het dept. herinnert.W at landhare door het lbrt Richmond verdedigde bouwproducten betreft biedt het dept.twee
monding, en aan llet naar hetKoningskanaal zeer verschillende deelen, de vlakte en het
voerende D.-kanaal; de stad ligtgrootendeels bergland; de vlakte, bestaandeuitde bekkens
op den hoogen linkeroever,1i.
2
s.7
z6
et
5eil
nw.
va,
nhe
eef
nt van Valence,M ontélimar,Pierrelatte en Grir.-kath.bisschop,telde1900:
gnan,ishetrijkstaanvoortbrengselenenwûrdt
vele fraaiehui
zell,echterarmelijkevoorwi
jken zeer intensief bebouwd ; het verschil der
en overbltfselen van een oudenvestingmuur; gronden brengt verschil in cultures mede ;

textiel-industrie, looieri
j,brouwerij;zeep- en
zoutziedert,druk scheepvaart-enhandelsverkeer.Te D.werd in 11b2eenkerkvergadering
gehouden;in de nabijheidwi
jsteenobeliskde
plaats aan,waarW illem l1I in 1690 detroepen
van Jacobus 11 versloeg; 11 Sept.1649 bestormde Cromwellde stad.
llrogredell, sophisme,zie aldaar.

llrohobyez.1) District van Galicië) 1456
km2.groot, 133 1bQ inw., 79 gemeenten) is
verdeeld ln de kantons D , M edemice en

Podbfzz.2) Stad,hoofdpl.v/h district en het
kanton D.,links aan de naardeDnjestrvlietende Tysmenica, aan den weg van Sambor
naar Stryj,in 1900:19.146inw.,voordehelft

zoo rijptin het zuiden de oli
jfboom, terwi
jl
overigens rhabarber, m oerbezie-, noten- en
amandelboomen en wi
jn naastde producten
die het dept.met andere deelen van Frankri
jk gemeen heeft worden verbouwd;Drôme
is het voornaamste dept.voor den moerbeziebouw en de zi
jdeproductie; ook leverthet
groote hoeveelheden graan,aardappelen,enz.
ln het bergland zijn de voornaamste producten vruchten, hout en vee. Drôme is de
provincie van het kleigrondbezit bi
j uitnemendheid.De industrie is geconcentreerd in
Valence, Dieuleût,Cresten Romans,en be-

staat voornalneli
jk in het bewerkenvanzi
jde,

het vervaardigen van linnen, katoenen en
Polen,overigens Duitschersen Ruthenen; een wollen stoffen metaalbewerking) papierfabristaatsgym nasium ;industrie en handel.
kage, en het bereiden van pasteien,suikerBroltw iteh. Stad in het engelsche graafschap W orcester, 35 km. z.w.van Birmingham,door een kanaalingemeenschap gesteld
met de Severn,4200 inw.;zoutbronnen,reeds
in het Domesdaybook vermeld
llrèle.l
'
r., snaak,spotvogel? schelm,guit;
drôlerie; grap, klucht, pots, dwaas of lachwekkend gedoe.
1)r()l1:ltt,11stzie Emu.
bronlas,zze Ardeola.
Drôlne. Rivier in het fransche landschap

werken en con:turen (noga van Montéliznar);
de handel bestaat in uitvoer van brand- en

timmer
wor
dtz
hou
eert,doo
wàj
rn,de
zi
jde,wol,ooften vee,en
scheepvaart op deRhône
begunstigd.
brom edaris,zie Kameel.

Dromore.1) Stad in het iersche graaf-

schap Down, aan de Lagan, zetel van een
r -kath.bisschop,6000 inw li
nnen en mous-

selinefabrieken,minerale bron.2)Stad inhet
iersche graafschap Tyrone, 5000 inw.;in de

Dauphiné,ontspringt bij hetdorp La Batie- nabi
jheid een grootmoeras.
des-Fonds, op de Drôme-Alpen, loopt langs

Dronero. Stad in de ital.prov.Ouneo,op
Die en Crest,en valt beneden Valence in de een voorgelegerde hoogte der Cottische
Rhone,na een wegens haar rotsige bedding Alpen, aan de rechts naar de Po gaande
onbevaarbaren loop van 102 km.
Maira,7300 inw.;zi
jdeteelt,linnenweveri
j.
llrôllle.(Départementde 1a) Departement Dronfleld. Stad in het engelsche graafvan Zuid-Frankri
jk,naar de rivierDrômebe- schap Derby.tusschenShef:eld enChesterûeld,
noemd,en gevormd uit deelen van Dauphiné, in 1901 :3809 i
nw.;kolenmi
jnen,staalwaren.
Provence en het graafschap Venaissin,om Drongelell of Drongelen,Hangoort, Gangeven door de departementen,Ardèche,lsère, soi
jen en Doeveren. Gemeente in N.-Brab.
tlautes-Alpes,Basses-Alpes en Vaucluse,heeft (arrond. 'sHertogenbosch, kanton Heusden),
een oppervlakte van 6531 km2.,is verdeeld Omgeven door de gemeenten M eeuw en,Heesin de vier arrondissem enten Die,M ontélim ar been, Oud-lleusden, Baardwi
jk, W aalwi
jky

Nyonsen Valence (tezamen met 29 kantons Besooien en Capelle,aan het oude-Maasje,
en 379 gemeenten) en telt 303.450 inw.; 63/4 kmz.groot, bevat de dorpen Drongelen
hoofdstad is Valence; het dept. ressorteert en Doeveren en de gehuchten Gansoi
jen en
onder het hof van appèl en de academievan Hangoort of Hagoort,tezamen met550inw.;
Grenoble, en onder het diocees Valence kiesdi
strict W aalwi
jk; personeele belasting
tsu:ragaan-bisdom van Avignon). Omstreeks 8steklasse.Hetoude dorpD.,fraai gelegen te
jIz van D.behoorttotdevlaktevandeRhône midden van geboomte en akkers,en meteen
en is steenig en zandig; het overig deel is in 1700 door Jan Boll gestichte herv.kerk,

llrongen.
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broom .

had herhaaldelijk (1421,1509, 1775, 1809) herinnert nu en dan eenstellebbengedroomd,
zwaarvan watervloeden te lijden.
terwi
jl het onzeker is of slaap steeds van
Drongen,plaatsin België,zieTronchiennes.
Dronkaardsw aanzill,zieDelirium trem ens.
Ilronkenm akellde kervel, zie Chaeroptyllum .
Dronkensellap, toestand van geheele of

gedeelteli
jke bedwelmingtengevolge van het

gebruik van alcoholische drank, en in het
algem een elke door het opnemen in het organisme vau bedwelmende stoffen teweeggebrachte abnormale toestand der hersenwerkzaamheid. Zie voorts het artikel Sterke
dranken.
Dronte,zie Dodo.
Drontheim ,zie Throndhjem.
D roogbad,onderdom peling,bad in een andere stof dan een vloeistof, zand-,lucht-,
aschbad.
Droogbloeier,zie Colchicum .
Dtoogbloem ,zie onaphalium .
Droogdok. Uitgegraven, bemetseld, hou-

droomen vergezeld gaat; vele physiologen
nemen aan dat er zelfs in den diepsten slaap
droomen voorkom en en tegen de stelling dat

de hersenen gedurende den slaapalti
jdwerkzaam zi
jn (zi
j hetnietin die mate en nietin
zoo groote saamwerking der deelen als in
wakenden toestand) zi
jn weinige andere argumenten ingebracht dat dat men zelden
eenig bewustzi
jn heeft gedroomd te hebben
dat vele menschen verklaren nimmer te
droom en; deze argumenten w orden echter
verzwakt door hef feit dat slaapwandelaars,
die niet alleen droomen, maar hun droom
en

ook ten uitvoerbrengen,dikwi
jlsopverw onderingwekkende wi
jze zich niethetminstiets
uithunne droomen herinneren,waaruitblijk't
dathet vergeten van een droom geen bewijs
,

is van een droomloozen slaap.Slechtszelden
herinnert men zich ge
droomd te hebben;
alleen levendige of @In e0n onvolkomen
ten of '
ljzeren, vast of dri
jvend bassin,ge- halfslaap plaats gehad hebbende droomen
schikt om daarin schepen te zetten en het bl
i
jven alsmeer ofminderduidelijkeherinnedaarna droog te pompen of te doen loopen ringen in hetgeheugen achter.2etdroomen
ten eindedeschepen tekunnen nazien of her- behoort tot de norm ale levensverschi
jnselen.
stellen.
Vöör hetinslapen,welksjuiste tijdstip geen
Droogenbroeek (Jan van)Vlaamsch dich- geheugen ooit heeft kunnen vasthouden,nog
ter, pseudoniem Jan Ferguut, geb. 18 Jan. vöör het eigenli
jk droomen kan aanvangen,
1835 te Saint-Amands aan de Schelde,stu- doen zich voor dengeestdikwi
jlsonbestemde
deerde te Lier onder Jan van Beers,arbeidde omtrekken van in elkander vloeiende of op
eerstin het lager onderwi
js,werd later pro- zichzelf staande en onsarnenhangendebeelden
fessor aan demuziekschool te Schaarbeek bi
j voor.Deeigenli
jkedroom echterbestaatuiteen
Brussel,eneindelijkambtenaarbijhetlninisterie reeks saamhangende voorstellingen, waarbi
j
van binnenl.zaken, afdeeling kunsten en we- het schi
jnt alsofdezintuigenwerkeli
jk hunne
tenschappen;zi
jn gedichtengeven grootebe- functie vervulden,en men inderdaad hoorde,
drevenheid in uitheemscheversvormen teken- zag,voelde,proefde;di
kwi
jlsneemt men,na
nen, vele waarvan hi
j voor 'teerst op de een zeer levendigen en helderen droom,een
nederduitsche taaltoepaste;hijschreefhier- aYectie der 00g0nl0en klank in hetoor,een
omtrent: Makamen en Ghaselen (Gent 1866), OngeWone smaak ln denm ond enz.waar.Het
Rhytmusen .
//,
49z?
,(Mechelen 1883),Algemeen is echter niet aante nemen dat dezegeWaarOrerzielttder inltet#:t/:r/t-tfyc/lmogeljjkew:r.
:- wordingen doordezintuigen hetvoorstellings1874),De toepassing ran het vermogenbereiken; deopwekking ervanmoet
ma
t
e
n
(
An
t
w.
Grieksclte :?> Latl
jnsclte Metrum op deNeder- veeleer aan de hersenen zell'worden toegechreven, evenals b.v.hallucinaties;in beide
&fzltfdc/l:Poëzie (bekroond,Brussel,1886).Zijn s
kindergedichten Ditz'
éjs Zonnestralen werden gevallen w orden de hersen-reflexwerkingen
niet gecontroleerd doorzintuigs-reiexwerkinvele malen herdrukt.

Droogkapler, drooghuis, droogvertrek, gen geli
jk indenwakendentoestandhetgeval

droogzolder, plaats, lokaal in of blJ een fabriek w aarin het gefabriceerde gedroogd
wordt;zie b.v.Beetwortelsuiker,Bier enz.
Drooglegging',draineering, ook demping.
Ilrooglnaellille.soort centrifugaalmachine,
gebruikt om vochtstofen van hun vochtdee-

is.ln wakendentoestand levertdebuitenwereld

den geest grootendeels de stof voor zijn

werkzaamheid ; de indrukken op de zinnen
vormen de stofvoordevoorstellingen,waarin
dan het verstand eenheid,orde en samenhang
brengt; in den slaap daarentegen laat het
ordenende en vereenigende verstand zich niet
1en te bevri
jden.
D roogselleren, het laken met de laken- gelden, en de phantasie verwerkt de zielsschaar scheren, de te lange woldraden af- indrukken zondersamenhang en onwillekeurig.
knippen.
Het feit,datde gewaarwordingen subjectief
D room , (somniumj onwillekeurig spelder kunnen zi
jn,datzijzooweluitinwendige als
verbeelding gedurende den slaap,reeks van uitwendige prikkels kunnen geboren worden,
denkbeelden,opgewekt door een gewaarwor- en dat steed.sgewaarwordingenontstaanm oeding in den slaap;droomen .min ofmeerbe- ten als de gewaarw ordingscentra of -middelwus
duretnde
eloozde
ew
n erkzaamheid van den geest ge- punten opgewekt w orden, geeif
ntde
den
hasnd,
leut
ee
nl
slaap, een droom hebben.Het tot het wezen van den droom
droomen kan een ziekeli
jke hoogte bereiken, verklaart ook de mogelijkheidvanhetwgkend
wanneer het te veelvuldig, te levendig, te droomen,wauneeraan de phantasie vri
jspel
opwekkend of te neerdrukkend plaats heeft; wordtgelaten.Detoegangenderzinnenztngesteeds verliest de slaap door het droomen durende den slaap gesloten,maar degewaarwordingsmiddenpunten kunnen van binnenuit
een deelvan zijn verkwikkenden invloed.
Er is wellicht geen m ensch die zich niet bereiktworden.Dewetdergevoeligheid waar-
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Droonl

door iedere gewaarding zich ontlaadthetzij Opkom envaneennieuwereeksgedachten,hetzi*i#
in eene rellexwerking of in een rellexgevoel die Onstaat door de wetten der associatie,ot
4
(ofin beide tegeli
jk),en waardooriedermid- door den prikkelvan eene of andere nieuwe
denpunt, als het eenm aal geprikkeld is,on- gewaarwo
rding ; en omdat in den droom ,
*
vermi
jdeli
jk een ander moetprikkelen,geel'
t evenals 1n de mijmering, niet wordt stilge-

de verklaring er van,waarom subjectieve
gewaarwordingen in den slaap of wakende
kunnen ontstaan,en waarom zijde hersenen
tot werkzaamheid moeten prikkelen Bovendien zi
jn detoegangen deruitwendigezinnen
niet geheel gesloten gedurende den slaap ;en
een geluid zal door den slaper, ofschoon
slechts zwak,gehoord worden ;een licht zal
door hem gezien, of eene aanraking gevoeld
worden.Deze doffe gewaarwordingen worden

staan bi
j bepaalde opkomende denkbeelden,
maarmenwerktuigeli
jkheteenesnelhetandere
laat opvolgen,geeft men weinig ofgeen acht
op de ongeri
jmdheden die erinvoorkomen.ln
de droomen wordt geene waarneming verge-

leken metwerkeli
jkevoorwerpen;geenedenkbeelden worden vergeleken met dingen die
op het oogenblik aanwezig zi
jn.De golven

van gewaarwording en gedachten volgen
elkander op, en worden afgebroken,verbroin zi
jne droomen terug gekaatst. De koude ken, afgeleid door de versche stroom en van
;an een aanraking zal hem misschien doen gewaarwording die bestendig voortvloeien uit
droomen dat hi
j een li
jk heeft aangeraakt; de veranderende toestanden van hetlichaam.
het rammelen der vensterramen zal hem aan
Bi
@
j het wakend droomen isde wilsteeds
een storna of een vel
dslag doen denken. De nog eenigermate werkzaam,zoodatdegedach'
ondervinding bevestlgt wat den droom be- tengang willekeurig kan worden onderbroken,
treft de stelling, dat de gedachtenreeks kan of teruggevoerd naar eenig puntvan uitgang,
en moet worden bepaald door eeneofandere wat bi
j het slapend droomen niet het
gewaarwording, die in den slaap gevoeld geval is; de verbeelding neemt en verwerkt
wordt;maar aangezien deze gewaarwording bi@#ihet slapend droom en haar Etofgeheelzonnietmet de werkel
ijke oorzaak ervan kan der inwerking van den wil,herhaalt ondervergeleken worden, aangezien de andere vonden of bi
jgewoonde tooneelen,vereenigt
bronnen om zich van hare waarheid te ver- verschillende scènes tot een nieuw beeld.
zekeren gesloten zijn, die in wakenden toe Steeds echter is deze stofontleend aan het
gehe
ndu
ofdo
aan
t iuge
ndivi
or ewaarwordingen waarvan
stand in staatstellen eenebi
jzonderegewaar- he
wo
te rbdrieng
ngqme
n,t eene bi
jzondere zaakinverband
zljn zintuigen vatbaar isof
v.f
bl
ind
bonre
ne
nva
ni
ier
ts
zijn de waarnemingen en denk- was? zoodat
enb.
doo
ge
boge
rene
ni
et
net
ievan
tshoo
beelden, waartoe zi
j aanleiding za1 geven, zichtbaars
gemeenlijk onnauwkeurig eu zonder samen- baars kunnen droomen.
hang.W akker zijnde en brandluchtwaarne- Hoe minder vast de slaap is, des te meer
mende ziet men dadelijk rond om er de nadert het droomleven denwakenden toestand
oorzaak van te Ontdekken; slapende deze en wordt de samenhang van den droom ordelucht waarnem ende kan men de gewaarwor- li
jker; in den uitersten graad van helder-

ding niet op deze wi
jze methare oorzaak heid v/d droom schi
jntde geestzi
jn arbeid
aanleiling tot eene gedachtenreeks, en men met geli
jke krachtvoortte zetten;zelfszou-

vergelilken ; maar de gewaarwording geeft waarmeehi
jinwakendentoestandvervuldwas,

droomt b.v.dat het huis in brand staat;de
gewaarwording doet alzoo een reeks denkbeelden ontstaan en deze vormen te Sam en
den droom. ln het 006 houdende dat de
zenuwcentra onophoudellk tot werkzaam heid m oeten worden aangezet, hetzi
j door
de onvolkomen pesloten wegen derzintuigen,
hetzij door de llchaamsgcwaarwordingen,en
dat deze m iddelpunten, eenmaal opgewekt

zijnde, noodwendig op elkander moeten in-

den vraagstukken der philosophie, der physiologie, der poëzie enz.in den droom opge-

lost zi
jn; echter zijn deze bijzonder heldere
droomen kenteekenen Van 0en Overspannen
zenuwstelsel,en algemeen wordtaangenom en

dat een betrekkeli
jk droomlooze,ofmetbi
jzonderonsamenhangendeenongeri
jmdedroombeelden gevulde slaap de gezondsteen meest
verkwikkende is.

Hetheeftlang een stri
jdvraag uitgemaakt,
een prikkeling op de zintuigen,ofdatzi
juitsluitend door inwendige werkzaamheid der
verbeelding worden teweeggebracht(associaonderling verband plaatsgri
jpen,wordtzoo- tiedl'
oomen); de m oderne psychologie helt
werken, en verder nagaande dat de werkzaamheid der gewaarwordingen en denkbeeldengedurendedenslaapindezeerverschillende
omstandigheden, en in zeer verschillend

of alle droom en hun ontstaan danken aan

we1 het onsamenhangende als het saamhan- meer tot de eerste opvatting over, en begende der droomen, de volkomen regel- schouwt den droom dientengevolge a1s een
matigheid van zekere gedachtenreeksen te illusie (zie aldaar),nietals een hallucinatie.
midden van de grootste ongeri
jmdheden, De spierbeweging vindt bi
j het droomen
verstaanbaar. De salnenhang der drooupen in de zwakte van de macht van den wilover
is het gevolg van de opeenvolging van de spieren een belemmering,doch kan nietbi
j elkander behoorende denkbeelden; de temin in verschillende graden optreden,
gedachtenreeks neemttameli
jk we1den loop van de geringste bewegingen tot aan het
dien zi
j in wakenden toestand zou nemen; slaapwandelen, met verrichting van meer of

bijaldien hetverstandgeencontrôlehielddoor minder gecompliceerde handelingen (zieSomdr werkelijkheid te raadplegen (zooalsbijeen nambulism e).Kenlnerkend voor dendroom is
ml
jmering).Hetgebrek aan samenhang ishet hetvermogen der ziel om eigen scheppingen
gevolg daarvan dat de gedachtenreekswordt VOOr die van een ander te houden,en aldus
afgebroken of afgeleid van haarloop doorhet haar ei
gen subjectieve werkzaamheid te

Pr@P'
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objectiveeren. 0ok gaatde droomendegewoonlijk niet van zi
jn eigen persoonli
jkheid
uit,en beëindigt zelts den droom bi
jnawillekeurig,wanneerde ongeri
jmdheid derdroom-

Drosf.

alle teere kleine overbli
jvendemoeraskruiden

met langgesteelde wOrtelbladen,die een tot
het vangen van insecten ingericht roset
vormen, en een langen bloemstengelm et in
beelden de oordeelskracht te zeer beleedigt. een aar staande kleine witte bloem en ; in
Niet zelden ook vereenigt zich dewerkzaam- Nederland komen voor: D . intermedia, de
heid der pllantasie m et de werkzaamheid des middelste zonnedauw, D. z'
p/vzl#ï/bnb, de
verstands tot een gedachteproces waartoede rondbladige zonnedauw, en D.îps#d
'
Jp&'
@,de
geestin wakenden toestand niet in staat is; langbladige zonnedauw.De soorten behooren
terwijl de invloeden der buitenwereld op de tot de z-g.insecten- ofvleeschetendeplanten.
zinnen in wakenden toestand onze voorstel- Zie ook Droseraceeën.
lingen regelen, belemmeren zijdie voorstel- Droseraeeeilll.Plantenfamilie van de orde

lingen tegeli
jkertijd door rekening te doen der Cistilloren (zie aldaar),met omstreeks
houden znetruimte en ti
jd;in den slaapech- 1t0 soorten, die over de geheele gew atigde
ter dwaalt de gedachte ongebonden rond en en tropische zones, behalve op de eilanden
schept zich voorstellingen en combinatiën die van den St
illen Oceaan,voorkomen)hetzijn
zi
j in wakenden toestand niet deelachtig kruiden met wortelstandige,afwisselende,in
enjeugdigentoestand van den topnaarden
zou zijn geworden; zoo ontstaan visioen-, d
inspiratie- en divinatiedroomen Het droom- voet opgerolde bladen ; bloemen aan den top
denken berust geheel op dezelfde wtjze van een naakten bloemsteel, alleenstaande,
als het wakend denken op de w etten der tot trossen opgehoopt, of in aren gesteld,
j,s-bladig,5bloembladen;
ideeën-associatie (zie aldaar); evenwelont- regelmatig;kelk vri
beren de droomvoorstellingen de contrôleder meeldraden even of wel dubbelzoo talrijk
logika; ook wordt de eenheid van ti
jd en (4 tot 20 in aantaD a1sde bloembladen en
plaats meestal niet bewaard, en in snelle daarlnede op den bloem bodem gezeten;helmwisseling wordt in den droom dikwi
jlshet knoyjes naarbuiten opensyringende;vruchtmeest zinnelooze en ongewone metelkander beglnselvràj,l-hokkig ;stl
glen 3-5inaantal;
verbonden. Als ziekellke droomtoestanden stempels knopvormig ; vrucht een l-hokkige,
zi
jn te beschouwen het opschrikken in den geheelOfgedeelteli
jk .
met3-5kleppenopen-

.

springende doosvrucht. De meeste Lehooren
slaap,de nachtmerrie en de hallucinaties.
Dat ook dieren,ten minste de hooger ge- tot de z.g.insecten- ofvleeschetendeplanten.

organiseerde,droomen,schijntuitverschillende Hetbekendstzi
jn de soortenvanhetgeslacht
bewegingen in den slaap te mogen bltjken. Drosera (zonnedauw, aldus geheeten omdat
Omtrent de beteekenis,Oudtijds aan droo- de hiertoe behoorende soorten aan de lange,
men gehecht,zie Divinatie.
roodeklierdragendeharen,waarmededebladen
llrop, lat.sueeus lJgzfïrïfr
tc. Het ingedikte bezetzi
jn,droppels eenerwaterhelderevloeisap van zoethout;hetwordtvoornameli
jk in stof afscheiden), en het vliegenvangertje,
Spanje,ltalië en Frankri
jk doorhetuitkoken Dionaea.
der ûjngestampte wortels en hetindampen Drosollleter,dauwm eter.
van het afkooksel verkregen. Zoodra
Drosopllila fullebris, de Azi
jnvlieg, zie
het de behoorlijke dikte verkregen heeft, aldaar.
wordt het in 2 cm.dikke en 12- 15 cm.lange
Drosophyllum LAM.Plantengeslacht v/d
pi
jpen gevormd, die men,in laurierbladen familie der Droseraceeën, met slechts eene
gewikkeld en in kisten verpakt,in denhandel soort,D.l
usitanicum,die in Spanjevoorkomt,
brengt. Het Calabreesche drop,van Napels en tofde insectenetende planten behoort;zi
j
uitgevoerd, zold lang als het beste;tegenwoordig levert ook Siciliëeengrootehoeveelheid envan uitmuntendekwaliteit,vanpalermo
uit.VeelSiciliaansch dropwordtnaarCalabrië
gevoerd en w ordtalsCalabreesche behandeld.
De namen worden doorde fabrieken gegeven,
die den naam derûrm aophetdrop stempelen.
V oorts onderscheidt men nog dunneen dikke

komt geheel oveleen rnet de soorten van het
geslacht Drosera ; alleen hebben hare iets

grootere bloemen meer meeldraden ttot 20);
het is een struikachtige plant,de stam bltjft
klein; de bladen ziin lang en evenals bij
Drosera mettalri
jke klieren bezet.

Drosselm aclline, water-spinmachine, zie
Katoen.
Drossen.Stad in den kreitsW eststernberg
pijpen,en allerleiandere vormen.Goed drop
moet zuiver zwart van kleur,op de streek van het pruis. regeeringsdistrict Frankfurt,
bruin,licht breekbaar,op de breuk glanzend, 25 km.van Frankfurt,aan denaardeW arthe
van een zuiveren niet aangebranden smaak gaandeLenze,5200 inw.;textiel-en metaalziin Het moetin watervolkomen oplossen. lndustrie.
V

eestal laat hetdaarbijkleine koperdeeltjes Drossillis.(Georg)Nieuw-grieksch dichter,
terug, die afkomstig zijn van hetafkrabben geb.9 (21)Dec.1859 te Athene,studeerdein
be
etgo
ter
nenzich om streeks 1880 aan
der ketels.Het wordt derhalve voorhetver- de rechten, l
bruikindeapothekengezuiverd.Hetdientvoor- de schoone
te wi
jden,en kreeg in
namelijka1sborstmipdel,vooralvoorkinderen. 1888 de leiding van het geïllustreerde weekIlropaeism e, het wegnemen van het haar blad ,Hestia''; hi
chreef lyrische poëzie,
@i
' s
door middel van een pekpleister.
vertellingen, novellen, schetsen (Landeli
jke
Dropax,pekpleister.
brieven,1882)enz.
Drost,drossaard,in deNederlanden,Saksen,
Drosera L. Zonnedauw,Vl
iegenvangertje. Zwe
den en Denelnarken vroeger een ambtsPlantengeslacht Van de lamilie der Droseraceeën,m et een 100-talsoorten verbreid 0Ver titel,gevoerd door verschillendeambtenaren ;

de oude en nieuwe wereld; hetzi
jn meest zoo hierte lande oorspronkelijk doordegene

prost.
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die aan de hoven der graven enz.bi
jheteten
de schotels droeg en m et allerlei andere
tafeldiensten bel
astwas;bijde opkomstder
gemeenten ontstond de titel drost voor de
vertegenwoordigers van den landheer teplattenlande,die in diens naam recht spraken en

Brouyn de luhuy..
-

totafgevaardigde van hetdepartement M arne

indeConventiegekozen,voegdehi
jzichhierbi
j
de bergparti
j;naarhetnoorderlegergezonden
om een besluit der Conventie overtebrengen
viel hi
j in de handen der Oostenri
jkers en
werd in 1795 uitgewisseld tegen de dochter
opsommigeplaatsen,vooralinOverijsel,groote van Lodewijk XV1;D.werd nu 1id van den
macht hadden ; ook degene die op eenfortof raad derVi
jfhonderd;laternam hi
jdeelaande

vesting belast was met het beheer en het in samenzwering van Babeuf, en werd gevangen
goeden staat houden van de sterkte,heette genomen, doch wistteontvluchten ;gedurende
D. (00k wel drossaard).Dedrostendiensten, l
tetkeizerri
jk washijonderprefect te Sainteen laatste overbli
jfselderli
jfeigenschaphier Menehould; na de tweede restauratie a1s
te lande,werd in 1784,na een door van den regicide verbannen, keerde hi
j onder den

Capellen geleidden fellen stri
jd tegen de rid- naam Merger naarFrankri
jk terug,en overl.
derschap,afgeschaft. Het am bt en detitelvan 11 Apl'
il 1824 te Mâcon.
drostverviel bi
j de nieuwestaatsregelingvan Drouet.(Louis)Fransch iuitist,geb.1792
1813.

te Amsterdam , werd op het conservatoriunt

Drost. (Aarnout) Ned. godgeleerde en
schri
jver, geb, te Amsterdam, 18l0, overl.
5 Nov. 1834, schreef: Geldel.land (gedichtl,
H ermingard '
ptïAl de Eikenterpelt : '
HQrIIZAIen
z?lp:zlïzl
gpzl (1834), Schetsen :9îrel'ltale'
t(1835).
Droste.(Coenraad)Xederl.Ofûcierendichter,geb.omstreeks 1642,studeerdeteLeiden,
trad vervolgens in denkri
jgsdienst,vochtter
land en ter zee, nam in 1676 ontslag, en
overi.omstreeks 1733teDenHaag;hi
jleverde
een berijmde vertaling van Homerus, en
schreef:De Haagsch,
eSc/lplfff
llzfrg(2dln.1714),
Hetleren wtzzlDarid(1716),Harderskout(1717),
Overblqfselen wt
xzl gekeugenis '
pt
- lerqnsgerallen
?
'
Jt
wl &.Droste in '
veld-enzeeslagen(1723,1728).
llroste-lliilshoflttAnnetteElisabeth)Dtsch.

te Pari
js opgeleid, was verbonden aan de
hoven te Amsterdam entePari
js,deeddaarop

kunstreizen,werd in 1836 hofkapelmeesterte
Coburg, en overl. te Bern, 30 Sept.1873;

zi
jn talri
jke fluitcomposities zijn van hoog
gehalte;hij geldtals componist v/h fransch-

napoleonistische lied Partant wp'
lfr la sqyrie,
dat hem volgens anderen door koninginH0rtense gedicteerd werd.
Ilrouet d'Erlon. (
Jean Baptiste, graaf)
Fransch maarschalk, geb. 29 Juli 1765 te
Reims, diende eerst in het koninkl
ijk leger?
kreeg in 1787 ontslag,nam in 1792 dienstLil
een korpsvri
jwilligers,maaktedeveldtochten
van 1793-96 m ede,werd in 1799 totbrigadegeneraal en in 1803 tot divisie-generaal bedichteres, geb. 10 Jan.1797, overl.24 M ei noemd, onderscheidde zich a1s chef van den
1848 ;van haar verschenen in 1838;Gedicltte, generalen stafvan generaalLannesbi
jFrieden in haar nalatenschap:Das geistlieke Jaltr land, voerde in 1810 het 9de legerkorps in
(1852), Letzte G(
x&:zl(1860); z1
jschreefook Portugal aan, envochtdaarna onderM asséna
novellen.
in Spanje,in 1814 onderSoultbijToulouse;
llroste zu Vischering. (Clemens August) door Lodewijk XV111 tot bevelhebber der
Aartsbisschop van Keulen,geb.22 Jan.1773 16demilitaire divisiebenoemdliephi
jinMaart

bi
j Munster,in 1798 totpriester gewi
jd,1837 1815 totNapoléon over,vochtonder dezebi
j
tot aartsbisschop van Keulen benoemd, ge- Quatre-Bras en Belle-Alliance,vluchtte,weraakte in conllict met deregeering,werd nog gens zi
jn verraad ter dood veroordeeld,naar
in 1837 naar de vesting M inden gebracht,in Duitschland,keerde na de amnestie van 1825
1811 vri
jgelaten, zag toen af van het per- naar Frankrijk terug,kreeg in1830hetbevel
soonli
jk beheervanzl
jndiocees?nam bisschop over de 12de militaire divisie,was van Sept.
van Giers tot coadjutor,enoverl.19Oct.184: 1834 tot Aug.1835 gouverneur-generaal van
te Munster; hij schreef: Ueber den .
/'AWt&zè Algerië,werd in Mei1843m aarschalk enstierf
unter Ar KircltezfAîtfden Staaten(1843),Ueber 25 Jan.,
1844 te Pari
js ln1849werdteReims
dieReli
gionsfreiheitder Katltolikeèt(18b7)enz. een standbeeld voor hem opgericht.
llrot of Dropt.Zijrivier van de Garonne? Ilrouot.(Antoine,graaf)Franschgeneraal,
ontspringt in het fransche dept.Dordogne) geb. te Nancy, 1774, overl.1847,zoon van
en m ondt uit beneden de stad G ronde;zi
J een bakker,onderscheidde zich a1s artillerieis bevaarbaar van Eym et af.
officierin vele der groote veldslagen,van het
Droué. Hoofdpl. v/h kanton D.(12 gem., einde der 18de en het begin der 19deeeuw,
7390 inw.) v/h fransche dept.Loir-et-Ghe
' r, klom allengs op,werd aide-de-camp van Na30 km .van Vendôme,1170 lnw.; op 17 Dec. poléon, legde vooral bi
j den terugtocht uit
1870gevechttusschenFranschenenDuitschers. Rusland groote energie aan den dag?volgde

Drouet.(Jean Baptiste)Fransch politikus, den keizer naar Elba, van welk elland hij

geb.1763;eerst sol
daatwerdhi
jlater onderpostmeester in zi
jn geboorteplaats SaintMenehould; hier herkende hi
j21 Juni1791
den vluchtenden koning en wist,door zich
inderhaast naar Varennes,hetvermoedeli
jk
naaste punt van oponthoud dervluchtelingen,
te begeven en de autoriteiten hier in telichten, de ontkoming van Lodewi
jk XV1 te beletten ; de nationale vergadering bood hem
voor zi
jn gedrag een som van 30.000 francs
aan,die hi
j echter van de hand wees;in 1792

gouverneur werd ;na Napoléons tweeden val

door den kri
jgsraad vrtgesproken,vestigde
hi
j zich als blzrger in zl
jn geboorteplyats,
waar in 1851.een standbeeld vanDavidd'Angers voor hem werd opgericht.
Drouyn de Lhuys. (Edouard) Fransch
staatsman en diplomaat, geb. en overl. te

Pari
js,1805- 1881;studeerde in zijn geboorteplaats in de rechten, was van 1833- 36
gezantschaps-secretal-is te Den Haag,vervolgens gezant te Madrid, werd in 1840 chef

broyleden.
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der afdeeling lzandelszaken van hetluinisterie hem naar Frankfurt,om den bi
jstandvanden
van buitenland; en krceg in 1842 voor het Bondsraad in te r00P0n on koos hem vervoldistrictMelun zitting in de Kamer waar hij gens t0thaar vertrouwensman bi
jdenBondsals tegenstander van de politiek van Guizoy dag;in 1851 werd lli
jhoogleeraaringeschieoptrad. Na de Februari-revolutie van 1848 denis te Jena, in I859 te Berli
jn,waarhij
die hi
j doorzijn deelname aan de reformbe- t9 Juni 1884 stierf.D.'sstudiën bewogen zich

weging had helpen voorbereiden,werd hi
jin aanvankelijk voornameli
jk op hetgebied der
de Constitueerende vergadering gekozen, geschiedenls en letterkunde van het oude.
vervolgens ookin deW etgevendevergadering, Gri
ekenland; vruchten dezer studiën zijn:
en stemde in beide lichamen met de rech- Geschicltte .
z4/:ztx/lt&y'
.
s d. Gr.(1833,5dedruk
: Hellenismus (Hamburg
terzijde. 20 Dec 1848 in het eerste kabinet l898), Geseltichte &,
van Lodewi
jk Napoléon tot nainister Van 1836- 43,2.dr.Gotha 1878),enverderoverbuitenl.zaken benoemd,ondersteunde hi
j de zettingen der werken van Aeschylus (2 dln.
politiek ten gunste vanherstelderwereldlijke 1832,4dedr.1884)envanAristophanes(2dln.
machtvan den paus.Nadat hijin Juni1849 3dedruk 188t).Later hieldhi
jzichmeerbezig
zi
jn portefeuille aan Tocqueville had moeten met de nieuwere geschiedenis, waarvan de
afstaan ging hijals gezant naar Londen. ln resultaten zi
jn neergelegd in 'vbl-lesungen J:pr
1851 trad hi
j a1s minister van buitenland in (las Zeitaltet. der Freilteitskriege(2 dln.,Kiel
het voorloopig kabinet van 10 Jan. Na den 1846 en Götha 1886),enz.Zi
jneigenli
jkhoofdstaatsgreep van 2 Dec.1851 werd hijlidvan werk: Geschicltte derpreusz.Politik heefthi
j
den senaat en kortdaaropvice-prejidentvan tot op het midden derregeering van Frederik
ditlichaam.ln 1852 aanvaardde htwederde den Groote (3 dln.,1.855- 81.)voortgezet;een
portefeuille van buitenland. Vruchteloos ge- uitzi
jn nalatenschapuitgegeven14dedeelgaat
tracht hebbende den Krimoorlog te voorko- totaan den aanvang v/dZevenjarigenoorlog.
men nam hi
j Ontslag, en trok zich,na de Voorts schreef hij een reeks hist.-kritische
jke momenten
keizerlijke boodschap aan den senaat,waarin verhandelingen over belangri
ditlichaam zi
jn traagheidwerd verweten,ook uit de pruislsche en duitschegeschiedeniz.In
alssenateur terug. ln 1862 nam hijechter zi
jn Grundrisz der ffïyfprf/ctlueipz.1868)geeft
w eder een benoeming tot minister voor bui- hi
jeen eerste uitwerking van eenwi
jsgeerigtenland aan.Desti
jdsvormde de italiaansche wetenschappeli
jketheorieallergeschiedwetenkwestie het middelpunt der europeesche schappen.
politiek ; en m en hield de benoeming van D., Droysell.(Gustav)Dui
tschgeschiedschri
jver,
die als pro-papistisch bekend stond,voorzeer zoon van den vorige,geb.t0 April 1838 te
ongunstig voor de italiaansche zaak; echter Berl
ijn,studeerdeteJena,BerlijnenGöttingen,
rechtvaardigde D. evenmin de hoop dereene w erd in 1872 hoogleeraar in de geschiedenis
j schreef: Gl6stav xl.tfp//-(1870).
als de vrees derandere parti
j;h1
j sloot in te Halle; hi
rnltard wpzl'
lfr:ïzzltxr (1885),DasZeitalterdes
1863eenhandelsverdrag tusschenFrankri
jken Be
flrdï,
szï

ltalië af, en teekende bovendien de overeeng
'ty/lrïqg6zl Krieges(in Oncken's,,Allge.p
komst van 15 Sept.1864,welkede terugroe- meiner Geschichte in Einzeldarstèllungen''?
ping der fransche troepen uit Rome inhield. Berl
i
jn 1887 v.v.),enz.; ook bewerktehi
J
Gedurende den Pruisisch-oostenri
jkschenoor- een handatlasder algemeene yeschiedenis.
l0gvan1866nam hi
jtegenpruiseneenvi
jandige D royszig. Dorp in den krelts W eiszenfels
houding aan, eischte van Bismarck herstel van het pruis.regeeringsdistrict M erseburg
derlransche grenzen van 18t4,hetgeen afstand 8 km .z.w van Zeitz,1800 inw.
,
van uitgestrekte stukken duitsch gebied aan
Droz. (François XavierJoseph) Fransch
den Rijn enz beteekende,ensteldeingevalvan moraalphilosoof,geb.31Oct.1773 teBesançon,
weigering een oorlogsverklaring in uitzicht; was eenigen ti
jd soldaat,studeerde daaropin
toen Bismarck de vordering afwees,en Napo- zi
jn geboorteplaats, werd hier leeraar in de
léonw egensonvoldoendetoerustinggeenoorlog welsprekendheid aan de centrale school,ging
durfde aanvangen, kwam al het misnoegen in 1803 naar Pari
js, eI1 overl.hier 5 Nov.
over het flasco op D.neer,dietSept.ontslag 1850; aanvankel
i
jk aanhanger dersensualiskreeg ; na de omwenteling vall 4 Sept.1870 tische wi
jsbegeerte der 18t
le eeuw,trad hij

trok hi
j zich geheeluithetopenbare leven later og alsverdediger van hetr.-k christenterug.
dom ;zljn hoofdwerk is: Histoiredu rpgzl:de
D roylsden. Stad in het engelsche graaf- Louisx vlpendantlestzzlzll::p@fl'onpottvaitprêvoir
schap Lancaster,3 km.w .van Ashton-under- etdiri
ger la J/trpp/z/ffpz/française (1839-42).
Lyne, aan het Rochdale-kanaal, in 1901:
Droz.(Antoine Gustavr) Franschschrijver,
11.087 inw.,textiel-industrie.
geb.9 Juni 1832,tePari
gs,overl.aldaar6895,
Droysen.tlohannoustav)Duitschpltiloloog, wasaanvankeli
jkschilder,exposeerdetusschen
geschiedschri
jver en politikus,geb.6Juli1808 1857- 65 verschillende stukken,begon daarna
te Treptow in Pommeren,studeerdeteBerli
jn te schri
jven,meest voor ti
jdschriften.in het
in de philologie en archeologie, trad in het bi
jzonder voor het geïllustreerde weekblad
jn onderhoudende,pikanthooger onderwi
js, kreeg in 1835 een buiten- 1,VièParisienne'';zi
gewone professoraat en werd in 1840 hoog- humoristische schetsen uit het huw eli
iks- en
J'

leeraar in de geschiedeniste Kiel,waar hi
j vrijgezellenleven vonden grooten bigval en
tevens een werkzaam aandeel nam aan de werden bijeengezameld uitgegeven in drie
duitschebewegingindeSleeswi
jk-llolsteinsche deelen, geiiteld: Monsieur, madame et blbl
hertogdomm en,zoowelInethetwoord alsmet (1866),Entre spzf.
s(1867)en Le caltier bleu de
de pen; de in M aart 1848 te Kielingestelde Mll
.Cibot(1868);hijwerd latermedewerker
voorloopige regeering derllertogdommenzond

aan 77Revtle des deux M ondes'' en gaf nog in

Droz.
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het licllt: Autoul. (/'?f0lt? Shttl-ce (1869), U1
i
#t
zgzf:f de lettres (1870),Babolailt(1872),Les
etangs (1875), Ty
lle éppdpktl gyyjgsj: (jyv5),
Tristesses et:pzfrfrtw (t884),1,Az
'l/tïo
'
lf(188b)
Ilroz.(Numa)Zwitserscllstaatsnlan enpu-

Drui'
den.
L---

verentrusten,kinderen en huisdieren leed doen,
en allerlei kwaadaardige betooveringen be-

dri
jven;a1s beschermmiddelgold de druden-

steen,een in lletwater afgeronden en van een
doorloopende opening voorzienen kalkilteen,

blicist,geb.27 Jan.1814 te Chaux-de-Fonds, en verder een hoefi
jzer, een bezem ofeen
ontwikkelde zicll door zelfstudie zoover dat kruisteeken voor de deur enz.

hj in 1862 de betrekking van leeraaraaneen

'

gymnasium k0n aanvaarden, werd in 1864
redacteur van het radikale blad ,,National
suisse'',kreeg zitting in verschillendekantonnale en federatieve bestuur- en regeeringslichamen,was minister van binnenland,latcr
van handel,voorts van buitenland enw erdin
1892 tot directeur van het nieuw ingestelde
bureau van internationaal spoorwegverkeer

llenoemd; hi
j overl. 15 Dec. 1890 teBern
Hi
j schreef: Histoire t@'?f9lproscritde1793
Manuel#'ïrlyfrlfcfff?rlcioiqlte (1884)enz.
Broz.(PierreJacquet)Zwitserschuurwerk-

bruey.(Karel)Zwitsersch staatsman,geb.

12 April 1799 in llet kantonW aadt,studeerde
in de rechten,vestigde zich a1s advokaat,en
kreeg zitting in allerlei regeeringslichamen ;

lli
j nam ijverig deelaan dereformbeweging
in Zwitserland en was een der leidersvan de
radikaleparti
j in hetkantonW aadt;hijleidde
ook de vrijzinnige politieke el1religieuze de
beweging dier dagen,werd van tegenstander
een der heftigste voorstanders van de ver-

jaging der jezuiten uit Zwitserland, en

kwam na de omwenteling van 1845 aan
het hoofd dernieuwedemocratische regeering
maker,geb. 28 Juli 172t te Chaux-de-Fonds, te staan ; na de aanneming van de nieuwe
verbeterde verschillende onderdeelen van het grondwetwerd hi
j in denbondsraadgekozen,
werk van horloges enz.,en stelde meerdere waarvan hi
j in 1849 vice-presidentgin 1850
alltomaten saam,waarondervooraleenschrtjf- president was,en later het departem ent van
automaat,dat door een inwendig aangebracht ûnanciën bestuurde. Hi
j overl.29 Mrt.1855
drtjfwerk handen en vingel's bewoog,de aan- te Bern.

dacht trok ; hi
j overl.28 Nov.1790 te Biel. Drufrel. (August von) Duitsch geschiedZi
jn zoon,HenriLouis JacquetD.,geb 13 schri
jver,geb.21.Aug.1841 te Koblenz,stuOct. 1752 te Chaux-de-Fonds,overl.18 Nov. deerde te Innsbruck,Berli
jn en Qöttlngen in
1791 te Napels,vervaardigde medeeenaantal geschiedenisenstaatswetenscllappen,nam deel
autolnaten,Waaronder e0l
10,e0njongeVr0l1W aan de oorlogen van 1866 en 1870,werd vervoorstellende, verschillende stukken op een volgens hoogleeraar in de geschiedenis te
klavier speelde en na beëindigd spelopstond Mûnchen, en overl. hier 23 Oct. 1891;hi
j
en het gezelschap groette.
schreef: Kaiser ff:ïzlrïc/lI'
rr und ,
:eïzl: Söltne
JeanPierre D.,bloedverwantvan den vorige, (Regensb. 1862),Beitriige zur A6ïc/l.v tsc/lïc/lf:
geb. te,Chaux-de-Fonds, 1746,overl.2 M rt. 1546--51 (1873,in Briefe und Arten zurGe1823 te Pari
js,vondverschillendewerktuigen schichte des 1d.Jahrh.''),Viglius'pqzlZ'lrinhem.
voorlletslaanvan muntenuit,arbeiddeeenigen Tagebuclt des ,sc/lvltx//ctz/tfï.sc/lc'z D tm aukrieges
ti
jd gemeenschappeli
jk metBoulton,en werd (1877),Kaiser KarlJrund dieJMzz?ïyc/l:Kurie
onder het Directoire muntmeester te Pari
js, (1877- 90),Ignatius wpp.Loyola an #o-llömlwelken posthi
jtot 1814 behield.
sclten ffkz'
ï:(t879),Derel8ass.xl.
zf
gzfdfïs6rzzlf
7pz
c/l
Ilrucker.(HendrikLodewijk)Nederl.rechts- Johannesffp//knpï,
s
f
é
r
(
18
7
9
)
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geleerde en politikus, geb.11 Aug.1857 te Wi
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,
Amsterdam ,studeerdeteIaeiden in derechten, Die bayr.Politik ï/p,Beginne der &/brzzltzfïpsypromoveerde in 1879 tot doctor in derechts- zeit 1519-24 (188:);ook gafhi
j uit:Monawetenschap,zette zijn studiën gedurende een m enta Tridentina, B eitriige zvz'Gesclticltte des
jaar te Leipzig voort,vestigde zich te Am- Konzils'pp?z Trient(3 stukken,1884-87).
sterdam als advokaat, werd in 1882 hoogllruïden.Naam der priesters bi
j de keltileeraar in het romeinsche rechtteQroningen, sche volkeren,in het oude Gallië en in Britbekleedde denzelfden leerstoel van 1889- 97 tannië de naast den ridderl
i
jken adelheerte Leiden, verkreeg in M aart, 1897 eervol schende priesterstand. Zi
j vormden geene
ontslag; en sinds 1899 is hi
j privaatdocent eigenlàjke priesterkaste uit eenbepaaldaantal
aan de hoogeschool te Iueiden ;in 1894,1897 familiën, m aar waren een gesloten,uit veren 1901 werd hi
j doordestadGroningennaar scheiden klassen ofqraden bestaande corpode Tweede kamer afgevaardigd.
ratie met een voor zlln leven gekozen opperDrude (Karloeorg Oskar)Duitsch plant- priester a/h hoofd;daarzi
jden voornaamsten
klmdige,geb.5 Juni1852 teBrunswi
jk,werd stand in den Staat uitm aakte en van alle
in 1879 hoogleeraar in de plantkundeaanhet staatslasten vri
jwas,zgchtenvelejongelieden
polytechnicum en directeur van den planten- zel
fs van de eerst adelli
jke familiën in die
tuin te Dresden ;hijgafin hetlicht:Palmae vereeniging opgenomen te worden.Hoewel
brasilienses (in Martius' ,F1ora brasiliensis'', de D.niet afgezonderd van het volk leefden,
188t),DieFlorenreicheder Erde (Gotha18844, leidden zi
jtoch een ernstig,ingetogen leven,
Atlas der Ppaktzenrerbreitung (in rBerghaus' en om zich te onderscheiden,droegenzijeen
Physikal. Atlas'', 1886- 87), Handbuclt der ordekleeding,bestaande in eenkort,vanvoren
Ppanzenfeogluphie (Stuttg.1890); sinds 1896 gesloten onderklee'kl met naupe mouwen,begeeft h1j met A. Engler een verzameling nevenseen mantel.Zijwaren de priestersen
plantengeografsche monographiën uit onder leeraars des voll
tsin goddeli
jke en menscheden titel:Ih'
e Vegetation der Erde(Leipzig'. li:
i
#ke zaken,beslisten de twisten tusschenbi
jllrudell.ln hetoud-germaanschevolksgeloof zondere personen en gelleele staten,waren
vrouweli
jke nachtgeesten, die de slapenden artsen en profeten enin 'talgemeen deleiders
.
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van het geheele geestelijke leven des volks.
Zij stonden bijhet volk hoog in aanzien en
ha'
dden een grooten invloed op de openbare
en bi
jzondere aangelegenlleden;hi
j die door

Bruivenslliker.

Antiparos,enaandenbovenloopderMississippi.

De druipsteenen kunnen de wonderlijkstegedaante aannemen,en vele holenzi
jnberoemd

om hun eigenaardige,phantastische schoonhen wegens misdaad of verzet tegen de wet heid (Adelsberger grot,enz.
).
in den Lan gedaan was,wasbi
j hetgeheele D ruivenkers,zie Padus.
volk uitgesloten.Eens in hetjaar opeenbe- Druivenkllllr.Kuur bestaande in eenverpaalden tijd hielden zi
jin hetland der Car- scheidene weken lang systematisch voortgenuten, dat,naar m en geloofde,in hetmidden zet ri
jkeli
jk gebruik van wàjndruiven, met

van geheel Gallië lag, in een gewi
jd oord, vermi
jding van alle sterk voedende, vette
zitting, waar zi
j dan tusschen de twistende of melige voedingsmiddelen; b!i voldoende
parti
jen,die uit alde districten bijeen waren lichaamsbeweging zou de D.goede diensten
gekomen, recht spraken. Hunne wetenschap e
nwi
da
ae
rn
door
ont
ta
nernissen ln hetonderli
jf
be
jz
tege
n ss
too
was eene geheim e,die op zinnebeeldige,allehypochondrie,,haemorgorische wi
jze onderwezen werd en nietin rhoid-ongemakken en jicht;de werking der
schrift mocht worden gebracht.De nieuwe- wi
jndruiven berust in hoofdzaakophungroot
lingenhaddendikwi
jls20jarennoodig,voordat gehalte aan suiker, die voedingswaarde
zi
j volkomen ingewàjd waren.Behalvedege- heeft;anderzijds hebben zàj,btjgrooterehoeheele godsdienstleer,leerden zi
jzedekundeen veelheden getruikt. een zachte afvoerende
rechtsgeleerdheid,wis-,sterre-en natuurkun- werking.Kuuroorden, geheel voor de D.inde,genees-en voorzeggingskunst,allesinruime gericht, zi
jn Meran in Tiral, Dûrkheim in
mate met mystiek bi
jgeloof vermengd. De den Ri
jnpaltz en Qrûnberg in Silezië.
hoofdzetel dezer Druïdenleer was Britannië
Druivenm ade,zie Tortricidae.
(bepaaldeli
jk het eilandMona)envandaarzou Druivensap,druivensiroop,zie M ost.
Drui:enslliker, dextrose,glycose,glllcose,
zi
j naarGalliëgekomenzijn.Bi
jdeuitoefening

vanhareneeredienst,dievoornameli
jkinheilige sti
jfsel-, aardappel-, honigsuiker,Cç H1a 06
eikenwouden op eenzam e Lergen en eilanden OfCH2OHICHOHI4CIlO.
verricht werd, werden zelfs menschenoffers
gebracht. Toen Cesar in Gallië kwam,waren
de Druïden nOg in het volle bezit van llunne
eer en hunaanzien ;maarzoodradoorromeinscllen invloed de oude nationale godsdienqt
der kelten verdrongen werd, ging ook met

Eenelnlletplantenrtkenvooralinzoetevruchtenruinl
voorltanden en ook in lletdlerlàjk orgauisme,alsinden

hun staatkundigen invloed het priesterli
jk

toestand verkeerende suikersoort Zij ontstaat uitde
overlge koolhydraten 1)1j lnwerking van fermenten of
verdunde znren en 1)t
jde splitsing derglucoside;ook
ls zi
j langs syntlletisclt
en wegverkregen yeworden D.
wordtkunstmatlg bereld dooramylum (sttitsel),dextrine

aanzien der Druïden verloren. Door keizer
Olaudius werd de Druïdengodsdienst gelleel

en al verboden. Sedert trokken zijzich uit
het openbare leven in hunne scholen terug,
en bleven nog in 'tgeheim doorvoorzeggingen
enz.onder het volk werkzaam,totin delatere
christelàjke ti
jden. 0ok worden Druïdenvrouwen, Druïdades of Druïdes, verm eld, doch
m en heeft geen nauwkeuri
ge kennis omtrent
haar verhouding tot de D.; zijhielden zich
voornamell
gk met waarzeggen bezig.

Druir,'zie Nvàjnstok.
Druilhyaeinth,druifjes,zie Muscari.
Drulfluls,bladluissoort,die inwi
jngaarden
groote schade aanricht.
Druipende hartjes,plantsoort,zieDielytra.
Druiper,zie Gonorrhoe.
Druipkol,zie Bles
Druilsteezl,stalaktiet,holensteen Een delf-

stofsoort van jonge verzning, die in den

lnlloud van den dunnen darm en in de cllylus I1a llet
gellruik van suikerhoudende voedingsstoFen, in de

lever der zoogdlerell,ln hetaderli;k bloed derlever
',

in de umnevanzwangerevrouwen,in deamnion-enallant
oisvloeistof,en pathaloglsch in de urlne 1
)iJsuikerziekte,alsmede ln honig voorkomende en in den vasten

of metsuiker met verdunde zuren ofmetde zg.diastase
van mout te behandelen, en ook door cullulose en
d
ergeli
jke plantaardlge stoFen gedurendegeruimen ti
jd
aan de werking van verdunde zuren 1)lO0t te stellen
l-let gehalteaan D.van de vrucllten iszeerverscllillend

(gewoneprulmen 2125 pCt.,drulven 15 pCt.).l)e 1).
lteeftin gekristalllseerden toestand den vorntvan llalf-

lloll'tlnde kluitlesofdlen vanbloemkoolvormlgestukjes
Zljiskleur-enreukloos,en in waterminderoplosbaar
dan de rletsulker,ln kokend water lost zàjziclkln alle
verlloudlngen opzen vormt daarmede een stroop,diewel
een zeer zoeten smaak bezit,maar zich nlettot draden

laat ultrekken,gelijk derletsulkerstroop;ztjdraaitde
vlakte van geptllarlseerd llcht naar recllts(vandaar de
llenaming dextrose),smelt in waterlloudenden toestand
l)1j86 gr,wordtblj100gr watervrijensmeltdanbîj
144 gr, ontllindt zich 1)iJ1.70gr,engaat1)iJhoogere
tentperaturenln caramelover;metaztnzureplenylglycosaztln vormt zij gele krlstalnaalden van pllellylglycosazon,datbijS04 gr.smelt;eenemetkaliontbondcn

D.-oplossing reduceertin de kookllltte koperhydroidtot
koperoxydul,zllveroxyd tot metalliekzllver;doorgisting

noemd;ookvormthetindezeholenvri
jafhangende klompen en zuilen,welke laatsteinhet
bi
jzonderstalaktiekenwordengeheeten,terwijl

splltstztizlch in alcoholen koolzuur,ln alkalisclteoplosslng verglst ztjtotmelksuuren boterzuuren onder
zekere omstandiglïeden treedt een slijmlge gistingln,
waarbljmannieten een gummi-achtigezelfstandigheid
ontstaan,met natl-iurnanïalgaam vormt zàj sorbieten
mannlet,1)( oxydatle suikez.zuur Zijverzoet2,5 maal
zwakker dan rietsuiker De uit amylum bereiëe D.,
stljfselsulker,aardappelstroop,isdebelangrijkstedrulvensuikersoort; zj ls de eenlge,die nlen ln 'tgroot
falpmceert Terbereidlngvansuikeruitstijfselen verdund zwavelzuur zijn devolgendebewerkingen noodig.
Het koken van den stïjfsel met verdundzwavelzuur:

de m eer vlakkeen kegelvormigedruipsteenen
die op den bodem ontstaan doordathetkalk-

(le verelschte ltoeveelheid Mrater wordt metstoom tot
kookhltte verwarmd; de noodige hoeveelheid verdund

houdend waterop eenzelfde puntdoorzi
jpelt,

zwavelzuur (1 deel zuur op 3 deelen water)wordt er
llllgevoegd; de stijfsel wordteerstmetkoudwatertot

een melkachtige vloeistof aangemeng; en daarna door
het hevlg kokent
l verdund zuur heengeroerd.. l'n den
regel neemtllzen ter bereidlng van suikcrstroop op 1.00
kllogr stljfsel,Q kilogr Engelsch zMavelzuuz-en 300ht
400 llter water Ter bereldlng valt 1) ll1vasten toestand
neemt nzen, ln plaatsvan 2 kilogr,4 kllogr Ellgelsclt-

regel uit kalkspaat of aragoniet bestaat; de
D.ontstaat alsafzetseluitafdrugpelendwater,
dat,veelkoolzuur bevattend,koolzurekalk in
opgelosten toestand bevat; het bedekt de
w anden en den bodem van holten in kalkgesteente,diedaaronldruipsteenholenwordengf
,-

m etden naam stalagnietenworden aangeduid.
Druipsteenholen komen veelvuldig voorin den
Harz,in den Franltischen Jura,114NVestfalen,

Oostenri
jk enz. en op hetGrieksche eiland

Druivenziekte.
.

-

-
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Drunen.
I.

,

zwavelzuur, ten einde met een nllllder langdurige ver-

Drllm bo.Plaats en gemeenteinhetiersche
hlttlngtekunnen volstaan 2.lletverMtjderen vanhet graafschap Down,7700 inw.
zwavelzuur ult de sulkeroplossllls, dltgeschledt door
barytofllalk,daar deze stofl'en 1)f'lden met lletzwavelzuur welnlg ofnietoplosllare vez'bindingen leveren,die
zlch Op den llodem van llet verzadlgings-vatverzamelen,
zoodat de daar boven staande vloelstot'na verloop van
eenlgen tijd helder afgetapt kan Morden.3.Hetuitdampen vnn de sulkeroplosslng lleeftplaats ln ondielltt

î
jzeren ketels bl
j nlatlgsterkeverllittlng,lijvoolkeul
'
door middel van stoonl,daarllijsclleidenzicllgips1)enevens eenige onzulverheden (deze laatsten ln denvoz'nl
van schulm)ultdevloelstofaf,en worden verwijderd
Nadat de oplosslnguitgedamptis,wordtzijflverlleenderenkool geliltreerd Alsmen de sulker ln deh vasten
toestand w1l verkrljgen,verdampt men de stroop in

DrumeliF. 1)Plaats en gemeente in het
iersche graafschap Sligo,6000 inw. 2)idem

in het graafschap Clare.
Drum eondra. Dorp in het iersche graafschap Dublin,8000 inw.
Drum eree. oem eente in het iersy
chegraafz
schap Armagh, 12.800 inw..
Drllnllum m an. Gemeente in het iersche
graafschap Cavan,6000 inw.

prlllnlnond.County,proe.Quebes:Canada,
Drllllllllolld.(Henry)Eneelsch geoloog en
wordtdemetsulkerkorrelsgemenqdevloelstoflnvatell
gedann, waarin zlj na eenlgcn ipdgelleelvastwordt theologisch schràj
ver,geb.17Aug.1851teSterEen wltter en zulverder productwordt verkregen dool'
ondiepe ketels en taptllaardaarnain krlstalllseerpannen
over,zoodra de krlstalllsatleeenaanvanggenonlenlleeft,

de nlelasse van de D -krlstallen afte schelden;dlt geschiedt door de metlleenzwart ontkleurde vloeistofln
houten vaten over te gleten en na de krlstallisatle de
v
loeistoftelatenwegloopen;delndevatenoverllljvende
sulker wordt vervolgens gezeefd, lletpoeder wordtln
den vornlvan llrooden gebracllt en zoo verpakt De D

15.
000inw.;hoofdplaatsDrumm ondvllle-East.

ling in Schotland,werd in 1864 hoogleeraar

vlndt een ruim gellruik bj de wjnll
ereldlng tl
)i
jllet
galllseel-en en petlotiseeren),a1ssurrogaatvan brouwmout in de blerbrouwerij,en van den llonig in de
ballketllakkerlj, verder tot vervalschlng van lndlsclle
slroop cn honlg, 1)iJ likeuren,llonllons. lngenlaakte
vrucllten,in detallaksfallrieken totverkràiglngvan(1e
sulkercouleur,enz Zijwerdlleteersttjdensl'etConbnentaalstelselfallriekmatigbereid;laterverdweenzlj
llijna gelleel ult delndustrle,sindslletlaatstekwartgedeelte der lode eeuw begon men ze weer inlletgroot
teproduceeren,daarzljdoorhetgalllseerenenhettoenemelld gellrulk ln dellrouwertjllleuwelleteekenlsvoor
den llandelkreeg

Drllivellziekte. Ziektetoestand van den

wijnstok, bi
j welke de druiven in haar ontwikkeling worden gestuit en nogonri
jpreeds
beginnen te verdorren.Dezeziekteverbreidde
zich sinds 1845 van Engeland uitoverFrankri##iknaarZuid-Europa,ZwitserlandenDuitsqhland; deziektebestaatin hetoptredenvan een
witte,dunne melige laag aan de oppervlakte

van bruine vlekken op de hladen en ionge
bessen v/d wi
jnstok;bifde laatste worhthet
epidermis evenzoo bruln en sterftaf,nogeer

Hy-xltv DlttpAlAloxo.

de vrucht de helft van hare normale grootte in denatuurwetenschappen te Glasgow,onderpke reizen,
heeftbereikt,terwijlbi
jverdereuitbreidingook nam verschillende wetenschappelhetvleeschderbeswordtaangetast,zoodatdeze en schreef: Ti-opical xl/kïccf (1888), Tlte
verdort.De witte laag bestaat uiteenschim - natttral&/?f
Jiîtthe&ïrd
'/?f6/!lrorld(1883,nederl.:
melplant,4
:
)
;
4i
r
t
ir?
?$
d
rt
'
J
'
?
rTuckeri Blnx 3diedebruine Natuurwetten in de geestel
ijke wereld),Tke
vlekken veroorzaakt en het epidermis doodt. greatest f/lnv ,
/
*
01 the '
lf
gprîtf (1890) TltewrpDrllileenzllur, parawijnzuur, C,11606,be- gram of &7?z-l
'
stianity (1892)enz. Hi
j Overleed
vindt zich in ruwen wi
jnsteen,enontstaatbi
j 11 M aart.1897.
aanhou
ve
rdund
dende
ve
ngook
zwave
lzruwar
ur,mi
a1s
van
bijwi
oxyde
i
*nzuur
ereme
nde
t Drlllllont.(Edouard Adolphe)Fransch poli-

tikus en schrijver,geb.te Pari
js,1844,werd

tisme in
behandeling van manniet,riet-en melksuiker, een der leilers van het antisemi
gummi, enz.;het is kleur- en reukloos,van Fral
lkrijk)en richtte in 1892 1!Libre Parole''1
een speci:ek geqicht van 1.69,sm aakt zuur. het orgaan der fransclle antisem ietenl op ;
lost gemakkeli
jk op in water en alcohol, hi*#i schreef: La Fi-alce Jtfiz'p, es8ai tf'/lfyfpïr:

colttemporaine (1886),l
es Fpfé.
snationales de la
Frtzlcc (1879); Molt wïpl/z Par'
is (1879); le
watervll
J.
Druk, drukking, ontstaat steeds wanneer fkzw?
kr des Tre'
molin,roman(1879);laFrance
derha
be
lve
wegi
de
ngwe
va
rn een lichaam verhinderd, o/zfï'
l
?:devantî'p.p?
'
0'
??
%s (1886);1a,Fin #'z/zlmonde

is opti.s
ch inactief, en wordt bij 1000 C.
**
king eener kracht door een
andere kracht opgeheven wordt.
prllkillkt,zie Boekdrukinkt.

Drukkertj,1)Stoffendrukkerii,de bewerpatronen aantebrengen,zie Katoendrukkeri
j.
king die ten doel heeft op stoffen gekleurde

2)zie Boekdrukkunst.
Drukkunst,zie Boekdrukkunst.

D rukpers,zie Pers.
Dr
llsli
. ne
Ho
of
.zav/
on D. Van
het
di
tl
rl
ige
ctll
Be
de
nd-pl
El
s,h60ka
0 nt
inw,

(1888);la .
lvrzlïlz-: Bataille(1890); Gambettq
et.
$
.
1 coul.(189t);le Secretf& Fourmies(1892);
le Testamelttt
d'kfgzantisémite(1891);Del'or,de
la hpz/p, du .
sf/0?.g (1896); l
esJi.
f//'
.
setl'c//hïr:
Dreyfus (1899).
Drlllllpt Dorp indegemeenteW adenoi
jen,
aan den weg van TielnaarBuren ;hetwordt
reeds in een giftbrief van het jaar 850,en
onder den naam Thrumiti,verm eld.
Drlllltln. Oemeente in N.-Brab. (arrond.
's-Hertogenbosch,kantonW aalwi
jk),omgeven

D rupa.

- 2239

Bryden.

door degemeenten Oudheusden,Herpt,Nieuw- 9de klasse. Het dorp D.
,aan den W aaldijk
kuik, Helvoirt, Udenhgut, Loon-op-zand en enaandetramliinNi
jmegen- W amel(geopend
Baardwijk,281/2kmdgroot;degemeentebevat 1902), wordt in een oorkonde uit de tweede
het dorp D.,debuurten deHeide,Meeuwaard, helft der 12deeeuw,een giftbrief van aartsScheidingendegehuchtenGiersbergenrsempke bisschopFilipsvan Keulen,Truthenegenoemd;
Vellenoord, Halten, Klinkert en Perssert,te er is een kantongerecht gevestigd, w elks
zamen met1900 inw.;kiesdistrictW aalwijk; rechtsgebied zich uitstrektoverdegemeenten
personeele belasting 8ste klasse.Het dorp D. Appeltern, Batenburg, Bergharen, Dreumel,

met een station tDrunen-lleusden) aan de Ewijk,Horssen en W amel.
Druten. kijkskiesdistrict, omvattende de
li
jn 's-llertogenbosch-luage Zwaluwe,en aan
de tramltjnen 's-Hertogenbosch-D.-Heusden gemeenten Druten,Overasselt,W i
jchen,Balen D--W aalwijk, heeft een overheerschend goy, Batenburg,Bergharen,Horssen,Appellandbouwende bevolking.
Drllpa,lat.steenvrucht.

tern, Driel, Hurwenen,Rossum,Zaltbom mel,

Ammerzoden,Brakel,Zuilichem,Poederoi
jen,
Hedel,Kerkwijk,Gameren,Dreumel,W amel,
Heerewaarden. De minimum huurprijs per
week is voor huurkiezers te Zaltbommel,
Druten (kom), W i
g'chen (kom), Driel (kom
later ook van eenige der Claudii;van deze Kerk-Driel),Hurwenen,Rossum,Ammerzoden,
laatsten moeten verm eld ;
Brakel,Hedel en W amel(kom) f1.- ,in de
1)Nero Claudius Drusus,zoonvanTiberius OverigedeelendergemeentenDruten,W ijchen,
Claudius Nero en Livia,werdechtergeb.toen Driel en W amel,benevens in de overige gezi
jn moederreeds drie maandenmetOctavia- m eenten van het districtf0.80;hetm inimum
nus gehuwd was, 38 v.Chr.; na reeds op inkomenperjaarvoorloonki
ezersisteZaltbetrekkelijk jeugdigen leefti
jd quaestorteziin Bomm elf325.- ,en overigens,daar waarde
geweest, werd hij in 15 v. Chr.tegen ke minimum huurpriis f1,- en f0,80 bedraagt,
jk f3ù0,- en f275,- .
Rhaetiërs uitgezonden,die hj 0P de Triden- respectieveli
D ryand., achter plantnamen:JonasDryanti
jnsche Alpen versloeg ; het verdere Van
dezen oorlog aan Tiberiusoverlatende,volgde der,Zweedscll plantkundige,geb.1748,overl.
hii Augustus naar Gallië,en aanvaardde op 1810 te Londen.
zà-jarigen leeftijd detaak deGermanen ten Dryas L.,zilverwortel,dryade. Plantenger
ondertebrengen;hi
jdeedinGermaniëallerlei slacht van de familie der Rosaceeën, met
groote werken tot stand brengen,ging later slechts weinige soorten, die in de hooggem et Augustus en Tiberius naar oallië,werd bergten van hetnoordelàjk halfrond en in de
prusen. Volk in het zuidelijk deel v/d
Libanon,Syrië.
Drusus. Bi
jnaam van een tak v/hromeinsche geslachtder Livia gens (zie aldaar)en

in 9 v.Chr.consul,deed een tweeden zege- arctische streken gevonden worden; de bevierenden tocht naar Germanië,en stierf op kendste is de in de Alpen voorkomende D.
den terugmarsch aan de gevolgenvan een val tlcfp/zftl/tx, een kleine struikachtige plant met

van het paard (einde jaar9 v.Chr.). Zijn
vrouw, Antonia, jongste dochter van den
triumvir Antonius,schonk hem driekinderen:
Germanicus,Claudius(laterkeizer)enLivilla.
2)
Cae8qr, ZOOn Van Tiberius on
Vipsania Agrippi
na, vzerd, nadatzi
had
jn vader
de regeering

alti
jd groene bladen,en witte bloemen;deze
Dryden. Dorp in Tompkins country v/d
n.-amerik.staat New-York,46:0 inw.
Drydell. (John). Engelsch dichter en de

soort wordt ook wel a1s sierplant gekweekt.

vader der engelsche kritiek,geb.4 Aug.1631
aanvaard, naar Pannonië in het graafschap Northampton, studeerde te

gezonden om een opstand der legioenen te
dempen, was meermalen consul,werd in 22
n. Chr. tribuun en maakte zich als zoodanig

Cambridge,slootzich in denburgeroorlogbi
j
'

Sejanustotvi
jand,diehem dooreengesnedene
liet vergiftigen,23 v.Ohr.
Drllsllsgraellt,fossaDrusiana,kanaalonder
Drusus hier te lande gegraven, waarvanm en

echter dejuiste ligging nietkent.
Druten. Gemeente ln Gelderland (arrond.
Tiel), omgeven door de genleenten W amel,
Appeltern,Horssen,Bergl
laren,Ewijk,Dodewaard, Echteld en
llzendoorn,30km2'
groot ; de grond
bestaat voor het
grootste deel uit
vruchtb. kleigrond
en wordt goed bebouwd;degem eente
bevat de dorpen :
Druten , AFerden ,
Deest en Pui
lliik,
t
ezam en met 4350
*
1nW .; kiesdi
strict
zie volgend artikel; W APEN vAx Dltu1'Ex.
Person. belasting : kom 84te k1.,overig deel

'./
x'A*.
?
#'
w*j
q<
x
.:
?œ
/#

& wh

g
6

%#kw

$'

@
lk?
t'# *
tY ,./ $.
ot 5

(,
.
z
:

- t
N+
*

4.'(1e

#' p:
)s'
db
N
*&
6
z

gXe

Zz
x%.4z
;Y 4 e'

&

a

j Mk%
yJ
h$k,
N *x# xe.
>
'

z

zA

t$#e
)v*N:

.eh
2h > * #

%vN.
%h

'N%

h: %
%
,.
ez .. x
s%t
xw
.
wNx
a
w%W
k .%
#.
% t
o.
6
.t
>*

Joux DItYDEN.

Bryobalalkops.

-- 2240 --

de parlementairen aan, en trok alsdichter
het eerst de aandacht met zign H eroicdfcnztls'
(1658), waarin hi
j Oromwell verheerlijkte;
zoodra echter hethuisStuartop dçn engelschen kroon was teruggekeerd, voegde hàj
zich bij de royalisten, en heette genoemd
huis in het gedicht Astraea reduœ (1660)
welkom;hijbegonnu vooralalstooneeldichter op te ïreden;metDavenant en anderen
zochthi
j den franschen smaak ingangtedoen
vinden;zi
jn richting vond echter heftige bestrijding, terwi
jl h(Jzich ook door zàjn politieie beginselzwakheid velevi
jandenmaakte;
de geestige Buckingllam hekelt in zi
jn Reltearsal (1671),D's dramatische ricllting. De
tooneelstukken van D. zi
jn voortbrengselen
van een fjnberekenend verstandzonderdieper dicllterli
jk leven; zijn bli
jspelen geven
de loszinnige levensopvatting zllns ti
jds op
het zuiverst weer; ook ziin andere diclltwerkcn munten minder uitLoorri
jkdom aan

pqjaipur.

Dqjabalpur. 1)Divisie van de Centraalschappen Bundelkhand en Bangalkhand ten
n.,de divisieTsjatisgarh ten 0.,Narbadaten
z en het agentschap Bhopalten w.,49,313
km.2 groot, 2 millioen inw., is verdeeld in
devàifdistrictenDamo,Dsjabalpur(10,147k1n.
2,
700,000 inw.),Mandla, Sagar en Seoni.2)
Hoofdstad v/d divisie env/hdistrictD.,onder
23O 11'N.
B en 79O59'O.L.v.0r.,aan een
steilen heuvel,a/d rechteroeverderNarbada,
in 1901:89,708 inw.;D.iseen omvangrijke,
goedgebouwde? belangrijke handelsstad,met
groote katoen en tapijtweverijen;de dichtbevolkte omgeving wordtroed bebouwd en
bevat vele kleine meren,dle gedurende den
regenti
jd sterk aanzwellenen zoo destad in
militair opzicht een bi
jzondere sterkte verleenen. ln de nabijheid der stad zi
jn ook
machtige beenderlagen gegonden,met vele
overbli
jfselen van reusachtige, thans uitgeprovinciën van Eng.-lndië,tusschen deagent-

phantasie en diepte van gevoel dan dooron- storverlzgogdieren.

gewone technische vaardigheid, a1s b.v.het
geschiet
lk. gedicht Annus pîd
'môf/ï.
s (1666).
Na Davenant's dood in 1668tothofdichterbenoemd,kwam hiiinnauwerbetrekkingtothet
hof:welksgunsïhi
jdoorde tegen dewhigs
gerlchte satire Absalom andAcltitophel(1681)
en doorhetnog hatelijker gedicht Tltemedal
zochtte behouden Het leerdichtReligia laici
(1681 en 1684) verdedigt op een nietdoor
persoonli
jke overtuiging geïnspireerde wijze
den engelschen staatsgodsdienst tegen het
papisme en het non-conformisme.Onder Jacobus 11 tot het katholicisme overgegaan
schreefhijin dezen geesthetallegorischgedicht: Tie /??
'
9lc/and //?:panther (1687). Na
onttroning van Jacobus verloor hi
jzijn post
en geraakte llijin moeieli
jkheden vanallerlei
aard;dit laatsïe tijdperk waarin hi
j ziin metrische overzetting van Virgilius voltooide
en zàjn ode op den Ceciliadag,Aleœander'
s
feast (1697, door Hi
indel op muziek gezet),
alsmede zijn I'
ables (1700) schreef,brachtintusschen hetmeestbi
jtotzijn letterkundigen
roem. Op het gebied der,kritiek maakte hi
j
zichverdienstel.dooreenreeksverhandelingen,
dekritische voorredenvanzijntooneelstukken,
endoorziinEssaypz/dramaticpoesy(nieuwellitVave van31A. Arnold,1.889);hi
joverl.4Mei1700
en werd in W estminster-abdtbegraven.Zi
jn
werken werden herhaaldeliik uitgegeven.
DryobalanopsGAERTN.Plantengeslachtvd
fam.derDipterocarpaceeën,metslechtseene
soort,een op Borneo en Sumatragroeienden

Dqjadsjpur ofJajpore. Stad in Bengalen;
district Katak, divisie Orissa,onder 20O 51.
N.B.en86O23'O.L.vanGreenwich,a/drechter
oever der Baitarni,bekend alshoofdkwartier
vaartsgebieden waarin Orissa isverdeeld;D.
telt 12,000 inw.
Dqjarna.Stad aan de zw.kustv/h eiland
D., dat aan het noordeinde van Oeylon in
de Palkstraat gelegen is, met een door de
Portugeezen gebouwd, thansvervallen fortl
43:000 inw., die hoofdzakeli
jk van visscherl)
en handel op de tegenovergelegen kust van
Voor-lndië bestaan.
Dqjahangir,wereldveroveraar.Grootmogol,
1605- 27, had een rustige regeering;onder
hem kregen de Engelschen vasten voetin
lndië.
psjain.Naam der aanhangersvaneenleer,
die geli
jk methetBuddllisme is ontstaan en
hiermede in vele puntenovereenstemt;stichterdezerleerwasVardhamana,geboortig uit
Bikar. De secte dœ D.isthansover geheel
het vasteland van lndië verspreid; zi
J heeft
een omvangrijke literatuur.
Dqjaipur of Dsjaipoer. 1)Vorstendom in
Rajputana,schatplichtig protectoraatvan het
britsche ri
jk in Indië,ligt tusschen 250 43
'
280 27'N.B.en tusschen 740 40'
- 770 15, 0.
L.v.Gr.,beslaat een oppervlakte van37464
km.2 en telde 1901:2.658.075 inw.(hindoes,
mohamed.,christenen,dsjain).
2) Hoofdstad van hetvorstendom D.,222

of geelachtige schors, lederachtige bladen,
en verspreid staande bloemen,diedeBorneoofSumatra-kamfer leveren (zie Kamfer).
Dryoeoplzs,zie Specht.
Dry Tortllgas.Groep van10 eilandjes,behoorende tot Monroe county van Plorida,
ten w . van de Florida Keys, ingericht tot
verbli
jfvan staatsgevangenen.

een arsenaalmet geschutgieteri
j eneengoed
der stad hetreusachtig paleis van denradja.
D. werd in 1728 door radja Dsjai-singh 11'
(vermaard astronoom,en minister van keizer
Moehamed van Dehli,1718- 48),gesticht.en'
is een der regelmatigste en schoonste steden
van geheelHindostan;hetùeeftsteenenves-

derçiwapriestersenvan een dervierbede-

boom , D .cakzl
w/àp/tx,de oostindische kamfer- km. m z.w. van Agra,gelegen tusschen heubooln; deze boom,die een hoogtebereiktvan velen in een gezonde streek, 160.
000 inw.,
40 meter,heeft een rechten stam m et witte heeft vele moskeeën en tempels, een citadel,
onderhouden sterrenwacht, en in het midden

Dsellagga.Iuandschap in Duitsch-o.-Afrika tingmuren met velehoogetorensen 7poorten.

op het onderste, 16 km.breede terras v/h 8 km. noordeli
jker ligt Amber, of Amer,
Kilima-Ndscharogebergte, om vat een aantal waarnaar vroeger de staat benoemd werd en
onderling onafhankelijkenegerrijkjes.
dat alszetelderhindoeschegeleerdheidbe-

Dsaisallnir.
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roemd was, doch sinds de opkomst van D. vlakte,looptlangsDehli,Mathura)Agra,ltawa
geheelin vervalis geraakt.
en Kalpi,Om naeentotalen loop van 1399km .

Dqjaisalllàir.Vasalstaatin Engelsch-lndië, bi
jAllaLahadindenoangesuittemonden,met

tusschen 260 5/- 280 23'N.'B. en 620 29'- deze het hindostanscheDoabinsluitende Aan
770 15' 0. L%
x
.
s v. Gr., vorlnt het westeli:#ikst haar monding is deD.bi
jnaevenwaterri
jka1s
deelvan Rajputana, lleeft een oppervlakte de Qanges daarter plaatse.M ethaar uitge-

van 42597 km.2en telt73.000 inw.(llindoes, breid kanaalstelseliszijeen derhoofdwegen
mohamed., dsjain). Het is een uitgestrekte, van het verkeer te water vanHindostan;het
dorre,meest zandige en onvruclltbare vlakte, oostel
i
jk D.-kanaalis2C0,hetwesteli
jkedito
voorheen tloor water bedekt en in betrek- 600 km.lang.
kelijkJongentijddroog gekomen.De geli
jk- Dsalnoe,Jammu ofJummoo. Hoofdstad
namige hoofdstad, onder 26055' N.B. en der geli
jknamige
yrov.van Kasjmi
r etnyjv
an
.ml
70057'0.L.,werdin1156doorDsjaisal,een den staat ,,ltasl
r en Dsjamoe,,,jt
lg abij
Bkati, op de plaats v/d vroegere hoofdstad, (
1e grensmetPunjab,onder32O44'N.B.en
lzodlloroa,gesticllt,isresidentievan den vorst 74O 54' 0. L v.0r.,i
n de zuidelijke vooren telt 11.000 inw.

bergen van den Himalaya,aan de kleine,in

Dsalandar. Divisie Van ltet luitenant- de Tsjinab uitmondenderivierTawi,35.
000
gouvernementschap Punjabvan hetIndobrit- inw. een paleisvan denradja,een fort,een
sche rtjk, tusschen 30O57'- 32G59'N.B. en verlnaarde bazar.
75O 7'
- 770 49' 0 L. van 0r.,heeft een opDqjassaoel-,sanskrietlaschollara.1)District
pervlakte van 49224 km.
2, en telt31/amil- der z.g.Presidentschapsdivisie van het indolioen inw.,is verdeeld in de distl-icten Dsja- Lritsche luitenant-golzverneurschap Bengalen,
lander,Hosjiarpoer en Kangra;ltetland is 3046 km2.groot,11/2millioen inw.2)Hoofdvruchtbaal'
,het klilnaatgezond.2)Hoofdstad llaats van lletdistrictD.,ookKasbageheeten,
van lct district en der divisie D.,voorlleen
llgt onder 13o 10,x.(
I) eyj::o j5,().L.v.

residentie v/d. dynastie derIaodi-Afgllanen, Gr.,telt 8500 inw.
heeft 66,800 inw.

Dqjalo.OaseindeLibyschewoestijn,NoordAfrika, nietverv/doaseAudsjila,32meter
beneden zeeniveau,200kln2.groot)bevatduizenden palmboomen (naar schatting 100,
000),
en telt een bevolking van 6000 zielcn; de
bewoners noemen zich Medsjabra en zijn

Dqjat,naam derlet
lenvan eenarischenstam
Dqjaunpoel',Jaunpur,1)Districtderdivisie

in Hindostan.

Allaflabad van het britsch-indische luitenantgouverneurschaptlerz.g Noordwestprovinciën.

1024 km2.,1.1/4 luillioen inw.2)Hoofdpl.van

llet district D., onder 25O 41,5'N.B. en 82O
arabisch sprekende Berbers, ervaren kooplie- 43,5' 0. L. van Gr., wordt door de rivier
den,in handelsgemeenscllap staande met alle Gumti,die hierooltbevaarbaar wordt,intwee
deelen der Libysche woestîjn;daardebodem helften gedeelti, die door een oude onder
sterk zouthoudend is, is in de geheele oase Akbar gebouwde brug lnet elkander in gegeendrinkbaarwatervoorhanden.Hoofdplaats m eenjchap staan ;45.000 inw.

isLebba;bovendienzi
jnnog een25-taldorpen. Dqjebado,Djerba.Eiland aan de kustvan
HetvoedselderMedsjabrabestaatinhoofdzaak Tunis,in den zeeboezem van Gabes,van het
uit koren en dadels; velen bezitten kudden
schapen,slechts enkele echter runderen,ezels
en paarden. ln de hoofdplaats zetelt een
m oedir,die namens den gouverneurvanBengasiregeert,hetgeen zich slechtstothetinnen
der overeengekomen belasting bepaalt,daar
de secte der Snoessi het bestuur in llanden
heeft.

vasteland gescheiden door een,ophetsmalste
gedeelte slechts 500 m.breede ondiepe zeeengte,is 1050 klu2.groot,heefteen bevolking
van 41..000 zlelen,meest totde wahhâbitische
secte behoorende Berbers;dehoofdpl Hoemt

Soek (llumt Suk, de Markt)telt3000 inw.

D. is het reeds den Ouden bekende M eninx,
het eiland der lotophagen,van wierhoofdstad

Dqjalni,(Mewlanâ), eigenli
jk Abdur-ltah- Meninxnogoverblàjfselenvoorhandenzijn.Het

man ibn Ahm ed,deberoemdsteperzischedich- eiland werd in 1881 doordeFranschen bezet.
D:-'Giedda,zie Dsiidda.
ter zijns ti
jds,geb.14t4,verkreegzijnbi
jnaam
* t
lin Rl
*' lm i. De grootste mystinaar zi
jn geboorteplaats Dsjam in de prov. Dqj.ellïl edChorassan;overl.1492 te Herat;D.,een der sche dichter van Perzië,geb.te Balch,1207,

vruchtbaarste schri
jversder perzische literatuur, liet meer dan 40 theol.mystische en
dichterli
jke werken na.
Dsjamna, Jumna, zijrivier v/d. oanges,
loopt metdeze van zijn monding a1'evenwijdig,enwordtdoordezindoesvoorevenheillg
gehouden als de Gangeszelf; zi
j ontspringt

arbeidde a1s leeraar in de wi
jsbegeerte te
Konia in Klein-Azië, en overl.16 Dec.12734
hi
j is de stichter der Moelewi,de aanzienli
jkste der derwischeorden;zi
jndichtersroem
in het geheele oosten berust op zi
jn D'
imavt
(verzameling)van lyrische gedichten,dietot
de beste en ideeën-ri
jkste der oostersche
o
nder 31G 3' X.
B . en 78O 30'O.L.van Gr. poezie behooren.
@
ln het alpenlandschap Garhwalvan den HimaDqjem. (El) Plaats in oostelijk Tunesië,

laya, op een hoogte van 6326 m. boven t
usschen Susa en Sfaks, met ongeveer 1000
zeespiegel, 1 km . van de zeven te midden I@nW .' te midden der bouwvallen uit den
der altl
gddurende sneeuw uit een granietkloof romeinschen keizerti
jd verheft zich hier een
uitspringende warme (90,40 C) Dsjamnotri- nog @1n tameli@jk goeden staat verkeerend
bronnen,ten n.w.van deGangesbronnen;door ampbitheater van bi
jna geli
jke grootte als
talriike bergstroomen versterktdoorlooptde het Colosseum te Rom e.

D. Let Siwalikgebergte en betreedtna een
Dsjem ,door europeesche schri
jvers veelal
loop van 163 km Rodsjamahalldeindische Zizimus geheeten. Zoon van den turkschen
14t

111.

Dqjesairi-Babri-gend.
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sultan Bajazet l1, geb. 1459, werd op 16jarigen leefti
jd tot stadhouder van de juist
veroverde provincie Karamanië aangesteld,
stond echter na den dood zi
jns vaders tegen

heeftgeen tuinen)geen eigen producten voor
den uitvoer, ook geen drinkwafer behalve
l'
egenwater.Voor de muren ligt het doorde
mohamedanen hoogvereerde rgraf van Eva''.
Zlln broeder op,en veroverde Brussa,waar Het klimaat van D.is uitermateongezond,
hl
J
'
.
J ot sultan uitgeroepen werd ;weinig later de temperatuur bedraagtdikwi
jls 400C.en
@ t
doorBajazet'sveldheeren verslagen,vluchtte wanneer de samoem woedt zelfs 550;de van
hijnaar Egypte,wonhiernieuweaanhangers, de kust w aaiende westewind wordt echter
hervatte den kamp tegen zi
jn broeder,werd nog meer gevreesd.De bevolking,omstreeks
andermaal verslagen, en vluchtte nu naar 30.
000 zielen, bestaat uit een mengsel van
den grootmeesterderJohannitersd'Aubusson, verschillende oostersche volken. D. is de
op Rhodus, werd nu krachtens allerlei ver- groote landingsplaats der Mekkagangers. De

dragen metBajazetondertoezichtgehouden,
en stierf 24 Febr'1495,waarschi
jllli
jk door
vergif,dathem volgenssommigen op bevelder
in het verdrag betrokkenen (de koning van
Frankrtik en pausAlexander VI)werd toegediend. D. was een vruchtbaar dichter en
goed redenaar; zi
jn gedichten zi
jn toteen

stad drijfthandelen was vroeger hetbrandPuntv/L handelsverkeer tusschen Arabië en
de tegenovergelegen kustenvanAl.
rika;onder
de invoerartikelen nemen textielwaren de
eerste plaats in,hierop volgen koren,koffle,

thee, suiker, gerst, ri
jst, boter, speceri
jen,
drogeri
jen,tapijten,hout,metalen,petroleum,

diwan verzam eld, die nog niet in druk is tabak en kolen ;uitgevoerd worden paarlmoer,
verschenen, doch waaruit Ham lner-purgstall huiden,dadels,hennah,gummi,honig en was.
in zi
jn Geschicltte der p'
gpkt'
foî,Diclttkult8t(1838) Trots de bewaking der oostkust van Arabië
belangwekkendefragmenten lleeftopgenomen. door kruisersw orden n0g steedsuitdestreken

Dqjesairi-Babri-seEd.(Eilandender'
W itte van den Boven-Ni
jlen de Gallalandenslaven
zee). Turksch vilaiet, 12.
860 km2. groot, naar D. gebracht.D.staat sinds 1840 onder
340.
000 inw., omvaL alle turksche eilanden turksche heerschappi
j;15 Juni1858richtten
der Egeïsche zee,behalve Kreta en Samos; de mohamedanen hiereenbloedblad aanonf
ler
tot 1.
870 behoorde ook Cyprus tot D. Sinds dechristenen,waarbijook deengelscheonder1881 is Chios hoofdplaats.
koning Page en de fransche consulEveillard
Dsesire-nolll
ïll. Rotseiland in de straat vermoord werden ;de stad werd daarop door
van Bab-el-Mandeb, zie aldaar.

Dsjewad Pasja. (Ahmed) Turksch generaal en staatsman,in 1850 in Syrië geboren,
werd na voltooidestudiënadjudantvansultan
Abd-ul-Azis,en schreefomstreeksdezen ti
jd
een rGeschiedenis van het turksche kri
jgswezen'';tijdens denrussisch-turkschenoorlog
van1877-78klom hijsnelop,ennam als1idder

een op 25 Juliaangevangen driedaagsch bombardelnent,dat5 Aug.nog eensherhaald werd,

getuchtigd (door heteng.schip ,
:cycloon'').
Dsjidqjelli.Kuststad inhetarrondissement

Bougie van het dept. Constantine,Algerië,
t10km.n.w.vanConstantine,na deaardbeving
van 21 Aug.1866 geheelnieuw opgebouwd,
ligt op een met het vastelanf
l vcrbonden gecommissie van grensregeling deelaan devre- raakt eiland,en had in1896 alsgemeente 61.
22

desonderbandelingen;in1884werdhi
jturksch inw.,een havell metvuurtoren,handelin wol,
gevolmachtigde in Montenegro,en brachtals metal
en,houten graan.Deeuropeeschewi
jk,
zoodanig veelbi
j totverbetering v/dbetrek- die breede straten heeft,isdoorvestingmuren
kingen tusschen beide staten;in 1889onder- van het moorsche deel der stad gescheiden.
drukte hijdenopstandopKretaenwerdvoorts De reede is wegens de vooralin den winter
gouverneurvan diteiland ;in Sept.1891volgde sterkewindenvoorde scheepvaartzeerongunhijden gevallen grootvizierKiamilPasjaop; stig.D.,het IgilgilisderHolneiaen,wasgeduin Aug.1897 werd hi
j andermaalgouverneur rende de christenheerschappijin dezestreken

van Kreta,in 1898 van Damascus;hi
j over- zeteleensbisszhops;i/d16deeeuw washeteen
leed 10 Aug.1000.
gevreesd zeerooversnest;de Franschen,dieD.
Dsjllansi,Jhansi.Hoofdpl.v/hdistrictD.v/h 22Julit66lveroverden,m oestenhetweldraaan

indobritscheluitenant-gouverneurschap derzg. de Turken afstaan 13 M ei1839 werd D.ten
Noordwestprovinciën, onder 25O 28'NBr.en tweeden male door de Franschen genomen.
78O 37'01u.v.Gr.,56.
000 inw ;D.ligt in een
Dqjihladll ofJehlam,ook Behat of Bihat.

woeste,Lergachtige landstreek,en isbi
jhoo- De westeli
jkste der vijfrivieren,welke begen waterstand derBetowa,die dikwàjlsbui- oosten den Indusdeoostindischeprov.Punjab
ten
v
rke
ha
ear
r me
oet
ve
de
rst
nar
ae
se
tb
dt
ij,
ge
bi
lj
ena
gengeheelvan alle (Vijfstroomenland) ioorloopen.ontspringtin
britscheplaat- Kasjmir,onder 34O8'N.B.en 75O 48'0.L.
S0n afgesneden.
v.Ur.,vereenigtxich ten z.van Dgjalalpoer
Dqjidda,ofDsjedda Zeestad in hetturk- metdeTsjinab.latermetdeRawi;hettusschen
sche vilajet Hedsjasg95 km.w.van Mekka, (
leD.ende Tsjinab gelegenland vormtllet
welks havenplaats zi
J is, strekt zich uit aan zg. DsjetsjDoab. Zij is bijzonder rtjk aan
trokodillen.De D.is deHyèaspesderOuden.
den rand van een woestàin,lteeftbreedestra- l
ten met hooge, goedgebouwde lluizen,van
psjingis-Kllan ofTsjinggis-Khan,eigenliik
koraal-ofmadreporenkalk,talrljkeminaretten Temoedsjin.Mongoolschveroveraar,geb.11p0
en bazars,die tot tie beste van het geheele
oosten behooren; de stad is olngeven door
een
dootr
aande uit
armelaa
ijke
ntal bedoeïnendorpen bes
hutten. De invaart
de drie
ingangen in de met kleine koraalbanken bezettc llaven is niet zorzder gevaar;de stad

aan de onon,wasdezoon vanhetmongoolsch
llort
lehoofd JisoegeiBaghatur,dieover omstr.
40.
000 familiën heerschte en een deel van

oosteli
jk Tartari
je aan zich ci
jnsbaar had gelnaakt;toen D.13 *
iaren oud was,stier
jn
'
.fzi
vader, waarop zi
jn lnoeder eenigen ti
ld het
.

Bqj
*irdeieh.
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regentschap voerde;deonderworpen stammen, russisch centraal-aziatisch gebied Sam arkand,

die van deze gelegenheid partijzochten te 29475km2.groot,65.000 inw.2)Hoofdpl.v/h

trekken om zich vrl
ltem aken,vondenin haar districtD.
,noordoosteli
jk van Samarkand,in
,wasvroegereenbuchaarsche
een geheel voor haar taak berekendevrouw, 1897:16041inw.
zoodat het geen hunnergelukte het juk af vesting, die 30 Oct. 1866 door de Russen
te werpen;omstreeksdenzelfdenti
jdbeàaalde werd vermeesterd.

D.eenbelangrijkeoverwinningopdeTaidsjoet,
waardoor h!Jzich bijzi
jn volk in groot aanzien bracht 0n den %rond legde voor zf
iin
toekomstige macht; ln 1196 herstel
de ,àj
den door diens broeder verj
aazden '
W angKhall,opperhoofd der Keraft, in zijn heerschappi
j; weinig later sloot W ang-lfhan
zich niettemin bp D.'s vï
janden aan,waarop
weldra een kri
jg tusschen beiden uitbrak;in
een veldslag in 1202 verloor Svang-lfhan
meer dan 40.000 man, en op de vlucht ook
het leven. D.'s overwinning op het opperhoofd der naimaansche Tartaren in 1203 ver-

Dqjodpoer,Jodhpur,ookMarwar.1)Staat,
de yrootste van de administratief tot het
presldentschap Bombay behoorendeen aanhet

britsche ri
jk schatplichtige vasalstaten van
Rajputana,beslaateenoppervlaktevan96.978
((()km.telt19/1:millioeninw.(hindoes,mohamedanen, dsjaim,christenen),De zuidwesïwaarts loopende rivier Luni vormt de grens
tusschen het dorre zandige n.-w. en het ten
deele steenachtige, overigens vruchtbare z.o.
deel;in het o.verheft het land zich in den
Arawalketen tot een hoogte van 1040--1390
meter;het zuiden is eveneens bergachtig,en
in het westen deelt een bergketen een woeste
landstreek, Thar geheeten, in een grooten

zekerde hem,de heerschappi
jover eengroot
deel van Mongolië,en brachto0k dehoofdstad
Karakorum in zi
jn bezit.Nadat D.in 1206 oosteli
jk en een kleiner westelijk deel De
door de onderworpen horden tot Khakan of temperatuur,des zom ers zeer hoog, daalt in
vorst der vorsten uitgeroepen was,werd het den wi
nter dikwi
jls tot beneden hetvries-

land der in beschaving veel hooger staande punt;het klim aat is over het algemeen geOergoeren,in hetmicldendeel van Tartarije, zond. De bevolking verbouwt vooral graan
onderworpen,waarop D.,thansmeestervanhet en katoen en fokt voorts kameelen,paarden,
grootste deelvlln Tartarije,opgrondvaneen buffels en rundvee ; de industrie bestaat uit
voorspelling dathi
j tot àeheerscher van de labrikatievan katoenen stoFen,wapens,leder-,

geheele wereld bestemd was, tegeli
:
ik den en glaswaren en draaiwerk (in ieoor); de
naam D.aannam.Kortdaarop begon hilin ver- bodem levert aanzienl
i*
jke hoeveelheden van
eeniging met de Kitans de verovering van een fraaie marmersoort, i
jzer,lood en aluin
China.Na een zesjarigen oorlog vielin1215 Hetbelangràjkste uitvoerartikel is zout,dat
de hoofdstad Jen-lfing,laterPeking,in zi
jn op vele plaatsen, vooral in de vele m eren,
handen, waarmede hlg de verovering van in ruime mate voorhanden is. De landstaal
notlrleli
jk China,hetwelk toenmaalsonderde is het marwari, een aan het hindi verwante
dynastie Kin stond, voltooide. De moord spraak. De vorst v/h land voert den titel
eigenhandig doorKhanMohamedben-Toekusi mobaradsja. ln 1804 ondersteunde D. den
van Khowaresm (het tegenwoordige Chiwa) mahrattenvorst Holkar; 6 Jan. 1818 kwam
op D.'s gezant gepleegd.vormdeeen gereede tusschen D. 0n het engelsche gouvernem ent
aanlbiding tot den aanval op Turkestan,welk een verdrag tot stand,waarbi
jD.zich onder
land hijin 1216 met een leger van 700000 engelsche bescherming stelde.
man binnenviel; de steden Buchara,Samar2) Hoofdstad v/d staat D., gelegen onder
kand en Chiwa werden bestormd en lingen 26O 17'N.B. en 73O 4' 0.L. van Gr., aan
000 den rand eener vruchtbare,boomri
in vlammen op, waarbi
#i
F meer dan 200.
.
jke vlakte
'

menschen omkwamen, waaronder Khan M o- en aan het zuideinde van een 37 km.langen
hamed zelf,en tevens dekostbarebibliotheek bergketen, van w elke een citadel en andere
Van Buchara in 1220 te loor ging. In den vest
ingwerkenbestrijken;D heefteenmooien
eerstvoleendenti
jdbreiddeD.;!$i.-)nheerscllappi
j tempel, een in een rotsmllur uitgehouwen
uit tot Balch en Herat,en,nadat de Rus
sen schatkamer, en in 1901: 60.437 inw.; een
*
aan de rivier Kalka,(thans Kallnius ln het nieuw e waterleiding voorziet de stad van
Rouvernement Jekateri
noslau)door Zl
@l
@n ZO0n loed drinkwater;ongeveer 60 km.z.z.o.van
Tsjoetsjin verslagen waren,tot aandeoevers D.,aan het kruispunt van twee groote hanvan de Dnjepr (1223). ln 1225 trok hijdoor delswegen,ligt de stad Pali,de hoofdmarkt

de woesti
jn van Gobi tegen den koning van van W est-Raiputana,met17.150 inw-,en een

Si-hia of Tangaet op,en vernietizde in een domein van f
len maharadsja.
slag op het dichtgevroren meer Koekoe-nor
Dqjoer.(El-)LandschapindeW est-sahara,
het geheele vijandeli
jke leger, dat 500.
000 het laagst gelegen deel van dit gedeelte der
man geteld zotlhebben.Te midden van toe- woestijn,een zandheuvelgebied,doorhetwelk
bereidselen voor niel
zwe veroveringen stierf de weg van M arokko naar Timboektoeleidt;
D.18 Aug.1227,nadat hiizijn riik onderzi
jn in het noorden het dorp Taudeni,beroemd

vierzonen verdeeld had.Hi
jwerhmetgroote om zi
jn zoutlagen.
.
pracht te Tangoet begraven.Heteenigethans
Dsjllelamerg.Plaatsin turksch Kurdistan,
bekende gedenkteeken van D.is een in de in het bovendal v/d Groote Zab, 200 kn).
bouwvallen van Nertsjinsk gevondengraniet- n.n.o.van M osoel.
tafel,m et een mongoolsche,door Schmidtte
Dsjoelra,Dorp in hetdistrictNachitsjewan
Petersburg en later doorDordsjiBansarow v/h gouvernementEriwanvanRussisch-iransverklparde inscriptie.

kaukasië, 194 km. z.o. van Eriwan,aan de

Dqplrdsjeh,stad in EVrPte:Zie Girgeh. Aras, en aan den karavanenweg van Tiiis
Dsjisak 1)District,noordelljk deelvanhet naar Perzië,200 inw.,postentelegraafstation,

BsJ*@f.
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24 meestbouwvalligekerken.D wasolldtiids e0n Vorm Van h0tnaamWoord)V00r1Aaa1T1W00rd
eenaanzienli
jkestad;gedurendedeveroverlng en werkwoord, w aardoor men een tweeheid
van Armenië door Shah Abbas in 1603 q'er- van dingen of dat een handeling door twee
den de inw.
.gedwongennaarIspahanin Perzië onderwerpen wordt uitgeyoerd,aanduidt.
te verhuizen,waarzijeen eigenwi
.
jk)Nieuw- Dualisllle,van lat.duo,twee.ln dephilo-

Dsjoelfa,bouwden.lederjaartrekken onge- sopllie: karakter van elk wijsgeerig ofkosveer 80- 90 karavanen met turksche en per- mogonisch stelsel,dattwee ïegenoverelkaar
zische waren door D.
staande beginselen aanneemt,stof en geest;
llsjof(El) of Dsjaoef,inzinking,depressie. etke leer die een laatste niet op te heffen
Naam vanm eerderelandschappeninAraLië;een tweeheid(b.v.eengoedeneenkwaadbeginsel)
daarvan ligt aan de z.o grensvanYem en,ten aanneemt, die onderli
ng een eeuwigen stl'
ijd
n.o,van Sana,waarzichtalrijkehimjaritische voeren. ln de politiek : vereeniging onder
ruïnenbeNrinden.HetbekendsteD.ligtmiddenin denzelfden souverein van tweelanden diehun
decentralewoesti
jnvanArabië,en is een zeer autonomie behouden (Oostenri
jk-llongarije,
vruchtbareoase,tusschen den DsieLel-sjam- Zweden-Noorwegen).In de natuurkundeisD.
mar en de Hauran,metdestad bsjof-Amir. het aannemen van twee electrische, als ook
llsjofra.Oasein de Sallara,noordelijkvan van twee magnetische fluida Franklin,die
Fessan,waartoe zijbehoort,20.0km.
2groot, den positieven en negatievenelectrischen toewaarvan hoogstens i00 km.
2 uit bruikbare
grondenbestaat,is rondom omgeven door tot
200 hooge heuvelen,en wordt door een van
het n. naar het zo.loopenden bergl
teten in
twee ongeveer even groote helften gedeeld.
De bevolking, 6000 zielen sterk,bestaat uit
arabieren en berbers;in devruchtbaredeelen

stand door overvloed of ontbreken van een
fluidum verklaarde? stond als unitariërtegenover de dualisten ln dezen zin (zie Electriciteit);evenzoo gold in de scheikunde eenigen
tiid een dualistische theorie,van Berzelius,
die aannam,datelk samengesteld lichaam,hoe

Frootook hetaantalbestanddeelenmochtzi
jn,
gedi
jen graan, dadels en allerlei vruchten, In twee deelen kon wordengesplitst,waarvan
waarom de bewoners zich weinig m et koop- dan het eene positief, het andere negatief
llandel bezig houden. Hoofdplaats is de stad electrisch w as.
Sokna, rnet 2000 inw.; ten o.daarvan H0n
In religie en philosophie noemt m en D.in
en de heilige stad W adan.
hetalgem een elk leerstuk,dat twee co-exis-

Dsjongar#e.Een naar de Dsjongaren be- teerende,onderling onafhankelijkebeginselen

noemd landschap in het onder chineesche aanneemt, den geest als een lneerwaart
lig
heerschappi
j staande deelvan Centraal-Azië; tegenover de stof a1s een minderwaardig elede naam wordt in Europa willekeurig aan mentstelt. Hetwi
jsgeerig D.lleeftten doel
een kleiner of grooter gebied gegeven, doch het mengsel van goed en kwaad,van ordeen
om vat steeds de gebieden TarbagataienKur- vcrwarring, dat de schepping vertoont, te
kara-ussu, tusschen de lrenchabirga en de verklaren;de twee beginselen,doorde philo-

Ektag Altai. De bewoners,de Dsjongaren sofen gedacht,zi
jn de geest,oorzaak derbe(linkshandigen), kregen dezen naam omdat trekkelijke volmaaktheden, en de stof,bron

hunne kri
jgslieden den llnkervleugelvan het
m ongoolsche leger uitmaakten.De chineezen
noemenhenOirat,onderwelken naam zi
j door
zendelingen ook in Europa bekend zijn geworden.ln 1671 stond onder dit A'olk een

aller onvoll
naaktlleden D.in dezen zin werd

heerschzuchtig veroveraar 0P,Galdan,dieeen

zich dragendeonoplosbaretegenstrijdigheden.
Het tegenovergstelde van D.ismonisme,leer
der eenheid van hetzi
jn

oogenblik een nieuwe Dsjengis-lfllan sclteen
te zullen worden; bijzijn aanvallen op het
chineesclle rijk werd fààiechterdoordemandse
joesteruqgeworpen,en de chineezen onderwierpen nlet slechtshet eigenli
jke D.,maar
ook het zuideli
jk daarvan gelegen KleinBuchariie of Oost-rurkestan,metde hoofdsteden Xarkand en Kasjgar.datten tijdevan
zijn bloeideelhaduitqemaaktvanhetDsjongarenrijk,hetwelk inzllngrootsteuitgestrektheid van Kuen-loen totaan debronnenvande
Selenga reikte en in west-oosteli
jke richting
door het Thien-sjan ofHemelgebergte werd
doorsneden. Nadat zich later weer verschillende deelen van D.onafhankeli
jkhaddenge-

g'eleeraard, hoewel met verschillende afwàjkingen,doorbijnaallewi
jsgeerenderoudheid;
Pytbagoras, Anaxagoras, Plato, Aristoteles.
De christen-metaphysici bestreden het als il
z

D ualla. Negerstam in Kameroen.
DI
lb..in de plantltunde afkorting vanJean
Etienne Duby, aanvang 19de eeuw predikant

te Genève,schreef:Mémoire'
s'
àfrl(
tJr
fp/ï//:des
yry
'plà//cc&s-(1844)
Duban. (Félix Louis Jacques) Fransch
bouwmeester, geb. te Parijs, 14 Oct.1797,

overl.teBordeaux,1870,hertouwdeenrestaureerde veleopenbaregebouwen,kasteelen enz.
Illlbarry,zie Barry.
pubbel, in hetalgemeentweevoudig,tweem aal; voor verbindingen m et dubbelzie Op
llet hoofdwoord.
maakt,werd in 1759 ua een korten kamp D.
Ilubbel.Rivierop hetEiland-van-Dordrecllt,
opnieuw doox de cllineezen veroverd,diehet loopt van den Biesbosch naar het M allegat;
sinds met militaire koloniën en chineesche oudtiids heette ook de DevelD.
Dubbeldam . Gem eente in Zuid-llolland
bannelingen bevolkteh.
D ualine. Een in 1868 door Dittmar ge- (arrondissement enkanton'Dordrecht),beslnl't
vonden ontplofbarestof,dietotdedynamieten hetmidden-en zuideli
jk deelvanhetEilant'en wel tot de abelieten gerekend wordt;het van-Dordrecht, terwi
jl ook eenige derBiesbastaat uit 80 deelen nitroglycerine en 20 boscheilanden ertoe behooren,wordtomgeven
door de gemeenten 's-Gravendeel, Grootedeelen nitrocellulose.
pndrecht Dordrecht en Sliedrecht
D ualis,van lat.duo,twee.ln detaalkunde Lindt, Zw-

Dubbeleering.
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Dublin.

in Z.-llolland en W erkendam ,Dussen,Aladeen-Drimmelen en Hooge en LageZwaluwein
N.-Brabant, 61 km2.
groot,bestaatvooreen
goed deel uit vruchtLare kleipolders,bevat
het dorp D.,debuurten

Dublill. 1) Graafschap deriersche prov.
Leinstel'
,918kmz.groot,in 1901 :447.266inw.;
het land is in hetz.bergachtig,benoorden de
LiFey echter een golvende, vruchtbare en

Het fraalgelegen dorp
D.) verrezen op de
svAplx v.ousslrLoAu.plaats van hetdoorden
Sint - Elizabethsvloed
verzwolgen oude D., had in de 17de eeuw

kerken
graafschap is verdeeld in negen baronniën;hetzendtaclltleden
naar het parlement,n1.destadD.4,dehoogeschool te Dublin 2,het overig graafschap 2.

D ubbeling.Scheepsbouw : dubbellluid.
Dubbelkelk,zie Helminthia.
Dubbelloof,plantsoort,Blechttulkt splcant.
Dubbeln. Dorp in het district Riga van
het russisch gouverllement Li
jlland,24 km.
w. van Riga, aan den golf van Riga,drukbezochte badplaats.
Dubbelsehaduwigen, de bewoners der
keerkringen, wier schaduw nu naar het n.,
dan naar het z.valt.
Dubbelster.Vastesterren,diezich voorhet
ongewapend oog alseen enkelestervertoonen.

lange en tusschen Howth-Head en Dalkey 9
km breede hoogst schilderachtige baai van

voortl.
t'
ffeli
jkbebouwdevlaktemetaandekust
vele bochten enkusteilanden;devoorn.rivieren

zi
jn:LiYel',Dodder,Tolka;hetlfonings-enhet
DeMi
jlen '
W ieldl'ecllt, Groote Vanaal Levorderen zeer de binnen0n de gehuchten :Vil- scheepvaart; hool'
dmiddelen van bestaan der
lem sdorp en Kop-van- Letrekkeli
jk dichte bevolking zijn land- en
het-luand,tezamenmet tuinbouw,visscheri
j,mossel- enoestervangst,
5640 inw.,kiesdistrict veeteelt en textiel-industrie;de Lodem bevat
Dordrecht; personeele koper, lood, bouwsteen (
graniet).D. bevat
echs 0n vele ruï
belastinq 7de klasse. vier croml
nen van abdi
jen,
en kasteelen.Het

2)Dublin, hoofdstad van lerland en van
t graafschap D., een der mooiste steden
nog herhaaldeli
jk van watervloeden teliiden. he
Dubbeleerillg,verdubbelen,tweemaafzoo- van Europa, ligt onder 530 20'38''N.B. en
veel ofzoo groot nemen.
6f917'30'W .L.v.Gr.,aan de bi
jna 15 km.

Dublin (ofLiffrybaai) haarjaartemperatuur
bedraagt 9,50 (p
',die van Juli 15,40,die van
Jan. 4,70.D.had in 1644 een bevolking van
8159, in 1891 m et de voorsteden 361.
891,in
1901 :373.1.
79 zielen. De stad heeft de gedaante van een ellips en wordt door een

14 km.langen landweg (CircularRoad)omge-

ven ; het Grand- en hetRoyalkanaalscheiden
haarvan haarvoorsteden;derivierLiiey,hier
tusschen steenen wallen besloten en op 12
Dubbelfje,in hetnederl.muntstelselkleine plaatsen overbrugd, deelt de stad in een n.
zilvermunt terwaardevantweeofeen dubbele en 00n Z. gedeelte, Waarvan het laatste
stuiver = 10 centof1/1: gulden.
ionger is en dtl eigenlijke wi
jk dergegoeden,
Dubbelziell, diplopie,het dubbel zien van derfraaiegebouwenenkreedestratenis;inhet
II.W . der stad woont de middenstand;in het
een enkelvoorwerp.
Dubbelzinnighe'
ldjuitdrukkingm ettweeër- Z.W . li
gt de armelijke wi
jk der arbeidende
1eizin,die op verschillendewijzekanworden klassen.De straten van D.zijnallengoedgeverstaan, die naast de letterlijke nog een plaveid;de mooistestraatisSackville-street,
die ten z uitloopt op de O'Connell-brug,en
andere Leteekenis heeft,woordspeling.
D ubbo. Stad in Lincoln county van Nieuw- vele groote hotels,prachtigew inkelhuizen en
Zuid-W ales,Nieuw-llolland,aan deMacquarie, het hool
dpostkantoor bevat, terwi
jl in het
4600 inw.
lnidden ongeveer zich de Nelsonzuil verheft.
Diiben. Stad in den kreits Bitterfeld van Onder de pleinen is Saint-stephens-Green
hetpruis.regeeringsdistrictM erseburg,15 kln. (
8 hectaren)hetgrootste;op ditplein staan
van Eilenburg,aan de M ulde,3100 inw.
het ruiterstandbeeld van Qeorge 11 en het
Dubiea. 1) Stad in hetkanton Kostajnica standbeeld vall graaf Eglinton,onderkoning
van hetbosnischedistrictBanjaluka,voorheen Van Ierland ; het schoonste plein is echter
turksche grensvesting, aan de Una, 4 km. Merrion-square,waaraan de Nationale galeri
j
boven haar monding in de Save,3300 inw.; ligt;in hetCollege-park staateen ruiterstand-

tegenover D. 2) Oostenri
jksch-l).,gemeente beeld van W illem 1114hetPhenixpark (7.29
in het kanton Kostajnica van het komitaat hectaren), aan het westeinde der stad,een

Agram van Kroatië en Slawonië,6400 inw. der grootste en mooiste parken der w ereld,
Dt
lbieeko Stad in het oostenr. district bevat het paleis van den onderkoning van
Przemysl,Qalicië,1700 poolsche inw .
Ierland,een exercitieplein, een militair hosDubienea.Stad inhetdistrictGrubjeschow pitaal,een opvoedings-instituutvoorsoldatenvan llet russisch-poolsche gouvernem ent Lu- kinderen,een zoölogischen ï,
uin, de W ellingblin? aan de Bug? 4100 inw.
ton-oLelisk (621/2 m.hoog)endePhenixpi
jlery
Dubieus (van lat.dubium,twi
jfel),twijfel- op de plaats waar lord Oavendish en Th.

achtig, onzekerà dttbitatie twi
jfel,onzekerheid; in de stl
jlleer: woordflguur,waarbij
spreker ofschri
jver hetlaatvoorkomenofhi
j
hetmetzichzelveoneensis;ivt(nf:ïp.
.intwijfel.

Burke (b'Mei1882)werpenvermoord.Destad

bedekt een oppervlakte van 1300 bunders,
haar parlementaire grenzen sluiten echtereen
driemaal grooter oppervlakte in; enkele

Dubin ofDupin.StadindenkreitsRawitsch deelen der stad zi
jn gebouwd op stukkenaan
van hetpruis.regeeringsdistrictPosen,700inw. de zee ontwoekerd land en haar bodem is
Dublin. Stadje in Erath county van den over het algemeen vlak. Onder de openbare
n.-amerik.staat Texas,2100 inw.
gebouwen van D. moeten vermeld de Bank

bublln.
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bublln.

lerland (voorheen parlementsrebouw), eenauditeur,eenregistrear,dehoogleeraren en
Trinity College,en het paleis der vlerhooge deexaminatoren.Dekanselier,metdem eesters
gerechtshoven,datmetzàin hoogen toren en indekunsten endedoctorenindedriefaculteiten
137 m .lang,naar de rivier gekeerdfronteen vormen tezamen den senaat der universiteit;
imposanten indruk maakt; het kasteel(the deze senaat reikt diploma's uit en kiest Ook
Castle),oorspronkeli
jk een vesting,in de13e den kanselier de provoost wordtaangesteld
eeuw gebouwd, thans voorallerleidoeleinden door de kroon,en kan van elkegodsdienstige
ingericht,is een reusachtig bouwwerk/alleen beli
jdenis zi
jn ; de junior fellows, die den
echter a1szoodanig mel
-kwaardig.D.heefteen eigenl
i
jkenstafvanonderwi
jzersvorlnen,waren
100-ta1kerken en kapellen;als architectonisch sinds de regeering van Karel 1 t0t 1840 verkunstgewrocht is daarondervermeldensw aal-d pli
cht ongehuwd te bli
jven Van het ltoo-tal
deoveroudekathedraalSaint-patrick,die,reeds studeerenden is l/4 in de universiteitwoonin 890 vermeld,in 1190 opnieuw begonnen,in achtig. De bloeiende medische faculteitneemt
1362 afgebrand,in 1871 og kosten van een ongeveer de hel
ft der universiteit in; zij
gegoed inwoner van D. nieuw opgebouwd dispenseert niet van het collegebezoek ; de
w erd.
theologische faculteit (nog slechts 200 stuD.is zetel v/d onderkoni
ng Van lerland, denten) gaat sterk achteruit; de instelling
der hoagste regeeringslichamen, der hooge beschikt over uitnemende leerkrachten in
rechtscolleges, en van een anglikaanscllen en godgeleerdheid,natuurl
i
jke wijsbegeerte,wisVan

een r.-kath. (sinds 12t4)aartsbisschop;het kunde, rechtsgeleerdheid en medici
jnen; zij

gemeentebestuurbestaatuitden Lordmajor,
15 aldermen en 45 gemeenteraadsleden.
De voornaamste inrichting van onderwi
js
van D.is zi
jn hoogeschool,Trinity College;
deze beschikt behalve over een prachtig
universteitsgebouw in corinthischen sti
jl,

heeft ook leerstoelen der oude,oostersche en

moderne talen (metinbegrip van hetiersch),
ethiek,
w elsprekendheid,engelscheletterkunde,
nieuwe geschiedenis, staathuishoudkunde ,

natuurli
jkegeschiedenis,plantkunde,geologie,
mineralogie,burgerl.machinebouwkundeenz.
en met 00n uitgestrekt park (C0llegeDe RoyalUniversity (koninklijke universiPark), over een bibliotheek van 220.000 teit)van Ierland,in1880indeplaatsgekomen
deelen en kostbare iersche handschriften, van de opgeheven Queen's University,staat
verder Over e0n kapel, oudheidkundig, na- voor ieder zonder onderscheid van geslacht
tlzurhistorisch- en geologisch museum,ster- of beli
jdellis open,en houdtzich bezig met
renwacht,drukkeri
j enz.:Trinity College is alle takken van wetenschap,behalvemetgodgeheel ingericht als de universiteit Cam - geleerdheid; zîi is geheel ingericht a1sde

jke
bridge,voornamelijk in den geestvanTrinity universiteitteLonden,en isgeen eigenli
College aldaar; de heerschende religie is de instelling van onderwijs, maar louter een

instelling Waar 0X8z
m enS V0Or acadomische
graden worden afgenomen ;het onderrichtin
hetdoor deRoyaluniversiteitvoorgeschreven
studieprogram w ordt gegeven aan een aantal
Trinity Oollege, werd gesticht in 1591 (in academiën ofonderdeRoyaluniversiteitressor1892 werd het derde eeuwfeest gevierd); teerende colleges; de voornaamste onderdeze
koningin Elizabeth verleende hetcharter,het academiënzi
jndievanBelfast,CorkenGalway.
stedelijk bestuur schonk debenoodigdegron- Dablin heeft sinds 1851 ook een r.-kath.
den,en de ierscheadelverschaftebl
Jinschri
j- universiteit, en verder allerlei inrichtingen
ving de benoodigde gelden ;Jamesl deed de van middelbaar,kunst- en openbaarenvooral
stichting verschillende schenkingen ;volgens bi
jzonder (r.
-kath.)onderwi
js,allerleigenoothet charter van koningin Elizabethmoesthet schappentotverspreidingvankundigheden enz.
bestuurslichaam van Trinity College bestaan alsook eenacademievoorvrouwen,Alexandrauit een provoost, drie fellows en drie der college, waar omstreeks400 leerlingen onderstudeerenden ; thans gelden in hoofdzaak de wi
js ontvangen in latijn,grieksch,philosophie,
in 1637 door aartsbisschop Laud gegeven nieuwe talen,wiskunde en natuurwetenschapnieuwe statuten;in 16t3kreeg deuniversiteit pen, en zich voor het program der Royal
van James l het recht twee afgevaardigden University voorbereiden D.heeft verdervier
naar hetiersche parlementte zenden;bi
jde grooteschouwburgen,een20-talgrooteziekenvereeniging der parlem enten in 1800 werd huizen2 twee doofstommen-instituten , een
dit getal met 1 verminderd, doch door de krankzlnnigengesticht, enz.
reform bill van 1832 weer op 2 gebracht.
De omgeving van D. is rijk aan natuurDe provoost en de senior fellowsvormenden schoon;op hetkerkhofv/h3km.verwi
jderde
board of management ofhethoofdbestuurvan dorp Glasnevin staat een gedenkteeken voor
het College; bij patentbriefvan 1874 werd Daniel O'Connell,een 45m eterhoogegranieteen council of raad van 14 leden ingesteld, toren in den sti
jlder oude ierschetorens;inw
die met den board samenwerkttothetregelen 4e nabi
jheid, aan de Tolka,bevindtzich de
der studiën,het aanstellen der hoogleeraren 171/2 hectare groote plantentuin,in 1790 geenz.Het bestuur en dearbeidderuniversiteit sticht; 10 km. z.
o. van D. de belangri
jke
zijn in handen van een kanselier,een vice- haven- en badplaats Kingstown.
kanselier, den provoost van Trinity College, Het verkeer in de stad geschiedtdoorcabs
twee proctors (een gekozen doorde senior en trams; het Groote en het Koningskanaal
en een door de junior fellows),een senior verbinden de stad met het net van w ateranglikaansche. De eerste universiteit van D.
werd Opgericht in verbl
'nding met de St.
Patricks-kathedraal, in 1320; de thans bestaande universiteit, met een enkel coltege,

lecturer (die de openbare examensregelt), wegen van de Shannon;per sqoor staat 9.
twee dekens, een censor, een bibliothekaris, in gemeenschap met Belfast,Shgo,Galway,

Biibner.
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Cork, Limerick en W exford;de haven van

bnboe.

ook medewerker van de nieuwe uitgave van

D.isinhetlaatstegedeelteder19deeeuw zeer Tltesaurus linguae graecae van Stephanus (9
verbeterd en van allerleigrootewerkenvoor- dln.,Parijs 1831- 65).
zien; niettemin is zi
j wegenshaar weinige Dubno.1)District,westeli
jk deelv/hrusdiepte slechts voor kleine zeeschepen toe- sisch gollvernement Volhynië,aan de galici-

gaakeli
jk;de nieuwe dokken,in denabi
jheid
van hetprachtige tolkantoor(Custom-llouae)
zi
jn 5 meter dlep. Geregelde stoomvaartverbinding heeft D. met Belfast, Qt
zeenstown
(Cork),Glasgow,W hitehaven,luiverpool,Holylleaz,Milford en Bristol.ln den handelheeft
de invoer(voedingsmiddelen,glas,hout,petroleum,metalen)verreweg deoverhand;artikelen van uitvoer zi
jn meststoffen,bier en
ale,wolenmetaalwaren;voornameli
jkechter
wordtvee uitgevoerd(rundvee,schapen,zwi
j-

sche grens, een hoogplateau,bezetuzetuitloopers der Karpaten,is3958 km.ogroot en
telt195,300inw.;landLouw,veeteelt.2)Hoofdplaatsv/h districtD.,246km.w.vanSjitomir,
op een door de Styr gevormd schiereiland,
is van alle zi
jden door moerassen en poelen
omgeven,telde 1897:13.785 inw.
Iluboe,(Edouard)pseudonielnRobert$Valdmaller, duitsch schri
jver,geb.17 Sept.1822
te Hamburg,van franscheafkomst,werdvoor
den handelopgeleid,wtjddezichechtervroeg

bouw, gieterij,fabrikage van ri
jtuigen,meubelen,taLak,ïierbouweri
j,wbiskeybranderijen;
in delinnen-industriemoetD.Onderdoenvoor
Belfast;hetgeldverkeerstaaneen4-talgroote

ltalië,Griekenland enz;hi
j schreefeengroot
aantal romans, novellen en lyrische dichtwerken.waaronder zijn te noemen:Unterm
Schittdeldaclt, (ldyllen,Hamb.1851);Dickters

nen,paarden).Die industrie omvatmachine- geheel aan de letteren, bereisde 1854-58

Lankinstellingen ten dienste.Consulaten heb- Naclttquartiere (1853), Lqscia ptf.
sytfré (1857),
ben te 1).: Nederland, Argentinië, België, Gedieltte(1857),Unterm ffi'zfzpyzlyft
zh(Lpz.18581,
.

Chili, Duitsche ri
jk,Frankrlk,Qriekenland, Dorpdyllen (Stuttg.1860),Novellen(Ber1.1860),
Spanje,Turkije, en vice-consulaten: Dene- Wanderstudien (Lpz.1861),GeltrtHansent(romarken,Oostenri
jk-llongari
je,Portugal,Rlls- man,Berl.1862),Mirandola,FraT:t/,
scp(Lpz.
land,Zweden en Noorwegen.

18661
,, Ba
ronisiert,f't
ït
syf//prtx(1868),DieIl/éfs:
D.,wellichthetEblana van Ptolemeus,en Gt
ssgieszel.in (1869),Euzebiusfflffz/o-(Hamb.

Maarreedsomstreekshetmiddender5deeeuw 187t),Das'
roi-z?ltïc/lfzlï,
sderJfïf/ïpzlt
ïrïzl(roman,

St.Patrick de leerdeschristendomspredikte,
werd in 851 door de Denen veroverd, en
onder den naam Dubhlinn, zwartwater, tot
een sterke vesting gemaakt en metmuren
omgeven; in de vroege middeleeuwen was
zi
j zetel van een reeks noorsche,en sinds
854 van een aantaldeensche kollingen,onder
welke laatste eene in 948tothetchristendom
overging;deze vorsten,herhaaldelijkdoorde
leren verdreven,keerden echter steeds versterkt terug,en wisten zich,tlots de nederlagen van 978,999 en1014(slagbi
jClontarf).
steeds te handhaven. Koning Sitric stichtte
in 1138 het bisdom Dulllin,datin 121'
4 t0t
aartsbisdom verheven werd:in 1066 wertlD.
veroverd doorkoningGodredCowanvanMan;
de Denen hernamen de stad echterenllielden
haar in bezittotop heteinde der12deeeuw,
hoewel zi
j haar nog meermalen op koning
Mac Murrough van Leinster hadden te heroveren. In 11.
69 bracht Richard van Clare,
graafvan Pembroke,bi
jgenaamd Strongbow,
haar voor goed in handen der Engelschen;
12 Nov. 1172 huldigde zij Hendrik 11:tot
omstreeks de 15de eeuw vorlnde zijnu een
afzonderlijk graafschap.D.kreeg in464,1173
en 1605 charters (privilegiën).ln 1487 vond
de pretendent Lambert Simnel in haar een

bondgenoote tegen Hendrik V11;in1659vermeesterde de parti
j der Stuarts hetkasteel
van D., en proclameerde van hierKarel11
totkoning.TotopO'Connellendennieuwsten
tijd heeft de politieke en kerkelijkeoppositie
van Ierland tegen de eng. regeering bijna
alt
bijd te D.haarhoofdzetelgehad.
ikbller. (Friedrich) Duitsch philoloog en
kritikus, geb. 2t Dec.1802 te Hörselgau in
Gotha,studeerde te Göttingen,overl.13Oct.
1873 bi
j Pari
js; bezorgde uitgaven van het
werk Moralia van Plutarchus,van verschil-

Lpz.1870),Dieft
zzfyp//t
s
p'tk
r//rïgc Eicheim Elsasz
(Berl.1870),Eusebiusffzffz/:z..
sSelbstbekenntnisse
(Hamb. 1871), Leid /
lfpl Lust(Stuttg 1874),

S'
c/l/pyzRoncanet(roman,Hanngv.1874),Wql
pra
(eligie,Lpz.1873),DerA
sk/c?/oktftzsf(Bresl.1878),
Die T'
Qr/p:/: (1879),Die Sprzlpygrz.
l(Stuttg.
t881),D0n d#pp,
: (r0m.,Bresl.1883),Maddalena (novelle 1883),Darja,(roman,Lpz.1884),
Auf der Leiter &,
: Glqcks,A/polt8oder .
#rt
d'
lfok.
?
(twee novellen, 1884), Um eine Perle(1885),
Das Gd/léïkzlzlï.
:z (1887),Felicitas(1893),Liebessttil-me (1896),Da8Amulett(1896).D.schreef
verder eentreurspel:Brunkild(1873),eendikwi
jls opgevoerd tooneelstuk:Die Toehter des
Prtisidentekt(Dresd.1880),vertaaldeTennysons
Eltoelt .
z1.o-yp/l (Hamb.1867,ontelbare malen
herdrukt), en In lpzzlprïtzyzl onder den titel
Frektndes-lçlage (4e druk 1876),gedichtenvan
François Coppée onder den titelKleine Gesclticltten tz'
l
f.
sFrankreielt(Stuttg.1881),engaf
een bloemlezing uit de wérken van prinses
Amalia van Saksen (7 deelen,1873-82)in
hetlicllt.Hi
j geeftin zijn werken een schat
van menschenkennis,vrj van moderne overdrijving.
buboe.(Julius) Duitsch schri
jver,broeder
v/d vorige, geb. 10 Oct.1829 te Hamburg,
studeerde te Gieszen en Hamburg in de phi-

losophie en geschielenis,voltooide zi
jn studiën te Berllgn, werd medewerker aan versshillende bladen van liberale richting;van
zlin grootere publicistische en philosophische
geschriften moeten vermeld: Gescldcltte der
engl..
fh*t
?.
::: (naar Grant,1873),DieP.
syc/zp/pgï:
der Liebe(1874),Das Leben p/lzl: Gpff(1875),
Der tl
wf?
z
'
/zl',
szzà'
lf,
s als '
rn /fcsdc/lczfîfzl,
g (Bonn
1881),Die Tragik z'p?zlStandpunktdesoptimismus(HamL 1886),HttndertJaltrez'
pïf.
g:gfin
beutschland (Lpz.1889),GrundriszeinerTriebleltre (1892), Jelueits '
ppzzlWirkliclten (1869),
lende andere grieksche klassieken) en was Fgnfzig J'
JAA'
: Frauenfrage in Deutscltlqnd

Duboerage.
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(1809),DieLup J,/,
ssocial-ethiscltesfolff/
Jic/
rDtA?
gd- type ; in de nabi
jheid van dit schedeldael
princIà (1900) Bovendienschreefhi
jeenreeks werden ook twee tanden en een dilbeen gephilosophische en sociaal-politieke verhande- vonden,die volgens D.mede aan den dragar
lingen, tezamen onder de titels Gegen 6/t,
0l van den schedel m oesten Lehoord hebbea,

Strom (1877)en Reben vfzlt
f Raltken (1879)enz. terwi
jl het dijbeen verried,datde eigenaar
uitgegeven.
ervan rechtop m oest hebben geloopen. Op
lluboteage, tàlarie Anne) geb.Le Page. deze gegevens voortconstruëerend,stelde iJ.
Fransch dichteres,geb.22 Oct. 1710, huwtle een geraamte samen, zooals hetvolgensllem

te Pari
js metPierreJ.F.Duboccage,zi
joverl.
8 Aug.1802 ;voorn. werken : La Ctk/pp?ôïct/:
(heldendicht, 1756),Lesdl
prfzpsé.
s(treurspel,
1749); ztj beproefde Ook een navolging van

waarschi
jnlijk in zi
ln geheel was geweest.
Virchow echter gafals zi
jne overtuiging te
kennen, dat het di
jbeen van een aap was;

eenige anthropologen beweerden zelfs?datde
Milton,Paradis férg.
:d/r:,en bracht meerdere schedel van dezelldediersoortalkomstlg was;
duitsche, engelsche en italiaansche werken Dr. Cunningham , secretaris der J,ltoyatlrish
in het fransch over.
Zoological Society'',was van meening datde
Dubois.1)County ofdistrictv/dn.-amerik. schedel geleek op dien van een microcepha-

staat Indiana, 410 viel'
k.eng mijlen groot, len (kleinhoofdigen) idioot, hetgeen door
21.
000 inw.,hoofdplaats Jasper. 2) Plaats in Oornish in zijne inleiding op The liring aniClearfield county van den n.-amerik. staat A/lJ,& PJ tlte 'fCpz'/tfwordt bestreden:qjl-letzou
Virginië,6200 inw.
tanleli
gk vreemd zi
jn,''zegthij,,als deoverDubolstMarieEugèneFrançoisTholmas)Ned. bli
jfselen van den eersten en eenigenmenscll,
geneeskundige, gel).28 Jan.1858 te Eisden, die in hetlagere dil
uvium gevonden zi
jn,die
studeerde te Amsterdam , werd hier in 1881 van een kleinhoofdigenidiootmoesten wezen;
leeraarin de plastische anatomie aan'sRijks want op vele millioenen m enschen, die er
kunstni
jverheidsschoolen normaalschoolvoor geboren worden,zi
jn ermisschien maar een
teekenonderwi
jzers,alsmede assistentaan het of twee van dittype.Vergeleken lnetden kop
anatomisch laboratorium,in 1886 lectorin de
anatomie aan de stedeli
gko universiteit,ging
einde 1887 als officier van gezondheid naar
lndie, deed hier allerlei paleo-zoölogische
onderzoekingen, vooral in de grotten der
Padangsche bovenlanden,en werd op grond
van resultaten daarvan in 1889doorderegeering in staat gesteld zich geheel aan dit

van onverschillig welke levende aapsoort, is
de gevonden schedelzeer groot. De ruimte
der hersenkas staat ongeveer 5 :3 tegen die
van de gorilla en 2:1 tegenover die van de
chimpansee.'' - Cornish gelooft niet aan de

onderzoek te wijden; in 1890 zette D.zijn
nasporingen op Java voort en vond in èe
eerstvolgende jaren eenmenigteoverbli
gfselen
van zoogdieren;onder zi
jn vondsten,dietot

staatde nu
me
er.menschachtige aapsoort
eeno
beke
nde

mogeli
jkheid van hetvroegerbestaanhebben
van eenaapmensch.W elwijsthijerop,datbestaan kan hebLen
ja misschien nog be-

dan
Hiervan te spreken a1s
van ,,ontbrekende schakel''noemt hi
j een in
zichzelf misleidende frase: rzulk een W ezen
zou evenm in een schakelin de afstamming

twee fauna's behooren, waarvan de eene in
het algemeen overeenkolnt metdeholenfauna van den mensch zi
jn,als een onvolledig gevan Sumatra en geheel uit nog levende vormde boomtwi
jg een schakel istusschen
vorm en bestaat,de andere echter veelouder de andere takken en den stam . M aar het
en belangri
jker is en verwantschi
jntaan de bleef'steeds mogelijk, dat wi
j een anderen
neo-tertiaire en pleistocene dierenwereld van tak zouden vinden, die een llooger type had
be
r
e
i
kt
d
an
Voor-lndië,kolntookhetveelbesprokenm enschdie, welke bi
jde gorilla of de
achtig zoogdier voor, door D Pithecantk'o- chimpansee eindigt.'' Dat zulk een wezen
wff.
s erecttts geheeten, en a1s een overgangs- door Dubois gevonden is, acht hi
j waarvorm tusschende anthropomorphe-ofmensch- scbi
jnli
jk. Andere deskundigen hebben evenapen en den mensch bescllouwd. D.schreef: w el de onderstelling geuit, dat Dubois een
Mededeelingen l:f7'://'
é0l*' het wtz/tz6pylfp/pgï,
sc/l fantastisch geraamtehad saamgesteld uitbrokonderzoek z,
tzs suntatra :'l Java (1889 vv., stukken van verschillende diersoorten.

in Jzverslagen v/h Mi
jnwezen in Xed.-lndië);
Pithecalttltropus é0-6c&?,
s, eilbe z?:/?.
sc/l60'#/lzl/ïc/@6
Uebet.
gangsthrllt t'
fzf.
sJava (1894),De klimaten
der zrpprdz
f/
o-d/tfe1tdegescltiedeltisderzpok
,(1891))
Orer den kringloop der yfpf pp aarde (in druk
gegeven rede, uitgesproken bijde aanvaarding v/h ambt van Luitengewoonlloegleeraar
ln geologie, paleontologie en mineralogie te
Amsteldam,1899)enz. D.isconservatorvan

leeraar in de harmonieleer aan het conservatorium) te Pari
js1tevens organist aan de
M adeleinekerk, com poneerde opera's, Oratoriën, kamer- en kerkmuziek enz.; in 1891

tentoonstelling tentoongesteld,in 1895 in de
Solovallei op Java opgegraven,bestaan uit
het bovendeel van een schedel, die scheen te
hebben toebelloord aan een wezen vanhoager
ontwikkeling dan de chilnpanseeofdegorilla,
maar lager staande danhetlaagstemenschen-

a1s marine-ofhcier, was later leeraar in de
hydrographie, enZ ) deed verschillende uitvindingen, en schreefnaeerdere vakwerken.
Hijoverl.11 Nov.1891 te Brest.
D ubois. (Guillaume) Fransch prelaat en
staatsman, geb.6 Sept.1656)werd opgeleid

.

bubois. (François Clément Théodore)
Rosnay (dept. Marne), werd in 1871 hoogFransch componist, geb. 24 Aug. 1837 te

volgde hij Leo Delibes op als hoogleeraar
hetpaleolltologiscll-l
ninel'alogisch kabinetvan genoemd muziekschool;in 1894 werd hi
jtot
Teyler's Sticllting te Haarlem.
1id v/d Académie desbeaux-arts gekozen.
De overbltfselen van Pitltec.ézvcfz
lf: (recht- Dubois. (Edmond Paulin)Fransch hydroopgaande aapmensch),in 1900 op dewereld- graaf,geb.12 Juli 1822 teBrest,diendeeerst
in compositie en werd in 1896 directeur van

Dubois.
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aan hetcoliege Saint-Michelte Pari
js,werd
huisonderwi
jzer bi
j den hertog van Orléans,
was eenigen ti
jd gezant te Londen,kreeg
ti
jdens het regentschap v/d hertog van0rléans allerlei posten, werd bij hetuitbreken
van den eorlog metSpanjenaarDenHaag
gezonden u'aar hi
j medewerkte aan hettot
stand komen v/h viervoudig verbond,werd
daarop minister van buitenland, kreeg den
kardinaalshoed,en overl.10 âug.1723.
Dubois.(Louis)Belgischschilder,geb.'1830,
was een der hoofdvertegenwoordfgers v/d

Dubowka. Vlek in het district Zarizyn
v/h russisch gouvernement Saratow,51 km.
n.n.o.van Zarlzyn,aan de W olga,enaanden
postweg,naar Astrakan,1;.000-1nw.
Du Bo)'s. (Jean Charles)Fransch letterkundige,geb.1836,overl.1873,wi
jddezich
aan de letteren,schreefbli
jspelen in verzen,
een drama, en romans: les Ferlnes de prprinee (1862?, la J'
pzfzl:dr
:é antoureuse(1863),la
ComtessedeAfpzlfc-crï.
sfp (1869)enz.
Dubray.(QabrielVital)Franschbeeldhouwer,geb.27 Febr.18t8,overl.1892,leerling

ter-,landschap- en dierstukken. Hijoverl.
28April1880.
pubois.(Paul)Fransch beeldhouwer,geb.
18 Juli 1829,leerling van Toussaint,werdin
ltalië aanhanger van hetrealismedervroegrenaissance;Lustes,portretten,manumenten,
groepen;ruitersstandbeeld van Jeanne d'Arc
(onthuld teReims,1896),enz.
Dtlbois.(CharlesFrédéric)Belgisch naturalist,geb.in Pruisen,1803,overl-teBrussel,
1867,schreef:les.
fupwïr
fppftèré.sdeJ'flfrpp:.l
eurs
eltenI'
lles et léz
ldr,
: chrysahd
'es (1860- 66), les
oiseauœ del'flfrpp:etf
6zfz'
:oeufs(18b9-72)enz.
Dubois. (Edmond Marcel) Fransch geograaf,geb.te Parijs,1856,werdin1893hoogleeraar in de aardri
jkskunde der fransche
koloniën aan de Sorbonne,schreef:Essai,
sz
l
.
fr
la f/f
/pgrtœ/l''
tldeSfrc:t?zl(1891))Systèmescpl/niauœ etyeuples cp/psïyt
zf6zfr,
s,enz.
Dubois.(ErnestHenri)Fransch beeldhouder, geb. te Dieppe,1863,leerling van Talguie
're en Chapu,exposeerde zijneerstewerk
in 1892,vervaardigdemeerderemonumenten,
standbeelden, genregroepen enz.;hoofdwerken: monument ter herinnering aan de verdediging van Havre (1895),standbeeld van
admiraalMouchez (in brons,18961,groep-lePardon(voorden Staat,1899).
Du Bois.(Léon)Belgisch componist,geb.
te Brussel, 1840,opgeleid aanhetconser-

en decoratiewerken.
Dllbs. (Jakob) Zwitsersch staatsman en
jurist,geb.teAsoltern,26Juli1822,overl.
13 Jan.1879 te Lansanne; de liberalebeginselen toegedaan werdhijsinds1847allerlefregeeringslfchamengekozenenwasin 1864,1868
en 1870 bondsgresident;door zàjn oppositie
tegen hetdemokratisch-centralistischrevisieontwerp derbonds-constitutiemaaktehi
jzicll
vooral in Duitsch-zwitserland zeer impopulair,waarop hi
j zi
jn mandaat a1slid vanden
bondsraad nederlegde;hi
j werd nu door het
kanton W aadt in den nationalen raad gekozen en was van 1846 totzijn doodrechter
aan het nieuw ingesteld federatiefhooggerechtshofte Lausanne.
D ubuque. Hoofdpl. van Dubuque county,
Iowa (600vierk.eng.mijlengroot,50.000inw.)
v/d n.
-amerik.staatlowa,aandeMississippi,
ontstond sinds 1788,in welk jaar zich hier
een kolonist van fransche afkom st vestigde,
is de oudste plaats v/d geheelen staat.heeft
thans 37.
000 inw ,groothandel(graan,bouwhout,conserven),industrie,rivierscheepvaart;
de stad is gebouwd aan een hoogte (bluF),
en heeft een aantalstatige kerken,een fraai
stadhuisenz.
Dubutde Laforest.(Jean Louis)Fransch
letterkundige, geb, 1853 te Saint-pardoux
(dept Dordogne);bekleedde eenigen tijdeen

in 1897 in den Senaat gekozen.

geb te Parz
ls, 8 Febr.1822,overl.teBaden-

.

realistische schoolin België;schilderdekarak- van Ramey flls;meest standbeelden,bustes

.

.

.

vatorium in zi
jn geboorteplaats,behaalde in
1885 den grand pr
nlxvanRome;schreefkomische opera's,ballets,een symphonie:Atala,
muziekvooreenmimodrama,getiteldLaJfprf.
Duboisia. Plantengeslacht v/d fam. der
Scrophulariaceeën, met slechts twee australische soorten,struik-en metgaafrandige bladen, okselstandige bloemen en besachtige
vruchten,de twijgenvanD.ffp.
pznpptfïleveren,
gekauwd wordende,hetonderdennaam pituri
bekende opwekkensmiddel der inboorll
ingen.
Du Bois-Reymond,zieBois-Reymond.
Dubost. (Pau1Claude)Fransch agronoom
en economist,geb.1826,overl.1891,schreef:
Comptabilitl de la ferme (metPacout,1873),
Etude d'
lf
z.l'anatomie & : systèmes de8 c'
Iflfkfz'
:,
s
(1873),enz.
Dubost.(HenriAntoine)Franschpolitikus,
geb. 1834,wasvan 4 Sept.tot18 Oct.1870
secretaris-generaal van de prefectuur van
politie,verliet daarop per luchtballon Pari
js,
om een zending naar de delegatie te Tours
te vervullen,had van 1880- 93 zitting in de
Tweede kamer van het district La Tour-dl
xPin,was in hetkabinet-casimir-perier(Dec.
1893- Mei1894)ministervanjustitie,enwerd

post bi
j de prefectuur van Dordogne, en
wi
jdde zich daarop geheelaan de letteren;
hi
j schreefverscheidene romans,met vlugge
dialoog en van een goeden sti
jl)doch steeds
gevulaY'metzinprikkelende schilderingen van
verdorven zeden en geheelvoor het ,,groote
publiek''geschreven;tenoemenzi
jn:lesDames
de Lamète (1880), le.RJ,
p6d'un rire'
ur (1883),
Mademoiselle Tantale (1884), le Gaga (1885),
la Apzlz?: & fpvffaire(1886),le Cpzwt/c(1887).
l'Ilbmme de 7'
pJ6 (1889), la Femme (f'tz//'
ffïrt'
:
(1800),la HauteBande(1893),le8PetitesAcdftt:
(1894), Angela Apîfc/lcv#,demoiselledemagasin (1896),lesD:zwïéz'
gScandalesdeParis(1897).
,
Hi
j schreef ook voor ,,Figaro',meestonder
den schuilnaam Jean Tolbiac.
Due, fr.,hertog,in Franltri
jk de adelli
jke
rang tusschen prince en marquis;ook naam
van een licht luxe-ri
jtuig opvierwielen,voor
twee personen, en met plaats voor koetsier
en palfrenier.
Due.(Joseph Louis)Franschbouwmeester,
geb.te Pari
js,1802,overl.1879,restaureerde
en verbouwde het paleisvanjustitieteParijs,
dekathedraalteMarseille(metVaudoyerljenz.
I)tvf'alllp.(Maxime)Franschletterkundige,

bIlCange.
(-

-

-.
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Baden,1894,nam deelaan den Juni-opstand den rolnan, Tltélène ou f'lzzlp/fr de la guerre

van 1848, bereisde geheel Europa en het
oosten, richtte in 1851 hetblad yjltevtle de
Paris'' op, dat echter na den aanslag van
orsiniverboden werd,nam in 1860 deelaan
de tochten van Garibaldi,en wi
jddezichvervolgens geheel aan de letteren;ongewoon
werkzaal
n, bezield met de ideeën van den
nieuwen ti
jd, en aan deze steeds zi
jn stof
ontleenende,tradhi
jopalsdichter,romancier,
kritikus, socioloog, geschiedschri
jver, werd
l
nedewerker aan devoorn.franscheti
jdschrif-

(1823) opnieuw tot gevangenis wert
l veroordeeld nam hàjdewijknaarBelgië,dochkeerde
in 1825 naarFrankri
jkterug;htjoverl.15Oct.
1833 te Pari
js. Van zi
jn overige romans zi
jn
nog te noemen:Léovtl
'
de p?fla VieilledeSttl'
esttes (1823),leMe'
deciltcpizé-t
s:lfr (t825),les
Tl.
ois #/&,
: de la '
?t
dkf?': (1826) l'Artisteetle
Snldat (1827), La .
lz'/f/d/ê-f:/
zzlt? (1825), k'
l
.
ftfl'c
Lol'
icotp?
zlepetitc//p?4t
zo'de1830(1832);l
neer
Lli
jvenden roeln verwierl'lli
jzich a1s dralnaschri
jver; vele zi
jner stukken ztjn totheden

Académie frahçaise(1880);zi
jn voorn.werken zi
jn:Souvenils etpaysagestï'Or?
'
:01f(1848)
Egypte, N '
?
,
f??,'
:, Palestine et ,
$'
4
.
/3-0*
: (1852), le
Livre ylpdf/l/f-:. L
kl/moiî.e.
%tf'zfozsuicidê(1853),
le Nil (1854),les (V?Js/.
:modernes (1855),en
les Oonrictions (1858), gedichten; les.
lpt
xcftrarts t
t l'Eœposition ffsït,
pr.
s://:de7855 (1855),
En ffp//t/sts: (1859),Eœpédition des.
fk//i
r-,
$7c/les (1861), les Bureurs de eendl'e (1866),le8
Forces perdues (1867),orientetItalie (1868),
Paris:sesprgtzp-,sesJpkzc/ïps,
set:(frie(1869
1875),les Cpzlz
?u/.
sk
'py?.
:de.
/3/9-9 (1878- 1879,
studiën over de Commune),Souvenirslittéraires (1882- 1883); la &7?cr//J privée & Paris
(1885);Parisd/gzl/t
zï.
st
xo/f(1888); leCrl.
pk
ucîf/:
(1893).
I)uCange(CharlesduFresne,sieurl.Fransch
geleerde,geb.teAmiens1620,overl.tePari
js
1688,opgeleid aan hetCollege derJezuieten
in zi
jn geboorteplaats,studeerde te Orléans
in de rechten, bekleedde daarop te Amiens
en elders allerlei landsbetrekkingen, doch

l
tls:11y aseize:
/31.
:(1827),Trentetfp.
:ottla
rie#'?
,
f9îjotteltl-,zi
ln lneesterwerk(1827),Calas
(t819),Lecp/t???:/etlesoldat(t820),Lejlstéite
(metouilbertdePivérécourt(t8s0),LaFt
'
fsc/p
de fat/wp?tlk-mtlpr (1828).D.'swerlten,die van
groote dramatische vindingri
jklleid getuigen,
weten doorbizarre,ongewone tooneelen,die
de schri
jvernogbovendiengaarnemetallerlei
verschrikkeli
jkhedenomringt,endoorvreelnde,
t0tsensationeeleenongedachteontknoopingen
leidende situaties den lezcr doorloopend te
boeien en in spanning t) houden;zi
jn stijlis
dikwi
jls ruw, over het geheelweinig gepoli
jst.
Dlleasse,fr.,waarschi
jnlijk van lat.dedicatio,in het Nvaalsch België:feestderkerkwi
jding, feest van den schutspatroon eener
kerk,patronaatsfeest.
I)u Casse.(Pierre EmanuelAlbert,baron)
Fransch schri
jver,geb.1813 teBourges,ging
van de militaire school van Saint-cyr in het
leger, vocht in Algerië, werd later btiden

ten, en verwierf zicll het lidmaatschap der op 'trepertoire van Ambigu cn oaîtégebleven,

-

hield zich intusschen metverschillendestudiën generalen staf geplaatst, was van 1854 af

bezig;e1k zijnertalri
jkewerken iseenmodel eenigen ti
jd adjudantvanprinsJôrôme Na-

van eruditie ; behalve edities van Joinville poléon, vervolgens van maar,chalk Ornano,

(1668),van JoannesCinnamus,vandeHlsto3ia nam deelaan de campagneinltaliëvan1859,

byzantina (1680), enz-, gaf hi
j in hetlicht:
Histoire de l'empire tfg Constantinople yp?f.
s les
empereurs p't-çt
zï: (1657); Traite' Aï,
sfprfgîf:
dttcàé'
/-desaintJean-Baptiste(1.
665);IttBryennii, Cpmzà:st
z?r et G sptzzzlf ltistoriam spff
z:
(1670);Glossavium ad ,
sc/'
/
kafpr:.
smediaeet'
J?î#mae latinitatis (1678), sinds voortgezetdoor
dom Carpentier, Henschel en Favre;Glossarium ad q
scrz
yftlr:.
smediaeetïzl/ïvltz:graecitatis
(1688). Na zijn dood verschenen nog:Disserft
ffïp de wprf?
,
ffccïp (1694); Illyricuntretuset
sprffAzl(1746);Dissertatio deïpî
w:rtïf.Constant.
seu Inferiorisaerinumismatibus(1755);Histoire
de p'eftzf de îtz
,rilled'Amiens (t840);les Familles d'
outre-mer (1869).
Dtleange (Victor HenriJoseph Brahain-).
Fransch romancier, geb. 24 Nov. 1788 te
's-Gravenhage,zoon van den daar gevestigden gezantschaps-secretaris, debuteerde a1s
schrijver in 1820 met Agathe pzf le petit
Vieillard de ct
x/tfz
g, waarop in 1820 Valentine volgde,dateen aangri
jpend beeld geeft
van onmenscheli
jkheden,doorderoyalistische
troepen in het zuidenvanFrankri
jkgepleegd,
en den schri
jver op zesmaandengevangenisstraf en een geldboetekwam te staan;daarop
r
edigeerde hiieenigenti
jdeenblad,,,Lediable
roseu, en kreeg,naar aanl
eiding van voorde
Acade'mie française beleedigend geachte artikelen, een vonnis van 40 dagen eenzame
o/sluiting; toen hij na hetverscbi
jnen van

werd in 1864 op non-activiteitgesteld entot
referendaris aan de Rekenkamerbenoemd,en
nam in 1880 ontslag; hi
j overl.1893.Van
zijn talrijke werken, die zich meest op geschiedkundig en m ilitair gebied bewegen,
zi
jn de voolnaamste: Rantbures, t/gpt/é.
s
des g?z:?-r:.
s dtt temps de Ckarles11 (Limoges
1845), Précis ltistorz'
g?
,
f: des opérations de T'tw-,31J:defzgpp,elî1840 (Pari
js 1849),Opérations
#?
,
I9ecpor
p.
sde/t
Jgrande t
zrpzlf/:evtSile'
sie,1806
et1807 (metatlas,1851),Mlmoirespourservir
& l'ltistoire de &f campt
v/z
l: defzf.
ss'
ïé (1852),
ffgfpïz.
: des slgpcft
zfïpn,
sdtj
olomatiqlkesrelatire8
tzîfz traités de Jfprétl
zl/t
xïsp, de fzîfzlt
fkll//: et
d'Amiens (1855),PlécisA'
Jdfprfg/fédespwf
lrlfïpzl.
s
lklilitaires en Orient: 1854 et1855 (1857),Le8
trois AntzrJc/ztzz/f d'Ornano (t862),Histoireanecdotiquedel't
zzlcgs tltlâtreen France (1864),Le
g& e'
ral .
z1.
rrdk/àï de Ct
zdtzzlp'
?tz due de f't
ztfpzf:
(t866), Lege'
nlral Vandamme et,
:J,correspondance (1870), Journal tzzff/l:zlfk'
lf:d'
ttyf)#:de
Strasbourg (1871), La g'
àf:rré au J'
pàfr leJ'pvr,
1870-71 (t875),Les troisfrères de Ntz
.
ppvpzl
(t883). D.gafbovendien de Mémoires etcprrespondance .
pp/ïffkzf: du rpfJoseplt(2e druk,
10 dln.,1856- 58),M lmoires et eorrespondaltce
politique et pîi/ïftzïrë du princefzf
,
gâpz
:Beaultarnqis (10 d1np,
Pa
rzi
j
s:1
858
-6
0)en Supplép
z
l
t
f
c
l
c
de
Nt
z
ment t
t la cprrd,
g
ppvpolI (1887)
in het licht, verder verschenen van hem een
aantalromans: le.
rf/rgvF
'
,
sdePazaval(1858),
.

.

bueaton.
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buehêne.
sm

lec'
ps:crlf(lef't
zzlVlll (1858),les,$'?f?
'ft?
:d'une
partiets'Jccz'
f/(1860).
Dlleatoll(verkleinwoord vandukaat),oude
zilvermunt van verschillende waarde;deholl.
D.had een waardevan ongeveerf3,60;de
brabantsche,zweedsche,savooischeenvenetiaanscile D.hadden alleen een iets geringere
w aal.
de.
Iluettio di Iluollillseglla. ltal. scllilder,
hoofd der schoolvan Siena,hadzijnbloeiti
jd
tusschen 1285 en 1320.
Ilue d'Albe,zie Dt
lkdalf.
I)u Cereeau (les Androuetsh. Fransclle
kunstenaarsfamilie, die eigenlijk Androuet
heette,doch den naam vanDl
lCerceau voerde.
Jaeques.
z4st
y,
/-p?
zpf,heteersteliddezerfalnilie
die naam maakte, leefde in de 16de eeuw,
Lereisde Italië,en bracht vele antiekebouwwerken in plaat, zoo gaf hi
j in het licht:
Praect
sua z'
p-t/stff? antiquitatis o'uk'
okcfl-lf?
zl0?lp'lzfkzlérlftf (25 tafels),en hetvoor(1egeschienis van den renaissancesti
jlin Frankrijk belangrijke werk:Lesw/zf.
seœcellesktes ôtz.
s4Az3:p,/,
:
de France (2 dln.,1576 en 1579).Zi
jn zoon,
Jaeques vlst
srpzfpfD.,overl.16t4,bouwde in
1578, den Pont-Neuf te Pari
js. Dienszoon
Jean u'
lAltsrp/fpfD.,isdebouwmeestervanhet
hotelSully (1624-30)en van hethotelBretonvilliers te Pari
js, en begon in 1639 de
Pont-au-change aldaar.
Dueey. Hoofdpl. van het kanton D.(12
gem., 7720 inw.
) v/h fransche dept.Manche,
9 km.van Avranches,1830 inw.
B uell., bi
j plantnamen: Antoine Nicolas
D
uchesse,hoogleeraarin denatuurli
jkehistorie te Parijs, geb. 7 Oct. 1747, overl. 18
''ebr 1827.
I)lxChaillu.(PaulBelloni)Afrikareiziger,
geb.31 Juli1.
835 in Louisiana,werd te Parijs op schoolgedaan,en ging vroegmetzi
jn
vader,die inde streken van deoaboenhandel dreef,naarAfrika;hiermaaktehi
jzich
detaalderMpongween allerleikennisom-

eenvOljaarwasopgellouden,vingllàjinOct.
1864 den tocht naar de binnenlanden aan,
bezochtdewatervallen van de inde ogowe
uitmondende Ngunië,en bereikte vervolgens
dwarsdooronmetelijkewoudenheendeAsjango en de streken aan genezi
jdevanden12den
meridiaan oosteli
jk vanGreenwich,doch werd
in 1865 door het uitbreken eenerepidemie en
door de vijandige houding der inboorlingen
gedwongen den terugtocht te aanvaarden;
de aardri
jkskunde dankt aan deze reis een
reeks belangri
jke plaatsbepalingen, hoogtemetingen en andere bijzonderheden omtrent
dat deel van Equatoriaal-W est-Afrika;hi
j
beschreef ook het dwergvolk der Abongo
of Obongo.Vanzi
jn geschriften zi
jn de belangri
jkste: x1.journey fp Ashango-luand t
xst
f
fqrtker penetratz
'ps into Equatorial Africa
(Lond 1867). My .
z1.
pï?1#ï kingdom,'
l/
lff/l life
i,
n thegreatSJJIJOJ (1870).Tltecpzfsfry PJthe
l'
ll.
,
arfs (1872).De jaren 1871-78 brachthij
in Zweden, Lapland en noordeli
jk Finlanè
door, en beschreel'deze landen in The land
of tltemidnigh,ty'
?
.
/zl(Iuond.J881),en inLand
of the /p0># nigkt(t900).
Dllellàtel.tcharlesMarie Fanneguy,graall
Fransch staatsman enschrijver,geb enoverl.
te l'ari
js, 1803- 1867,was van 1834- 36 minister van landbouw, voorts van :nanciën
(1836-35),daarop tweemalenvanbinnenland,
1839-48,en trok zich in 1848 uithetopenbareleven terug:hi
jbehoordetotdeparti
jder
doctrinairen, was een vriend van Guizot
,
en aanhanger der leer van Malthus; hi
.j
schreef: De la cltaritéltzzl,
:ses rtzwwprf.
s arec
l'ltatwp/-c
z/etle bien-être Antxf/rïé/de8 c/t
u,
sp,
s
inflrieures de la ypcïlf/ (1829), ook verscheen
onder den titel: Considlrations ts'/cpzèpmï:
politique(1836):verder Documents .
sft:fd
'
.
sfk'
g?4:.
:
sur la France(1833).
Duellatellier.(ArmandReê)Franschsclïri
jver,geb.te Quit
nper,1797,overl.teKernlzz
(dep.Finistère),1885,een der vruchtbaarste
.

treft hetland en het volk in zijn omgeving
eigen, hield zich tevens met natuurwetenschappeli
jke studiën bezig, en ging in 1851.
de binnenlanden in; in 1855 begafhijzich
naarNoord-Amerika,en kreeg vandeXcademie of Natural Sciences te Philadelphia de

l'
ransche schriivers der19deeeuw ;voornaamste werken:h'
istoyedela Jkè
iz,pll
/fïo/îdasksles
departements Jp l'
aktcienne Arp/cwlà: (1836);la
Représentation prprlzkcïtz/c en Aréftwzl: après
l'union # lq France (1857):BrestetleFïzllflr:
snus la Tt,
rr:zfr (t858); l'Agriculture et les

opdracht zi
jn aangevangen botanische en
zoölogische onderzoekingen in debinnendeelen van Afrika voortte zetten;een viertal
jaren zwierf hi
j nu rond illde streken van
d
en benedealoop der Ogowe-rivier,waar hi
j
een ri
jken buitvan n0g weinig ofin hetge-

elassesagricolesdela Arp/tzt
/p,
: (1862);Invasiovts del'ltranger (84
/0/,
:les Yf'
l'
rk etX#Q siècles
(1873); Docttments 'ozly//.
: sttr /t
x Rérolution,
Hoche.:4
1rie,sacprrtlpp/îtftfsc: (1874),le Finistère et lq pov/cufïpg'l religieuse (1p,.?: le 18
fructidor f/p,'
l'
r(1882).

heel niet bekende vogels en apen (vooral

.

.

.

.

Duehé,fr.,hertogdom.

gorilla's) verzamelde; zijn reisbericht: E.
r- Duehelnin.(EmilMarin)Fransch geleerde,
plorationstzzlt
f adven'
tures ïzlEquatorialAfrica geb.te Parijs, 1833 deed verschillende uit(Lond.186t)trok in bizondere lnate de aan- vindingen op hetgebied derelectro-techniek
dacht; Gray en Barth bestreden de weten- en schreef: Sur la p/
zp,sw/lpref
sc:p,
c: de 1a,mer,

schappeli
jke betrouwbaarheid van D.'s mede- (1865);Sur '
?
#zlp des clv,
sp,
sde la maladie4:,
:
deelingen en gaven a1s hun meening te abeilles (1866); S?fr '
un rer J?hpq
v/lpré.
sc:olfde
kennen dat deze op hooren-zeggenberustten, l
'hêtitre(1866);Sttr p'ttccc
4r/
z
/.
:dt3,3//
:/loqueu.
r
'
en dat D.zijn verzameling Mraarschi
jnli
jk bi
j (1866);Sl
tt'
.'
,
f,?: cause yl
'
zw?
z
f/gr: dezp,
prftx/ïfl
inboorlingen had opgekocht;D.vond echter descarpestfcfzl.
s'
tn z,fkhl:)-(1870);un Essaiy?4r
warme verdedigers in M urchison en Owen; la cphî.
s/r//cfJpzl des pcfrtxfpzlzl:rr:.
i
s (1872);Sur
n 1863 ondernam D.,hoofdzakeltjkom nieuw lbapplicatieèb/
,
8.produitde la moellets'zf,zarbre
bewi
jsmateriaal tegen zi
jn bestri
jders op te dalts T'
Jlpcfrt
scpy?:etlawApftwrt/p/l'
/(1872),enz.
doen, een tweede expeditie;nadathi
j door I puellêne.(Georges)Franschjournalist,geb.
verlies van zi
jn sterrenkundige instrumenten 11824,overl.1876,was eerstletterzetter,ver.

Buehenne.
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Dueis.

volgens corrector,wasin 1848 gedelegeerde
Illlchesne.(LouisHenri)Franscheconomist,
der lransche typographen op het congres in geb te Boëge in Savoie,in 1793a1sverdachte
het Luxembourg ter organisatie van den ontlloofd,schreef:Projet#'ct/zzllz
ï,
s&-éf/ïpyzremi
s
arbeid,werd kort daarop redacteur v/h(ioor tk M. 7'
lfp'
'
gf?f çkfr/y?: ,
.
il pffnolèlmécpzlfr//:k
zr
Proudhon opgerichte blad ,1e Peuple,tt in gthtlral,et19)*
&f
?0//tJdails /'if.
$.
$t
?p?/?/& des'
ltolables

welke hoedanigheid hi
j binnen een jaar wegens verscllillende pers-delicten toè 80000
francsboeteen33jarengevangenisstrafwerd
veroordecld;bi
j de amnestie van 1853kreeg
lli
j de vri
jheid terug;ti
jdensdenopstand van
1871 scllreefhijin het blad y:la Oommuncs
:;
van zijn hanà verscllenen: l(t k
hr
p/càf/lflplà
derantht
?: tribttnallz(18661,l'
Ecoitonliez.
?t
l///kk/:
de p'
Akzl
wïz'
: 91870)enz.
Duellenlle (Guillaume Beniamin)naar zi
jn
geboorteplaats ?
,van Boulogne'' bi
jgenaamd,
franschgeneesheer-electriciell,grondleggerder
moderneelectrotherapie(zieald.),geb.17Sept.
1806,overl.15 Sept.1875tePari
js,studeerde
te Pari
jsin de medicijnen, vestigde zich a1s
artsin zi
jn geboorteglaats,Boulogne-sur-Mer,
begon reeds hier bi
rschillende ziektegc.) ve
vallen electriciteit aan tewenden,vestigde
zich in 1842 om eenuitgestrekterarbeidsveld
te hebben te Pari
js en wi
jdde zich sinds geheel aan het electro-diagnostisch en electrotherapeutisch onderzoek;hijgafheteersteen
lnethode aan tot localiseering vandenelectrischen stroom,vond een methode voorgeïsoleerdeelectrischeopwekkingderafzonderlijke
spieren,en verwierfookgrooteverdiensteten
opzichte der pathologie v/
'hzenuwstelsel,enz.
hj schreef:De la raleur de l'llectricitl dansle
traitementdesmaladies (Par.1850),Deî'J/écfrfylfïps localisleetdedps application 2/lapathologieet& /:fthérapeutique(1885),Mlcani8mede
.

e;
t7747,'l'l'ekktiel'
s.
/,
?k-ïolcfwtw (ltltkte ôpyzo/:adi
3li'
l
kistt.
atit
lltett?t/
,
??,
:p'
s(le/6/,dt
kadencet/'?fp,royaltme;
1h.(
t
;
,et.
/?f
??/?'liblrer l'Etatyéfz?.
qenb
pl.
ltètt,.
:tpà.
:
'
iltttorations et c?zsoulageantlespeuples,(7:.
::3-vatioltsd/fr le';kf
Jmp'
ï?'6de M.Apclrp/-(1/'.
z1.y.
::??3blleoàif//psl/tlle14 zlptlépz&r:1789:(?:.
s:r??tt/?,
'
p0>.
:
.
s/fz'lesFyàctgàct?
y(
le l(t.
Jf
5-6/?àc:colltpql-les t
hcelles
d'Ast
gletel.re(1:90)enz.
Dllelleslle.(Jacques Charles René Achille)
Fransch generaal,geb.teSens,1837,verwierf
in Tonkin den rang van kolonel, werd in
1803 divisie-generaal, en kreeg in 1891 het
opperLevel over de expeditie naar Madagaskar,gedurende welke hi
j30 Sept.1894Tananarive vermeesterde endekoninginderHovas
noodzaakte een vredesverdrag te sluiten;in
Febr. 1896 in Frankri
jk teruggekeerd werd
hij kommandant van een legerkorps,en in
1498 lid van den hoogen raad van oorlog.
Duellesne. (Abbé Louis Marie Olivier)
Fransch archeoloog, geb. 1.843,werd doctor
in de theologie,in 1877 professorin de gewi
jde archeologie en de kerkgeschiedenis
aan het lnstitut catholique te Parijs, was
daarna aan verschillende andere inrichtingen
van bijzonder llooger onderwi
js verbonden,
en aanvaardde in 1895 een benoeming
tOt directeur der Ecole française te Rome;
hi
j schreef: Mlntoire yzfr '
ttne zzlgq
:fp3l a%t
yppozf Athos: met Bayet (1877), Vita S.#plycarpi t
'
fz/cfpr: Piolk'
io (188t)) 1@ Crypte de

/4fphysionomie lllf/z?t
v/lé,01I ffobfz/#,
S:lleetro-.phy- x6/lf
/llkftV et le8 pA'6
W /ltXf,
9 A/llrf#'
rd de Poitiers

Wp/pgique de f'ezylo-:,
s,
sïpoîdesAcf.
%/pp,
.
s(met72 (1885),origines(fucttltec/zr/fïp'î.
'ltude:lfA-la
pllotogr. :guren, Par.1862),Pltysiologiedes liturgie latine Tzzp
cfzlf Cltarlemaglte (1889), les

mourements, tsôzlpsfr6: & l'aide de J'6awe'
rimen- vlgkcfezl,
s Catalogttes f
lp/ycp.
ptfuz de la rille de
ft
zfïps électriqueetdel'obserrationclinique(1867). Toltrs (1890), Fastes t//ycpyt
zzfz del'lscï:ss:
ln 1897 werd in de Salpêtrière een buste,en Gaule,lefufôprpoîttipcalis;(t881- 90).

in 1899 te Boulogne een standbeeld van hem

onthuld.
Duehesne (André)Fransch gesclliedschri
:
i
'ver,qeb.1584,studeerde te LondenenPari
:
l
's
geschledenis en geographie,werd koninklilk
geograaf,enonderRichelieukon.historiograaf:
onvermoeid vorscher,besteedde hiizi
jn geheele leven aan llistorische nasporingen,en
lietmeerdan een 100-talvolumesnoten,aanteekeningen en andermateriaalvoor nieuwe
gesclliedwerken na;30 Mei 1640 werd hiite
Pari
js overreden en dood opgenomen.'
tan
groote waarde isvooralzi
jn verzameling der
Historiae Tr
rt
zzlt
-pzwp, scrtàtores cpéfefqzlpf ab
'
t
i
psius gentis prkïs: ad Pltill
jmiIJr.tempora
(5 dln.,Parijs 1636-49),waarvan de laatste
helft door zi
jn zoon,FrançoisD.(geb.1616,
overl. als historiograaf des konings,1693),
bewerktis.Van D.'soverige werken moeten
vermeld:Figures zzzy.
sfëzf:.
sd'
ttrïc/?:etwrff
c/vz
cabiktet desDames(1605),Histoiredesf/lc.
sde
Bourgogne (1619- 1628),Ilistoired'Angleterre:
d'Ecovse etd'Irlande(1634),Histoiredespapes
jusqu'à' f'lzf! #v(1653),Histoire desccrt/ïstzzfz
françals (voltooid doorzijnzoonenuitgegeven
in 1660), Histoires gévtlalogiques #t
,.
: iltaisovts
caèbres (162t), (le Afpsfzzlpr6zdck
y (1624), de
Guicltes, (le Dr:zfz (1631),deBe'
tkutte (1634).

D uellesse,fr.,hertogin.

Duehinski. (Hendrik Frans) Poolsch geschiedschl-i
jver, geb 1816,overl.1893;in al
zi
jn werken stelde hi
j zich tottaak aan te
toonen dat Rusland en Polen zeer verschillende landen zi
jn, in zeden, gebruiken en
beschaving; hij schreef: Het Panslalrisme
(1854), Grondbeginseleib der geschiedenis '
van
Polen en der tzzltfo'
t,slawiscltelanden (185863),enz.
Duellowstqiina. 1)District v/h russisch
gouvernementSmolensk,deelsvlakland,deels
heuvelland, metdiepe,tothetstroomgebied
v/d Dnjepr behoorende rivierdalen,4222km2.
groot, 126,500 inw.;land-,vlas- en hennepbouw.2)Hooldpl.v/h district D.,56km.n.o
van Smolensk,aan den postweg naar Bjelyj,
3200 inw.
Dueis.(Jean François)Franschdramatisch
dichter,geb 22 Aug.1733 teVersailles,trad

allereerst succesvol op met een bewerking
van Shakespeare's Hantlet(1769),waarmede
hi
j denstootgafaaneenoplevingvanhetklassiekedramainFrankriik,onderdeninvloedvan
Shakespeare;hi
jwasleeerstedieShaltespeare
v00r het fransche tooneelbearbeidde,daarrnede baan brekende voor hetromantisme;
D.,trouw aanhanger derBourbons,weesalle

Dllek.
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Dueq.
=

-

gunsten Van NaP01éOn Van de hand.en0V0r1.
t.
e Versailles,3t Mrt.1816.Zi
jn Xuvres verschenen,in 4 dln.,en ziia X uvresy?p,
sf/lff/l?pt
:)
2 dln.,verscllenen in 1827 te Pari
js.
Dutrk.(Jacob A.
) Nederl.genreschilder,
dikwi
jls met den meerbeltenden Jan le Ducq
verward, is echter ollder a1s deze,had ztjn
bloeiti
jd tusschen 1630-40, arbeidde mcest
te Haarlem ;zi
jn meeste stukken zi
jn kri
jgstafreelen,plunderingen,rooftooneelen ender-

Desessarts(Par.1797- 1807),laterBélin(1821)
en Auger (182t)in het licht;zie omtrentD.
Barni,Lespzprt
x/ïdft?
,
vfranLais Kf?4X VIlle'
Sgc/e
(Par. 1873); Peigné, Ckarles D. (1867); L.
Mandon,De/rfralettrAïdfprkîf: desvl/zzlpïrp,
:
secretsde D.(Montpellier 1872).
D11Comlnun du Iuoele.(Camille)Fransch
dralnaschrijver, geb. te Orange 1832,debuteerde mettweekleinetooneelwerken:M 'sieu
Landry (1857)en 1@ DlesseetleBerger(1Ss3),

bezit geen Li
g.zondere koloristische aantl'elckelijkheid.
Duelair.Hoofdpl.v/h kanton D (20 gem.,
11,850inw.)v/hfranschedept.Seine-lnférieure,
17 km. van Rouaan,1950 inw.
Duelaux. (El
'
nile, Fransch geleerde,geb.

den tekst van Verdi's .
D01%c(Iz./p.
s,benevens
nog een reeksoperateksten.
Dueouret, fransch avonturier, geb 18t2,
bereisde in 1834 de landen van den Nijlen

Veltjke;z'
tn kleurgeving is krachtig,doc:l beiden door Duprato op muziek gebracht;
verder schreef hti de opera la Fïff3kc/: de
Corinthe(1867,muziekvanDuprato),metMéry

te Aurillac,1810,werd in 188a professor in Abyssinië,ging tot den lslam over,nam een

de biologische scheikuadeaande Sorbonno,
en in 1895, bi
j den dood van Pasteur,van
wien hi
jeen leerling was,directeur van llet
lastituut' hi
j schreef een grootaantalzcer
Lalangwekkende memories,waarvandevoorn.
zijn:Etudes l'elatires?fl'absorption de/'t
'
f/?lp?plkkt
queet# la zrpcnfcffpg/d'acides#i
-t/.
:rolatils
.

leltdant/c/fermentation J,/cpplïgz
èft
y(t8s5): S'4r
tk soie (1868); Sur la Jpk'zzàl/ïps des pplff/t?
.
s
liquides (1870); Sttr le (fp.
st
vc de frf!
dyetites
quantith 4t?c'
tirre et la 1?J'
&c31c6dece'/î//(fî
l(t '-:,
syl
ïrt
zffpl
' et l'asphyœte des grtfïoz:,
s de rers

arabischen naam (Hadji-elAbd-elHamid-bey)
aan, maakte een pelgrimstochtnaar Mekka
mede,zwierfrond doorArabiëenPerzië,was
in 1817 weer in Frankri
jk,ging later naar
Kaïro en stierfhier 1 April1867; htjpubliceerde maerdere reisberichten: LesJfi
yyf?z'e,
g
du dlsert (18591,L'ArabieHettreu8e(Opgenomen in Dumas' mlmpressions de Voyage''),
die echter onbetrouwbaar worden geacht.
Dllepètiaux. (Edouard)Belgisch publicist,
geb.29 Juni1804 te Brassel,stadeerdeinde
rechten, vestigt
ie zich in zi
ln geLoorteplaats

dalls lesctfccfpyetles c/lpcp/tffy (t871): Slf/'le8 als advokaat,w as medewerker van hetbruslois des pzpî/nt
lzp,
tl
'/f,
s des liqltitles (
/J/?,
S le8é.
:z?é'
cc.
S selsche Oppositieblad ,,courrierdesPays-Bas'',

capillaires (1872);Xfudes :lfr kto/t
?àflp
c//t
?l'
nala- werd in 1828 wegens een politiek pers-delict
die de la rigne tft
f/?
.s le sttd-estde@ifFrance tOtecn jaar gevangenisveroordeeld,nam een
(1873-1875);De d'd'
gz#zftl
ozc:delaf:/
ult
?zlstt
per- werkzaam aandeel aan de omwenteling van

Fcielledes liqttidessltr lesp/ps
.1o-é,
:aéromltriîues 1830, werd na de vorming van hetkonink-

(1881); Ferments etzzltz/tï#d
'
z
t
r:(t882),in 1885
herdrukt onder den titel: le M icrobe et /tx
Maladie;C/zï/
?'
lït?bit
llogiq'
tte(in deEltcyclopêdie
cltimique:van Frémy),leLttit(1889);Cp?4z',
sde
19hyshlte et de zzlé/f
lpy'p/tw/c (1891); Pasteltr'
:
ltistoiî'
etï'>f,
/îespl.it(1.896);TraitLde'
?hîïc3
'
.
p/?/
'
t?logie (1808).
luelos. (CharlesPinot) Fransch schri
jver
en moralist, geb.12 Febr.1704 te Dinan in
Bretagne,kwam opjeugdigenleefti
jdtePal
'tjs,
Zaar hi
j zich later aan de letteren wijdde;
lll
j gal
'allereerst een tweetalromans in llet
licht,waarvan de Confessions #44comtede***
(Atnsterd. 1742) grooten bi
jvalvonden. Na
hetgesclliedwerk Histoiredefzpl
fï.
sXI(4Dec.
1745), gaf D.Considérations sur les z/zœ?/b.
sde
ce siècle (1749) in het licht,waarin hi
j een
ongewoon talent in het schilderen vankarakters openLaarten waarop hi
j a1svoortzetting
2
.
U/zzlpii.
espour servir & l'
kistoiret'
d:.
smœttrsdu
Xkrlll'
estècle (175t)deed volgen;zi
jnMlmoir:,
:secrets des rlg
ît
v de fzpzft'
.
sXfJr'etdefvp?
,
I>'
s
,
.à
X'
'
l'
r, die htj schreef nadathijin Voltaire's
plaats tot historiograaf benoelnd was,doch
die eerst later in druk verschenen (1791),
vormen zi
jn hoofdwerk en zi
jn blàjkbaarde
vruchten van nallwgezette navorschingen;in
1747 werd hij lid der Acadelnie,als wier
secretaris hiJ zich in 1762 met de redactie
.

ràjk België inspecteur-generaalder gevangenissen, nam in 1861 wegens meeningsverscllillen metdeliberaleregeeringontslag,en
overl.2tJuli1868;hijàjverdetegendedoodstraf, organiseertle liet opvoedingsgesticllt
voor J
.eugdige veroordeelden te Ruysselede
in Vlaanderen,en was een bekendeflguurOp
statistisclle en economischecongressen;onder
zeer vele werken ztjn de voornaamste:De
l'inpuence c
/: la zzkd
'
v
slr:sur leylt
?zz/&r:descrimes; de 1@ cp/fyïffpylpkysique et zzlprtf/: de8
l'
eunes pvpriers et des moyogs f
/c l'améliorer
(1843); Paupérismeen Belgiquez
'DeJ't
zddpc/ltilîbdans ses z'
t
zwwpr/.
s arec f'txz?zélïprt
zffp/'
ldl,
t
sort de la classeplfprïâr:(1860);.
f)c 1@ V#?
'
,
sJlfïpzlsur les enfants trourés.
Ilucroeq. (Théophile Gabriel Auguste)
Fransch rechtsgeleerde, geb. te Lille,1829,
studeerde te Parijs. werd aldaar in 1884
hooyleeraarinhetalministratiefrecht,schreef:
Trattldes èWW':.
spublices:des rpolfp.
sdomaniales, des wtfrfc
v é,
s des l'
Jcoî.
s cotttmunauz, etc.
(1865 ;De l':z/rt
xt
slflpyè(t8s6);leConseild'Etat
etson 7k@.
s/pd
'
z'
c (I867); la Cp/frdescpzzlpf6: et
sott/?'
f,
s/pïz.
: (1.867);Des lglisesetrf/
z
r/z'é:ldipees
du cttltect
z//lp/k'
lf:(1866))Des.
spcléfl,
sdey6cpzfr.
s
mtttuels(1872);Etude,
:?
,
fé'la,/f
?fmunict
àalet
f'
à
f
5 arril 1884 (1886); Etades de tfrpffpttblic
(1887);Etudey?/z'1@ /pïdu 25 vllr,
g1896:re.

van de Dietionnairede l'
Acadlmiebelastzag; lathle rfzfz droits des enfantsnaturelsdans la

zi
jn Vbyage en Italie) t
ldt considérations s'
ur succession delel
4rspèreetzz/l/'
:(1897),enz.
l'Italie (1791), is de vruchteenerreis naar Ducq.(Jan le) Nederl. dierschilder,geb.
ltalie,die hijin 1766 deed;lai
j overl.26Mrt 1636 te Den Haag,leerling vanPotter,overl.
1772 te Parijs. Zi
jn Xurres complètes gaven omstreeks 1671,schilderde in den trant van

Dllerot.
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zijn leermeester,doch bleefin veleopzichten
beneden deze;hijvervaardigde ook eenaantal gravures,vooral van honden.
Duerot.(AugusteAlexandre),Fransch generaal,geb.1817,overl.1882,onderscheidde
zich in Syrie,enwerdindenfransch-duitschen
oorlog bi
j Sedan kri
jgsgevangen gelnaakt,
wist te ontkomen,en nam daarop deelaan
de verdediging van Partjs;laterhad hij zitting in de Tweede kamer;hi
j nam eenwerk-

zijn geestvermogensgek-renkt,alzijngoederen
aan zi
jn bloedverwant,John D.,hertog van
Northumberland verkocht, en in 1553 in armoede stierf.Zijn zoon,Edward,vochtin
lerland (1536)en Schotland (1546),verkreeg
in 1554 zi
jn familiegoederen van Maria 1
terug,en overl.in 1575.Hijwerdopgevolgd
door zi
jn zoon Edward,diein1643kinderloos
stierf,waarop zi
jn bezittingen overginzen op
een kleindochter, Frances (overl.1697),die

en was ook betrokken in den doorhetkabinet-Rochebouët beraamden staatsgreep; 10
Jan.1878 van zi
jn kommando ontheven trok
bij zich in Maart1879 geheeluithetopen-

kreeg:hun zoon Edwar'lerfdevanzijnouders
de titelsvan lord van D.en W ard;zijnachterneefJohn (overl.1774),kreeg in 1f63den
titelvan viscount.

d'Ud., bi
j lat. diernamen:Jul.d'Udekem,
Buderstadt.1)Kreitsv/hpruis.regeeringsdistrictHildesheim,221km2.groot,25.000inw.,
1 stad,29 landgemeenten. 2)stad,hoofëpl.
v/d kreits D.,18 km.o.van Qöttingenineen
vruchtbaardal,5400 inw.
Dudevant,zie Sand (George).
Blldik.(BedaFrans)Geschiedscbri
jver,geb.
29Jan.1815 te Kojeteinbi
j Kremsier,werd
te Brttnn en te Olmûtzopgeleid,trad in1836
in de orde der Benedictljnen, ontving in
1840 de priesterwijding,werdin1855privaatdocent aan de hoogeschool te W eenen,in
1859 historiograaf van Moravië,bezochtom
de Oude archieven te raadplegen vele europeesche landen,(in 1870 Ook Nederland),en
overl. 18 Jan. 1890. Zi
jn hoofdwerk is de
Algemeene geschiedenis van Moravië''(dl.
1-10,Brûnn,1860- 82,in het duitsch).
Blldley Stad en parlementsdistrict in het

tories;onder Canning werdhtjin1827staatsW ellington de leiding derregeering kreeg,
tertlg; hi
j was een man van ongewone talenten en veelzijdige geleerdheid,echter behebt lneteen excentriciteit,die ten slotte in
krankzinnigheid oversloeg; hiioverl.6 Mrt.
1833 te Norwood;methem stierfde titelD.
uit; de baronnie W ard met de familie-goederenvervielen aan eenverrenbloedverwant,
den geesteltke Mrilliam Humble W ard.Ten
behoeve van diens neef,geb 18t7,bekend
om zi
jn kunstzin,werd in 1860 den titelvan
graaf van D vernieuwd;laatstgenoemdewerd
in 1885 opgevolg:
l door zi
jn oudsten zoon
W illiam Humble W ard,tweede graafvan D.,
geb.25Mei1867.
Edmllnd D.,juristen staatsmanonderHendrik Vl1,was waarschijnlijk een kleinzoon
'
v/d bovengenoemden John, zesden lord D.;
hij en sir Richard Empson waren de voor-

gestichte priori
j,verder een kerk metallerlei
gedenkteekenen enberoemdglasschilderwerk;
pzer- en glas-industrie;in denabi
jheidsteengroeven, steenkool- en i
jzermijnen;belangri
jkehandel;binnenscheepvaartophetDudleykanaal; nabi
j D.woetltin een steenkoolveld
sinds vele jaren een onderaardsche brand;
op een hoogte, 5 km v. D., ligtDudleyCastle,ean mooieruïne,dieeen indrul
twekkend
vergezichtoverhetmtjndistrictmetzijnhoog-

op hen alle ontevredenheid neerkwam ;Hendrik V111 liet beiden in den Towergevangen
zetten en 18 Aug.1510 onthoofden.John D.,
viscount Lisle. zoon van den vorige, geb.
omstreeks 1502,wasde lateregraaflfarwick
en hertog van Northumberland (zie aldaar).

zaam aandeel aan alle zich deom verwerping met Humble W ard, zoon van een goudsmid,
der republiek ten doel stellende bewegingen, trouwde, welke in 1644 den titel lord W ard

bare leven terug.
Buerotay (Ie Blainville,zie Blainville.
Dlletiliteit, geleidbaarheid, geleidingsvermogen
Dlletlls,leider,gang.
belgisch natuurvorscher.

John W illiam W ard, neef des vorigen,
vierde viscount en sinds 1827 graaf van D.,
staatsman ea geleerde,geb.9 Aug.1781,kreeg
reeds in 1802 zitting in het Lagerlluis,en
werd hier weldra de leider der zematigde
secretaris van buitenland,en trok zich,toen

eng.graafschap Nvorcester,13km.w.n.w van naamste werktuigen van het toenmalig fskaBirnlingham,48,800 inw.,ruïnen eenerin 116t lisch misbruik van de rechtspleging,waarom

ovens en rellsachtige fabrieken biedt.
Dudley.Engelsche familie,die haar naam
draagt naar een kasteel en landschapDudley

regent onder Edward VI,die onder Maria 1
in 1553 onthoofd werd. Hi
j had vijfzoons,
van welke de oudstein 1553 kinderloosstierf;
de tweede vielin 1555 bii
@
#
'Saint-ouentin,de

derde,Ambrosius,verkreeg een deeldereoederen en dentitelvangraatvan W arwickteruz,
en stierf in 1589 kinderloos;deviertlewasde

in Stafordshire, sinds den ti
jd van Hendrik bekende gunsteling van Elizabeth RobertD ,
11 in handen der familie Somery. ln 132t lraaf van Leicester (zie aldaar);de vijfde,
gingen bezittingen en de titel Dudley door ouildford D., huwde in het belang van de

hllweli
jk met de erfgename overopJohnvan
Sutton,eerstelordD.Diensnakomeling,John,
zesde lord D., vocht onder Hendl'ik V in
Flankri
jk,hield in de oorlogen derRoodeen
W itte roosdezijdevanLancastertegenYork,
sloot latermetàie van York vrede,enoverl.
1487;daar zi
jn oudste zoonnogvoorhem gestorvenwas,werdhi
jindewaardilheidvanpeer
opzevolgd door zi
jn kleinzoonEdward(overl.
1531),en deze door zi
jn zoon,JohnD.)die,in

politiek zijns vaders metJohanna Grey,en
stierfin 1à51 metziin vrouw op hetschavot.
Graaf Leicester ha1 uit zijn in het geheim
gesloten echt met de weduwe Shef6eld een
zoon,RobertD.,die,geenlegitimiteitkunnende
verkrijgen,Engeland verliet,verre zeereizen
deed, en, nadat onderJacobus 1 zi
jn bezittingen waren verbeurd verklaard, zich te
Florence vestigde, waar hi
j tothetkatholicisme overging en zich een goeden naam

D udw eiler.

-

2255 -

Dllraure.
è77

U.U--=

verwierfalswiskundige,ingenieuren scheeps- dubbele bar, die bi
@
j vloedgeti
j 61/2 meter
bouwmeester; in 1620 werd hijdoor keizer water heeft 0n Waarop de zee bij sterke
Ferdinand 11 totgraafvallW arwi
#ck en hertog we
oorsztaa
enwi
kt,nde
dien een woedende branhing vervan Northllmberland in het ri
jk van Rome het binnenvalleze
sche
nebe
letpe
. n soms weken lang

benoemd.lli
j overl.6 Sept.1649.Hi
jschreef

Bi
j Ogorto bedraagt

meerdere werken,waaronder D ell'
A t.callo del de diepte 4- 15 meter-degeheelelengteder
mal-e(3dln.,Florence1646).Zi
jnvrouw,Alice, D.is 786 km.,waarvan 255 km.in Portugal;

die het
n zeven dochters schonk,en die hi
j haar stroomgebied, dat bi
jna het geheele
voor een minnares verliet,werd in 1644 voor
haar persoon tot hertogin van Dudley verheven,en stierf 1689.
Dlldw eiler. Gemeente in den kreits Saarbrûcken v/h pruis. regeeringsdistrict Trier,
6 l
tm .n.O. vatt Saarbriicken, 18,
200 inw.;
kolengroeven, fabrikage van vuurvaste stee-

hoogland van Oud-castilië en Leon omvat
bedraagt78933 kmz.Devoornaamstezijrivieren,

zi
jn rechts:Pisuerga,Valderaduey,Elsa,enin
Portugal:Sabor,TllaenTamega;links:Adaja,
Tormes,Agueda,en in Portugalde Coa. In
lengte komt slechts de Ebro, en in stroom-

gebied de Taag de D.nabij.
pllet., itat. duetto,muztekstuk voor twee
Dlle,ital-,twee;due '
pp//:,tweemaal; a,(flf: stemmen (zangstemmen ofinstrumenten),die
roci. tweestemmig.
beide hoofdstemmen moeten zi
jn;een duetis
Iluel,zie Tweegevecht
nen, enz.

derhalve een polyphoon toonstuk te ondel'D tlem iglia. Gemeente in de ital. Pr0V. scheiden van de gewone tweeste,mmigheid,
Cremona,11.
000 inw .
waarbi
jdeeenestem deandereslechtsharmoleùas.1) Plaats Op het eiland Panay, nisch Ondersteunt;hetinstrllmentaalduetwordt
PhDl
ilippàjnen,6400 inw,2) Stadje indespaan- ter onderscheiding van het vocaal dllet diksche prov.Palencia,2390 inw.
wi
@
i
F
ls duo genoemd,terwi
jlbeidebenanningen
Dtlelllla, spaansch, van lat. domina (zie o0k wel zoowel voor het instrumentaal a1s
Dame), de voornaamste onder de spaansche voor het vocaal duet worden gebezigd. Het
hofdames;ook bejaarde gouvernante ofge- duet bereikte zi
jn hoogste ontw ikkeling in

zelschapsdame van meisjesuitdengegoeden het Z;.kamerduet (duettodecameral)waarin
stand.
A. Steffani (omstreeks 1700)en H:ndelde
D uero.Plaatsop het eiland Bohol,Philip- grootste m eesters waren,en dat in hetzangspel en het oratorillm overging.
pijnen,5800 inw.
Duero,spaansch ;portug.: Douro Een der
puez,(ErnestAnge)Franschschilder,leb.
hoofdrivieren v/h pyreceesche schiereiland, te Pari
js,1843.overl.1896,leerlingvan l'ils,
neemt haar Oorsprong in het n w.derspaan- exposeerde zi
jn eerste stuk in den Salonvan
sche prov.Soria,nabi
i de grens met Burgos 1868, trok eerst met zi
*#
jne Jeune châtelaine
ui
t
ee
n
en Logroùo,
lagune aan denvoetv/d enluminant des statuettes,en met lePortrait
2252 meter hoogen Pico de Urbion, loopt intérieur hollandais,de opmerkzaamheid ;D ,
eerst oosteli
jk, daarna z.o., vervolgens van was een ?,peintre coloriste,en pleine possesSoria af zuideli
jk, wendt zich bi
jAlmazan sion de tous les secrets de son art, mais
naar het westen, doorloopt nu een diepe égris du rôalisme'
'; zijn hoofdwerken zijn:
depressie der oud-castiliaansche hoogvlakte Spl
e
n
d
e
l
l
r
e
t
mi
s
è
r
e,waarop hi
j in 1874 een
en vormt van Miranda of in z.w.richting
m edaille verwierf,SaintCuthbert,1879,evenover een lengte van 105 km.de grens tus- eens bekroond, thans in het Luxembourg
schen Spanie en Portugal; in de kloofvan Saint François d'Assize,18814voortsportret-,

Beulposta of Peredo, nabij llet punt waar ten,avondgezichten enz.
zi
j de Tormesopneemt,is de bedding derD. DIIf., bij natuurwetenschappelijke namen
hetsmalst;opportugeeschgebied,bi
jTorrede J.M.L.Dufour (zie ald.)
Moncorvo,wordt de benedenloop van de D .
Dllfalx.(Pierre Armand)Fransch publicist
gerekend aan te vangen;voorbi
j den water- en economist,geb.1795,overl.1875,werdin
valbi
j Sâo Joâo da Pesqueirawendtzijzich 181.5 hoogleeraar aanhetinstituutvoorblinde
weder westwaarts, doorloopt het wiinland kinderen te Parijs,van 1840 tot1855 direcOpper-en Beneden-Douro (zie Alto-boul
'o), teur dier inrichting:hij schreefPlan deJ'p9-en mondt uit bi
j Sâo Joâo da Foz,4 km. #anistttiolb de l'ïzà.sffflfffrpzl des J'6zlfp,é,: areugles
beneden Oporto.Het spaansche gedeelte der (t833), Trqit
é destatistique(1840),Stati8tique
D.is een bi
jna overaldoor sfeile oevers be- cpznwt
z
z
'
/
:
d
e
s
avettgles (t854),De I(Ir6brme4F
zf
grensde, smalle doch diepe rivier, die in mont-de-piété(
1.
855) enz

weerwil van haar sterk en ongelijk verval
zeer licht bevaarbaar zou kunnen worden
gem aakt;tot dusverre heeft op de D.
,alleen
op portugeesch gebied, van Torre de Mollcorvo afrivierafwaarts,geregelde scheepvaart

Dlllbure.(JulesArmandStanislas)Fransch
staatsman, geb. 4 Dec.1798,overl.28 Juni

1i884 te Parl
gs,studeerde in de rechten, pract
zeerde a1s advokaat te Bordeaux,werd in
1837 tot afgevaardigde gekozen,stond sinds
op de D'plaats;het rifdatvroeger bijSâo aan het hoofd van verschillende departemenJoâo de Pesqueira de D. versperde, heeft ten (openbare werken 1839, binnenland,
men door laten springen zoo goed a1sonscha- 1849,justitie 1871 en 1875),en vormde na
delijk gemaakt;boven OportoisdeD.slechts de retraite van Buffet het eerste republi130 m., en aan de haven 300 meter breed ; keinsche kabinetvan Mac-Mahon,waarin hii
beneden de stad breidt ze zich uit tot een zelfde portefeuil
le van justitie eneeredienst
8b0 meter breed bassin; haar m onding, nau- nam; toen hi
j voorzi
jn ultra-klerikale poliwelijks t50 m.breed,is door riffen en zand- tiek in de kamer geen maerderheid vond,
banken ingeëngd, en vöör dezelve ligt een trad hi
jnog hetzelfde jaar(2 Dec.1876)af)

Dufaure du Bessol.
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doch belastte zich 14 Sept, 1877 opnieuw neur-generaalvan Canada (1872-78),ambasmet de vorming van een kabinet,waarin hi
j sadeur te Petersburg,laterteKonstantinopel,
het presidentschap en justitie nam, welke werd daarop naar Egypte gezonden om llier
functien hij nu tot aan de verkiezing van na den opstand onder Arabi de orde te herGrévy tot presidentderrepubliek,bekleedde; stellen, volgde in 1884 lord Ripon op als

hijbleef echter deelnemen aan den wetge- onderkoning van lndië, als hoedanig lli
j
vende'
n arbeid van den Senaat,en droeg veel Opper-Birma annexeerde (1885), legde zi
jn
bi
j totde verwerping van artikel7 van llet post in 1888 neer,was nog ambassadeùr te
ontwerp Ferry.
Rome en te Pari
js (1891-96)en overl.Febl'.
DulikureduBessol.(JosephArthur)Fransch 1902. Hi
j schreef:Narrqtirepfajourneyérpz?l
generaal, geb. te Beaulieu (dept. Corrèze), orford fp Sk(1
ib
be7)
ree
dur
ri
i
giot
y6
lz'PJ tl
84
;n,
Cont
bnut
nksefp
atn
te
1828,maakte den Krim-oorlog mee, vocht in
Algerië,in ltalië, in M exico, onderscheidde
zich in den fransch-duitschen oorlog bi
j verschillende gelegenheden,bleefna den oorlog
den hem voorloopig verleenden rang vangeneraal bellouden,en was sinds kom l
nandant
van verschillende Iegerkorpsen.

Irish famine
ïsk?
z
/ïrp
into tlte state pl Ireland (1866),enz.

der vroegste toonkunstenaars van Europa,
werd in 1428 te Rom e aan de pontiûcale
kapel verbonden,vertoefde later aan llethof
Van Aail
iPS den Goede,hertog van Bourgondië,
kreeg ten slotte een kanonikaatteOam bray ;

geb.1863, vielin 19J0in denTransvaaloorlog.

Ziin moeder, Helen Selina Sheridan,geb
180f,overl.1867,was een bekend dichteres;
D.schreef een memorie bijde uitgave harer
Songs,f'pezp.
sand TQrdp.
s (1894).
Zi
jn vrouw schreef:Ottr riceroyal life W1
Duray of Du Fay. (Guillaume) Muzikus India (Lond.1889) en publiceerde in 1892:
der lbde eeuw , geb. omstreeks 1400 in My Cc//zttfïtz'î Joltrnal1872- 78.
Zuid-Nederland,overl.te Cambrai,1474,een
Zi
n oudste zoon,Archibald,graafvanAva,
#i

hi
j liet verschillende compositiën na.
Dllffek.(Nikolaas)Bli
jspeldichter,pseudoniem Julius Rosen,geb.8oct.1833tePraag,
studeerde aldaar in de rechten,wi
jdde zich
weldra geheelaan hetschrtjven vantooneel-

'

Duffy.(Charles Gavan)lersch patriot,geb.
1816 in hetgraafschapMonaghan,wi
jddezich
vroeg aan dejournalistiek,richtte in 1842te
Dublin met Thom as Davis en John Dillonhet
blad Nation op,al
sorgaanderjony-iersche

jdevan0 Connell,
Parti
j;beurtelingsaan dezi
den voorstander der temperingspolitiek, en
van Smith O'Brien, den leider der ultra's,

emigreerde hi
jin 1856,deverdeeldheidonder

stukken en bekleedde daarenboven atlerlei de Icrsche patriotten moede,naar Australië,
betrekkillgen aan verschillendeschouwburgen waar hà
jeen nieuwepolitiekeloopbaanbegon
in Oostenri
jk en Duitschland;htjstierf4Jan. en in Victoria herhaaldelilk minister en in

j tOt
1892:zi
jn dikwi
jls stekelige, echter steeds 1871 premier was; in 1477 werd hi
gezond-komischeblijspelen hadden allenveel voorzitter benoemd van de wetgevende versucces; de bekendste zi
jn: Nttllen; O diese gadering van dezen staat;zijn werkje:The
At
ïzlAler'
JDas Sc/lk/
lo-f des Dtt
,
/ilpc/:.
s,
-Scltlrere Ballad Poetry PJ Ireland was in de laatste

Zeiten,
.Grt
kz:zl-a/zs;Zitronen;Kanonektfutterk helft der t9deeeuw een der.meest verbreide
Ein .#fzlpp/-,
' Falbsclte Tage; D. schreef ook boeken in lerland;in 1880gafhijinhetlicht:
feuilleton-romans; zi
jn dramatische werken Young Ireland,1840-1850, in (883 gevolgd
verschenen, echter nietvolledig, te Berli
jn, door:Four years p/'Irhltffïyfprp;1845-49;
.

14 dln.1870- 88.
Iluffel,een lakenachtige wollen stof, een
soort van fries,die zich door grootere dikte
der draden, langduriger bellandeling in den
volmolen,erl door het eenigszins korter af-

in 1898 versclleen van hem M y lire in f-p
Item inpheres.

geschoren zi
jn der wolvezelsonderscheidt.
Duffel.Stadje in België,prov.Antwerpen,
aan de Nethe, een zi
jrivier v/d Schelde,
5100 inw.
D uff. (Alexander) lndisch zendeli
ng,geb.
26 April 1806 bi
j Pitlochry in Perthshire,

te Saint-sever in hetdept.Landesqzijn natuurwetenschappeli
jke onderzoekingen betreffen voornameli
jk anatolllie der spinnen en
insecten en de gedaantewisselingen dezer
laatsten;hijisde ontdekker der parasitische
Gregarinen.
Dlllbur. (W illem Hendri
k)Zwitsersch generaal,geb.1787.overl.1875 te Genève,ook
bekend als kartograaf en als schrijver van
werken overde geschiedenisderkri
jgskunde,

Calcutta totstandkomen,brachtherhaaldeli
jk
om gezondheidsredenenenkelejareninSchotland door,en verliet in 1863 lndiëvoorgoed;
hi
j overl.12 Febr.1878 te Edinburg.
BuFerin and Ava. (Frederick Temple
Hamilton Temple Blackwood,markies van)
Engelsch diplomaat en schri
jver,geb.21Juni
1824 te Florence,volgde in 1841 zijn vader

(1840), Mémorial wp'
.r les frqrc'
lfz deguerre
(1820),De la prfï#ctzfïpzlpermanente(2e druk
1854), Ceurs de tactique (2e druk 1851),1nfrlfcfïpzl d#r le dessin &.sreconnahsances mili,s
taires (1827), Géométrie perspeetive txtléc de8
applications & /4
z.reclterche A,
:ombres (1.857),

Dufour. (Jean Marie Llon)Fransch ento-

moloog,geb. 1782,beoefellde de eneeskunde,
en stierf 18 April1865 als practlseerend arts

werd in 1829 van wege de schotsche kerk
naar Engelsch-lndië gezonden, bereikte na
tweemalen schipbreuk te hebben geleden
in M ei 1830 Oalcutta,begon hier zln taak
a1s zendeling, stichtte ook allerlei inrich- taktiek enz.;voorn.geschriften:M émoiî'
edzfr
tingen van onderwijs,hielpdeuniversiteitvan l'artillerie des anciens etd?fr celle du zzlpy:zlâge

L@ campagne du Sonderbund et/6,
Sêvènements de

(18564.

op in de peerage, bekleedde allerleihooge
Dufour. (Abbé Valentin Charles) Fransch
posten, als onderstaatssecretalis van Indië archeoloog, geb. te Pari
js in 1826,leerling
(1864-66), idem van oorlog (1866),gouver- der Ecole des Chartes,lateraalm oezenierder

D ufour.
.

.

q
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Bugong.
..

7l-è

gevangenis van M azas, van 1866- 70 onder- natuurvorscher, geb.19 Dec.1707,was pro-

bibliothecaris van het stadlluis te Pari
js,
schree'f artikelen en studiën voorBibliophile
françals:Bttlletitttfl
fbouîlfiniste:etc,,bezorgde
velerleiherdrukken en vertalingen en gafin
het licht: Calendrier des cp///k.
&vl de.
f>if3'?
'
:
,
(metMasson);les C/ltzk
z
wïé3's
.deseî
qlisesdef't
v
frï,
s
(1866), l4n,
e Qttestion /?k
'
.
sfp/'
#k
vprl'Ht
spopltqgie
(t868), Recherckes.
s?fr l(t(
/cfll,
s:macabrepeillte
en 1425 tz?
,
f cimetière des fp/ppcp/lf,
s(1873),/cf
Danse macabre des ,
$'
,
$'. Inltocettts de Paris,
d't
mrès p'8'
yz
lflpozde de7g8'
g (1874),utte.
Fh//lf//6
t?
,
sparisiens iflfz XIlzr: etX ve ,
sflc/t
?,
s,
de /?:&/f/documeî
bts et pièces p3.
,
;
?'
,
)àrf/:.
s(1877),le '
l
zpàft
r
.g
Paris,ses (/:0-0//4,
3-.
:restiges (1878,metgravures
à l'eau-forte van Chauvet en Champollion,
mettekstvan abbé D.),Collectioltdestz9?c?
'
:?Ines deso-t
,af/p/l.
j
sde f'crr/.
s(I878-1883),Bibliogy
-ttwAk'
: artisth'
l
te, ltistol'ique et /J//t&.
:fJ/'
: de
.
Parisl'
ptzzlf1789(t882).
Durour. (Théophile André) Zwitsersch
schrijver,geb.1844 te Genève,directeur der
archleven en der bibliotheek dezer stad,
.

fessorin de pathologie te Montpellier, waar
hij 1 Mei 1.838 stierf; hij schreef: Alqztttel
d'obstlti'
iqlte (3e druk 18i0), Recltercltes .
sà/zles ldférrfc/zïc/
v,
s (t834), Pl
tysiologie cpzzl
wtzrék
(1838- 39)
Dugong', doejong (Halicoi-e lsLlGsl
tl. 0eslacht van zee-zoogdieren van de groep der
Zeekoeien of Plantenetende walvisschen,Siré3??
W?met slechts eenesoort,Hqlicorecetacea,
hetzeewi
ji(parampoeam laoetder Maleiers),
een dier dat vroeger zeer algemeen in de
golf van Perzië, de Roode zee en aan de
oostkustvan tropisch Afrika voorkwam,en
hier de amerikaansche en west-afrikaansche
lamanti
jnen of zeekoeien van het geslacht
Alitêtlttltsverving', thans echter biina overal
uitgeroeid en alleen nog aan de kusten van
Nieuw-ouinea,Celebes en voornamelijk inde
Molukken aangetroFel;ofdein deTorresstraat waargenomen D.een bi
jzondere soort
ofwel een verscheidenheid van den D.is,
is n0g niet uitgelnaakt; de D.onderscheidt

schreef:Nbtice bibliographique ,
s?
:z.le C(f?
Jtx/?
':r zich van het geslacht Manatus door den balde skrp/,le Citadin de Gt?3/t
èf
?t? et le F/èk'fde vemaanvormigen staart, en doordat ook de
l'aristocratie .gt
?/>t??
lp'
J.
s:(1877);Notice :J/?lJp.
r
//-t'
f-

volwassen individuen in de bovenkaak twee
pltiqttey'
lfr leCtpff
lc/lgzzl:et//,Cottfession def0i groote,in de sterk vooruitpuilendetusschen-

de Gf/tlïzl (1878); Jeait-lacques Apl/y.
séffd: et
M me :,
@: H'
ral-ens; yàp/t?
,
q sttz.lé'
?
,
fo-.
%ll'
(
)1
,
tr t'
f Altblecy y't
vgrl,
sdes3?ï)ct?
,
sinédites (t874);Cltblleitt
J.
f(xrpfetler,
st
xkff/
'
t
?r Azwz
lfpolpf(1881);Giordano
&'?f,?p & Gevtt
lve,ép,1579 (1884); un (k
.
plz.
sc?
,
f/:
iltlditde.
#'
c,-é/(1885).
Dllrresny.tcharlesRivière)Franschdramaen romanschrijver, geboren en overleden
te Pari
s,1648-1724, schreef meestblijspe.j
len: /:
f Noce ïsféy-rp/llplf:,
' le Fcl/.
r Ilbîtnête
'
Ilblîtme;leJ'
tt/pirz ltoîtteu.
rde/'///'t
'
?,
.leLp/.
s?
ck/
?py6.
leDédit,.1@ Alcpzàc///tzffps Sbormaltde;W//c//#t
4zmoi ypz
lf,
s l'orme; le #t'
k/#:3
7/,
' le (7A:?(f/Jt
??S
'
ottettk'; l'Esprit de cprlf/tff
kïcfïp3î; le Double
Jrettrage, le .
J.
'
/'
t
zy'ït
z.g: p?
,fety'pzztwlf,benevens
'
romans.Amusements'
sf
s'ïplf:
retcp/
3l/
klrt'
,
s(1705
door M ontesquieu in zijn Lettres .
pt,
rt
sfx/lt
?.
s
nagevolgd),enz.
Iluft., bi
j lat. kevernamen: Kaspar Duft.

.

,

.

'

.

kaakslleenderen geplaatstesni
jtandenhebben;
stekende snijtanden voor, maar onder een
daar aanwezige hoornplaatbevindenzichvier
paren holten, waarin kleine, rudimentaire
tandjes voorkomen;hoektanden ontbreken;
de 5/5 kiezen hebben allen een platte kroon
en enkelvoudige wortels;in den volwassen
staat vallen eenige uit, zoodathaar aa'
ntal
tenslotte slechts 2/2 bedraagt; aan de vinvoeten zi
jn geennagelswaarneembaar;merkwaardig is bi
j den D.ltetmaakselvan het
hart;debeidekalnersvertoonenzichuitwendig
tOtbijna Op de helftharerhooztegescheiden,
zoodat llier duideli
jker dan bi
j eenig ander
zoogdier de wp.
resaamstelling van hethart
uit twee onderling vereenigde harten zichtbaar is. De D. is van 3 tot 5 meter lang en
heeft een plompe vischgestalte; de korte
in de Onderkaak komen geen naar buiten

schmidt, oostenr. entomoloog (geb.19 Nov. borstvinnen staan ver naar voren;de ronde
1767, overl. 17 Dec. 1821, schreef: Fauna kop heeft zeer kleine oogen zonderoogleden

aîtstriaca,1812-25,waarvan alleen drieover
dekevershandelendestukkenvcrschenenzi
jn).
DuK., bij natuurwetenschappeli
jke namen
afkorting van A.L.Dugès.
Dlllat.(oustave)Fransch orientalist,geb.
te Orange, 1824, overl.1894, was professor
in geschiedenis en ottomaansche geographie
aan de Ecole des langues orientales,schreef:
GrammairearabeetJz-t
znrfrl
k: (1854); Histoire
despy-pzlftïll
'
yft
a.
sdeJ'Ahopw:,du XlletzzfXl'
xe
siècle (t868- 70),Cottrscpppzn/f
//pz6z/ftzïr:de.
g/pgl.apltie, Aï.
sfp/r: et Mgfr
s/t
ïfïpzldes J/fff.
smusulmans (1873).
Ijugazon.(R0se Lefèvre. mevro) Fransch
tooneelspeelster, geb. 1755, overl.te Partjs

en bi
jna onvindbare ooropeningen, zonder
uitwendig oor; de dikke, sterk behaarde
bovenlip hangtver over t
leonderlip;bovenen onderkaak zijn over hun voorste gedeelte
sterk naar omlaag gebogen;de rugisdonker
blauwachtig gri
js,de buik wit,dedikkehuid
spaarzaam met haar begroeid. De dugongs,
die geheelonschadeli
jk zi
jn,zwemmen meest
in troepen in de nabijheid van land rond,
bi
jna uttsluitend des nacbts; bij het ademhalen laten zijeen diep,vèrklinkend geluid
hooren; zi
j voeden zich metzeeplanten,en
leggen jegenselkander een treffendeaanhankellkheidaandendag:wanneereenexemplaar
v'an een troep geharpoeneerd wordt, laten

andere componisten, vooralvan jaloersche,
verliefde vrouwen;actrices,die in dergeli
jke
rollen uitmunten, worden in Pari
jsnog wel
Dueazon geheeten.
Dugés. (Antoine Louis) Fransch arts en

hetvoorkomen heeftvan kalfsvleesch,iswit
en sappig,echtertraanachtigenonaangenaam
zoetig; het wordt door de inboorlingen der
landen waar deze dieren voorkom en, ook
door mohamedanen, met smaak genuttig'd;

1871, was zeer succesvol in hare creaties doorgaans alle anderen zich,zondertetrachder opera-comiques van Grêtry, Dézèdes en ten te ontkomen, vangen; hun vleesch, dat

142
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Dlli;

behalve om hun vleesch w orden de dugongs Traitl de 1@ conserrat
ion des grfffzl: (1753);
ook gejaagd om llun huid,omhunbeenderen, Traité des cfrhr:,s qui se cttltirent:p,France éCz
waaraan hier en daar tooverkracht tegen pl
eine f:pr: (t755); Dela.
p/fyd/t
/'
lf:desqrlrp.
s
allere
le
iez
ekt
ei
n
wo
rdttoegeschreven.enwaar- (1758);Traitéylfr la yfr'
ld
ris
sn
jwe
rk
lfcf?fré,l'anqtotltieetFf
wordt gemaakt, en om pltysiulngie des p/t'
uit
rsf6w-De8 .
s:?no'
: etyl/t
,
xi/ff
zflpyà
',
s
hun vet en oogvocht, welk laatste a1s een des arbres etde /t
4,cultute (1760):DeJ':zyllpfliefdedrank geldt.
ft
',
fi0n (&,
s:p?
'
.
s(1761);Du transport,de/tzcpy
l.

pllgllay-Trotlill.(René) Fransch zeeheld,
geb.1673 te Saint-Malo,overl.1736teParijs.
Bugueselin ofDaGaesclin.(Bertrand)Connétable van Frankri
jk, geb.omstreeks 1320
bijRennes,groeideopzondereenigonderricht
behalveinwapenhandel,paardri
jdenendergeli
jke bedrevenheden der ridderschap dier da-

servation etdela prc:deslpï.
s(t767);TraitL
de /:Igaranoe (17sb);Traité 4:.
9arbre8Jrlfï/gr.
g
(17s8)Traitég/z?
,
/r(f/de8wpc/l:.
:ntaritiemes,de8
rivières etde8 è#txop,g.
:(1.
769- 1782).
Diillrillg.(Eugen Karl)Dlzitschphzlosoofen
volksht
lishoudkundige,geb.12Jan.1833teBerli
jn,studeerde aldaarinderechten,bekleedde
gen,behaaldein defranschebinnen-en buiten- eeni
gen ti
jd een rechterli
jk ambt, wijdde
landsche oorlogen der 14de eeuw grooien zich sinds 1859, wegens een oogziekte die
kriigsroem,en vielin 1380voorChâteauneuf- later tot vollcomen blindheid leidde,aan de
le-kaudon, dat hi
j aan de Engelschen zocht yhilosophie en depolitiekeeconomie,enwerd
te ontrukken;hijheeftteVersallleseenstand- ln 1861 privaat-docent in deze beide vakken
beeld.
aan de hoogeschoolteBerli
jn;herhaaldeconD11 Ilaill
an.(Bernard deGirard,seigneur) llicten met de hoogleeraren hier,die hiivan
Franst,
h historiograaf, geb.teBordeaux,1585, nepoti
sme en omkoopbaarheid beschulhigde,
ldeoverl.teParijs 16k0;protestantschopgevoed gaven in 1877 aanleiding totzijn verwl
kwam hij op zo-jarigen leeftijd aan llethof ring uithetleeraark-orps dezer àoogeschool;
en ging omstreeks denzelfden tijd tot het hi
j gaf een reeks kritisch-philosophisclle
katllolicisme over,vergezelde bisschop Fran- en staathuishoudkundige geschriften in het
çois van Noailles naar Londen en V enetië, licht, waarin hi
j een aanhanger bli
jkt van
werd secretaris van den hertog van Aniou, den noord-amerikaanschen econoom H. C.
wiens opmerkzaamheidhijgetrokkenhadloor Carey en overigens de positieve philosophie
cen geschrift: De l'étatetdlfcc).
sde8(x//hïr:: van Augllste Comte in Duitschland ingang
de Frtf3?c: (1570) en zag zich door KarelIX zocht te doen vinden ;zi
jnwi
jsgeerigewereldtothistoriograafbenoemd,werd methetbi
j- beschouwing is een abstract, optimistisch
houden der nationale annalen belast,en kreeg gekleurd materialisme: ziin voornaapste
van Hendrik l11 den titel van genealogist werken zi
jn:Kapitalund Arbeit(Berl.1865),
n i'fdes .
Jùc/?:3,,
s (Bresl.1865,Lpz.189tà,
van de orde du Saint-Esprit;llàjgafin het Dcr l'
licllt: !'Union des /?3'?
'
/3c:.
:,poème (t559);le Nat#r/l
c/3: Dialektik (Berl.18654, Kritiselte
7'
t//?l&étïlf dt4r0y frld-cltk-e8tien ff:pr,y TTdeAlpp'
l Grttndlegltng tfpr rpl
/rdzpl/-/dcAcf/fd/p///'
:(t866),
àfgz
l(@ die .
ff'
rl
'
sl,
,
s der
(t559); Regl
xm Vt'
fll01.ltm Vp/?6,
9. item tfl/tvf?/l Die Ar:l-/tr/:lzlprdr Careys '
Lotharingorltlèt,'
Jp/-.
?
S/
'èdf.
Slatiniseœpre8sae(1559)4 Nt'
/fl
tl??t'
f/l/ct
lzlom?k (Bresl. 1867),Kritische GelesDeroIrs des /?4//33?3?:8 (1560);vertalingenvap schichte#:/-Pltilosopltie (Berl.1869),KritJ.
sc/l:
Geschieltte der t,
//#
t/t,zzl:?
;3?
,
cn,f'/ïlzcl
r
/l?
c/zder .
J.
&Eéttrope(1560)en van x'
Emilius Probtts(t568); '
Histoire '
sp?spît'fire des cpvlfc.
s ettfzfc.s #'.z43?.r/pîf cl
taltilc (Berl. 1873,zi
jn hoofdwerk,metden
et ts'/lz
lfzpo-gzl: (t571);Promesse et dessei
n de eersten pri
jsderBeneke-stiftungteGöttingen
lthistoil-e de France (157t); fh--scp/fr.s 8ltr les bekroond), Kl
-itisclte Gesclticlttetscr National'1
e5
œt
rê)me
C(I&.9Fr
68anc
deel
(
74
) cltel-té qltiestt'
fkt/pî/rtf'/lî/f Jkpp/ppl?-: '
?fk?# des Spzp
-tz/y
q
s?nz/,
s (3e dr., Lpz.
Rectteil #'tx?J?-.
s et cpn.
s:l/.
s sur 1879),K'
en
ttt'
slts t
&/-Nationql-ltnd Spzït'
flökonomie
les afaires tf'
ffcff, eetrokken uit de Levelts (
Be
r1.1873),Kltrsttstf:?-Philo8opl
tieals'%treiîg
Y
?
'
van Plutarchus/?
Ht
ht
os
ire .
.
f1
,
::1
/'?1
ar
le
g/pérc/:des .%cz/ycAtzffn'
c/d:r '
Weltaîtscltauuît
g (Lpz.1875),
(
578
);Cl
A-p'
g de France .
V1l ïnc/pg.
:?
'?
J:- De;- T'
fr:g z?fr hb-herltWpràf/bllflt
f?f/l.
gdei.Frtfp
zfp??
z
ntent (l576),voortgezetdoor Arnoulde Fer- 1311,
(1 die fvc/lrlfpé?
d:der I'
/hfrprq
sk
rftk
rf:pl(2e druk
ron en verschillenle anderen tot 1615.
1885),Nekte GrltndgesetzezttrrationellenPltysil
c
pullalnel (Jean Marie Constant)Fransch ,f??(s Chemie (1878)2Logik .
?
,
f,?# W issensoltaftswiskundige;geb.5 Febr.1
.797 te Saint-M alo, f/
?:prï: (1878), Dle Judenp.age t
z/: Ras8en-,
bezocht de Polytechnische schoolte Pari
js, Sittetb- kfzl: Kulturfrage(3e dr.,Karlsr.1886),
en werd hier in 1851 hoogleeraar in dehoo- Die Plpzwc/lfi/zîfzw Le88ing8'
lf3ltfdessenx4zè/Jtf/fgere wiskunde;hi
j overl.29Aprilt872;voor- schaft J?
7A-die .
Tz
?
,
ft&n (1881),Saclte,Leben '
lfzltf
naamstu werken : Pk.oblèmes et ts/zh
p/pz?
yl
t,zp.
psf: Feinde (1882$,Der Ersatz der J/é/ïgïpzl durclt
lf.
%ch:?
,
'
#?fzw alles
:?4r dirersespartiesdesp/lt
x//lszlafklfp,
s(metRey- Vollkommeneres /Ms# die .z4z
lfpl,
: durch den A/àpt
86rzl:n Völlcergeist
naud, 1823),De8 mltltodesc/txzl.
glesycgzlcé.
sd1t J'?4#d/lfz
rllpzlzl6vl:p,f(1865).
(Karlsr.en Lpz.1883),DieGröszenderzlpt
fprIlullalllel-Dulnoneeau. (Henri Louis) ,,:31 Literatur,ppwzf/tkr 'ttnd lcritisch Altzc/zneuen
Fransch ingenieur en horticulteur,geb.1700 Gesichtspunkten dargestellt(Leipz.1892en Berl.
te Pariis, deed alsinspecteurbi
jde m arine 1897); Gesanttkur8tts der f'/lp/pdpw/l'
l: (2 dln.,
verschiilende reizen naar de kuststreken van 1.894-96)VelebeleefdfnverscheideneherdrukFrankràik en Engeland,hield zich voorname- ken, meerdere ook werden in andere talen
li
@
F
ik bezig metboomkweekeri
j en plantkunde, overgebracht.
e
n
o
n
t
d
e
k
t
e
o
o
k
e
e
n
o
p
e
e
n woekerplantje Duir, algemeene naam van de vogels van
berustende ziektetoestand der saffraanplant; de groep der Daiven; in somtnige stelsels
hi*
i
'overl.12 Aul.
< 1787tePari
js;vdornaamste vormen deDuiven(Columbinqe)eenonderorde
werken:Elémentsdel,architecturenarale(1752); v&n de orde der Hoenderachtige vogels,in
.

'
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andere heeft men ze tot een eigen orde,die oenas,de wout
lduif,Columba .ptz/îfvllàld,en de
der Columbae vereenigd,waarin dan deeigen- tortel, Turtur turtur (Colunkba fvr/?fr, Turt'
ur

li
jke duiven cen familie uitmalten. Bi
j de cf'
?/z-à
&/,
:).
Illlifaehtigell qcolul
vogels van de orde der Daiven (Columbae)
ltbidae), familie der
is de saavelover zi
jngrootstegedeelterecht, Duiven(zie vorig artikel);debekendstesoorslechts aan de spits omgebogen en aan dell ten hiervan zij
n:
wortelVan 00n washuid voorzien ;de teenen
(Nlumbawrf/zf/lllkf:,de woudduil',ook ringelzijn niet door vliezen verbonden; de duim duif, boschduif, ringduif, schor en spechte
staatalti
jd op geli
jke hoogte met(leoverige en houtduif geheeten, 43 c.m. lang, kop en
teenen;l1e vleugels zi
jn van matige grootte, borst roodblauw,hals groen,aanweerskanten
spits of afgerand; de staart Levat lneestal meteen grootewi
ttevlek,vleugelsgrijgblauw
12,somg 14 of 16 stuurpennen;deneusgaten met breede witte banden, benedendeelvan
zijn spleetvormig en openen zich ter plaatse den rug helblauw, staart dofzwartm etgroote
waar de snavel aan de bovenkaak met een witte vlek, onderl
ijrhelder gri
jsblauw,achs
doo
enrt washuid is Lekleed; de pooten zi
jn in terli
jfwit;deze soortkolnt&oor overgeheel
regel kort,de tarsen meestal van voren Europa (
in Nederlandstandvogel,overal,zelfs
met schilden bel
tleed; de teenen,hoewelniet in de steden broedende, overwintert llier0ok

doorvliezenverbonden,zijndooreenvliezigen voor een groot deel, terwijleen ander deel
zoom omgeven, waardoor zi
j betergeschikt naar Zuid-Europa gaat), en over een groot
zi
jn tothetomklel
nmen van takken,lletgeen deelvan Azië, voedt zich met graankorrels,
ook bavorderd wordt door de plaatsing van
den duim op dezelftle lloogtc a1s de overige
teenen of vingers.M'
-at de inwcndige organisatie betreft,ondersclleiden de duiven zich
in enkele opzichten van de Hoendefachtigen;
de maag is voorzien van een zeer sterke
sgierlaag, de galblaas ontbreekt,. de blind-

zaden,slakken,regenwormen,het liefst echter met coniferenzaden, ook met eikels en

beukennootjes;zi
j bouwt zich eennest,nu
eenslaag bi
j den grond,danweerzeerhoog;
hoewel zeer schuw en voorzichtig vermi
jdt
zijnietde bewoonde plaatsen,en bouwthaar
nest veelvuldig in parken,Of ander geboomte
darmen zi
jn zeer kort,de krop is parig.De in de steden, waar zijdikwàjls haar schuwduiven zi
jnlneestgoede,tendceleuitl
nuntendp heid in die m ate aiegt, dat ze zich door
vliegers, ecllter slecllte loopers; zi
j leven wandelaars voederen laat;
(
$8,de kleine boschduif,32 cm.
lIlttbtb 0811,
paarsgewi
jze (in monogamie), docll vele lanCo
g,blauw, kop aschgrauw blauw, hals als
soorten vereenigen zich tot groote scharen ;
zi
j bouwen ecn kunsteloosnesttusscllen de vorige soort, rug donker grijsblauw,geen
taltkenvanLool
nen;hetwi
jfjelegtgewoonli
jk witop de vleugels,borstroodachtig,onderltjf
2 (zeltlen 1 of3)eieren;fletmannetjelost zwak roodachtig aschgrouw ; verbreiding,als
llet wi
jfje bi
jhet broeden regellnatig af; de vorige soort, is echter zeldzamer, nestelt
jongen zijn bàjhetuitkomen uitheteislechts uitsluitend in boomholten;
lrlet een licht dons bekleed en worden door
Colltmba 1t
@
vt
@
a. rots- ofklipduif,ook veldde ouden gedllrende eenigen tl
jdmeteensoort duif,boeren-,akker- en wilde duif geheeten,
melkaclltige zelfstandigheid, die zich in hun 34 c.m.lang (van snavelspits tOtuiteindev/d
krop afzondett,gevoed. Overbi
@
inadegeheele staart), vlucllt 66 c.m.,dikwijls kleiner,geaarde komen duiven voor; zi
#
jhebben echter vederte meestgriishlauw op lebovendeelen,
hungrootstevelbreidingnietopdegrootevaste- onderli
jflichter,éestuitiswit,dehalsverlanden,mkar op de eilanden van den Grooten toont, evenals de beide vorige soorten een
oceaan en op de Antillen,waar hunneeieren groen-metal
lischen weerscllijn;kop klein en
lninder door de hier zeldzamer voorkomende glad, pooten glad en rood, som s bevederd
roofvogels enz. w orden w egzeroofd.Fossie- (i
n ditgevalmeestverwilderde huisduiven);
len zi
jn bekend uit Frankràjk en Engeland; snavelwratten wit,oogen roodachtig geelm et
de familie der Dodo's of Dronten is in vleeschkleurige randen; hals kort doch slank,
historischen ti
jd uitgestorven; de levende borst vol,vleugels lang en met twee zwarte
soorten vormen twee familiën,1) de Aard- banden, staart flonker'gri
jsblauw met een

duiven,Didultcttlidae,met slechts eene soort, donkeren band ; deze soort wordt sinds de
D idttnctltts strigirostris, van de Sam oa-eilan- onderzoekingen van Darwin door velen als
den,m et getanden onderkaak, korten staart, de m oedersoort aller huisduiven beschouwd;
matig lange vleugels en lange klauwen; 2) men onderscheidt nog twee varieteiten,met
de Duifachtigen,Colttmbidae, metsteedsonge- w itten en met blauwen onderrug, en noemt
tanden snavel;deze familie omvatomstreeks laatstgenoemde ook Coht
ntba gltxzlcpzlpfpd/
'zi
j
60 geslachten met meer dan 350 soorten, en voedt zich voornameli
jk metkoren en zaden
wordt nog wel gesplitst in de onderfamiliën van allerlei onkruiden; deze soort wordtwel
houden,doch houdtvan
der1)Gourinae,met slechts ééngeslacllt,dc in tillen 0n slagen ge
*
lfroonduiven, Goura,op Nielzw-Guinea,Java een rustige omgevlng eme
n ma
t de
akt
n me
zic
nh
scui
h'
terst
en de Banda-eilanden, duiven tergroottevan langzaam vertrouwel
ijk
een kip, met een veerenkroon op den kOp ;
Colttmbl
t rït
:py'
ïl, de lachduif,31 c.m.lang,
2)Caloenadinae,eveneens met slechts één 4e- bleek roodachtig geelwit,achter aan denhals
slacht,Caloenas,op de Nicobaren,de Pllillp- een halvemaanvormige zwarte vlek,bewoont
pi
jnen en op Nieuw-Guinea,3) Colltmbinae, Oost-Afrika, Midden- en Zuid-Azië, vooral
staartmettwaalfstuurpennen,en4)Trerolti- steppengebieden ;haar geschreeuw komt het
/3t
z6) staart met 14 Of lneer Stuurpennen.ln menschel
i
jk lachen eenigermate nabij.
hetwild komen in Nederland cen drietalsoorTzfrfzfr ttrtur zie Tortelduif.
Tot het geslacht der Goura's of Kroonten V00r, r1.1. de kleine boschduif,Colttmba
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duiven behooren de grootste duivensoorten; zi
j zwerven in kleine troepen
door de bosschen (
verbreidingsgebied zie
vorig arti
kel) en leven bi
j voorkeur op den

digende indeeling der huis- of tamme duiven

lleziën, ztn
:' gemakkel
ijk te vangenenworden

Demeestedezeronderrassenzijnontstaansinds

schi
jnt tot heden nog niet gevonden te zi
jn.
De nieuwere duivenkundigen (peristerologen)
onderscheiden vier ofvi
jfhoofdtypen meteen

grond; zii voeden zich met zaden,granen, lo-tal rassen en omstreeks 80 onderrassen.

door de inboorlingen van de streken waar de m ensch zich op de duiventeelt toelegde.
zijvoorkomenmetgraagtegegeten;zi
jmaken W ellicht stammen allen af van de rotsduif
een kunsteloos nest,dat meestuitlosjesop (zie boven): deze meeni
ng steunt daarop,
elkaar gelegde takken bestaat, en meestlaag dat Onder de verschillende rassen en onderlli
j den grond is;de bovenkop der goura'sis rassen de kenmerkende kleur der rotsduif,
versierd m et een hoocopstaande kuif van blauw met zwarte vleugelbanden,voorkomt;
zeer zachte veeren;vleugels eenigermate af- verder wordtaangevoerd datook bi
j duiven
gerond? pooten hoog en krachtig, lichaam die anders gekleurd zi
jn,nadatzeovermeerzwaar en forsch. Deze duiventype werd dere geslachtenvoortgefoktzi
jn,bi
jeen nieuw
waarschi
jnlijk heteerst in 1699 doorDampier broedsel plotseling die kenmerkende kleur
in Europa Sekend.W egens haar veeren,die weer te voorschi
jn treedt(atavisme),voorts
in den europeeschen handel waarde hebben, dat alle tamme duiven in meerdere of
worden de kroonduiven biiontzaglijke hoe- mindere mate in aard en l
evenswijze met
veelheden gevangen en geàood,zoodatdeze de rotsduif overeenstemm en,verder dat alle
prachtige duiventype naarmen vreest,weldra bastaarden der gedomesticeerde duiven
uitgeroeid zal zi
jn. De meest voorkomende onderling en met de bastaarden der

rotsduifvruchtbaar paren,en eindeli
jk dater
soorten zijn
Gpzfr. coronata, gri
jsblauw, voorvleugels geene in het wild levende duigensoorten bepurperbruin,over de grootevleugeldekveeren staan die' als stamsoort kunnen worden beloopt een witte band ; komt zeer algemeen schouwd en hetook onaannemelijkisdatalle
voor op nw. Guinea, Misool, Salawati en zoodanige stamsoorten uitgestorven zouden
W aigeoe:
zi
jn. Het ânatomisch onderzoek heeft echter
Goura z'
ïcf/rïtz: (G. Sflf:r,
sfp, de kant- of andere verschillen dan de uitwendige aanhet

victoriaduif,door de Stuersontdekt,heteerst
in 1844 door Fraser beschreven,gri
jsgrauw,
kop en borst alleen purperkleurig,vedereu
derkuifaandenkantwitgevlekt,waardoordeze

lichtgebracht(getalderwervelsv/d wervelkolo'm!bi
jde rotsduif39,btideturkscheduif
38, bi
J de kroppers soms 43),zoodatbi
j dit
vraagstuk nog verschillende lneeningen zlch

alsmetkant afgezet schijnt,overdevleugels kunnen doen gelden
een licht gri
jsblauwe en roodbruine band; Het houden van duiven heeft veelal plaats
deze soort is ietskleinerdan devorige;komt
voor in deomgeving van de Geelvinksbaai,en
op de eilanden Kordo, Sowek en Jobibenoorden Nieuw-Guinea.
Andere merkwaardige duiven zijn de Muskaatduiven,Iluskadirora(grootedulven,boombewoners,m et talriike soorten verbreid over
den Indischen arciipel),en de Papegaai- of
Vruchtenduiven,geslachten Vinago en T'
r:rpzl

om het genoegen dat de omgang m et deze

vriendelijke,vertrouweli
jke dieren oplevert;

oOk w orden ze wel op groote schaul gefokt,

om haar vleesch en mest,als verhandelbaar
artikel, om ze af te richten enz. Een duif
bereikt een l
eeft'
qd van omstreeks 10 jaren;
vaste gegevens voor het bepàl
en van den
ouderdom schi
jnen niet te bestaan,hoewel
ervaren duivenkenners hierineen gfootevaardigheid aan den dag leggen;sommigen zien
(
bo
o
mbawo
ne
r
s
; hoofdkleur bi
j
a
l
l
e
n
ge
e
l
achtig groen,talri
jke vertegenwoordigers in in de na elken rui verschi
jnende gew-i
jzigde
tropisch Azië).
pennen der vleugels een onfeilbaar m iddel
H'
uisduiren. De domesticeering der duiven om den leefti
jd te bepalen;anderen achten
reikttotin de grijze oudheid;reeds deoude dit middelechter,als van allerleiomstandig-

Egyptenarenvanvoor30eeuwenvöördechrist. hedenafhankelijk,vanweinigwaarde.Ervaren
ti
ldrekening hielden duiven,waarvan zi
jdoor fokkers onderscheiden de seœe der dieren
kruising allerleibi
jzondere rassenverkregen; voornameltjk aan de houding en het voorook elders trokken de duiven door haarvor- kom en; voor den leek is het zoo goed als
men en kleuren,vooral echter doorhaarver- onmogeli
jk om uit te maken wathet mantrouweli
jkheid en vriendschappeli
jkheidreeds netje (de doser) ofhet wijfje (de duif)is:
in de vroegste ti
jden de aandachtvan den de doffer heeft gewoonlijk een forscheren
mensch;in denBi
jbe!wordtherhaaldelijkvan lichaamsbouw, een beterontwikkeldewashuid
de duifgesproken;deRomeinen waren groote aan den snavel
,zijn houding ismeerrechtop,
duivenvrienden;oude schri
jvers spreken van hijis levendiger, zàjn stem is sterker; als
torens,op de huizen dergegoeden uitsluitend men den doYer dicht aan den buik aan de
voor hun duivenfamiliën gebouwd;Akbar de pooten vasthoudten zoo over denrug strtikt,
Groote,beheerscllervanlnd'
lë,bezateenduiven- drukt hi
j den staart benedenwaarts,
slag van 20,000 stuks. De oostersche volken terwi
jlde duif in datzelfde geval!de staart
waren de eersten die parti
jtrokken van de omhoog heft; een dofer verzetzich bi
jliefeigenschap der duiven om hare woning op koozingen,is rusteloosa1shi
j
i
n
ha
nd
e
n
wo
rdt
verre afstanden tekunnen terugvinden;reeds genomen, terwi
jl de duif zich in dergelijke
zeer vroeg waren de postduiven van Bagdad gevallen volkomen stilhoudt; bij duiven,die
wijd en zi
jd beroemd. Heden ten dage is reeds gebroed hebben is de legopening sterk
ltethouden van duiven een overgeheelEuropa verwi
jd; geen dezer kenmerken kan echter
verbreide liefhebberi
j. Een ten volle bevre- als standvastig gelden. De aanleg van het
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Uè

l'
d
to
ee
klen
(tid
l,erslag)en hetwennen en alleonder- lueeuwtjes, pauwstaarten,kroppers, tuimefokking, vereischen m ede groote laars,wratduiven,ki
pdaiven,postduiven (zie
ervaring,alsook het regelen van hetbroeden, al
daar) enz.
, die wel met den algemeenen
en het geheele onderhoud. De in Nederland naam van rasduiven wofden aangeduid.
meestvoorkomendehlzistluiven zijn:de borst- De voornaam ste ziekten,waaraan deduiven
tf?fd
'
J,kop,hals en.borstgekleurè,overigdeel onderhevigzi
jn,zi
jncatarrh,congestie,diarrhee,

van het lichaam wit, kop gewelfd, m eest diphtheritis, kropziekten (pot'
), mondzwram,
voorzien van een puntkuif)snavellang, dun, oogontsteking, het ruien) pokken, tering,
lichtgebogcn,kleur der oogen oranjegeeltot vederziekte,vleugelziekteenwindzucht;vele
brainrood,vleugels goed gesloten,kort,goed dezer ongesteldheden w orden veroorzaakt
bevederd,som s kaal,in grootte el1vorm ge- door plantaardi
ge of dierli
jke parasieten;

heelgeli
gk aan de veldduif; de elcsterduif, voorde gezondheid der duivenzi
jnzindeli
jk-

onderli
jf en vleugelsuitgezonderd de schou- heid, goede ventilatie in den slag, zuiver
derdekveeren wit, overigens alles zwart, of water en vermi
jding van groote hitte of
ook welblauw,rood o1.geel;degol
gdl
:inkduif hevige koude in den slag eerste vereischten.
een der sierli
jkste onder dekleurduiven,kop De duiven hebben vele vi
janden;onderde
licht gewelfd, lang, smal al of niet gekuifd, gevl
eugelde zi
jn de duivenvalk,de havik en
snavellang,dun enrecht,alleen aan de boven- de sperwer de meest gevreesde; in het hok
kant een weinig omgebogen, oogen rood en worden zi
j belaagd doorkatten,marters,iltis,
omgeven door een vleeschkleurigen rand) wezels, ratten el
1 muizen; verder leeftbtj
vleugels middelmatig lang, goed gesloten, haar al
lerleiongedierte,waarom zi
j dikwi
jls
slechts een w einig op den vrl
g langen staart met perzisch Insectenpoeder of verdunde

rustende, pooten langer dan bijde veldduif, ani
jsolie moeten worden ingewreven,terwijl
onbevederd, koraalrood, nagels hoornachtig; de mest steeds elken dag weggeruimd, en
de botzw v/h. lichaam is slankerdan bi
j de de vloer van den slag m et tabak of asch
veldduif,deLorstisechterietsbreeder;watde bestrooid moet worden.
kleur van hetgevederte betreft,onderscheidt
ln de sym boliek heeft de duifverschillende
m en allerleivarieteiten:koperkleurige,goud- beteekeni
s; oudti
jds was zi
j hetzinnebeeld
kleurigeenspiegelgoudvinkduiven;dekrulduif, der algemeene levenverwekking, van den naaldusgeheeten naardevanbovengekruldevee- tuurdrang t0t voortplanting,van den vruchtren,kop glad ofbreedgekuifd,snavellang,dun baar m akenden regen;wegensharedartelheid
aan de punt licht omgebogen,oogen geeltot en vruchtbaarheid was zi
j aan Aphrodite
bruin, en m et een smallen Lleeken rand,P00- (Venus) gewi
jd, en in Syrië richtte men coten kort en voorzi
en van Z.g.kousjes;geve- lumbariën voor haar op;Jeruzalem voerde
dertelos,meesteenkleurigwitofblauw,ookwel den bi
jnaam van stad derduive,evenals Bageschimmeld;de Itollavtdsche,
sc/l:/
wtfîfïéoflats- bylon,waar de uit een duiveneigeboren Seduif,kop gewelfd en voorzien van een eigen- tniramis heerschte;duif,phenix enpalmbool
n
aardige kap, die bovenhals en achterhoofd stelden in hethieroglyphenschriftden ti
jd en
omsluit, vleugels witglanzig en rtlstende op de voorttel
ling voor;in de christeli
jke symden staart,gevederte geheelwit,behalvekop, Loliek w erd de duifhet >ttribuut van Maria,
deelen van den hals en bovenborst,die ge- ook van den Heiligen Geest,later eveneens
kleurd zi
jn;zi
jn de gekleurdeparti
jen roodof van het apostelschap;in de graven dermargeel dan is de snavellicht van kleur,anders telaren werden duiven gelegd,als teekender
doorgaans donker;pooten alofnietbevederc
l; opstanding. ln Rusland worden de duiven

de leeulverikduif,bastaard van de ongekuifde ontzien als de zielen van afgestorventi
jdeli
jk

goudvinkduif en eenblauwepostduif,ontleent tot woonplaats strekkende. Ei
ndelijk is de
haar naam aan de teekening der vleugel- dui
fook hetzinnebeeld der echtelijke trouw
schilden;de monniksduif,priester ofdominé, en eendracht.
komt zwart, rood,geel en blauw voor,met
làu11- Columbo, sterrenbeeld aan het zuid.
en zonder vleugelbanden,hals, borst, boven- halfrond,tusschen 750 en 990rechte opklim-

rug, vleugelschilden en kuif (als deze aan- ming en 27-430zuidgli
jkedeclinatie,z.w.van

wezig is)gekleurd,ltop lang en gewell'
d en Sirius, bevat volgens Gould 112 sterren van

voorzien van een breede schelpkuif,snavel de tweede tot de zevendegrootte,waaronder
wit ot vleeschkleurig,pootendichtbevederd; een van de tweede grootte,7 dubbel- en 2
de moorkop,geheel wit,alleen de kop is tot veranderli
jke sterren.
aan de kuit zwart, en ook de staart heeft
D uik-apparatell? toestellen enz. die voor
een anderekleur,oogenroodbruinen omgeven langer ofkorter ti
gd verbli
jfonderwatermodoor een smallen gri
jzen huidrand,pooten gellgk m aken. Daar de geoefendste duikers
kort, onbevederd, van kousen voorzien ; de zonder hulpmiddelen niet langer dan twee
paapduif, eenkleurig zwart,rood,geel,vaal Ininuten onder water kunnen vertoeven zonof blauw, bovenkaak van den snavel wit, dergevaar te loopen te stikken, heeftm en
onderkaak donkerder,hals kort,aan de keel naar middelen gezocht om den duiker onder
dun, rag gewelfd, oogen als vorige soort, w ater van lucht te voorzien.Hermetisch gevleugels middelmatig '
lang en elkander.op sloten helmen,welke het geheele hoofd van
den benedenwaarts gerichten, langen staart den duiker bedekken,werden onvoldoendeberakende,pooten kort en bevederd,dekousen vonden , omdat de in deze vervatte lucht
komen in kleur met het gevederte overeen ; binnen weinige oogenblikken baar zuurstof-

de jjsdttif, zuiver i
jsblapw, met of zonder gehalte in die mate verlorenheeft,datzi
jniet
vleugelbanden, snavel zwart, lang. Verder meer voor de ademhaling geschikt is;ruime
heeft m en tromm elslagers, raadsheeren , klokken (duikerklokken),welkemeteentouw
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of kabel in het water neergelaten worden, werd het eerst bescllreven door den W îirz-

bergen meer lucht en maken een eenigszins
daar echter de aanwezige lucht ook in de
duikerklokken te snel verbruikt is om
deze toestellen aan het beoogde doel te
doen beantwoorden, heeft men apparaten
uitgedacht, waarbij een geregelde toevoer
van lucht plaats heeft, zoodat het verbli
jf
onder water van langeren duur kan zàin;
men voert daarbij den duiker doormiddel
van buizen op regelmatigewi
jzedampkringsluchttoe;een pompwerktuig perstdan door
de buisgeleiding onophoudell
gk versche lucht
in de klok, zoodat alle wateruitgedreven
wordt en aan den benedenrand groote luchtllellen ontwijken; op dit beginselberusten
o.a.de groote apparaten,inwelkemeerdere
arbeiderstegelijk inhetwaterkunnenworden
gelaten, om daar een of anderen arbeid te
verrichten(fundeeringenvanbruggenteleggen
enz).Van uitgebreidernutzàjndieapparaten,
welke den duiker nietaaneenbepaaldeplaats
llinden, maar een meer vri
je beweging ver-

burgerwiskundige Kaspar Scllott (1608-66)
beschreefin zijn Arszlp?tïetzi/tvp/ctgravitatis
etlevitatis (1669)de duikersklok waarmee in
1588 (door Pieter Pikmaps) en in 1665 en
1687 de schatten van de Onoverwinneli
jkc
vloot werden opgehaald; Smeaten maakte
voor den gestadigen luchttoevoer lleteerst
gebruik van een drukpomp.De duiker-apparaten hebbengrootebeteekenisgekregenvoor
de koraal-,barnsteen ,paarlen-en sponsenvisscheri
j,waterwerken,reparatieaanschepcn,
hct leggen van torpedos enz.
Illiklrelldell (Nyr0ea). Vogelgeslacht v/d
onderfamilie der Eenden, Antttinae mct een
tweetal gewoonli
jk aan de kusten levende
soorten,Nyroca Jér?'
?îJ,(An'
asJprï/
ll;F'
?
,
f/k?f/ff
ferinaj,de tafeleend ofroodkop,ook bareend
geheeten, llier te lande in Sept. en Oct. en
van Maarttot Meiop den doortrek,dikwijls
in groote vluchten op merenen plassen aangetroffen,terwijlin N.-Brabantdikwijlsparen
broedende gevonden zijn: en Nyroca 'îprtl
céf
oorloven; hiertoe behoort llet scaphander- (Anas p:dxcpp//ltf&/p,
:z
.Fttligula ylpo'pctfl,dewitlanger oponthoud .onder water mogeli
jk; in zi
jn Teeltnica clfrïpyl (1664), en Sinclair

apparaat; dit bestaat uit cen waterdichtpak,
looden schoenen en een helm,welke laatste
van oogglazen is voorzien en m et e:n perspomp in gemeenschap staat,die het geheele
apparaat met lucht vult:dit apparaat echter
oefent een zeer nadeelige werking uit op de

.

oogeend, Lruine duikereend o1. rouwdrager,
die evenzoo Nederland op den doortrek l)ezoekt n.l. van Sept. tot Nov. en in Apl.il
en M ei.
p llikelaar,plant,zie Typlla.
lluiken, omlaag gaan, onder water gaan,

longen, daar hetonmiddellijk blootstaat aan buigen, zwicllten, onder doen,iemand doen
alle veranderingen van den luchtdruk(opeen vallen, achterover gooien; in hetkaartspel:
diepte van 40 lneter5atmospheeren);daarom een lagere kaart dan de gevraagde bi
jspelen
wordt algem een de voorkeurgegeven aanhet om niet aan slag te komen ;duilcelen :tuimeapparaat van Rollquairol-Denairouzc,datden len,vallen,in hetwaterduiken;duiker:iemand

duikergestaqig van lucllt,die onder denge- die in hetwater duikt; Ook iemand die zi
jn

wonen druk in de longen komt, voorziet; tegenstander doet vallen, achterover gooit;

het luchttoestel bestaat bi
j ditsysteem uit verder:verlaat,houten of'gemetsalde watertwee kamers, die door een van eene klep leiding:dttikertje:zieCartesiaanschduikertje;
voorziene opening metelkanderin gemeen- oolt:spi
jkermetkleinen,meestgeheelplatten
schap staan ;in de eene kalner wordtvoort- kop; Duikel-,plantengeslacht, zie Sparganium.

durend lucht geperst,die eerst alszi
jtoteen

llllikeratlltigell qurinatoresj. âlgemeene

haalt; beide kamers staan in gemeenschap
met een kegelventiel,dat doorden clruk der
gecomprim eerde lucllt in de eerste ltam er
gesloten en door llalen aan llet mondstuk of
door vergrooting van den druk van lletwater
geopend wordt; aan de naar den mond

Dllilll, 1) zie Hand) 2) duim? zooveela1s
centimeter, oudtijds een onderdeelvan den
voet:duinlstok:maatstok verdeeld in duimen?
van i
jzer, been ofhout,en die opgevouwen
in den zak gedragen kan w orden.
Dlliln ofDuym.(Frederik)Nederl.dichter

zekeren graad is saamgedrukt,de klep open- naam van een groep zwemvogels,waartoe o.a.
dringt en in de andere kamertreedt?waaruit '
le Pinguins,deAlken endeDuikersbchooren.
de duiker door een buis metmondstuk ademIltlikel-s,zie Colymbidae.

voerende buis is een ventiel voor het uit- der 18de eeuw, geb. te '
A msterdam, overl.
ademen aangebracht; met dit apparaat kan omstreeks 1752, schreef gedichten en treurde duiker op matige diepte 4 tot 5 llren spelen :De gpzlkcrfp/tf:deugt&ïsokcs T/àprs,1728,

achtereen onder water bll
Jven, zicllgeheel Meklali
gve p/-de Icz,cc/lf:r ran zichzelf,1738,

vri
j bewegen en zelfs inspannenden arbeid Detfppt//ran Achilles,1745,Alezandel-:p.Arverrichten.Het arbeiden op 30 meter diepte telèlise, 1751, die thans in vergetelheid zàin
vordert groote geoefendheid en meer dan geraakt.
gewone lichaam skracht, en kan hoogstens
DIIiIl. Gehucht in de gemeente Ambt-vol-

2 uren worden volgehouden; de grootste lenhove,Overijsel.
diepte, waarin voor den ëuiker arbeid
Duill, zandieuvelaan de kust der zee,en
mogelàjk is, is 60 meter. Om de longen uithetzeezand opgewoeld;zie Duinen.
niet te sterk aan te doen, mag de duiker
Duindoorn,een der namen van den wegeslechts2 meter perminuut dalen ofrijzen. doorn,Ralttmusccf/dto-fïctf;ook naam van de
Reeds door Aristoteles w erden duik-appa- plantsoortH yppophaè'rhamnoides.
raten beschreven;reeds de oudenkenden een
Duillell, zandheuvelen aan de kustderzee?
soort duikerklok,en Aristoteles spreekt van uit het zeezand opgewoeld en opgewaaid;zi
J
een duikerskap, die de latere helmen reeds ontstaan doordat de wind het door het zee-

zeer nabi
j komt; de eigenli
jke,dûikerklok water achtergelaten en opgedroogde zand

Dningen.
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buinkerten.

opjaagtenrondom een hindernis,eenboom- hoofdwalmetbuitenwerken en defortenNestomp enz. als om een kern oplloopt tot de vers,Risban de l'Est en Louis;de omgeving
llindernis geheel is bedekt;vervolgenskan kan tot het8km.verwijderde Bergues11/a
de aldus ontstane heuvel in hoogte en omvang toenemen ofw elweer verwaaien. Op
vele plaatsen aan de zeestranden zetdeduinvorming zich gestadig landwaarts voort,op

meter onder water gezet worden; D.is zetel van een rechtbank van aanleg,van een
kam cr van koophandel en een kamer van
landbouw, van vele consulaten enz.; er is

alldere plaatsen ismen erin geslaagd door een hydrograpllische school,cengemeenteli
jk
aanplanten van verscllillende gewassen het college, allerlei inriclltingen van kunst- en

landwaartsschri
jden der duinen te stuitenen middelbaar en lager onderwi
js,een openbpre
zelfs er nutvan te trekken. A1snatuurli
jke bibliotheek,een verzalneling van schilderi
jen

schutsmuren tegen het lant
lwaarts dringen en naturaliën, een bellrs, ziekenhuizen,een
van de zee, en als beschutting voor de on- militair hospitaal, de departementale gevan-

dermi
jning en wegknabbeling van de kust genis, een filiaal v/d Fransche Bank (omzet
door den golfslag,zi
jn voorvlakke kuststre- 60-70 millioen francs perjaar),enz.;op het

ken de duinen bestaansvoorwaarden,die a1s plein Jean Bart een bronzen standbeeld van
zoodanig moeten worden bescherm d.De dui- dien zeeman,in 1845 onthuld.Bouwwerken:

nen vormenzichbehalveaanvlakkezeekusten
ook in zandwoestijnen,alsb.v.in de Sahara.
Hun hoogtewisseltof van eenige meters tot
180 meters (in de Sahara, Lij kaap Bo.
jador) Bi
j een volkomen ontwikkeldeduinvormingkomen typisch drieevenwi
jdigachter
elkaar gelegen reeksenvoor;dereeksdieket
dichtstaanzeeligtheetenvoorduinen,dedaaropvolgende reeks, gewoonli
jk de hoogste,en
ten koste van de voorduinen ontstaan,dragen
den naam van middenduinen,terwi
jldedaar-

raadhuis(1644gebouwd),Saint-Eloikerk(1560
in den geestv/hPantheonteRomeverbouwd)
met90meterhoogenklokketoren,kapelNotreDame desDunes (een zeemanskerk,1405 gebouwd, 1815 vernieuwd),sluizen,grootehavellwerken. De reede,hoewelruim en diep,
iswegens een voorgelegen zikndbankmoeili
jk
toegankeli
jk;de haven ecllter,welke uiteen
voorhaven en zes bassins bestaat en van
meerdere vuurtorens ij voorzien,is goed en
kan schepen tot800 ton laadruimtebevatten;

zich grootere of kleine, dikwijls begroeide
dalen uit,duinpannengeheeten.Zeldenslechts
bli
jven deduinen lang indenzelfdentoestand;
de voorduinen,bijvloedgetijgesta,
digdoorden
golfslag ondermi
jnd, storten gedurig in,en
de wind brengtoverigens onophoudeli
jkveranderingen in het voorkomen der duinen teweeg;bi
jstorm loopen in ofnabi
jdeduinen
gelegen dorpen groot gevaar bedolven te
worden; in Nederland z'
ljn Op Ameland en
op W alcheren op deze wi
jze dorpendoorhet
opgejaagde zand bedekt. De gewassen die
voor het bevestigen der duinen hetgeschikst
zijn gebleken,zijn grassen(geslachtenArundo
en Elymusjen struiken(Saliœtstz
w/lzlpïtp.
s,Ht
i
popltaè.rhamnoides.j De aanbouw van Pinus
pinaster inzuidelijkEuropaenvooralinFrankrijk uitnemend geslaagd,iselders(Nederland,
Iiuitschland)geheele often deele mislukt.
Illli'
llgell.Vlek in de kreitz Alfeld vanhet
pruis. regeeringsdistrict Ulderheim, 10 km.
n.w.van Alfeld,1100 inw.
Duinkerken,fransch Dunkerque.1)Arrondissement v/h fransche departement Nord,
7292/akm2.groot,isverdeeldinde7kantons Bergues, Bourbourg, D.
-Est (10 gem.,
69,030 inv.)?D.-ouest (7 gem.,36,4801
'nw.),
Gravelines,Hondschoote en W ormhoudt,tezamen met 65 gemeenten en-143.750 inw.
2)Hoofdpl.van het arrond.D.,in.hetfransche

bestaat van industrie, ilandel, visscheri
j en
verkeer; er zi
jn scheepswerven, een groot
entrepôt,zeebadinrichtingen;hetrustelkjaar
eenige schepen uit naar Newlbundland en
llsland voor de stokvisch-,haring-en walvischvangst;het staatin regelmatigestoomverbinding met Havre, Rotterdam, Londen,
Southampton, Liverpool, Hamburg,Lûbeck,
Kopenhagen,Hullen (overTörning enFlensburg)met Petersburg;nevens fabrieken van
vischnetten, zeildoek, levertraan,.artikelen
voor zeil- en roeivaart, stijfsel, zeep,leer,
tulle en aardewerk bestaan olie-,suiker- en
zoutraffneriën,branderi
jen,spinnerijen,gieteriien,rookerijen,zouteri
jen en drogeri
jenvan
vlsch enz.; Lehalve de producten van eigen
industrie, voert de stad ruwe suiker,boter,
wollen stofen,jute,brandewi
jn,timmerhout,
vlas, oliën, steenkool uit,terwi
jlzi
j wolen
katoen, mpïs, gerst, salpeter, zout, wi
jn,
suiker en malasse, hout (uit Scandinavië),
lood (uit Spanje),zwavel(uitSicilië),gaano
en kunstmestimporteert.
D.danktzijn naam (Dune Kerke,kerk der
duinen)enzi
jnoorsprongaaneenkerk,door
Sint-Eloihier in een doorvisschersbewoond
gehucht in de duinengebouwd; achtereenvolgensonderdeheerschappi
jvanVlaanderen,
Bourgondië, Oostenriik en Spanje staande,
werd de plaatsin 1488 door de Engelschbn

departement Nord,zee- en handelshavbn,aan

verbrand,kreeg daaropin1400 vestingwerken,

achter gelegen reeksa1sbinnenduinen worden
aaugeduid;achter de duinenzonebreiden zich
meestal zoetwater-m oerassen,poelen en veengronden uit. Tusschen de duinen strekken

de kaden hebben een lengte van ruim 8 km.:
in de laatste helft der 19de eeuw werden
groote sommen aan de verbetering derhaven
en dan aanleg van dokken enz.besteed. D.

de mondig der kanalen van Bergues,Bour- en werd nu allengs eenbelangri
jkpunt,tegebourg, Furnes, Mardyck en Moëres in de liikerti
jd echter cen gevreesd zeerooversnest
Noordzee (nauw van Calais),45 km.n.o.van (buinkerker kapers); in 1646 werd D.voor
Calais, 65 km van Lille;39.700 inw.D.is de eerste maal door de Franschen veroverd,

een der eerste handelen fabriekssteden van die hetechter in 1653aanSpanjeteruggaven;
Frankrijk,oorlogsplaatseersteklasse,oorlogs- in 1658 door de Franschen hernomen,werd
en handelshaven,wordt verdedigd door een

de stad ingevolge een verdrag aan deEngel-

Bulnplepet.
r'u
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scllen afgestaan enin1662doorLodewijkXIV

voor 4 millioen frans van Karel 11 teruggekocht, waarop alles in hetwerk werd gesteld
om de stad onneembaar en de haven tot de
Leste van Europa te maken; bi
j den vrede

bultselle bond.

-,-.

wx

den aanvang der 17de 0011W'kwam de stad
aallBrandenburg;in denDertigjarigenoorlog

werd zi
j afwisselend door Spanjaarden en

Nederlanders bezet., keurvorst Friedrich
W ilhelm van Brandenburg stichtte hier in
van Utrecht (1713) echter stelde Engeland 1655 een gereformeerde universiteit,welkein
tothoofdvoorwaarde,datFrankri
jk op eigen 1802 werd opgeheven.
kosten de vestingwerken, het meesterwerk
D llist,zie Alopecl
zrus.
van den vestingbouwkundige Vauban, zou
Duisternis, het duister zi
jn, donkerheid,
vernielen; bi
j den vrede van Parijs bedong het ontbreken van licht.
1)llit. oude kopermuntter waarde van 1/8
Frankri
jk echter weer vri
jheid om D.toteen
oorlogshaven tem alten;sindsen vooralonder stuiver, nog heden gebezigd voor het21/2de derde republiek werden weer Ontzagli
#
jke centstuk:vierduitstuk.
Soml1
Aen aan de versterking dezer plaats beIluitblad,zie Hydrocharis.
steed.ln Aug.1793 werd de stad vrtlchteloos
Duitsell, betrekking hebbende op,afkom door een nederl.-engelsch leger onder den stig van, behoorende t0t Duitschland; het
hertog van York belegerd. D.is geboorte- duitsch :de duitsche taal.
plaats van den schilder J B.Descamps,der
Duitsell-deenselle oorloq Van 1848--50
admiralen Jacobsen en Jean Bart,enz.
en 1864,zie Sleeswi
jk-Holsteln.
Iluinpieper,zie Anthus.
Daitsehe bond (Deutscher Bund). Naam
Duillreep, plant, een der namen van het Van e0n duitschen statenbond, die in Juni
kweekgras, Tz'?
'
fïc?/?:? repel
ks.
1815 t0t stand kwam en in 1866, tengevolge
Iluillstreek.Naam van het duingebiedtus- vanden pruisisch-duitschen oorlog,werd opgeschen Helder en den Hoek van Holland, be- he#en;doelvandenbondwashetverkl
-ijgenvan
hcorde tot de vroegst bewoonde oorden van in- en uitwendigezekerheidvoorDuitschland,

Hqlland; de hoogste gedeelten liggen nabij
Overveen,W i
jk-aan-zee,Bergen en Schoorl;
de hoogste duinen zi
jn 60 meterhoog;tusschen laetten en Kamp ontbreken duinen en
zijn di
jken aangelegd; tusschen Oallantsoog
en Huisduinen zi
jn kunstmatig duinen ver-

en hetonderling handhaven derafzonderli
jke

duitsche staten; het gellied v/d D.lag tusschen 50 44.- 190 51'O.L.v.Qr.entusschen
45O 5'- 540 52' N.B.,en grensde ten n.aan

de Noordzee, Denemarken (Sleeswi
jk)en de
Oostzee,ten o.aan deniet-duitscheprovinciën
van Pruisqn (Pruisen en Polen)en aan Rus-

kregen.
buinw aterleiding, waterleiding die haar sisûh Polen en de kroonlanden Galicië,Honw ateruitde dui
nen on
va
zie
Wea
te
idi
ng.
Buur
t ti
n ngt
de,ge
me
nt
erle
Cas
t
ri- gariJ-e en Kroatië,ten z. aan de Adriatische

Duinzjde.

zee, lstrië,Venetië,Lombardi
je en Zwitser-

cum,N.-Holl.
land, ten w. aan Frankri
jk,België en de
Iluisbul'g.Stad en stadskreits in hetpruis. Nederlanden. Bi
j zijn ophefûng in Juni1866
regeeringsdistrict Dûsseldorf, tusschen Ri
jn bestond de D.uit de navolgende staten:
en Ruhr, aan llet Rijn-ltuhrkanaal, telde
V m
1900 :92.729 inw., heeft 5 evang. kerken,
Boxossvwvsx.
u..<-. < Getalinw.
waaronder de statige Salvatorkirche uit de
&r
o, !
4
15de eeuw) 5 r.-kath.kerken,een monument
197573 IQ83v)003
van de hier in 1594 overledenkartograafMer- Kelzerllgk Oosteltrllk
ulsen
cator?een KeizerW ilhelm-monument(onthuld Kolllllkrljk Pr
Beleren .

1866$8

76258
38425
Wurttemllerg
19504
Saksen .
14 993
suiker,sttlsel,likeuren,oliën,asphalt,lakkenen Grootltertogdom Baden .
15269
ve
rnissen, vert
lertextielindustrie,bierbrouweM ecklenl)-scllwcl-ln 13304
**
l
l
e
s
s
e
n
7955
rl
gen enz.;belangri
jken handelenscheepvaart
Oldenburg
(;420
op den Ri
jn en hetRijnkanaal(haven D.Luxemllurg l11 ller- 4792
llochfeld);eris een gymnasium ;verderzi
jn
togd Llmburg
Saksen--Welnlal-3593
er allerleiinstellingen van middelbaar-,kunstElsenaclt .
en lager onderwijs.D.Y stondreedstentijde
Mecklenb-strelitz , î!020
,,
derRomeinen en heettetoen Castrum Deutonis; lteurvorstelldom Hessell
9581
Nassau
4700
ten tijde derFrankenkoningendroegdeplaats llel'togdoltlBr
un
s
wl
j
k
3
672
den naam van Dispargum ofDuispargum ;zi
j
Saksen-Alelnlngenwerd veroverd door Clovis en was toen
lllldburgllausen
î)4C8
Altllalt . . .
î!347
eenigen ti
jd residentie van genoemden vorst;
Saltsen-coburg-Gotlla
195G
onder Karel den Groote kreeg zijbevesti77 Saksen-Altenburg
. l321

1898))metaalindustrie,fabriekenvanchemische
Preparaten)
zeep,mineraalwater)tabak,mout,
-.

gingen;in de 12t
1eeeuw kreeg D.derechten

eener rijksstad, hoewel de latere hertogen
vanLimburgvoogdijschapoverD.verwierven;
in 1255 trad D.in den stedenbond van den
Ri
jn, later in het Hpnzeverbond ; in 1290
werd de stad door koning Rudolf l aan
Diederik van Kleef verpand en werd niet

wederingelost;in 1568 nam zijdereformatie
aan; in de volgende ti
jden hadden te D.
meermalen rtksdagen, kerkeli
jke vergaderingen en congressen van vorsten plaats; in

Hannover

Vorstendom lulppe(-betmold)
Mfaldjck .
Scltwarzl)-lludolstadt

Sclkwarzburg-sondersltausen . .
Reusz Jongere llnle
Schwarzburg-lappe
Reusz oudere llnle

)) Lleclttensteln

Vlljestad l-lamburg
Lubeck
Bremen .
l'rankfurt

14700030
4800000
1750000
iz343000
1400000
552000
853000
30l000
l900000

427000
280000
99000

745000

4C8000
203000
178000
193000
l64000
142000

1222
l12l
940

lll300
59100
73000

862
826
340
316

66000
86500
31000
44000

4l0

230000

157

S98
256
101

7200

50000
104600
91000

j620540 t 45341700

Bultsehe bond.
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Duitselle orde.

DeBond wasvolgensde20 artikelen d.bonds- 3 Val
'
l oostenri
jk)3 Van Pruisen, ttén van
acte geen unie, maar slechts een federatie, Beieren , êen van W ûrttemberg, Baden en
rmstadt, één van Saksen )laKe
urneen statenbond, waarvan alle leden gelijke Hessen-Da
n va
rechten hadden en zich zoowel verbonàen Hessen, Luxemburg en Nassau, en é
Oln de af
zonderli
jke staten als den ge- de om rige Staten. Het geheele leger telde
heelen statenbond te beschermen ; had de bi
jna700,
000 man,terwi
jlMainz)Luxemburg,
bond eenmaaltoteen oorlogbesloten en dezen Landau,Rastadt en Ulm bondsvestingen waverklaard, zoo mocht geen der leden meer ren. 12 Juli 1848 moest de Bondsdag plaats
afzonderli
gk met den vi
jandinonderhandeling maken voor een Voorloopig Centraalbestuur,
treden,noch wapenstilstand sluiten; de bonds- doch hi
jwerd in 1850 en 18$1hersteld.Tendag,bestaandeuitdegevolm achtigdegezanten gevolge der gebeurtenissen van 1866 besloot

der aangesloten Staten, had zi
jn zetel te
Frankfurta/M.;Oostenri
jkvoerdebijdebondsvergaderingen het presidiufn ; de bondsdag
hield zi
jn vergaderingen in een tweeledig
karakter:1) a1salgemeenerergqdel.isbg ofplenum ; a1s zoodanig konden in het geheel70
stemmen wordenultgebracht,(nl.doorOostenrijk en de 5 koninkri
jken (Pruisen,Saksen,
Hannover,W ïirttemberg en Beieren) elk 4,

de Bond zi
jne zetel naarAugsburg te verleggen en hield hierzijn laatste zitting.
Literatuur: Y 'otokolle del- .
lz
ldzà#d.
sflo-t
qt/zz?
z?îlult
g(19dln.?Frankf..1816-28);àleyer,Clé
slp'
l
.
ts
,
/8*/.
: ConthederatiottisG6rozlfoîïctï:ofStaatsqkteèt
./
./
f'
Jz-Gesckicltte ?
g3'
l# öfevttlicltes Reclttde8 D.B.
(1822-24; 3e, tOt 1866 voortgezette druk
vanZöpfl,1847-69);Klûber,Quellensammlung
z?
z
rdentJ///zlf/ïc/zpzlltecltte des D.B.(3edruk,

tezam en 24,doorBaden,Keur-llessen,HessenDarmstadt) llolstein 0n Luxemburg elk 3,
tezam en 15, door Brunswi
jk, M ecklenburgSchwerin 0n Nassau elk 2, tezam en 6,en
door2d
5e,overiye Staten ofsteden,ten getale

Erlangen 1830 , m et vervolg 1833); idem ,

Hessen-Darmstadt metHessen-llomburg,Holstein en Luxemburg ieder één,tezamen 11,

(Lpz.1880).

fi//kzàf/ïc//:.
: Rech,t des D.B.'
?,
fs: desBundesyftwfé/z(Frankf.1818;4e druk van Morstadt,
1840); Kaltenborn, Geschicltte der deutschen
lzfzl#:dk
lprA#/fzJ.
%: '
ttnd Einlteitsbeutk.
ebungen '
dlpgl

.

elk êene stem ;2) alsBondsregeering, 1805 bis1856 (Berl.1857);llse,Gesckicltteder
waarin Oostenri
jk,Pruisen,Beieren,Saksen, (fpzrf,
sc/lezlBundesversammlung(Marb.1860- 62);
,
Hannover,W urtemberg,Baden,Keur-Hessen, K. Fischer, Die Atxfïpzl 'ttnd der .l?'lfzl#pdfJg
van

lluitsclle lllytllologie, de eerqdienst der

en de overige staten 6 gezamenli
jke curiaat- vroegere heidensche bewonersvan hettegenstemlnell uitbrachten,nl.deSaksischehertog- woordige Duitschland.
Iltlitselle orde , ridders der duitsche
dommen éen, Brunswijk en Nassau één,de Orde
van het hospitaal St.M aria der duitbeide M ecklenburgen éen , Oldenburg m et

Anhalt en Schwarzburg éen, de Vorsten- schers te Jeruzalem,oOk M arianen geheeten.
dommen Hohenzollern,Reusz,Liechtenstein, Qeesteli
jke ridderorde, in 1128 te Acca ter
Lippe en W aldeck êen,en de 4 vri
je steden verpleging van arm e duitsche bedevaartéen,allen tezamen 17.Tengevolge van wi
jzi- gangers naar het heilige land ontstaan, omgingen vangrondgebied wasin 1865 hetaantal streeks1190 doothertog Friedrich von Zwaben
stemmen in het Plen'
ttm tot 65 verminderd. vormeli
jk gesticht,en metMariatotpatrones.
Dit laatste vergaderde, wanneer de Bonds- Alleen duitschers van erkenden adelkonden
wetten of de organische bondsinrichting als lid toetreden; haar oorspronkelijk doel
verandering eischten, wanneer er gemeen- was het verplegen van zieken in het heilige

schappelijke belangen en maatregelen,vooral land. W eldra echter namen zi
j ook de geomtrent oorlog en vrede,m oesten besproken lolten der Johannesridders en derTempeliers
w orden, of wanneer een nieuw 1id in den over voor de bescherl
ning v/h christendorn
bond wenschte opgenomen te worden. De tegen turken en heidenen ;daarin1ag dekiem

jke en staatkundige beteekenis
ledenkwamenbi
jeen metlnandaatenerwerd van de kerkeli
niet nader beraadslaagd,louter had er stem- der orde in Azië en Europa,vooralin het
ming plaats, een wettig besluit werd er genom en met 00n0 meerderheid van 2/a der
stemmen.Bi
j de bondsregeering besliste volstrektelzleerderheidvanstemmen.Deverslagen
of protocollen werden tot 1824 openbaar ge-

maakt; daarna verschenen zij spaarzamer,
later bleven zi
jgeheelweg,om eindelijkweder
in beteren vorm in het licht te worden gegeven.De rechten en plichten v/d leden v/d
bond en van deonderdanenwaren om schreven
in de bondsacte,zooveelals degrondwetv/d
D.,aangevuld door de besluitenvan Karlsbad
van 20 Sept.1819,door de W eener slot-acte
van 15 Mei 1820,en de 6 artikelen van 28
Juni 1832,welke echter 2 April1848 werden
opgeheven. Het Bondsscheidsgerecht van 30

noordoosten van laatstgenoem d werelddeel.
Het ordegewaad was een witte mantel met

zwartkruis aan de zijde.Aan het hoofd der
geheele orde stond degrootmeester,diewerd

bi
jgestaan dooreengroot-ofgeneraal-kapittel
en een raad svan vi
jf grootwaardigheidbekleeders der orde, die allen een ministersfunctie bekleedden; de tweede in rang was
de zg. duitschmeester,voor het bestuur der
orde buiten Acca, later Luiten Pruisen en

Lijiand; grootere districten stonden onder
landmeesters enz.; de leden warep in verschillende klassen gesplitst;de geheel-leden

moesten van adelzi
jnenwarentegeli
jkridder
en priester. De orde kreeg op bet einde der
middeleeuwen groote beteekenis,vooralvoor

Oct. 1834 moestbi
j verwikkellngen tusschen de verbreiding v/h christendom ;zijverwierf
de regeering en de standen van een bonds- zich allerlei privilegiën en verkreeg grooten
staat uitspraak doen vöördatparti
jen de be- politieken invloed; na deerkenning doorpaus
m iddeling van den Bondsdag inriepen. Het lnnocenti
us 111, bi
j bul van 19 Febr.1199,
Bondsleger bestond uit 10 legerkorpsen,n1. verkreeg de ordeweldrabezittingen enm acht

D uitsehe orde.
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inveleChristeliikelanden,vooralinItalië,orie- quellen #ér preusz. Vorzeitbisz'
lfzzlUnterga3tge
kenland, Spanl
re, Frankri
jk en Daitschland, der Or#:ll,s/l:rr,
sc/ktzf/,uitgegeven door Hlrsch,
welk laatste land weldra haar zetel werd Töppen en Strehlke (5 dl
n.,Lpz.1861- 74);

(vandaar de naam);in vervolgvanti
jdbracltt Akten der Stdndetage #rd?/.sz:yl:unterderHerrsc/ldplOrdetts:doorTöppen (dl.
zi
j de volgende grootere gebieden in haar scltaftdes fl:lfft
r tf/
'
q
p/pzzlt
zfïc?
z
f,
gPrussicus,
bezit: 1) Pruisen,welks verovering en be- 1- 5,1878-86);Code.
keering tot het christendom in 122b
a aange- doorVoigt(6dln.
,Königsb.1836-61);Salles,
lorigine
vangen enin1283voltooidwerd,2)Pommeren, A 3l,nales de f'pr#?-: teutonique depuis dpo'
welk hertogdom m etdehoofdplaatsen Danzig, e/'f,
sgîf't
ïlkosJ'
pllr,
s(W eenen1887):DieL/k/
clfzltf:
Dirschau en Schwetz dooraankoop werd ver- des Detttsch-ordens.centralal-chivs:vonEd.Qas-

kregen,3)Lijlland,hetwelknadevereeniging
met de aldaar gevestigde Zwaardbroede*rs
(1237) na een langen en verwoeden kl'i
jg ln
haar bezit kwam. Onder haar 25sten Y1*00trqeester) lfoenraad vOn Jungingen (t3031407) telde de orde behalve llaar 12 balîjen
in Daitschland en hare bezittingen in hetromaansche Europa, alleen in het ordeland
Praisen 55 steden, 48 burchten en 18,360
dorpen.Deoorzaken v/hvervalde orde waren
ten eerste dat haar ci
genli
jk oorspronkelijk

ton,(Praag 1887).2)Diversewerken:Ewald,

D ie Eroberung Protszens durcltdie .D:?x/yc/les

(Halle 1872-86);Krumbholtz,Samaiten'
l/zlt
8
der D6îffdc/l: orden ôf,
:z'
ulètFrieden am #'
:&pt?ps
See(Königsb.1890);Lohmeyer,Geschiehte'
O8t- ttnd West
ps-euszen (Gotha 1883);Schiemann, Ruszland,Polen zfggtf Lirland b>
'
: in817.

ft
d//rh (Ber1.1886-90);von Treitschke,Das
delttsche tlr#6zl,
sDpk# Preuszen (in mHistor.und
polit. Aufsâtze'',d1.2;5dedruk,Lpz.1886);
Voigt, Gescltiekte f'révyzén.
s'
von 6&pl öltesten
doel, de stri
jd tegen de heidenen,ten sloïte Zeitett /?9 sum Untergange der Herrschafttfe:
bereikt scheen, en verder hare eindelooze Deutschelbordens (d1.1-9,Königsb.1827-39;
t

verwikkelingen met haar naburen,vooralmet idem) Gescltieltte des fl:zffyc/l8gl Ritterordens in

Polen,hetwelk in 1466 de orde totzi
jnvasal seinen 12 Balleien in Deutschland (Ber1.1857m aakte; sinds ging de orde snel achteruit, 59);artikelzDeutscherOrden''(inhet,,lfathotot aan de secularisatie van het ordeland l
ischesUniversal-lexikon''(Nordhausen,1901).
D lliteehland,Duitsche ri
lk,dtsch:DeutschPruisen door den grootmeester Albrecht van
Brandenburg (1525)en v/h ordeland Li
jiand land, Deutsche; Reich, fr. Allemagne, eng.
doorden laatsten ordemeesteraldaar;Gottllard Germany.ln oppervlakte de vierde,in inwoIfettler (t561);beideleiderswerdenluthersch nerstal de tweede staat van Europa,gelegen
en huwden.TerwijlPruisen inbezitbleefvan in het hart van dit werelddeel tusschen de
den ex-grootmeesterAlbrecht,werd Li
jiand slawische landen v/hoosten en deromaansche
door Polen (Letland),Holstein (eiland Oesel v/h zuiden en westen.
enz.
),Zweden (prov.Harrië en een deelvan
Ligging,gr:nz:zl,grootte Hetduitsclle rijk,
W irland),Rusland (Narva,hetstiftDorpat, gelijk het thans sinds 1871 bestaat,omvat
het overig deel van W irland,enz.)en den alle land v/d vroegeren Duitschen bend (beafgevallen grootmeesterKettler (Koerlandev halve Oostenri
jk, Luxemburg en LiechtenSemgallelz,onder Poolsche leenheerschappi
j) stein),benevensOost-en W est-pruisen,Posen,
onderling verdeeld.ln 1637 scheidde de ba- Sleeswi
jk en Elzaj-luotharingen.HetnoordeJhetdorpNimmersatt,onder
li
je van Utrecht (zie Balije) zich af.In 1809 ltikste puntligtbi
B .,aan de Oostzee en de russische
dekreteerde Napoléon van Regensburg uit,de 55O 54'N.
ophef:ng der orde;hare bezittingen w erden grens; de noordgrens is, behalve voor een
toegekend aan de vorsten in wiergebied zij klein gedeelte op het schiereilarld Jutland,
lagen.Alleen in Oostenriik werd deordeop- w aar D. aan Denemarken grenst,zeegrens:

nieuw ingesteld, door fnrans 1,in 1834,en zi
j loopt eersttotDanzigzuidwestwaarts,om
kreeg hier 28 Juni 1840 nieuwe statuten; over de friesche eilanden en de m ondingvan
sinds staan oostenrijksche aartshertogen aan Elbe en Ems aandenederl.grensteeindigen;
verigens heeft D. uitsluitend landgrenzen;
hethoofd der orde;zij onderhoudttweehos- o
pitalen (te Troppau en te Frelldenthal);zij het grenst ten w.aan deNederlanden en heeft
jhetdorplsenbrucllonder5052'O.L.zijn
bestaat thans uit de balijen Oostenrtjk en llierbi
Tirol; het ordeteeken is voor alle klassen westeltkste punt,verder aan België,Luxemeen zwartgeëmailleerd gouden kruis met zil- burg en Frankri
jk.De zuidgrens,die hetvan
veren rand, dat aan een bl'eed,zwartzi
jden Zwitserland, Vorarlberg, Tirol en het Salzlint aan den hals gedragen wordt.
burgsche gebied scheidt, valt aanvankeli
jk
De geschiedenis der orde wordtdoorhisto- met den Ri
jn samen, doorsni
jdt daarop de
jdeAlpenbetreedt
ricider oude schoolmeestalinzesti
jdvakken Bodensee,volgtwanneerzi
gesplitst,naar de residentie v/d hoofdleiders nu eens de dalen dan weer de kam van dit
der orde: 1)te Acca,1t91- 1291,2)te Ve- gebergte, en bereikt llaar zuidelijkste punt
netië,1291- 1309,3)teMarienburginPruisen, in de Allgnuer Alpen, aan den oorsprong der
1309-1457;4)teKoningsbergen,1457- 1525; rivier Stillach, onder 47O 16'N.B ;de oostjk-Bohemen en
5)teMergentheil
n,1525- 1806;6)teW eenen, grens, welke D.van Oostenri
sinds 1806.
Rusland scheidt, heeft llaar mecst oostelijk
Literatuur:1) bronnen: Lir-, E8tA- %tktll lu
n
ht
ille
onid
ne
grke
2n
2Ob5i
j
3'S0c.
h
Li,
rwvl
:nd
0t
r..,bDe
àihe
rp
at
fsd
tao
nd
X'
ldz-lt
ïAl#ïdch: Urkundedbuclt (begonnen door c
Bunge,voortgezet door Hildebrand,dl.1- 8, tusschen het uiterste westelijk en hetdito
jk puntbedraagt1210km.,dietusschen
Riga 1853- 84): Perlbach, Die Statuten t
fp.
9 oosteli
Deutschen Orden8 (Halle 1890);Sattler,Han- hetzuidelàjkste en hetnoordelijkste puntbeaagt 1240 km.; de geheele grens van D.is
ts:/.
sréc/lzlvéwdsdesDeutschen Ordens(Lpz.1887); dr
Scrlàtores r6rl
fAll Prussicarum.Die Gedc/lïc/lfd- 7675 km .lang,waarvan 5205km .landgrenzen

D llitscllland.
-..

-.

-...

-- 2267 --

--7èè

-

Dllitsehland.
...

zijn, terwi
jl 2470 km.op de kusten komen; o. en w. van Zuid-Duitschland en tusscllen

zoodat deland-en watergrenzen als2 :1staan. llet n.en z.van W est-Europa geworden ;de

Het ri
jk beslaat volgens de jongste berebodden, enz., een oppervlakte van 5406577/5
km.2 W at (le oppervlakte derafzonderli
jke
bondsstaten betrelt,zie beneden tabel.
Bodemgesteldkeid. Het gelleele gebied v/h
duitsclle rijk bestaat volgens de op geolo-

haar omringende randgebergten vertoonen
in lloogte en afval;allen hebben zijdenRi
jn
aan hun stijlen metwouden bedekten kant,
zi
j verloopen aan de tegengesteldezi
jdeallen
geleidelijk in 4e vlakte, en de Feldberg in
het Schwarzwald,1491 m.,beantwoordtaan

scheKalk-ztlpen,2)hetx
&lpen-voorland,3)llet
zuidwest-duitsclle Lekken,4) hetmiddenduitsche bergland,5)de bolleelnsclle omwalling
en 6)lletnoordduitscllolaaglanll.1)De(luitsclte
Kalk-Al
pen strekken zich uitvandenRi
jntot
aan de Salzach en vormen,doorde lengte-

aan den Kalmit, 68t m., in den Hardt,de
Geiersberg in de Spessartgroep,585 m.,aan
den DonnersLerg in het Pfalzer bergland,
687 1
'
n.; de Rijnvlaktezelfwordtslechtsop
een puntdoor een noemenswaardige bodemverhef:ng onderbroken,nl.bi
jFreiLurg,door

keningen (1901),behalvededeelenzee,haFen, onderling eenmerkwaal-digeovereenstelnming

gische onderzoekingen berustende opgaven de Sulzer Belchen) 1.
423 m , der Vogesen,
van Penck uit zes llooftlgroepen: 1)de duit- de Katzenbuckel in het Odenwald, 627 m.,

dalen van de 111,de Inn en de Salzach van den 557 m .hoogen vulkanischen lfaiserstuhl;
de CentraalrAlpen gescheiden,een opziclïzelf- de symlnetrie, die de beide randen dezer
staand geheel; door de dwarsdalen van de vlakte kenmerkt, zet zich ook verder naar

Lech en dc1nn worden zi
jwecrinlneerdere o. en w.voort, in de Juragroep. Door de
groepen gescheiden;zi
j bel'
eikenhunhoogste gaping in den Kraicllgau staat de Bovenpuntin de Zugspits,den làoogsten duitschen Rijnsche laagvlakte in verbinding met het
berg,2968 m.hoog.2)HetAl
pelt-roorlavtd:de Frankisch-zwabisch terrasland,datoostwaarts

zwabisch-beiel'
sche hoogvlakte,breidtzich uit tot aan den duitschen Jura,noordwaarts tot
tusschen de Bodensee, den Zwabischen Jura, aan dewaterscheiding tusschen Main enW erra,

den Donau en de Alpen; het heeft de zedaante van een vijfhoek, meteen 250 km.
langen basis in het zuiden,en een vlakteinhoud van ongeveer 26,000 km 24degeheele
vlakte lleeft bi
j een zachte glooiing naar
hetoosten een gemiddeldehoogtevan5301
u.p
zij vertoont een een groote orographische
alwisseling, en Lezit vele typische streken,
alshet Morânenlandschaftmet een reeksvan

alzoo bi
jna totaan hgtThuringerwoudreikt:
op een strook vlak land,die zich vanUnterfranken torallfeldltotin westeli
jk W ûrttemberg uitstrekt, en in het midden omstreeks
200-300 m. lloog is, volgt een reeksvan
bodemverhefflngen (aandeMain:Haszbergen,
Steigerwald,Frankenhoogte,inW ûrttemberg:
Ellwanger Forst,Limburger bergen,Schurrwald enz.); tegen het 4a1 van den Donau

vlakte van Neder-Beieren.3)Tothetzttidlrestdttitsche bekl
cen behooren:de Boven-Riinsche
laagvlakte metharerandgebergten(Schwarzwald-odenwalden Vogezen-Hardt),hetFran
kisch-zwabische en het Lotharingerterraslandschap; het wordt in het n. door het
Ri
jnscheSchiefergebergte,làetHrssischebergland en het Thiiringerwald,en ln hetz.door

berg, afgesloten; dit gebergte, dataan de
verreweg deoverllandhebbendejuraforlnaties
zi
jn naam dankt,is in het z.slechtstioorhet
dal der Wutach van hetSchwarzwald gescheiden,verwi
jdertzich vervolgenshiervan,
en heet in zi
jn hoofddeelRauhe A1b en aan

v/h Alpen-voorland gescheiden,terwijlhetin
het w zouder natuurl.grens in hetfr.bekken overgaat;de Boven-Ri
jnsche laagvlakte
strekt zich meteen gemiddelde breedte van
32 km. bi
jna 300 km.ver van hetz.r/h n.
uiten wordtin haar geheelelengtedoorden
Ri
jn doorsneden;de westrand,de W asgauof
de Vogezen,gaatnoordwaarts allengsinden
Hardt over en wordt ten noorden daarvan
door het Pfalzer bergland metlletRi
jnsche
Schiefel-gebergte verbonden ; geheel op de
wàjze a1s in het w.de Vogezen,verheftzich
a1s oosteli
jk randgebergte het Schwarzwald,
datsnelnoordwaartsafvaltnaardoKraichgau,
waarachter zich het Odenwald verheft,dat
door de Spessartgroep saamhangt met hnt
Hessiscllebergland;deBovenr.-Rtnschelaagvlakte heeft,in weerwilvanharebergaclltige
randen,door de groote gapingen inclierandgebergten door de diepedalen van pe Neckar
en de Main,en door de vrije opening in het
z. op den Ri
jn en bijBelfbrt op Frankri
jk,
een groote beteekenisgekregen in hetverkeer; zi
j is hetverbindingslid tusschen het

sneden;de helling isin de richting van het
Alpen-veorland geleideli
jk, steiler daarentegen naar het voorland v/h Bohemerwoud;
aan gene zl
jde van den Nördlinger Rieses in
Beieren zet de Frankisclae Jura zich in n.o.
richting tot in de nabijheid van Regensburg
voort,wendt zich daaropn.naarNeurenberg,
en stri
jkt ten slotte n. over de Main heen
naar de waterscheiding van Main en MTerra
(Groszer Gleichen, 678 m.) Een dergelàjk
terrasland, doch van geringer hoogt,strekt
zich ten w.van deBoven-Rlgnschelaagvlakte
uit,nameli
jk hetLotharingsche,welks relief
van een veel eenvoudiger gesteldheidis;het
begintaan genezijdevandenZabernerSteige
methetLotharingsche l
nerenplateau,een2300 meter hooge vlakte,aldusgeheeten om
zi
jn vele meren; in het w.verheFen zich
meerdere plateaux,vanwelkehetwesteli
jkste.
het Iuotharingsche Juraplateau,door de Maas
wordtdoorsneden.
4llletmiddenduitschebbrgland
is besloten tusschen Maas en Elbe,en bevat
lletRi
jnsche Sclliefergebergte,het Hessische
Lerg- en heuvelland,Thïiringen en zi
jnrand-

kleine meren,llet gebied van het Donauried, w ordt dit terras door den Zwabisch-Frankien in het o.de uitermate vruchtbare leem- schen Jura, m et den t014 m.hoogen Lem-

de grensvan W ûrttembergmetBeierenHhrt-

feld; het doet zich voor als een muur en
den Jura begrensd,in hct o door den Jura wordt slechts door korte, steile dalen door-

pnitsellland.
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gebergten,en hetnoordeli
jk van denHarzen houtsni
jden, 't bewerken van i
jzer en vele
het Hessische bergland gelegen zg.subher- andere takken van industrie ;het Frankencynische heuvelland; het Beneden-Ri
jnsche woud gaat m et een steilen afval over in

Schiefelgebergte,dat meer hetkarakterheeft
van een plateau dan van een gebergte,legert
zich met een lengte van 150 km.en een gemiddelde hoogte van 500 m.vöor het zuid-

het Thûringerwoud, y,het park van Duitschland'')langs welks schoone dreven de 25 uur
lange yylE
tennstieg''loopt,alsvoorm aligegrens

westduitschebekken,enwordtdoordenRi
jn,
de M oezel en de Lahn invierdeelen gescheiden;debeidezuidelijkedezerdeelen,deTaurus
in het o. en de zunsrûck in hetw.,overtreYen debei
denoordeli
jkedeelen,dochmoeten
voor deze inhorizontaleuitgebreidheid onderdoen;zi
jvormeneenduidelijkewaterscheiding
en zenden hun water voor het grootste deel
naar de Moezel en de Lahn, terwi
jlin de
noordelijke deelen de waterennaarallezjden

Frankenland; hoogstetoppen:degrooteBeerberg, 984 m ., de Sneeuwkop , 978 m , de
lnselberg,914 meter,het Kieferle,868 m .en

uitstralen. Tusschen den linker M oezeloever
0n het dal v/d ourthe worden de kale 5600 m . hooge plateaux van den Eifel 0P
meerdere punten doorbrokendoorrotsmassa/s,
onder welke die van den Hoogen Acht 00n
hoogte van 760 m .bereikt.Tusschen deSieg
en de Lahn verheft zich het plateau v/h
W esterland , dat met de hoogten van het
schilderachtige Zevengebergte tot op korten

(rain- of grensweg) tusschen Thûringen en

de W artburg,bi
jEisenach,413m.Verscholen
tlzsschen boschrijke bergen vindt men in de
liefelijke dalentalv.ni
jverevlekken,m.grooten klein-industrie;vele plaatsenbestaanbi
jna
uitsluitend van het maken van kinderspeelgoed. Noordwaarts daalt Thûringen allengs
in terrassen tot de Germaansche laagvlakte

af,maar aan den noordoosteli
jkenrandtreedt

nog de alleenstaande berggroep vanden Harz

(Silra Hercynia) op,een massiefplateau van

het n.w.naar het z.o.gericht, 100 km.lang,
30- 38 km.breed,met enge valleien,dat in

het n.het steilst en onmlddelli
jk naarde
laagvlakte afdaalt,en saamgesteld uitgraniet.
overdektmetgrauwak en leisteen. Zi
jn n.w.
gedeelte, de ober-Harz, waar de Brocken
afstand den Ri
jn nadeqt.Tenzuidenvande (Mons Bructerus)ofBloksberg zich tot1140

Eder ligt het lfellerwald. ln het bovenste
Ruhr- en Diemelgebied verheft zich het 5600 m.hooge Sauerland- ofZuiderlandsch gebergte in den Astenberg tot830 m.DaLenlle
doorbreekt het Lenne- en Ebbe-gebergte,

meter boven de zee verheft,isonvruchtbaar,
doch heeft groote bosschen van naaldhouten

ri
jke lood-,koper-,ijzer-,marmer-enzilvermi
jnen;heto.gedeelte,ofdeUnter-llarz,van
veelgeringerhoogte,heefteenzachterklimaat,
waarop alsnu het belaugri
jke kolengebergte en bevat talri
jke beukenwouden. De n.
w.

van Dortmund volgt, dat in het o.in den voortzetting van den Harz vormthetzg.subH aarstrang overgaat, waarin de duitsche hercynische heuvell
and,datuithetnoordeli
jk
groot-industrie (Essen, Ruhrort, Duisburg, Harz-voorland, dat naar hetn.afvalt en bi
j
Mûhlhausen , Dortmund, lserlohn, Barmen, Blankenburg in den Regenstein een aanzien-

Elberfeld)S'
ölingen)zetelt,enwelkbergland- li
jke hoogte bezit,verder uithetOostfaalsche
schaptusschenPaderbprn en Brilon een hoogte heuvelland, uit hetwelk zich als hoogste
van 4-500 m.bereikt.TusschenhetRi
jnsche punten Hils, 1th en Deister verheffen, en
Schiefergebergte en Thiiringen verhel'
t zich eindeli
jk uit het W eser-bergland, dat door
het Hessische berg- en heuvelland,een om- de breede BochtvanMtinstervanhetRi
jnsche
streeks 100 km breede strook lands innelnende, en een bonte m enigvuldigheid van
samenstel en vorm,van hoogte en diepteopleverend Ten oosten sluit zich aan het Hessische bergland Thtiringen metzi
jn randgebergten aan ,
t gebied
* den zuidrand van di
vormt het Fichtelgebergte, een bergknoop
van graniet,waarin Ertsgebergte,Bohemerwoud, Frankische Jura en Frankenwoud tezamen komen en tevens.het brongebied gevonden wordt van naar verschillende kanten
stroomende rivieren,als Eger, Naab,Main en
Saale,en dat als middenpunt van hetgeheele

Schiefergebergte is gescheiden bestaat;het
W eser-bergland bevat in hoofdzaak twee

evenwiidig loopende bergreeksen, in hetn.
het W eser- en het Wiehengebergte, door
de W eser in de W estfaalsche poort doorsneden en van elkander gescheiden, en in
het w.het inn.w.richting verloopendeTeuto-

burger woud.5)De bolteemschep?
zlvz
'l/lizw,het
stelsel van natuurlijke muren, die Duitsch-

land van Bohemen scheiden,bestaat uit het
Ertsgebergte, het Elbezandsteengebergte,de
Sudeten, het Silezische grensgebergte, het
Eulengebergte, de Adersbacher zandsteenduitsche middengebergte kon gelden; zijn rotsen en het Boheemsch-beiersche woudgekoepelvormige toppen zijn bedekt metdichïe Lergte, Nzelk laatste @
ln het z.o.saamhangt
pi
jnbosschen (Fichte = pi
jnboom), die der naet het Fichtelgebergte.6)Hetnoordduitsclte
arme bevolking een hoofdmiddel van bestaan laagl
and gelijkt evenmin in zi
jn uiterlijke

leveren;zi
jn hoogste toppen zi
jn deSneeuw- gedaante alsin zi
jn bestanddeeleneenvlakte
berg, 1063 m.,en de Ossenkop,1026 m.Een van eenvormige gesteldheid, en in den nieum enigte kalksteengrotten, riik aan fossiele weren ti
jd is het door de geologen als het
overbli
jfselen van voorhistorischezoogdieren, Product van meerdere geologische vormingsmaken een m erkwaardigheid uit van het ti
jdperken erkend.Hetstrektzichuittusschen
Fichtelgebergte,dat zich naarhetn.w.voortzet onder den naam Frankenwoud,een breed
Plateau',begroeid metdennenbosschen enloofboomen,waartusschen zich de Dobraberg als
hoogste punt tot 796 meter boven zeeniveau
verheft. De bevolking houdt zich bezig met

de duitsche middengebergten en de kusten
van de Noord- en Oostzee,naar het oosten
toenemend inbreedte. Opvruchtbarenheuvelgrond volgen vaak woeste, steppenvorm ige
streken,kale heidevlakten en karigbebouwde

zandgrond(geest)ofuitgestrekteveengronden.

buitsehland.
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Totaandenm ondderElbelooptlangsdeNoordzeekust een lage,doorduinen omzoomde rand,
met welken zandbanken enlage eilandenin de
zee parallel loopen;tusschen diebeideliggen

heid van Duitschland doet zien,dat dit land

m arschland.Oostwaarts sluitzichdaaraandie
kleinere afdeeling van het groote NoordoostEuropeesche of Cis-oeralische laagland,aan
welkemendeGermaanscheofZIddbaltiseltelaqgrlakte noemt en die men van de grootere
Sarmatische in het o. door de W eichsel
scheidt. De bodem dezer groote vlakte bestaat uit zand, klei en andere aardsoorten

verscheidenheid van karakteristieke landschappen,die tezamen een schoon geheelvol
bonte afwisseling opleveren.

de grootste verscheidenheid in de uiterlijke
en inwendige geaardheid van zijn grondaanbiedt;hetheeltzijn metijsgekroondehoogde z.g.W adden,strekenzeebodem,dieti
jdens gebergten,zi
jn metwouden bedekte middende eb blootkomen.Van de dainenri
jen naar bergen, zijn zachtri
jzend en dalend heuvelhet binnenste des lands ziet m0n aan de t
a
n
d
,
z
i
j
n
h
o
o
g
e
n
laagvlakten ;geen dezer
kust en langs de stroom en een breeden zoom vorm en heeftechteropeenig punteen eenigervan vruchtbaar sli
jkland,de marschen ofhet mate uitgestrekt gebied ;D.bezit een groote
Geologie. ln D.zi
jn ongeveeralleformaties
c/lff:ï.
sc/l: formatie (gneis, zlimmerschiefer,
enz.
)komen in Silezië(lser-,Reuzen-,Glatzer
gebergte),in Saksen,Thûringen,inhetFichvertegenwoordigd. De gesteenten der ar-

en is op vele plaatsen met een menigte telgebergte, en het Oostbeiersche grensgekleinere of grootere steenen,zwerfblokken, bergte,in den Spessart, Odenwald,Schwarzvermengd,die kenneli
jk uitScandinavië,Fin- wald en in de Vogezen voor. Van de pa-

land en lngermanland afkomstig zi
jn, en p:papt,
sc//: formatlën treden voornamelijk de
sporen van een uitgestrekt transport ver-

catnbrisclte en de silurisclte,in het Thûringer
toonen; slechts op weinige punten vertoont woud,Fichtelgebergte,Vogtland,Ertsgebergte
zich vast gesteente (gips,kri
jten kalk)aan en in de Lausitz op. De devonisclteschichtende oppervlakte. Haar gewichtigste stroolnen reeks wordt in groote machtigheid en uitge-

ontspringen in de zuideli
jk aangrenzende breidheid aan den Ri
jn,in W estfalen enNas-

midden-berglandschappen, die eerst door- sau, aan den Harz, verder in Thûringen en
broken moeten worden, alvorens zi
j de de aangrenzende gebieden, in de Sudeten en
laagvlakte bereiken. Deze is echter geens- deelVoge
ing de
zern aangetroffen. De onderste afzins overal eentonig vlak, m aar bevat in
steenkoolformatie,die der kolenhoofdzaak twee aanzwellingen des bodems, kal
k enz., treedt bijAken,in W estfalen,in
die, ofschoon ook somti
jds onkenbaar, van Thûringen en aan den Harz, het productieve
den Oeral tot aan de kust der Noordzee steenkoolgebergte in de omgeving van de
Noord-Duitschland in de breedte doorloo- Saar,rondom Aken,in W estfalen,in Saksen
pen. Deze zi
jn: 1)de Oeraliselt-Karpatische bi
j Zwickau) en in Silezië (bi
j W aldenburg
landltoogte, een breede,lage,plateau-achtige (
en Gleiwitz)Op. De* dyas,vooral in ZiJ'n on-rug, die zlch in grootere hoogte tot aan het derste afdeelingen, ls mede ruim vertegenboven-oderdal (het Tarnowitzer plateau tot woordigd. Onder de mezozoisclte vormingen

350 m.)en dan lager,tendeeleindegedaante komtbovenalde trias (bonte zandsteen,muvan breede heuvelvlakte tot aan de kale, schelkalk,keuper)voor,metnameindewestesteppenvormige Lûneburger-heide uitstrekt; li
jke en centrale deelen des lands,alsmede
2) de oeralisclt-Baltische It
- t//lpp,
gf6, die a1s in de Alpen en in Opper-silezië. Dej'
ttra
gordel ook door hetm idden van hetDeensche (lias,dogger,malm)iszeerverbreidinLothaschiereilandloopt,insgelijksopenkeleplaatsen ringen, in Zwaben en Franken,inhetnoordden aard van steppenland overkleine ruimten
aanneemt, en zich parallelm et de kust der
Baltische zee, allengs lager wordende,westwaarts wendt,doch vervolgens zich naarhet
n. richt. Hoogst kenm erkend is voor dezen

landrug een breeden gordelvan talrijke en
meestalkleinebinnenmeren.Hethoogstepunt,
de Toren- ofTurmberg (w.van Danzig),bereikt nog een hoogte van 331 meter. W aarschijnlijk zi
jn dezeenvelesoortgelijke,hoewel
gerlngere verhevenheden gevolgenderophefflng van kalkrots en hebben niets gemeens
met de duinen, die zich langs de Oostzee
uitstrekken.Tusschen deze beide landruggen
vindt m en een vruchtbare landstreek met
ni
twee breede, ofscVa
hoo
nnde
net onafgebroken,
diepe inzinkingen
grond, die zich
inzonderheid als moerasri
jke stroomvalleien
voordoen; van dien aard zi
jn op duitschen
bodem : in het n.het land aan de beneden-

duitsche heuvelland,in de Alpen en in OpperSilezië; de '
tvealden, m et uitmuntende steenkool, wordt alleen in het n.
w .van D.aangetroFen, en wel in de bergen van Hannover

en aangrenzende streken (Osterwald,Deister,
Teutoburger woud). De krjtformatietreedt
vooral 0P ten n. ell n.0. Vall den Harz,@
ln
Mrestfalen,bijDresden in hetElbezandsteengebergte in het Lausitzergebergte in Silezië,
en in verschillende graden van ontwikkeling

in de Alpen. De tertiqirevormingenzijnover

geheel Noord-Duitschland verbreidt, vooral
over de omgeving van M aagdenburg aan den

Beneden-Ri
jn, in hetbekken van Mainz,aan

het Habichtswald, en voorts Ook hier en
daar in Zuid-Duitschland, tot aan den voet
der Alpen.De ktvqrtaireen recentevormingen

(diluvium :31 allttviumj zi
jn ongeveer overal
voorhanden,het ruimst in het noord-duitsche
laagland (Pruisen). Van eruptievegesteenten

Elbe.hetbenl en-Havelland,hetOder-,W arte- van archaeischen en paleozoïschen ouderdom

en Netze-broekland ;en in hetz deindiepinz komen graniet,dioriet,gabbro,serpentineenz,
van het Spreewoud,het Obra-broekland m e-t in de Vogezen,het Schwarzwald,Odenwald,
het Oderdal daarbt
j,en hetmoerasland aan Thiiringer W ald,in de Bohemen omgevende
de boven-w arte.
gebergten,in den Harz,vel'
der diabas in het
Een algemeene blik op de bodemgesteld- bi
jzonder in Nassau,Oost-Thilringen en aan

pllltsehland.
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den Harz, porphyr en porphyriet in Silezië,
Thûringen, aan de Nahe,bi
jHalle,Meiszen
enza, melaghyr in Neder-sif
ezië, Saksen en
aan de Nahe voor. 0ok det0tdenterti
aîrti
jd
behoorende basaltsoorten, trachyten,phoao-

lithen, zi
jn over geheelMiddea-D.verbreid
en in het bijzonder opgehooptin den Eifel,
en aan den ltijn (Zevengeberzte),ialletW esters
vald, in len Rtlön,den Kaiserstuhl,enz.

Baitsellland.

eigendommeli
jk gek-enmerkt door de hafvormingen,terwijlde Pommerschebochtaan
de monding der Swine een nietonbelangri
jke
insni
jding in de kustmaakt; ten w.daarvan
ligt het eiland Rf
igen,dat,evenalsdenaburige
vastelandkusten, door de stormvloeden sterk
is verbrokkeld en gehavend, en dat de wieg
de'
r duitsche mythologie is; westwaarts
van Rilgen wordt de pommersche grens nog

De geologische opbouyv van D. is zeer
gecom pliceerd. Tusschen de Noordduitsche
laagvlakte, in welke m achtige diluviale en
alluviale vormingen deoaderesedimentenaan
dedirectewaarnel
uîng onttrekken,en tusschen
deAlgenentleKarpaten,beidegevous
venketengebergten van tertiairen ouderdom,daarge-

meergeleed doorhetdiepeinsni
jden van de

diluviale en alluviale dekmassa's, w elke de
oudere sedimenten Zhe
00devo
n lkomen bedekken,
dat hun bouw tot
nog onbekend is.
Benoorden den Donau volgen dan uit oudere
gesteenten en mozozoïsche sedimenten opgebouw de landstreken,welketothetwest-europeesche schollenlandbehooren en brokstukken
van twee reels voor het eindevan densteen-

heeft door haar stormen en klippen, haar

Grabow ten z. van het eiland Zingst en van
de Saaler Bodden ten z.en o.van hetschier-

eiland Darsz,terwi
jlaandekustvanMecklenburg de vlakke golf van W arnemûnde en de
dieper landwaarts gaande bocht van '
W ismar

zijn op te lnerken; de noordwestelijkste
steld doar een ontzagli
jke drukwerking uit insnijding in Daitschlands vasteland door de
het zuiden, ligt een in ztjn onderscheidene Oosïzee is de Ltibeclter bocht, terwijl de
deelen zeer verschillend gebouwd land. Het bocht Van Kiel een uitmuntend station voor
duitsche aandeel der Alpen behoort tot het deduitsch-baltischevlootvormt Desleeswi
jkgebied dernoordelijke Kalk-Alpen;deoudste holsteinsche kust heeft overhetgeheelhooge
groep is llier de trias (bonte zandsteen,een oevers en diep-ingrî
jpende fjorden vangrooweinig muschelkalk en vooral keuper, het tendeels zeer gtznstige diepten,alsdebochten
hoofdgesteente derKalk-Alpen). Noordelàjk van Eckernförde, Flensburg en Apenrade,
van de gevouyven tertiairvormingen,die nog terwi
jlde SchleiendebochtvanHadersleben
t0t de A lpen belooren,breidt zich de hoog- minder diep zi
jn;de eilanden Alsen en Fehvlakte van dea Dt
lnau (zie Beieren)uit:deze marn vermeerderen de ri
jke geleding der
leesw.-holst. kust.Da Oostzee, hoewel door
bestaat uit horizontaalgelegerde jonge ter- s
tiaire vormingen (mioceen) en uîïmachtige den Deenschen archipelgeheeleen binnenzee,

i
jsschollen en nevels een gehard en koen

schippersvolk gekweekt;en waardebaltische
stranden eenmaal de Phoeniciërs herwaarts
lokten en hunne havens de bakermat der
lnachtige Hansa waren,staan o0k thans n0g
llunne handelssteden,bovenalStettin,Lûbeck,

Kiel en Flensburg,in onmiddelltjke gemeenkoolti
jd volkomenontwikkeldehooggebetgten schapmetgeheeldehandeldri
jvendewereld.
bevatten. De afzetting van de sedimenten der
Onder de 150 riviereît van Duitschland
achtcreenvolgende formaties is minder regel- komen 7 stroomen van den eerstenrang voor;
matig geweest in Zuid-dan in Noord-Daitsch- de duitsche rivierert Voeren haar water de
land, waar de noordeli
jke deelen van het Noordzee, de Oostzee en de Zwarte zeetoe;
variscische gebergte eerst door de zeeën,die van de groote rivieren (Memel
, W eichsel,

in den voorti
jd D.bodekten,werden bedol- Oder,alle Oostzee; Elbe, :veser, Ri
jn. alle
ven,toen groote zedeelten vanZuid-Duitsch- Noordzee; Donau, Zwarte zee)is de '
W eser

de eenige, die van haar oorsprong tot haar
monding geheel op duitsch gebied ligt; de
Memel,W eichsel,oder en Etbe hebben haar
bronnen, de Donauzi
jn monding en de Ri
jn
jks kan be160 km.komcndaarvanopSleeswi
jk-llolstein, beide buiten de grenzen des ri
4 op Hamburg,44 op Oldenburg,90 op Han- langri
jke kustrivieren heeft D.in het gebied
nover; de duitsche Noordzeekust wordt be- van de Oostzee de Pregel:de W arnotv en de
geleid door een reeks eilanden; tusschen de Trave, en @
In dat van de Noordzee de Eider
land reeds weer droog kwal
nen.
Hydrograpltie. D. grenst aan twee zeeën,
de Noordzee en de Oostzee. De Noordzee
bespoelt D. over een lenzte van 300 km.;

op vele punten door di
jken beschermde klzst 0n de Ems. Van de grootere,hoofdzakelijk
en deze eilanden ligt de 8- 16 km.breede om hare bevaarbaarheld belangri
jke rivieren
zone der w adden,strooken land,die bi
j eb- is allereerst in het Oostzeegebled te noemen

geti*i
oog komen; van bedoelde eilanden
z dr
behooren Borkufn,Juist,Norderney!Baltrum,
Langeoog,Spîekeroog totde prov.Hannover,
W angeroog tot Oldenburg,Neuwerk totHam-

burg, Amrum,Sylt,Röm enz.totSleeswi
jkHolstein; de voornaamste boezems zi
jn de
Jadeboezem, de Dollart en de boezemachtig
verwi
jde mondingen van de W eser,de Elbe
en de Eider.De duitsche kustaandeOostzee
is 1365 km .lanz;daarvan komen 442 km op
de pravinciën Oost- en Nvest-pruisen,427 op
Pommeren, 105 opM ecklenburg,15op Ltibeck

en Oldenburg en 375 op Sleeswi
jk-Holstein;

de M emel of Niemen, die 790 km.lang is,
waarvan echter slechts de laatste 1t2 km.
van Schmalleningken af,tot D.behooren ;ZJ
i*
mondt uit in het Kurische Haf,dat ook n0g
de M inge en de Dange opneemt. De Pregel,
van Insterblxrg over 133 km .bevaarbaar,is
een geheelduitsche rivier.De 1050 km .lange
W eieltselbehoortoverhaarbovenloop ten deele
en over haar benedenloop geheeltotPruisen,
tezamen met250 km.,waarvan 246 km .bevaarbaar, met inbegrip van dein deDanziger
bocht m ondende hoofdarm ; van haar in het
Frische Haffuitloopende hoofdarm,deNogat,

de Pommersche kuststreek derOostzeewordt zi
jn 52 km.bevaarbaar;onderdekustrivieren

Illlitsellland.
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tusschen W eichsel en Oder: llltedçt:.
f,t
?lé4? 4950 km2.duitsch land en deduitscherivieren
Lupow,Sfp/
zc, WI
àper,fkr.
stf/lfc,Rega,zijn de Roer en N iei's,'de Tzkc/lf gaatnaardeZuiderlt
xz
lf,die zich door oostenri
beide laatsten de langste,m et188en 148km. zee.De DpCz
jkenz.
looplengte. De oder, een voor het grootste naar de Zwarte zeo begeeft,heeft opduitsch
deel duitsche rivier, heeft van de oostenr. grondgebied een loop van 570 km.(356 km.
grens af een lengte van 893 km.,waarvan bevaarbaar) en een stroomgebied van 56109
769, van Ratibor af,bevaarbaar; zi
j mondt kln.2; hi
j ontvangt de Wôrnitz,de Altmilltl:
m et drie armen (Dievenow,Swine en Peene) de Naab en de Regeît,van recllts de Iller:de
in het Pom mersche HaF en heeft binnen de Leclt,de fdc
fr en de Inn (226 km.in.
D.)met
je
k beeeln
ok
omgrenzen van het duitschehr
at
r
ans
gtri
j
ste de Sqlzaeh.
gebied van 109.830 km2.;
Onder deKanaleninD.zijndevoornaamste:

ztjrivieren ziin rechts de 760 km.lange enia deverbindingtusschenMemelenPregeltoilge,
D over 35d km.bevaarbare Warthe metde Seckenbergerkanaal,Grosze Friedrichsgraben
230 km.ver bevaarbare Netze en de 1t2 ltm. en Deime); de verbinding dermeren op de
lange Iltna; links de Nel
hse,de Bobel-en de grenzen van Oost- en W cst-pruisen doorhet
1t0 km. lange bevaarbare Peene. W esteli
jk Elbing-oLerllinclische kanaal;hetBromberger
van den Odel'zi
jn nog te noemen de128km. kanaal, dat het W eichsel-methetodergebied
lange Warnol
r (60 km. bdvaarbaar) en de verbindt; het M ûllroser- of Friedrich-W il112 km .lange Trave.Tot hetNoorzeebekken
behoort ten eerste de over 140 kr
n. bevaarbare Ilider@ De Elbe, 1165 km.lang,waarvan 760 km komen ophetduitsclleri
gk,hetwelk

zi
@
jbijHerrns-lfretschen bevaarbaarbetreedt,
bereikt de Noordzee bij Cuxhaven met een
breedte van 15 km ,haar stroomgebied bedraagt 143.
327 km2.
, op duitsch gobied 96 305

km2. Aan duitsche nevenrivieren krijgtzi
j

rechts de 209 km. lange Ztrarte Elster,de
356 km. lange, over 330 km. bevaarbare
Havel m et Spree. Dpd.
s: en Rltin,de 200 knl.
lange bevaarbare Elde, de Delvenalt en de
over 25 km. bevaarbare Sflr, links do 345
km . lange Mulde, de over 160 km.bevaarbare Saale,de over 37 km .bevaarbare Jeetze
en de 78 km. ver bevaarbare Oste. Uit de
saamvloeiing van de AF'
crr(I, Van wier 275

holl
zlkanaal en llet Etbe-Travekanaal,die ze

Xoordzee met de Oostzee verbinden ; het

Dortmund-Emskanayl, deel van het Ri
jnW eser-Elbe-net of Mittelandkanaal; hetLudwigskanaaltusschenDonauenMain;hetRijnRhônekanaal (t34 km. in D ) en het Ri
jnMarnekanaal(t07 km.in D.)
Duitschland is rijk aan landmere3b; deze
worden onderscheiden in een zuideli
jke en
een noordelijke hoofdgroep; de meren der
zuideli#
ike zone ligpendeelsinenom deAlpen,
deels in de zwablsch-beiersche hoogvlakte;
behalve de Bodensee,die niet geheel tot D.

behoort,zi
jn tenoemendeW alchen-,Kochel-,

Ammer-, Staffel-, W ïirm - of Starnberger-,
Tegern-,Schlier-, Chiem-en Königssee,waarvan de Chiemsee met 85 km.
2hetgrootsteen
de Königsseehetschoonstcderbeiersch meren

km.looplengte 72 km.bevaarbaar zi
jn ende is. Da noordeli
jke meerenzone begcleid dö

Fttldq met ecn 195 km. totale en 100 km . Oostzeekust over haargelleeleuitgestrektheid
bekaarbare lengte, ontstaat de nog 486 km van Oost-prui
sen tot Sleeswi
jk-Holstein,en
lange 1::,
::3-,die een stroomgebied lleeft vau bestaat uit het pruisisclle, pom mersche en
48.000 km2.;van hare rechterzi
jrivieren isde m eclclenb.lnerenplateau;aldezem eren,waarA ller 162 km.lang en van Oelle af over 113 van alleen l'lecklenburg er 223 bevat,liggen
km.bevaarbaar,terwijlhaar185 km.lange hooger a1s t1t)naburigc rivierdalen ;devoor-

linkerzijrivier,deLeine,vanHannoverafover naaltlste zija van o.naar w.:de Spirdingsee,
100 km.bevaarbaar is. In de Dollartmondt de Geserichsee, de Drazigsee,deSchwerinerde 335
diekmW e
ls
at
nge
falen
,over 224 km.bevaarbare en Ml
lritzsee en de Ploenersee in SleeswàikEms,
en Hannover doorloopt Hol
stein. Onafhankeli
jk yan deze merenplaen de Haase en de Leda opneemt. De Rqnt teaux bevinden zich ten z.daarvan nog de
de waterri
jkste rivier van Duitschland, is rivicrmeren van de Spree en de Havel, de
i* de Bodenzee verlaat eerst tot aan Arenlsec in de Altmark,de Dûmm ersec in
als ZJ
Bazel grensrivier, en gaat dan geheel op Hannover,hetSteinhudermaerinSchaumburgDuitschgebied over,waarhijeerst,tot Mainz Lipoe,hetZoute en Zoete meerinhetMansde Boven-Ri
jnsche laagvlafte doorloopt, en foldsclle, en de Laachersee in den Eifel.De

daarop van Bingen tot Bonn het Rijnsche
Schiefergebergte doorbreekt, om beneden
Emmerich D. weer te verlaten;hiiis 1225
km.lang en in het geheelover88d kln.,en
in D.over72t km.bevaarbaar;hijontwatert
binnen hetduitscherijkeengebiedvan185.400
km2; zi
jn voorn.zi
jrivieren zijn hierrechts
de Kinzig, de M urg,de 397 lange, over 185
km. bevaarbare Neckar. de Ma>
'zl (495 km.
lang,330 km.bevaarbaar),de Lahn 42t8km.
lang,110 km.bevaarbaar)deSieg,deWtt
pper,
de Rtthr (235 km.lanz,75 km.bevaarbaar)
en de L%àpe;links de 205 km.lange en ovcr
99 km.bevaarbare 111,de Nahe en de Afoezel
(330 kl
n.op duitsch gebied bevaarbaar).Tot
het met het Ri
jneebied saamhangend,29.
000
km2.grootegeïiedv/dMaasbehaorenongeveer

zuideli
jke meren breken,evenals in Zwitserland het geval is,de omstuimigheid der van
de Al
pen afstortende wateren, zi
jn van eell
Z00r aanz
ienlijke diepte en hebben voor het
meerenrleelheerli
jke berg- en rotsoevers;de
noordduitsche vertoonen een geheel tegenovergestcld karakter; het ziin meerendeels
ytilstaande wateren, welke (le vlakheid des
lands slechts een geringe afvloeiing vergunt,

waarom ztj ook meestalvan geringe dieqte
zi
jn en door vlakke, eentonige oevers zl
jn
Omgeven.

Onder de minerale bronnen zi
e noem en
*i
#n t

die van hetbenedenri
jnsche gebied (Selters
enz.),die zich noordoostwaartsin lletgebied
van de Beneden-W eseruitstrekken,verderde
staalbronnen in Driburg, Pyrmont,Rehburg
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enz., de bronnen van Nauheîm,Kreuznach,
Rehme (Oeynhausen),in het Schwarzwald,in
de Sudeten,in hetReuzengebergte,enz.Onder
de badplaatsen zi
jn de voornaamste,van w.
naar o.:Aken,deTaunusbaden(Ems,Schlan-

vochtigheid derlucht. Terwijlde Noordzee
het klirnaat van de westeli
jke deelen van
Noord-Duitschland tot een zeeklimaatm aakt,
met zachte winters en betrekkelijk warme
voor-en najaren,is de oostzee alfeen gedu-

bad-oorden (Kissingen, Brtickenau),Alexanderbad op llet Fichtelberlplateau,en desilezische badplaatsenW armbrunn,Reinerz,Salzbrunn enz.;vanhetz.naarhetn.:debaden
van het Schwarzwald, W ildbad, Zellerbad,

winter een bron van warmte. Spoedig worden de Bothnische golf en enkele andere
deelen geheelofgedeelteli
jk meteeni
jskorst
bedekt,en wanneerdezein 'tvoorjaarlosraakt en de i
jsmassa'
s naarhetzuidendrijven,

genbad,Wiesbaden enz.),denoordfrankische rende het najaaren eenklein deelvan den

Badenweiler, het hessische Hofgeismar en in wordt een groote hoeveelheid warmte, tot
het W eserlandschap Driburg, Pyrmont en het sl
nelten daarvan benoodigd,onttrokken

Eilsen.Van de duitsche zeebadplaatsen zi
jn aan de lucht boven de kustlanden. Deze
de voornaamste aan de Oostzee: Mislroy, hebben dus koude voorjaren en koude winSwinemûnde, Heringsdorf, Binz, Sasznitz, ters,en daardoor ook een lagere gemiddelde

W arnemunde, Travemfinde, Kiel: aan de jaartemperatuur4an de streken bi
jdeNoordNoordzee:W esterland op Sylt,W ijkopFöhr, zee; die bij de Oostzee hebben dus eenigsW angeroog,Norderney,Borkum en Helgoland. zins een landklimaat. Tot diep in 't land is
Kllmaqt.D.,in de gematigde zonegelegen, dit verschil merkbaar.De gemiddeide zomer-

heeft over het algemeen .
een geli
jkmatig klimaat; slechts de hoogste Alpentoppen bereiken het iisgebied,terwi
jlde duitschemiddenbergendaarverbenedenblijven ;overigens
staan aan deze weinige aan leeeuwigevorst
prijsgegeven punten anderetegenover,dieeen
bi
jzonder mild klimaatbezitten;zoo gedijen
in de Boven-Ri
jnsche laagvlakte en aan de
zuidhelling van den Taunus nevensvoortreffeli
jke wijnen,eetbarekastanjesenamandelen.
Tengevolge van zi
jn verticalen bouw heeft
Duitschland met betrekking tot het klimaat
niet die tegenstellingen aan te wiizen,welke
men andersbiieen breedteverschllvan8à90
tusschen noorè enzuidverwachtenzou.Door

en wintertemperatuur zi
jn b.v.teCassel17,3G
noordeli
jk en even hoog ligt, 18,50 en 2,20.
ln êen woord:in hetoosten zi
jn de zomers
warmer,de winters kouderdanin hetwesten.
ln verband hiermede vindt men ook de rivieren van Duitschland langer lnet ijs bedekt,naarmate men verder oostwaartsgaat:
de Ri
jn gemiddeld 26,de W eser 30,de Elbe
62,de Oder 70,4e W eichsel84dagen van
het jaar. W at denneerslag betreftvaltop
te merken,dat in het middelgebergte over't
algemeen de hoeveelheid van den regen toeneemtmetde hoogte van den bodem,zoodat
de Zwabisch-Beiersche hoogvlakte, vooral
en 0,00 C, er
k te Breslau.dat nagenoeg even

het hooger worden van den bodem naar het aan den voet der Alpen,en de hoogsteberg-

iuiden,hebben de steden derNoord-Duitsche
laagvlakte een groote overeenkomstin temperatuurmetdiederMidden-enZuid-Duitsche
middelgebergten, en loopen b.v. Hamburg,

streken het ri
jkst aan regen zi
jn (Klausthal
in den Harz bv. 1420 mM.) Daarentegen
daalt de regenhoeveelheid in de Boven-Rijnsche laagvlakte aan de hellingen van 1en

Kissingen en Ulm,Schwerin,Coburg enAugs- Haardt tot beneden 550 mM. ln de Noord-

burg,ofBerli
jn,Pilsen enPassau- plaatsen, Duitsche laagvlakte hebben de kuststreken
die respectievelijk onder nagenoeg dezelfde der Noordzee ongeveer een even grootehoemeridianen gelegen zijn'- in klimatologisch veelheid neerslag alsNederland,n.l.650ITIM.
opzicht weinig uit elkander.De hooge bergruggen van Thûringer- en Bohemer-woud,
Harz, Ertsgebergte, Sudeten, Jura, Alpen
buiten rekening gelaten bedraagthetverschil

Voor 't overige hangt de hoeveelheid regen
in die vlakte, hoewel in 't algemeen naar
het o. afnemende,van locale omstandigheden
af. De het m eest door het klimaat in het

tusschen de gemiddeld hoogste en laagste
temperaturen van het Duitsche rijk slechts
ongeveer 40 C., en de uitersten staan niet
zoozeer in de richting van noord naar zuid,
als wel in die van noordoostnaarzuidwest
tegenover elkander. Oost-pruisen heeft een
gemiddelde jaartemperatuur van6à70C.,het
Ri
jndaleen van 10à1tO.Dochinhetbinnenste
loopen de uiterstenminderuitelkander;Hamburgheeft9O?Leipzig8.50,Neurenberg8.go,ReFensburg8.6O,Mûachen7.soc.voorgemiddelde
#
Iaarliiksche warmte. Evenmin loopendeverschillen in zomer- en wintertemperatuur veel
uiteen: terwijl b.v.de uitersten van Julien
December in ketwesten een verschilvan 17
à 18O C doen zien,is dit aan gene zi
jdevan
den W eichselslechts 21 à 230. Kan men in
't algemeen zeggen, dat W est-Duitschland
gemiddeld ietswarmeris dan Oost-Duitschland, vooral heeft het dus hetvoordeel van
lneerdere geli
jkmatigheid in deverdeelingder
warmte over het jaar en ook van grootere

algemeen begunstigde deelen van D.zijn het
Ri
jn-,Moesel-,Main-enNeckardal.
Plantenwereld: Tvlzltflpvvgz/ïyr:r/d6ï: enz. De
hoofdelementen der duitsche flora zijn het
alpi
jnsche en hetbaltische,onderwelie zich
atlantische plantsoorten v/h westen,steppenplanten uithetzuidoosten,enarctischesoorten
(in den i
jstijduitScandinaviëherwaartsvoortgedrongen)gemengd hebben. ln hetgebied
v/h d
luitsche rijk zi
jn 2517 soorten van phanerogamen,60 vaatcryptogarnen, 7so'
.l
T1ossen,
benevenstalri
,
jk zoetwater-algenenzwammen
bekend.De baltischelloraheerschtvoornameli
jk in hetnoordduitschelaagland,zuidwaarts
totop een doorSileziëenSaksenloopende,en
aan den noordrand v/h Ri
jnsche Schiefergebergte eindigende grensli
jn,dieongeveermet
de noordeli
jke verbreidingsgrenzen van den
zilverspar (Abies peetinata) samenvalt. De
alpi
jnsche vegetatie treedt in Duitschland
slechts eilandsgewijs op; boven hetwoudgebied van de miéden-europeesche hoogge-
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bergten zet zi
j zich van uitZwitserland,Tirol glaciaal-plantenresten, als Dryas:Betula nana
en Salzburg over de duitsche Kalk-Alpen enz.? in venen, pleiten.Na het sm elten van
voort, om van hier langs de Alpenrivieren het i
jsdek schijnt later een periode van
uittestralen,totdiepin deDonau-hoogvlakte; droogte en warmte tezi
jn ingetreden,gedueen tweede alpi
jnsche vegetatie-eiland, ge- rende welke een reeks van steppenplanten
kenmerkt door eenige arctische,in de Alpen uithetz.
o.overkwamen;de alpi
jnschebergontbrek-endeplantentypen,yormendeSudeten. woudiora schi
jnt zich van uit zuideli
jker

Een reeks Alpenplanten ls tot op de hoog- streken,de baltische laaglandioravan uithet
ste punten der duitsche middengebergten westen en noordwesten over D. te hebben
overgegaan.Het tusschen de zilverspargrens verspreid; van jongen datum is ook delangs
en de alpi
jnsche zone van Zuid-Beieren in- de rivierdalen voortdringende oeveriora;
gesloten gebiedbeziteenoverwegendeheuvel- overigens bracht de hand van den raensch in

en bergwoudiora (Hercynische flora), wier den loop des tijds vele planten van elders
karakter in de onderste lagen meer baltisch, herwaarts, waarvan velen verbasterden en
in de bovenste sub-alpi
jnjch ofalpi
jnsch is, zich bijde wilde vegetatie aansloten.
waarbi
jhet onmogeli
jkschljnteendoorgaande W at de plantaardige producten des lands
grensscheiding tusschen beide elem enten te
trekken. Voor M idden-buitschland worden
door Drude de volgende grenzenderplantengebieden aangegeven : tot ongeveer 150 m .
hoogteheerschtdelaagvlakte-vegetatie;daarboven,tusschenlso- soo m.,strektzichdeheuvelzoneuitjtusschensooen1100m.ligthetbergwoudgebied;daarboven breidtzicheersttotop
1300 m .hoogte eengordelvan struikgewassen,

betreft, valt allereerst op te merken, dat,
aangezien de bodem van het n.naar het z.
in hoogte toeneemt,en Duitschland denoordhellingen der Alpen bevat,de toename der
bodem producten naar het zuiden nietzoobe-

langrijk isals in andere europeesche landen.

Daar in den winter de koude van west naar
oost m et dcn afstand Van de atlantische
kusten beduidend toeneemt, werkt alles
en vervolgens tot 1600 m.hetalpijnschege- m ede om den Alidden-Ri
jntot de gaardevan
bied uit;in de Alpen van Duitschland begint Duitschl
and,lletbinnenstemerenri
jkelandschap
laatstgenoemd gebied eerst bij 1700 meter van Oost-pruisen tot het ruwste deel des
hoogte; al naar hun hoogte bevattendeduit- ri
jks te maken;dit komtin hetbijzonderuit
sche middenbergen meerdere of mindere i
n de kultuurplanten;de bloeiti
jd derwintersoorten van alpenplanten op hunne hoogste rogge is @
ln n.
o. Pruisen 30 dagen,hetri
jp
toppen ; het getal der uit Zwitserland en zi
jn '
van de oogst omstreeks 24 dagen ten

Oostenrijk op de BeierscheAlpenovergegane acllter bi
jde gemiddelde termijnen daarvoqr
hooggeïergte-soorten bedraagt ongeveer 1/a in het z.w. Ri
jn- en Donaugebied. Terwl
jl
der in de hoofd-Alpenketens inheemsche; Duitschland omstreeks het midden der 19de
edelweisz, i
jsranonkels en steenbreeksoorten eeuw nog overwegend een landbouwstaat

en anderekarakteristiekeAlpenplantenworden was, welks bewoners voor 65 pct. in den
aangetroien op de hoogste toppen der Al1- landbouw, voor 20 pct. in de industrie en
g:uer Alpen,en hier en daar in deBeiersche voor 5 pct.in den handelen bi
jhetverkeer
Alpen;de struikenregie heeft evenalsdiev/h hun bestaan vonden, is het sinds een landZwitserscheen Tirolerhooggebergtetothoofd- bouw- en industriestaat geworden,welks bebestanddeelen bergdennen,alpenrozen,alpen- volking zich nog voor ongeveer de helftmet
berken,dwergwilgen.De pijnboom vormthet land- en tuinbouw en veeteelt bezighoudt.
hoofdbestanddeelderhoogstgelegen bergwou- Landbouwende districten zi
jn in den vollea
den,enkomtaandehellingentotopeenhoogte zin des woords de beide provinciën Pruisen,
van 1820 metervoor,terwi
jldeinzonderheid Posen,Pommeren,Hannover (uitgenom enhe:

in de Salzburger Alpen voorkomendelorken- regeeringsdistrict Hildesheim), deelen van.
boom nog iets hooger, tot 1900 m .,klimt; Silezië,Brandenburg en Saksen,verderM eckhet bergwoud wordt overigens door allerlei lenburg, W aldeck, Beieren (
rechts van den
baltische en alpi
jnsche houtgewassen enkrui- Rijn), Baden, W tirttemberg en Elzas-Lothaden begeleid.Verderbergafwaartsvoegen zich ri
ngen. De rijkste oogsten leveren de laagbi
j de pijnboomen zilversparren en verschil- landen van Pruisen, de voorlandschappen der
lende loofhoutsoorten ;onder 800 m.hoogte Alpen in Beieren,het land aan den voetvan
begint de beuk de overhand te krijgen. De den grooten gebergte-diagonaalvan deBovenwouden v/h laagland en der heuvelregie be- Oder tot aan de M aas, de m arschstreken aan
staan deels uit beuken en overigens onbe- de Noordzee, de kuststreek aan de Oostzee,
groeiden bodem,deels uit gemengde wouden de breede rivierdalen en de dalen van de
van eiken, esschen, olmen enz. W at haar lagere deelen van het middengebergte. Voloorsprong betreft bestaat Duitschlands llora gens de opnamen van 1900 kwamen van het
bi
fjna geheel uit vreemdelingen, uit andere geheele grondgebied (54.064,754 hectare)van
P antengebieden herwaarts gekomen,daarhet hetduitsche rlk 26257697(483/5pct.)hectare

land gedurende den i
jsti
jd zoowelinhetnoordeli
jk laagland a1sin de omgevingderAlpen
met een dichten gletscherm antel bedektwas,
en slechts in de middendeelen een blijvende
vegetatie in wezen kon bli
jven; deze schignt
ten deele van een arctisch karakter geweest
te zijn,voor welkeveronderstellingnietbloot

op akker-en tuingrond,5u956117 (11pct.
)h.
OP gras-en hooiland,1.706.711.(5 pct.)h.op
weideland,135.210 (1/5pct.)h.opwi
jnbergen
en wijngaardenl13.995.513 (254/5pct.)h.op
bosschen en onderhoudenhout-aanplantingen,
521.776 (1 pct.)h.op metgebouwen,huizen
enz.bedekte terreinen,4.491.730 (81/apct.)h.

een reeks planten-geographische gronden, op woest- en braakland,wegen en wateren.
m aar ook meer direct allerleivondsten van De productieve oppervlakte bedroeg in 1900
143
111.
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35.055.735 hectaren of644/5 pct. ln 1895 be- weinige landen van Europa overtroien; bestonden in het geheel 5,558.3t7 land- en halve dat zi
jin vele strekentothoofdvoedsel
tuinbouwbedri
jven, die te zamen 32517.941 strekken, worden ze ook als grondstof voor
hectaren grond in bewerking hadden en zich de brandewi
jnstokeri
jenindenhandelgebracht
a1s volgt groepeerden:
en op andere wijze aan deindustrietennutte
akt. Suikerbieten (opbrengst 1900 121/2
Aantal Tezanlenln Perl001l. gema
lioen tonnen)teeltmenopzoo uifgebreide
Groottederlledrljven.
der bewerking kwamenop mil
bedrtven.inhectaren delledrtv. schaal, dat de daaruit vervaardigde suiker

Mlnder dan 1 hectare

1- Q
Q- 5

2.529132

810641

2,5

707235

997803

3,l

1.0163l8 3.285.984

10,1

bi
jna inde behoefte aan dit artikelkanvoorzien; vooral Pruisisch Saksen, Anhalt
en Brunswijk leveren ontzagli
jke hoeveel-

heden beetwortelen. Erwten,boonen, linzen
en andere penlrrucltten worden in groote
,,
hoeveelheden uitgevoerd naarEngeland,Zwe,,
den en Noorwegen. De hopteeltis vooralin
Derhalve hadden van het totaal aantal Beieren en Posen van belang ; tabaksbouul
pbrengjt 1899 30075 tonnen)in Baden tusbedri
jven 4.858.499 (29 pct.)minder dan 10 (o
chen Rl
gn en Schwarzwald, in den Elzas,
hectaren grond in gebruik; verreweg het s
en in den Pfalz. Vlasen hennep zi
jn belang5-10

(05.814 )4233.656

10- 20
20- 50
50- l00
Meer dan l00

392.990 15.488.219
239.643 7,113.231
42124 275CC06
250C1 78S180l

13,0

16,9
21,8
8,5
24,1

857
grootste deelv/h bebouwde land (23.189.
h. of 71 pct.) was in llanden der grootere
bedrijven.2.260.990 bedrijven hadden eigen
grond in gebruik,van1.1d0943bedri
jvenwas

rijke handelsgewassen in Silezu
lë, Hannover,
Beieren,W ûrttemberg enBaden,zonderdatzi
j
in de behoeften der talri
jke linnenweverijen
voorzien. Oliezaden (koolzaad, papaver enz.)
de grootste helft van het doorhenbebouwde w
en evenmin in voldoende hoeveelheid
z
land eigendom, bij 533.308 bedrijven was veorrbdou
; echter hebben Hamburg,Bremen,
egrootstehelftpachtgrond,en912.959bedri
j- Emflenwdenz
. belangriiken uitvoer van dit
ven hadden uitsluitend pachtgrond in bewer- art
i
k
e
l
n
a
a
r
En
geland.f'
rankri
jkr,Nederlandenz.
king; 369.399 bedrijven bedreven uitsluitend Voor den '
t
v
unb
o
ul
r
i
s
D.
he
t
klassiekeland,al
tuinbouw.
1n- en uitvoer van eenige gewassen in
tonnen van 1000 kilogram :
G1155:ASSEN

lN Y O ER.
-t

U IT V O-ER.
-

1880 j1900 1880 1000
Rogge
Tarwe
Gerst
Haver

Meelen (lergelijke.

689563 8S3333 26587 76092
227553 l293864 178170 095080
222271 781458 154409 30341
l6168C

46235l 435s4 105998

67875

41697 80576 l6ll12

Wlntertarwe
Zonïertarwe
W interrogge
Zonlel'rogge
Zomergerst.
Haver .
Aardappelen

Hop

. .

Oderdalmiddelm atige soorten verbouwd worden (aan de W ezer totCassel,aan de Elbe
tot Maagdenburg, aan den Oder tot Frank-

furt, aan den Ri
jn totBonn).Beroemd zi
jn
echter alleen de wijnen van den Ri
jngouw,
de Paltz en de omstreken van W ûrzburg.

Ooftwordtin groote hoeveelheden gekweekt

De oogst w as in 1900:
G E $V A SS (
1.
1N.

moet het in opbrengstonderdoenvoorFrank-

ri
jk, Oostenri
jk-Hongari
je, ltalië en Spanje.
Het meest komen voor deze kultaur in aanmerking de dalen van Ri
jn,Moezel,Main en
Nectar,schoon ook in hetW ezer-,E1Le- en

in Rijn-pruisen, Hessen, Baden, den Elzas,

Lotharingen,Beieren en andere streken ;zelfs
voert men appelen, peren,pruimen en abrillect. j 1900 jjeotare. kozen uit naar Nederland,Engeland en Rusland De tuinboul
r is misschien nergens z6n
l907063 3604685 1,89
ontwikkeld,a1s in de yjvierlanden'' om Ham142()97 236480 1,66
burg en de ,Börde'' om Maagdenburg De
58197l7 8403S56 1,44

Oogst-lOogstinj)to
nnen
y$): per

vlaktelnj
'

135256 l47403
l670033 3003182
1l22818 7091930
3218777j40 5853l7

1,09
1,80
1,72
12,61

341551 19870 0,58

I

bosckkultuur eindelijkFordtingeheelDuitschland,doch vooralln 'tzuiden en Thûringen,
metbi
jzondere voorliefdetzitgeoelend;invele
streken wordt van regeeringswegevoordeinstandkoudingderwoudengezorgd,terwi
jlinvele

HetDuitsche rijk voorzietnietin eigen be- plaatsen hooggescholen voor het boschwezen
hoefte en betrektzi
jn tekortaan landbouw- bestaan.De bosschen van Germanië,voorlàeen
productenvoornameli
jkuitRusland,Hongari
je, oneindig talrijker dan nu,bestaan deels uit
RumeniB en Noord-Amerika.Rogge wordthet naaldboomen,alspi
jnen en dennen,deelsuit
m eest verbouwd in Pruisen,Thûringen,Bruns- beuken en eiken,terwi
jlin de dalen vanden
wijk en Mecklenburg, dus in Noord-Duitsch- Midden-Ri
jn,den Main en Neckardekastanje
land, waar roggebrood het meest gewone voorkomt. Toeneming der bevolking en vervoedsel is; aan tarwe zi
jn Saksen, Silezië, m eerdering van kultuur hebben de wouden
Hessen en de Ri
jnprovincieri
jker,terwijlspelt gaandeweg meeruit devlakten verdrongen en
hetbroodkoren isin W ûrttemberg enzaden. hen beperkt tot de gebergten en minder
Gerst wordt op groote schaal verbouwd in
Beieren,Hessen,Thiiringen en sommige dee1en van Pruisen, zoowel om als gort in de
volksvoeding te voorzien, als om tot grond-

vruchtbare streken in de vlakten; maar ook
ixï de bergen, hier om hun dichte bosschen
meest ,,W ald'' geheeten,wordt de voorraad

van hout,vooraldoordenbergbouw,vanjaar
stofin de talri
jke bierbrouwerijen te dienen. tot jaar minder.Debergbouw vereischtn.
l.
Metltarer zi
jn uitgestrekte velLen in Noord- niet alleen veel hout tot het betimmeren der
Duitschland en Beferen bedekt.De opbrengst schachten, galeri
jen enz., tot de ladders of
aan aardappelen van Duitschland wordt door 1,fahrten''en machines,maar ook de verdere
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bewerking der gewonnen stoien,diegrooten- hebberi
j bedreven jqchtstrekt zich uitover
deels met houtskolen geschiedt, heeft de reeën,hazen,koni
jnen,wilde zwi
jnen,vossen,
wouden verbazend doen dunncn
gemzen (zeerzelden ook steenbokken) in de
Dierenrgk,reeteelttjaoltt,'
p'%c/l:r,
,
t
jenz.Duitsch- Alpen,losschel(inenkeledeelenderSudeten),
land vormtin dieren-geographisch opzichtvan martel's,wezels, dassen,vischotters en ham n.naarz.drie provinciën,een alpijnsche,eell sters trhûringen, Harz); lammergieren en
opperduitsche (van de voorbergen der Alpen steenarenden komen slechts in de hoogere
t0t aan het begin van hetnoordduitsche laag- Alpen voor,patrtizen,snippen,ltjsters,kwar'
land),
'en een nederduitsche (hetlaagland tot tels en leeuweriken worden overal aangeaan de zeekusten);de beide laatstgenoemde troffen ; ooievaars, wilde ganzen en eenden
provinciën splitsen zich dan wederelk intwee houlen zich overal in de noordel.vlakten op.
gewesten of gouwen,tusschen welkedeElbe,
Het wild, dat zich nu nog in D.Levindt,
de Boven-saale en een lijn ongeveer van is alleen van die soort,welke door de liefHalle tot Lindau aan de Bodensee de grens- hebbers der iachtin bescherlning wordtgescheiding uitmaakt;zoo verkri
jgtmenbuiten nomen, benevens eenige kleinere roofdiel'en,
de alpijnsclle provincie vier gouwen, een a1s de vos,die men te vergeefs poogt uit te
O. en e0n n.W.)die allen roeicn. Met het afnem en der w ouden moest
Z.W ., e0n Z.0.; e0n n.
hun karakterlstieke fauna bezitten;hetri
jkst natuurlijk ook het aantalherten,reeën,wilde
j-ne)1enz.verminderen;m et de toeneming
is de dierenwereld der al
pi
jnsche provincie, zwl
daar hier bi
j de ware alpendieren (gems, van den land- en akkerbouw daarentegen
sneeuwhaas,lnormeldier,steenarend,lammer- het schadeli
jk wild,a1shazen enpatri
jzen,in
gier, alpenkraai enz.), talri
jke insecten en getal vermeerderen, want de hoeveelheid
weekdieren,die den ijsti
jd overleefd hebben, dezer dieren staat meestal in verhouding
en een aantaldiervormenderzuidelijkedeelen Inet de vruclltbaarheid van den grond en
vanhetopperduitscheberglandkomen.Dezuid- trotseert elke uitroeii
ng. Hamsters zijn in
westgouw bevat eenige uitzuideli
jkerstreken Midden-Duitschland menigvuldig en richten
afkomstige dieren (dwerg-ooruil,steenmeerl, vooral in Saksen groote schade aan ; eekhoblauwe m eerl, orpheuszanger, baardlnees,2 rentJ-es 0n wil
de koni
jnen worden schier
hagedis- en 4 slangensoorten, 3 vischsoorten, overal aangetrosen.
In de kunst om de nuttige tamme ofhuisvele gelede dieren enrnollusken)dieinoverig
D.nietvoorkomen.Evenzoobevatdezuidoost- dieren te fokken, te vermenigvuldigen en te

gouw oosteli
jke ennoordeli
jke diertypen,terwijlhetoverigensvele,vooralvogels,metde
Alpen gelreen heeft;ook is hijdoor de meren der Voor-Alpen en door 1en Donau rijk
aan vischvormen (14 soorten). De noord-

veredelen,heeftmen in delaatstejarcn ver-

bazende vorderingen gemaakt.De veetelling
van 1 Dec.1900 gaf aan: 4,184,009 paarden,
19,001,106 stuks rundvee, 9,672,143 schapen,

16,758,436 zwtjnen,3,206,246 geiten.DevoortreFelijkepaarden uitMecklenburg,Holstein,
Hannover, Oldenburg,Oost-pruissen enW estfalen zi
jn overal bekend;echterkunnen er
in Duitschland niet zooveelpaarden gefoltt
de sneeuwhaas en de losch heeft hijmetde worden,als de dienstder ruiteràjen artillerie
Alpen gemeen; de sneeuwuil, de gaviksuil, vereischt.Polen?Rusland en Hongari
jelnoeSyrnium Jt
4yà
p?ifc?fzn, de wilde gans broeden ten Duitschland hier methun overvloed bi
joostgouw bezit vele kenmerkende elementen;
oost-pruisen b.v. herbergt nog den wolf,de
wezel, den bever, den eland ; de wilde kat
komt hierveelvuldigervoordanergenselders:

hier; hei sneeuwhoen der Alpen is er niet springen. De rundreeteelt,die met den toenezeldzaam ;in deze gouw leeft ook de eenige menden akkerbouw in verband staat, is in

duitsche schildpad (Emyseuropaea)entalriike Duitschland zeer aanzienli
jk, vooral in de
insecten worden uitsluitend hieraangetro#en. marschlanden van het noorden, alwaar het
De noordwestgouw isin e1k opzichtdearmste.
Over het geheel heeft in Duitschland de
woud-fauna verreweg de overhand'
, voor zoover men heeft kunnen nagaan bestaat de
duitsche fauna uit 65zoogdiersoorten,225vogels,13 kruipende dieren, 18 amphibiën, 64
zoetwatervisschen, 240 land- en zoetwatermollusken, 6000 kevers, t50 rechtvleugelige
insecten,820 groote vlindersoorten.
Van de wilde dieren, dieDuitschlandsbos-

Oost-Friesche vee het izoogst geschat wordt.
Doch ook op deAlpenweiden van Zuid-Beieren
en W ïirttemberg,benevens in de streken om
den Harz, in 'tVogtland, in Silezië en Nassau graastuitmuntend rundvee.Nietsechteris

door toenemende bevolking en kultuur geheel verdrongen. Daartoe behoort o. a. de
elanf
l, die tegenwoordig alleen nog in de
afgelegenste streken van Oost-pruisen wordt

wordt gekozen.De algemeen verspreide rarkensteelt is vooral in Beieren en W estfalen
van belang.De roep der W estfaalsche hamm en is gegrond deels op de voortreFeli
jke
m esting met eikel,deels op de bereiding der
hammen zelf, welke dopr den eigenaardigen
bouwtrant der W estphaalscbe boererwoninbe
guns
gd wordt. Het te rooken
rdt
hit
eir
gen zeerwo
vleesch
niet,gelijk elders,in op-

sedertweinige jaren in Duitschland zoozeer
toegenomen als de schapenfokkerl
j, of liever
de veredeling der schapen door Spaansclle
bokken.M en heeft het zoo ver gebracht,dat

de wol,inz,de fjne Saksische en Silezische,
schen'vöor eeuwen bewoonden, zijn eenige zelfs in den vreemde boven de spaanscbe

aangetrlfen, alslnede de bufel-os; bevers,

beren en losschen worden thans slechts
hoogst zelden m eer gevonden.
onder de wilde zoogdieren komt de beer
nog slechts in de Alpen voor,de wolf evenzeer en nog slechts,a1s overlooper van de zetteli
jk daartoe ingericllte kamers snelgeArdennen,ophetwest-nederrijnscheSchiefer- rookt, maar hangt Iangen tiid in de groote
ho
oge
ruimte van llet huis, die men ,:diele,1
gebergte. De in D. veelvullig ook alslief-
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heet en w aar het gezin zich den geheelen Dultschland, en inzonderheid uit Saksen,uit
dag ophoudt, onophoudeli
jk vuur stookt,en het Ertsgebergte, is niet alleen de eerste
de rook,bi
jgebrek van schoorsteen, zichzell grondige kennis der mineralen t0tdeoverige
een uitweg zoekt.Juist dit langzame rooken volken van Europa gekomen, maar nog
bi
j vri
jen toegang der lucht, moet naar men tegenwoordig dient de duitsche bergbouw
wil,aaa de westfaalsche hammen hun meer- andere volken tot model,en Russen,Span-

dere deugdelijkheid geven. Geiten worden, jaarden en Portugeezen hebben eerstdoor
behalve in de bergachtige streken,zeldzamer duitsche bergwerkers de rechte bearbeiding
geteeld, en ezels vindt men bijna alleen in hunner siberische en am ehkaansche schatten
Zuid-Duitschland,vooralin deRi
jnstreken,en leeren kennen. ln 1899 w erden ten opzichte
de reden daarvan is niet ver te zoeken: V8n den bergbouw 1674 hoofdbedhjven en
vooreerst is de
Noo
ez
re
dlDui
a
nd
te
tr
e,we
l 227 nevenbedri
eet
nsczhl
ui
de
li
jni
k edi
dat
jven met, en 468 hoofdbein het ruwere
dri
jven zonder transport der ontgonnen
wiltieren,en ten andere is ook hier de ak- stoYen naar een verder gelegen punt van

kerbouw te belangri
jk,zi
jn degoederen of nadere bearbeiding geteld, met te zamen
boerderi
jen meestal te groot, dan datmen 526 184 arbeiders (waaronder 10262 vrouzich van dit zwakke dier als vervoerlniddel wel
ijke). Goud wordt in Duitschland (1899
m et voordeel kan bedienen. De bqenteeltis
nOg in geenen deele in Duitschland zoo verspreid als zi
j het welverdiende;het meest
dri
jft men haar op de Lûneburger heide;in
1900 werd voor bi
jna 2 millioen honig
uitgevoerd. De zqdeteelt, welke in de
vorige eeuw vooral in Prl
lisen i
jverig
werd gedreven, is thans op vele plaatsen
geheel verlaten, vooralwegens de moeil
ijkheden, die het klimaat oplevert. Aan plttimgedierte wordt vooral,doch bovenalin ZuidDaitschland, groote zorg besteed; niettemin

steeg de invoer van eieren (uit Bohemen,
Galicië,Hongarije en Polen)van14,7millioen
mark in 1880 tot 103,2 millioen mark in 1900;
een groot deel wordt door de fabrikage van

albuminepapier (Dresden) en leder verbruikt.

De vroegere ri
jkdom derduitsche wateren
aan visch isingevglge de bi
j een zoo dichte
bevolking onvermpdeli
jke verontreiniging en
door deroofvisscherijsterkafgenomen;echter
tracht men door een weinige iaren geleden
aangenomen wet op de visscieri
j en door

2606 kilogram ter waarde van 7:/4millioen
mark) zeer weinig gevonden:alleen in het
Ertsgebergte, het Salzburgsche en voorts in
het zand van eenige rivieren. Aanzienlijker
is de opbrengst van zilrer en hier welficht
grooter dan ergens slders in Europa (467590
kr.terwaardevan373/4millioenmarkin 1899).
De oudste,weleer rijkste zilvermi
jnen waren
in den Harz;tegenwoordig brengthetSaksisch
Ertsgebergte het meeste zil
ver op.Zeer ri
jk
zi
jn bi
jna alle gebergten van Duitschland aan
koper en ijzer.Voor de jjzerproductie zàin de
Rijnprovincie, Silezië,Hessen-Nassau,W estfalen, Hannover,het koninkri
jk Saksen en
Lotharingen 't belangri
jkst Galmei,het erts,
waaruit het zink bereid wordt, vindt men
voornameltjk in Silezië en in den Eifel; tin
in het Saksisch Ertsgebergte. 0ok eenige
edelgesteenten,inzonderheid topazen,granaten,
smaragden, karneolen, amethysten, chrysoprazen enz., vindt men,hoewel van minder
schoonheid dan de oost-indische,in Saksen,
Silezië en elders. Aan brandbare fossiliën is

Duitschlandbuitengewoonrijk;voortrefeli
jke
der visch tegen te gaan. De zeevisscheri
j, Dteenkolen en in groote hoeveelheid (1899
vooral de haringvangst,is op velepunten der opbrengst 1012/amillioen tonnen ter waarde
Noord- en Oostzeekust voordekustbevolking van 7891/2 mil
lioen mark)leveren hetRijneen der hoofdmiddelen van bestaan. Onder W estfaalsche kolenbekken, het kolenbekken
de duitsche zoe
me
twa
erva
ter
lviva
ssc
nhede
nz
Xl
ijn
be,
bekendde van Aken-Eschweilerin deRijnprovincie,het
steur en de
de zalm Opper-silezische en het Neder-silezische
van den Rijn,de W eser en de Elbe,de aal bekken,hetgebied der Saarkolen bi
j Saarvan Pomm eren en de Spree,de forellen der brùcken, het kolenbekken in het koninkbergrivieren en beken,en de muraenen van ri
jk Saksen (Plauenscher Grund bi
jDresden,
eenige Pomm ersche m eren ; oesters levert Zwickau, Lugau)en in de kleinere kolengevooralSleeswi
jk,parelmosselenkomeninvele bieden bi
j Osnabrûck,Ibbenbïiren,Minden,in
duitsche rivieren voor.De nijverheidstelling Opper.Beieren,ThûringenenBaden(zienader
van 1895 gafvoordeduitscheàinnenvisscherl
g bi
jdegenoemdeplaatsen,landenenprovinciën).
8956 bedrijven met 14042 daarbi
jwerkzame De silezische kolan worden veeluitgevoerd
P0rSOn0n aan.
naar Rusland en Oostenrijk,dievanhetSaarDelfstofentm'
qnmezenenz.W atdeproducten bekken naar Frankrijk, de Ruhrkolen naar
van het mineraalrl
jk betreft,is er misschien Nederland en de Saksischenaarverschlllende
geen ander land in Europa, dat in menig- duitsche landen.Daartegenover staat een bevuldigheid te dezen opzichtem etDuitschland langri
jken invoervan engelsche kolen in de
kan wedi
jvereniookisdewetenschapvan den noordeli
jkste streken van Duitschland. ln 't
bergbouw en hetmijnwezen bepaaldeli
jk van noordwesten vervangt op vele pl>atsen de
Duitschland uitgegaan.Van de wijze,waarop turf de plaats van het hout en de kolen.
de Ouden, de Karthagers, de Grieken, de Zlrarelyindtmen in allegebergten,deelsals
Romeinen, den bergbouw dreven,is weinig natuurli
lke zwavel, deels in verbinding met
of niets bekend; onder de nieuwere volken vele metalen (kiezen);barnsteen wordt door
hebben de Duitschers dien heteerstmetgoed de Ze6 aan de kusten van Pruisen aangegevolg en op wetenschappeli
j
.ken grondslag s
poeld.Bi
jzonderri
jk isDuitschland aanzouten andere m inerale bronnen; het getal der
kunstmatige vischteelt de algeheeleuitroeiing

ondernomen, en in de 10de eeuw waren er
reeds bergw erken in den Harz aanwezig.Uit baden of gezondheidsbronnen loopt in de
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honderden en vermeerdertnog jaarli
jksdoor spoorwegmaterieelte Berli
jn,Koningsbergen,

nieuwe ontdekkingen en inrichtingen; de Stettin, Hannover,Kassel,M ùnc
' hen enChem baden van Aken,Pyrm ont,Baden,W iesbaden, nitz.Allerleiartikelenvanijzerenblikworden
Ems enz. (zie boven)behooren tot de heil- voorts vervaardigd te Neurenberg en Fûrth ;
zaam ste en drukst bezochtste in de wereld. naaimachineste Berli
jn,Hannover,Bielefeld,
Uit zeer vele bronnen worden zouten verkre- Chemnitz, Frankl
brt a/M.en Hamburg. De
gen,terwijldievanLûneberg,Halleeneenige grootste goud- en zilverfabriekenvindtmen in

in Beieren,W ùrttemberg,Baden en Hessen- Berli
jn, Augsburg, Stuttgart en Hanau;.de

Darmstadt tot de zoutrjkste in Europa be- kunstigste instrumentenvoornatuur-en werkhooren; ook steenzout vindt men,vooral in tui
gkunde maakt men te Berli
jn,Mûnchen,
Beieren, Thf
iringen en Pruisen. Ten slotte Neurenberg,HamburgsBreslau en W ûrzburg,
dient melding te worden gemaakt vandelei- terwi
jl diezelfde steden met Stuttgart en
steengroeven in W estfalen en Nassau, de Leipzig aan hethoofd eveneensberoemdzi
jn
voor de kruiken- en kannenfabrikatie zoo door hun l'
abrieken van muziekinstrumenten;
belangri
jke leemlagen van Hessen-Nassau en de teœtielnyrerheid ; als Oudste tak dezer
deRi
jnprovincie,deporceleinaardevanSaksen industrie moeten de 'vlasspinnerijen en de

(Meissen) en Thûringen, de lithographiscbe
steengroeven bi
j Solenhofen aan de Altmtihl,
de molensteenen van Andernach aandenRijn,
Nordhausen en Hildesheim, de tras- en tufsteen bi
jAndernach,hetmarmer en graniet

linnenulerernen wordenaangemerkt,dieinsommige streken reeds ti
jdens Karelden Qroote
bloeiden en nadekruistochtentotverhoogden
bloeikwamen.Nögwordenzijopveleplaatsen
van Noord-Duitschland algemeen als nevenvan W estfalen, Nassau en Silezië. Overigens bedri
jf van den l
yndbouw uitgeoefend.Doch
geeft onderstaande tabel een overzicht van het meestzi
jn zi
Jtot ontwikkeling gekomen
de opbrengstvan hetduitsche mi
jnwezen en in Breslau, Glogau,Bielefeld,Munster,Brehet getal der daarbij betrokken arbeiders, m en , Hamburg , Emden enz.: niet minder
levendig is de wolindustrie,welke haar voornaamste midde1.punten heeft in Aken,Malopbr
engstin 1000 Genli()()ej(j aautal l
tonueu
nedy, Eupen, Chemnitz, Elberfeld,Barmen,
van

overdejaren 1895en 1899:
N AAM
TI)xa

10()0 Kg.

arbeiders

D
EL:7STO1!
3(
i
'EN. 79180
5 j1899 1380
5)1899
Steenkolen
l69 l01640 30.
937 378575
Bruinkolen
Steenzout.
Kalizouten
Ilzerel'ts
Zlnkerts

Iuooderts
KopeTerts.
.
Zilver-en Gouderts
Zwavelkies,Yltrioolen Alulnerts
Diversen . . . .

24788 34205 37476
687
86l
9()0
1522 2493 6735
12350 17990 33556
70C
664 1370l

44745
830
10460
40917
14582

l62
634

144 12406 13803
734 13629 1491l

13

4721

3214

127
138

l45
l76

563
244l

534
36l3

11

Gladbach, Zittau? Glauchau, Qera, Berlijn,
Mûlhausen enz.; eerstvan laterdagteekening

zi
jn de katoen8pinnernen en Irererv
-en,die op
deuitgebreidsteschaalinRtjn-pruisen,Silezië,
W estfklen en het koninkrijk Saksen bestaan,
te Elberfeld,Barmen,Keulen,Vierssen,Dusseldorf,Glatz,Schweidnitz,ChemnitzenGlau-

chau.Groot is in de laatste jaren ook de
zjjde-industrie (vooral inferieure kwaliteiten)
geworden, waarvan de voornaamste middelpunten zijn:Elberfeld,Barmen,Crefeld,Gladbach en Dusseldorfin deRi
jnprovincie,Augsburg en Lindau inBeieren,êreiburginBaden

Totaal Il20294l1500s51430l55 526l84 enz. Met kantkloppen houdt zich een groot
H et hûttenwezen, het vri
jmaken Van de deel der bevolking in het Saksisch Ertsge-

metalen uit hunne ertsen,bracht in 1899 op : bergte bezig. Als derde hoofdtak der duit-

8,143,000 tonnen ruw-ijzer, 153,000 tonnen schefabriekni
jverheidistenoemendevervaarzink,129,000 tonnenlood,3b,
000 tonnenkoper,
468,
000 tonnen zilver,1,481,000 tonnen tin.

diging v.glas-en t
'flrtf:zf
g:r/c,welkeschieroveral
op groote schaal w ordt uitgeoefend, maar

Nqverheid.0ok ten opzichte derni
jverheid vooralin Saksen,Silezië,Beieren endeRi
jn-

kan 1). zich heden ten dage m et elk ander provi
ncie. Zoo zijn Coblenz en Andernach
land van Europa meten ;devoornaam stetak- beroemd om hun Keulsch tïtvtspzf
l6r/
c,M eissen

ken daarvan zi
jn dejjzer-en '
sftxtz/-ïstfv.
:frï:/'
hoewel deze op ongeveer alle punten v/h
duitsche rijk vertegenwoordigd is,heeftzij
zich in hbtbi
jzonder geconcentreerd in RijnPruiqen, Opper-silezië en Elzas-Lotharingen,
waar zoowel de uitgebreidste hûttenwerken
als de grootstefabrieken worden aangetroien.
Zoo leveren de meeste spoorwegrails en locomotieven o. a.: Bochum,Breslau,Dusseldorf,Keulen,Aken,Eslingen en Straatsburg ;
kanonnen worden op de grootste schaalver-

om zi
jn Saksisclt ylprc6leïzl, Aken, Fûrth en

Neurenberg om hun kristal en glas. 00k de
chemiscke industrie is verbazend sterk ont-

wikkeld; de suikerfabrieken (bietenh
,bestaan

vooralin Saksen,Brandenburg,Silezië,Pommeren, Thûringen, Baden en Beieren ;bier-

l?rpffvvrï/ezlin Beieren,Pruisen,Saksen enz.;
talri
jke fabrieken van zeep en kaarsen,parfumeriën en verfwaren in schierelke stad van
eenigen omvang.Ten slotte moeten nog aangestlpt de bloezendeleerindustrie,dieeveneens

elam
vaardigdteEssen(Krupp),W ittenenBochum ; Over ge
vohe
orna
Dui
stt
escz
hl
et
ae
nd
ls verspreid is, doch
sabelklingen en messen te Solingen en Suhl; haar
heeft te Osenbach,
geweren te Suhl, Sommerda, Berli
jn enz.; Darmstadt, M ainz, Berli
jn, Hanau,Mtinchen

f
lzeren gereedschappen en werktuigen voor
alle takken van industrie teRemscheid,lserlohn en Bochum.Dat evenwel ook buiten de
genoemde districten dezelfde industrie: en
vaak niet minder uitgebreid , wordt ultge-

en W orms,
' de vervaardiging van kindersyl6:/gp:: te Sonneberg, Neurenberg,Stuttgart
.

en Eslingen;de velepapierfabriekenvanBerli
jn,Stuttgart,Augsburg enz.,degrooteboekdrukkerl
jen, welke men in diezelfde steden,
oefend,bewi
jzen de kolossale fabrieken voor benevens in Leipzig,W eimar,Gotha,Bonn,
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M ainzenz.vindt detalri
jkemeubel-enandere + 59,9 pCt.; bi
jdeindustriederverlichtingsf
br
ken,
sa
pr
eiied.
lnover het geheeleDuitscheri
jkver- stofen, zeepen, vetten, oliën: bedri
jven 1882 en 1895 (t4 Juni) werden 21,2 pcc., arbeiders + 35,6 pct.; textiel-

beroeps- en nijvel-heidstellingengehouden.In industrie: bedri
jven - 38,6 pCt.,arbeiders
1882 werden geteld 3,609,801 intlustrieelebe- + 9,t pot.
; assarantie-wezen:bedri
jven dri
jven tfabrieken, werkplaatsen, verkoop- 40,7 pCt., arLeiders + 88,2 pct. D. isin
plaatsen,winkels enz.
ljin1895slechtsweinige Europa het land waar zich de meeste trusts
meer, n1. 3,658,088,terwijlhetgetalder bài of syndikaten vormen; sneller dan in eenig
die industriën betrokken arbeiders dat in
1882 7,340,789 bedroeg,in 1895 tot10,269.269
gestegen bleek ; waar dus het aantalindastxieele bedrijven slechts met 1,3 pct.ver-

meerderde, nam het getalder daarbij arbei-

ander deel der oude wereld komen kapitaal
en industrie onder beheervan enkelen,vooral

in de textiel-ni
jverheid en den handel in
i
jzer,staal,cokes,geelkoperdraad.

Vorenstaande tabel geeft een overzichtvan
dende personen met 39,9 pct. toe;hieruit het in 1895 in de verschillende nijverheidsjven en van
blijkt dat gedurendedejaren 1882-95vele takken voorhanden aantal bedri
reeds bestaande ondernemingen zich hebben het aantaldaarbijwerkzame personen.
uitgebreid,terwijlslechtsweinigenieuwwerden H andel.NadatDuitschland,deLakermatvan

opgericht;in veleni
jverheidstakken,nl.indie de Hanze,langen tijd een eerstcplaatsonder
welke zich in bi
jzondere matevoorhetgroot- dehandeldrijvendenatiënhadingenomen,werd
bedrijfleenen,is gedurende genoemd tn
-dvak hetinde lfde en 18deeeuw,minder door de
het aantal in 1882voorhanden ondernemingen

zelfsbelangri
jk verminderd,eterwijllletaantal
bi
j diezelfde takken betrokken arbeiderszeer
aanzienli
jk steeg; honderden klein-bedri
jven
losten zich op in het grootbedri
jf,werden
opgeslorpt; zoo verminderde het getal bedrtjven bijhetmijn-,salinen-enhûttenwezen
1et 22,9 pct.en nam tegeli
jkerti
jdhetaantal

opkomst van een nieuwe wereld,Amerika,of
het vinden van den zceweg naar de lndiën,
a1s wel ingevolge de algemeene verarming,

teweeggebracht door dendertigjarigen oorlog,envoortsdoorzijninnerli
jkeverdeeldheid,
zi
jn gebrekkige wetgeving, het stellen van
inwendige douanen-linies, en ten slotte door
het contintentaal stelsel van Napgléon,door
andere landen overvleugeld.Sinds den twee-

den Pari
jschen vrede (1815)begon heteerst
langzaam, daarna steeds sneller weer op te
omen.Terwi
jlin 1815 hetgezamenli
jkever.
<
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saw r
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d zo u
mogen van het duitsche volk naar schatting
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Kunst- en handelstuinbouw.
scholenvoorhetboschwezen 27944

lndustrieele veeteelt(buiten
die v/d landb.),visscherij
Mi
jnwezen en aanverwante
vakken
.
Veenderij . . . . . .
Aardewerk-industrie . . .
Metaalbewerking (uitgenomen ijzer) .
.. .

25603
2t20

4155

53047

ternauwernood 30.000 millioen mark bedroeg,
werd dit in 1900 op 150.000 millioan mark
berekend;en terwi
il in 1815 degeheeleduitt'
74991 schehandelnauwelil
kseenomzetvanomstreeks
1500 nlillioen mark had,werd in 1900 10.t00
28137 millioen mark overschreden.ln den wereldhandel neemt D.thans de tweede plaats in ;
524297 de engelsche handel overtreftdeduitschenog
11992
tomstreeks 300 millioen gulden,terwi
jlde
558286 me
noord-amerikaanschehandeldeduitschesteeds

16573 115048

nad
erbi
jkomt.
De voornaamste artikelen van inroer waren

Ilzer-industrie . . . . 157667 524707 in 1900: katoen, schapenw ol, tarwe,koffe,
Machinebouw,instrum enten 102559 582672 goud (bewerkt),steenkool.mais,ruw koper,
Oliën,cllemische nijverheid 11541 115231 timmerhout,wollen garens,ruwe zijde,petroLichtstofen , vetten, oliën,
leum,goud (ruw),eieren,tabak,runderhuiden,
vernissen .
. 8124 57909 rogge,gerst;van uitroer.
.katoenen-,wollen-en
Textiel-industrie.
. 248617 993257 zi
j
d
e
n
s
t
o
se
n
,
s
t
e
e
n
k
o
l
e
n
,suiker,machineriën,
Papier-industrie. . . . . 18709 152909 i
jzerwaren,confectie-kleezing,teerverfstoYen,
Leder-, wasdoek-,gummi-,
garens, leer, speelgoed,porcelein,rpw pelsindustrie. . . .
. 51567 160343 werk, koper- en messingwaren, papier, bier,
Hout-en snijwerk . . . . 262252 598496 sterrenkundige instrumenten, telegraafkabelVoedings-en genotmiddelen 314473 1021490 en spoorwegmaterieel.De uitvoeristotheden
Kleeding-industrie enz. . 920955 1390604 (1902)tolvri
j,vaningevoerdeartikelenworden
Bouwvakken . . . . 230837 1015516 voor het m eerendeel inkomende rechten gePolygraphische vakken . 15090 127867 heven,overeenkomstig het toltariefvan 1879,
Kunstni
jverheid .
. 10187 19879 volgens hetwelk in hetalgemeen grondstofen
Handelsnijverheid
. 777495 1332993 vrij kunnen worden ingevoerd,en van halfAssurantie-wezen
. 19238 22256 fabrikaten 5- 100/:envanfabrikatenongeveer
Landverkeer
. 79075 137357 100/: der waarde aan tolmoet worden beW atertransport
. 21571 93074 aald; het thans (1902) door den Ri
jksdag
Hôtelwezen
. . . 278689 579958 t
in bebandeling genomen nieuwe toltariefgaat

Totaal

.365808j10269269 belangri
jkverderinprotectionistischerichting.

De inkomende rechten brachten in 1898 op
505.439.000 mark, of 9224 m ark per hoofd
arbeidersmet24,7pct.toe;bijdeaardewerk- over de geheele bbvolklng van D. Voor het

ndustrie: bedrijven - 11,3 pCt.,arbeiders aantal voorhanden handelsbedrijven en der
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daarbijbetrokken personen zie nevenstaande uit- en invoer van bergbouwproducten vbrtabel,bi
jHandelsnijverheid;dedaargenoemde hielden zich in 1899 als volgt- de ci
jfers
totalen splitsen zich alsvolgt:
geven tonnen (van 1000 kg.)aan:
ln pct der
b a j4 Bl,zatisocsv- Eigen
eiej.ypjveductie
productle. Tnvoer. Uitvoer. . 4
Handelstakken.
I :.L x1?r! laaoocc'1'xx.)
Inv-Iultv.
'
J j <zjy:
y
.

....-

.

Levende dieren .
Landbouwproducten
Brandstosen . .
Bouwm aterialen.
Metaalwaren
M achinerie , . .

/z

-

33979
111518
23 902
5 782
11514
. 2586

36536
151218
47000
2t597
32279
6176

,

Drogeri
jen,chemicaliën,verf- 6253 19100
W aren
. . . .
Koloniale-,eet-,drinkwaren t8352J 290584
Wi
jn en spiritualiën
986l 26770
Tabak en sigaren
Leer;wol en katoen
M anufacturen.
Galanteriewaren
Diversen . . . .
l'weedehandshandel . .
Geld-en krediethandel
Expeditie en commissie . .
Boek-,kunst-,muziekhandel
Huurbibliotheken .
Courantenhandel . .
Straatverkoop,venthandel .

12471
5940
G4565
20197
652
4297
8570
5028
9 902
287
2 387
39057

1T3t5
11 450
183024
35 309
22t343
5 5t3
36175
20398
24692
367
9940
37429

St
B
en
kol
01:6033
QQ0
9139Q$03Q19a
7j)25,
6,
3
7
re
ui
nko
le
en
n 1
34
$7
65
63
66
861
6$
78
51
2l 1
0,
,06
Petroleum
llzerert,s
Zinkerts
Kopererts
Looderts
Steenzout

K
ookzout
Kainlet

Kalizouten
C111kallum
C111ook.-

magnesium
Glaullerzout
Zwavelzuur
Kopervltriool

:70Q7 9l)Q960
t06833$0,9
t:989635 4165372 31l9878 Q3,Q
664576 57880 25l9Q 8,7
7336l9 1,18- 33656 44,6
114 370 6163$
1703 42,7
86lIQ3
(j4: z4j()x j)

5710j8t2z

f108 1t)9 # jy, ag;:!y
138$97Q i
Qf,7506
143 10l015

Qt369
:9
:9(362 7560
83Q667 IQ5$0
514Q l38$

1 Juli 1898- 30 Juni 1899 leverde in dit

5 4
.6,:

(j,()(j; :4,:
0,Q 48,7

1$Q38 0,l
38118 9,6
373Q7 l,5
3130 26,9

66,6
48,3
4,5
60,9

VolgensdeRi
jksstatistiek bedroegdespeciuitvoer 47523/5 millioen mark,in hetgeheel

aalhandelin 1000:invoer 6043millioen m ark,
10.796 millioen m ark omzet: deze totalen
laten zich specifceeren als volgt:
SP E C1A A L14A N D E lu

Invoer Uitvoer
in mill. in mill.
m ark
nlark.

Levende dieren
178,4
Zaden,voeder,tuinbouwproducten'
C6,9
Afval,bemestingsstofen
211,1
Brandstofen
222,2
Voedings-engenotmiddelen,grondstoFen 1285,8
fabrikaten.
208,6
,,
Auctiehandel. . . .
22t1 1492 N-etten en olien,grontlstoFen
203,4
f
a
b
r
l
ka
t
e
n
1
56,4
Banken van leening
1071 1720 Chemisclte lnëustrie,grontlstofen
2
18,4
Voorschotbanken
5298 13835
fallrikaten
113,0
Berging . . . . .
306 4 208 Glas-en aartlewerk,grondstofen
46,0
l
a
l
l
r
i
k
a
t
e
n
24,7
Vertegenwoordiging
6077 5 182 Metaalindustrie,ertsen
1
39
,1
lnform atie-bureaux . . . 710 2595
grontlstofen.
2y5,3
ha
l
fa
br
l
ka
t
e
n
21
,4
Totaal
(
:77kjt5(1332903
fabrikaten
45,0
Het verbruik van eenige voedings- en ge- Houtwaren enz. grondstoFen
129,6
halFabrlkaten
166,8
notmiddelen beliep in 1899 per hoofd over
ïabrikaten
40,9
))
de geheele bevolking: rogge: 1541/2kilogr. Papier,gronllst en llalffabrlkaat
20,7
fabrlkaten
10,6
tarwe 94 kilogr.,aardappelen 5592/:kilogr,
Le
de
r
,
wa
s
d
o
e
k
e
nz
.
,
g
r
o
nds
t
of
16
3,9
spiritualiën 61/: liter, bier 125 liter,tabak
fabrlkaten
117,6
,
13/5 kg.,suiker 122/5 kg.,kof:e 24/5 kg.,thee Textiehnd,us
tme,kleedlng,grondstofen 814,5
1/x kg.; voorts werden datzelfde jaar per Caoutchoucwaren,gro,,ndstoffabmkaten 45783,,88
hoofd vexbruikt 2467kg.steen-enbruinkolen,
ten
12,6
52/: kg. katoen,171/1:kg.petroleum. Sinds Waggons,7s:chepen,gfeasbmka
toFeerdemeubelen
96
Ma
c
h
l
ne
r
i
e
,
l
ns
t
r
ume
n
t
e
n,
a
pp
a
r
a
t
e
n
1
38,3
lang vermag D.niet meer zijn behoeftenaan Galanterien,opschlk.speelgoed
5
7,7
voedingsrniddelen tedekken,zoodatde handel teratuur en kunst
44,3
het tekort moet aanvullen; het oogstjaar Li
Edelmetalen
277,4

Tusschenhandel(makelaars,
agenten). .
. . . 46734 51509
Kruieri
j (pakkers, dragers,
helpers). . . .
2719 9028

3,9
17,3
3,8
4,6
l,Q

21,5
35,3
41,1
2:6,2
135,0
361,5
16,9
19,7
45,2
352,$
$7,8
172,8
18,4
75,3

174,8
773,6

48,4
1.8,3
102,9
31,3
100,0
60,4
505,9
162,1
936,7
51,5
43,3
37,9
344,3
161,3
157,9

141,2

Totaal )6043,
0 ) 4752,6
opzicht de volgende ci
jfers op,diehetaantal
De duitsche handelsstatistiek m aaktondertonnen (van 1000 kg.)aangeven:
scheit
l tusschen generaal-handel,totaaleigenIn pct.der
Elgen
eîeuproductie
Paooccqrlx. productle. lnvoer. Uitvoer.-.-!
.

handel en speciaalhandel; bi
j den generaalhandel is de doorvoer inbegrepen ;de totaal
Inv.#Uitv. eigenhandel rekent tot den duitschen handel

Tarwe
3270833 l602791 179355 49,0
Rogge
8021493 728349 295765 9,l
Aardappelen 30559433 223869 148216 0,7

5,5
3,7
0,5

Belangri
jk gunstiger staan deverhoudingen
vee,terwi
jlbi
j een menigte andereartikelen
(brandewijn, suiker, hop,dextrine,meel)de

ten aanzien van den veestapelen hetslacht-

ook den olnzet van duitsche kooplieden van
duitsche handelsplaatsen uitin buitenlandsche
producten; zulke dus die in Duitschland geproduceerd noch geconsumeerd worden,maar
door in Duitschland gevestigde kooplieden
in het buitenland ingeslagen en ook in
het buitenland van de hand gezet wor-

uitvoer den invoer verre overtrof.Productie, den; de speciaalhandel eindeli
jk omvat den
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invoer voor dadelijk verbruik, den omzet in
het land zelf van eigen producten, en den
directen uitvoer van duitsche producten. Gedurende de laatste 10 jaren (1891-1900) overtrof gemiddeld de generaal-handel den totaal
eigenhandel met 200 millioen mark, terwijl
de totaal eigenhandel den speciaalhandel
gemiddeld 600 millioen mark te boven ging.
In de textielindustrie staat D heden ten
dage nog slechts bij Groot-Britannie ten
achter; alleen de linnennijverheid kwijnt, gevolg van een grooter katoenverbruik in de
meeste der duitsche afzetgebieden; in de
zijdewaren staan in- en uitvoer ongeveer gelijk; er werd ongeveer voor gelijke waarde
aan geheel-zijde ingevoerd, als aan inferieure
zijden stoffen, zijden garens enz. uitgevoerd.
In de chemische industrie overtreft D. in
ongeveer alle artikelen alle andere landen, niet
slechts in de fabriekmatige bereiding van
drogerijen en artsenijmiddelen (Dresden, Darmstadt, Berlijn), maar ook in alle andere tot
dit gebied behoorende producten; uit de navolgende tabel blijkt de gang dezer industrie
over de jaren 1897 en 1900 (de getallen
stellen millioenen mark voor):

GRONDSTOFFEN en
FABRIKATEN.

Invoer
1897

1900

Uitvoer
1897 | 1900

Grondstoffen voor:
Industrie d. vetten, oljten 137,6 £03,4 12,8 16,9
Chemische producten
voor de pharmacie
86,5 113,5 10,9 16,7
Onbewerkte drogerijen 17,8 20,6 7,5 6,4
Harsen en afval voor
lijmfabrikatie. . .
33,5 36,4 8,2 10,0
Gistings- en klaringsmiddelen
. . . .
2,2 2,5 1,8 1,1
5,6
9,7 10,8 4,
Yerfstoffen
. . . .
25,7 34,6 3,9 5,4
Looistoffen
. . . .
Totaal
313,0 421,8 49,9 62,1
Fabrikaten:
Yetten, olien, lichtstoffen, zeepen . . .
99,0 156,6 18,0 19,7
Basen, zuren, zouten
29,3 35,6 111,7 107,5
Etherische olien, par14,6" 16,7 37,1 50,9
fumerien
. . . .
Lakken, vernissen,
I
kleefmiddelen . .
15,5 25,0 10,6 13,2
Ontvlambare stoffen .
0,5 0,7 20,0 18,4
Teer- en pekdestillaten 22,9 16,5 16,2 18,7
Verfwaren
. . . .
26,9 18,5 125,2 143,7
Totaal |208,7|269,6|339,5|372,1
Belangrijk is ten slotte ook de handel in
ruw en bewerkt hout, in kleeding en lijfgoederen, koper- en messingwaren, muziek-,
optische, wipkundige, medicinale instrumenten. Duitschland voert in en uit van en naar
alle landen der wereld en in toenemende
mate.
Yolgens de „Deutschen Oekonomist" werden
van 1871 tot begin 1901 opgericht 5049 handelsmaatschappijen (met een totaal kapitaal
van 7435t/7 millioen mark), van welke een
aantal zich echter inmiddels weder heeft
ontbonden. Sinds 1877 word en uitvindingen

-
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van staatswege door patenten beschermd; van
dat jaar einde 1900 werden 117974 patenten
uitgegeven, 92458 weer ingetrokken, zoodat
einde 1900 nog 25115 patenten van kracht
waren.
Aan het hoofd van het duitsche geldverkeer
staat de duitsche Rijksbank, krediet-instelling,
gevestigd te Berlijn, geconcessioneerd lOMaart
1870, statuten laatstelijk gewijzigd 29 Nov.
1899, heeft filialen te Bremen, Hamburg,
Londen, Frankfurt a. M., Miinchen, Leipzig
en Dresden; aandeelkapitaal aanvankelijk 15
millioen mark, in 1897: 150 millioen mark,
in aandeelen van 600, 1200 en 1600 mark,
dividend 1870—1900 successievelijk: 5, 8, 8;
4, 5, 3, 6, 6, 6V2, 9, 10, 10i/2, 10, 9, 9, 9, 9,
9, 9, 10, 10, 9, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 10 V2, 11,
11 pCt,; koers der aandeelen ultimo 1890—
1900 te Berlijn: 159,40, 147, 152,5, 153,171,6,
185,7, 196, 209,6, 207, 207,3,196,9. Buitendien
bestonden in 1895 137 bankinstellingen, met
aandeel-kapitaal tezamen van 18114/5 millioen
mark; waarmee dat jaar 1309/io millioen mark
zuivere winst werd gemaakt. Het getal private
banken is veel grooter; onder deze staan het
huis Rothschild te Frankfurt a. M. en Bleichroder te Berlijn bovenaan.
Maten en gewichten: metrieke stelsel (wet
van 17 Aug. 1868); echter wordt op vele
plaatsen nog met allerlei andere maten en
gewichten gerekend; voorheen hadden bijna
elke stad en vele beroepen hun bijzonder
stelsel. Als munt-eenheid is bij de wetten
van 4 Dec. 1871, 9 Juni 1873 en 22 Sept. 1875
de mark, a 100 penningen, ingevoerd.
Verkeerswezen. 1 Jan. 1900 had D 3759 zeeschepen van meer dan 50 kub. meter bruto laadruimte, met een totaal laadvermogen van
1 737.789 registertonnen. De binnenscheepvaart
stonden einde 1899 14168 km. waterwegen
ten dienste, en de vloot der binnenscheepvaart
bestond toen uit 22.693 (20.611 zeil-, 1953
stoom-, overigens diverse) vaartuigen, met
een bemanning van te zamen 60.000 man en
een draagvermogen van ongeveer S l / 2 millioen
ton; op het gebied der Elbe kwamen 12.096,
op den Rijn 3494, op de Oder 290, op de
oost-pruisische wateren en de Weichsel 1737
vaartuigen.
Het grootste gedeelte van het Duitsche rijk
heeft een gemeenschappelijke posterij, slechts
Beieren (tot 1902 ook Wurttemberg) heeft
krachtens art.52 der rijksgrondweteenzelfstandige posterij behouden. De opperste leiding van
den dienst der duitsche rijkspost berust bij
het rijkspostambt, onder hetwelk 42 hoofdpostdirectien staan; einde 1899 waren in het
Duitsche rijk in 31.128 plaatsen 36.389 postkantoren voorhanden (waaronder 3441 beiersche en 1021 Wurttembergsche), met een
totaal van 206.945 beambten (met inbegrip v/h
personeel v/d telegraaf- en telefoondienst);
buispostinrichtingen bestaan te Berlijn 121 km.,
Miinchen 9l/7 km., Hamburg 6 4 / 5 km., Stuttgart % km. Het telegraafnet in het Duitsche
rijk bestond einde 1899 uit 131.891 km. lijn
(in Beieren 18436, in Wurttemberg 6289 km.);
de langste directe lijn is die van Berlijn naar
Rome, 1935 km. Yerder was 31 Dec. 1899
in het Duitsche rijk voorhanden een telefoon-
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612.256 km.leidingslengte(54435km. li
jnen m et normale als met smalspoorwi
jdte,
in Beieren,31169inW ûrttemberg)met229100 verder de verhouding totylakte-inhoud(aannet van

spreekplaatsen (24056 in Beieren, 9966 in tal der kilometers spoorltn op 100 km.2 op-

W ûrttemberg.
pervlakte) en inwonerstal (aantal der km.
Onderstaand overzicht bevat deverdeeling spoorli
jn per 10,000 inw.) der verschillende

derduitschespoorwegenoverdeafzonderlijke staten,alsmede bijzonderheden aangaandede
duitsche staten op 1 April1890,zoowelv/d in elken staatgeopende lijneri:
Lii
n metnormale spo
rwijdte.
-ne
* o
Nevenli
jnen.
Totaal.
-

H oofdli
jnen.
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km. jkm. km. km. km. km. km. km. km. Jaar
1Elzas-luotharingen.
2Koninkr.Pruisen .
:
Beieren .
4 , Saksen..
5 , W tirttemb.
6 or.hdom Baden ..
7 ,: Hessen .. ..
8
M ecklenburgSchwerin ..
9
Saks.-W eim..

10

Me
cklenburgStrelitz ...

1267,
41
17687,58
4020,12
1749,89
1444,11
1344,65
833,
31

11,72
642,00
563,41
4,97
15,57
-

513,
25
216,83

1
298,74 1.0,70 4,
00 1592,57 10,98 9,50
9 037,92 67,23 1533,
7228 968,45 8,31 8,74
1515,64 - 362,
87 6 462,04 8,52 10,77
653,71 2 408,57 16,
06 6,05
111,58
21,
00 1576,69 8,05 7,37
238,64
140,
51 1739,37 11,53 9,77
252,48 49,16 1134,95 14,77 10,56
604,47
127,66

158,06 1839
465,97 1838
82,611835
394,57 1837
82,73 1845
205,26 1840
5,68 1840

9,
08 1126,80 8,58 1.
8,50 6,61 1846
8,
71 353,20 9,77t0:14 91,57 1847

l

11 ,? Oldenburg ..

150,83 8,7t
87,95 247,49 8,
4523,96 - 1864
284,66 26,93 207,05 5,23 7,
86 531,73 8,
2713,67 7,00 1859

12HertogdBrunswi
jk

345,80 -

13
14
15

Saks.-M ein. .
Saks.-Altenb.
Saks.-coburgGotha. .. .
16 r Anhalt ... .
17 Vorst.d.Schwarzb.Sondershausen
18 ,, Schwarzb-Rudolstadt. .
19
W aldeck . ..
20
Reusso.linie

21
22

Reussj.linie

Schaumburgluippe
..

23 2, Lippe...

24 Lùbeck .. ... ..
25 Bremen .. .. ...
26 Hamburg . .. ...

173,93
106,08

141,20
214,97

56,57 -

85,
41 487,7813,
2810,73 11,551.838

13t,71 58,
07

7.60 280,
5114,33 12,56 - 1847
18,70 286,7412,50 9,35 34,10 1840

70,61 58,27.

244,54)9,91 10,t3 54,30 1858
7,97 172,32113,02 9,21 - 1842

60,76 -

14,41

34,53 109,70112,73 13,77

52,28
3,87
25,33 -

24,75
31,43
17,95

5,94
-

44,50

49,06 - I

24,32

-

43,97 -

39,53 - ! 0,80

10,65 24,53
46,17 33,59 4,74

'
f
- '-

- ' 16,39
2,84 0,11
7,93 -

1867

82,97 8,82 9,13 - 1871
35,30 3,15 6,04 2,06 1874
43,28113168 6,11 - 1865

% ,5611,33 6,73

l
24,32 7,15 5,71 -

84,30 6,94 6,06 -

51,57r17,32 5,84 49,1.
2 19,14 2,37 46,26111,15 0,63 -

1859
1847

1872

1851
1847
1842

TotaalDuitschland I30840,
0611293,87113614,7383,272402,20148234,131
k8,92 8,8811.
602,
071

Naam en lengte dereersteltnen ofbaauvakken (deci
jfers1,2,3 enz.verwijzen l
ïaarhetvolgnummertabel) 1,
Mulltausen-Thann20,6 km,Q,van d.elàjn Berlljn-Potsdam 14,1km ,3,Neurenllerg-Furtl1,6km.,4,Lelpzlg-Althen
9,9 km ,5 Canstatt-unterturkheim 3,7km.,6,Mannhellll-Heldelbcrg185k)M.,7 vandeTaunuslijn 8,3km.,8 van
deltn Berlln-H'amllurg81,4 km ,9.vandeTlluringerspoorweg59,1 knl,10 îalldelijlzGltstrow-Nleuw-Brandeulpurg
7,6 km ,1l.vandelljn Ràjn-Nahe3,0km ,12 Brunswtk-Wolfenlluttel11,8klu,13Etsenach-coburg99,2km.,14.van
de lilnIaeipzig-l-lof9,9 km.,l5.van den Thuringerspoopveg42,6km ,I.G vau delljl1Maagdenllurg-Lelpzlg44,2km ,
17 Neudletendorf-Arnstadt 1,9 km.,18 Poszneck- Saalfeld-Eiclllcht4,6 km ,19 Bredelar-Martenberg $,8 km ,20
Greiz-Brunn 8,8km.; 21,van d.elijn Weiszenfels-Gera10,9km.;22,van deltjn Hannover-sflnden 24,7kn1, 23,van
delijn l-lannover-Altenbeken 7,5km.9.24,vandelilnLulleck-Buclten9,6km ;25,valldeltjn'
W unstorf-Bremen 6,4
km.; 26,Hamburg-Bergedorf,14,4 km.

Onder de europeesche statgn bezitDuitschland hetgrootste spoorweqpet.1 April1899
waren aan duitsche spoorll
gnen voorhanden:
48234,13.km.met normaalspoor,en 1602,07

wegen.Vandelijnenmetnormaalspoorlagenop
genoemden daium 48133,63 km.binnen de
grenzen des ri
jks, 99,69 km. in Oostenri
jk,
5,
37 km .in de Nederlanden, en 41,16 km .in
km.metsmalspoor;van eerstgenoemdewaren Zwitserland: van vreemde spoorlijnen lagen
rentegen 94,39 km.op duitschen bodem ,
44579,37 km.staatsspoorwegen;van delijnen daa
zoodat 1 April 1899 in Duitschland in hte
m et smalspoor waren 721,79 km .staatsspoor-

llllitselllalld.

--
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geheel 48228,02 km.l101'maa1SP001'Voorhanden

waren, en met de dubbelli
jnen enz.89014,46
km.;van de 9558 stations derlijnen metnormale spoorwijdte waren 4186 floofdstations,
3502 hulpstations,1870 haltesofstopplaatsen.
De smalspoorlijnen hadden op dien datum
757 stations. be eerste duitsche spoorliin,
Neurenberg-lorth,werd geopend7Dec.1805.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van
de verdere ontwikkeling v/h duitsche spoorwegnet metnormale spoorwi
jdte:
l
l'
N=
e.
*=

1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878/7
1879/5(
1880/81
1881/82
1882/83
1883/54
1884/85
1885/86
1886/87
1887/88
1888/89
1889/90
1890/91
1891/92
1892/93
1893/94
1894/95
1895/96
1896/97
1897/98
1898/99
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11,8
11,8
46,8
55,7
55,7
207,1
478,6
583,6
796,7
1340,3
1509,5
1735,2
2 092,4
2 410,4
3 213,6
3 626,1
3936,1
4 024,5
4 382,3
4 597,7
4 804,2
4 936,6
5 229,1
5 441,4
5 825,0
6 042,1
6 315,3
6 747,1
Y 139,6
7 623,4
7 935,8
8144,0
8 598,2
9 972,3
10 358,2
10 501,3
10 910,0
12 628,7
13 891,4
14 629,8
15 490,2
16 753,7
22 325,2
22 776,4
25 587,7
30 049,6
32045,3
32 568,1
33 248,7
34 394,1
35 230,0
36 584,3
37 944,5
38 361,3
38 944,2
39 736,9
40278,8
41644,4
43 071,22
43 704,35
44 579,37
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20,4
20,4
20,4
54,0
501,3
750,8
422,7
446,5
478,6
565,3
581,0
1192,8
1216,4
1364,2
1366,6
1442,5
1528,4
1507,4
1512,9
1570,7
1608,4
1786,2
1826,2
2169,0
2996,7
2023,7
2359,9
2697,0
2887,3
3056,1
3258,8
4118,5
4211,0
4241,5
3737,5
3762,7
2956,9
648,2
463,5
462,8
274,6
93,5
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
103,9
78,65
98,88
99,18

6,0
6,0
20,1
128,7
250,7
502,1
770,6
1016,0
1252,3
1432,3
1720,4
2 626,7
3109,9
3 625,8
3 822,4
3 450,6
3 309,8
3 346,5
3 438,6
3 558,0
3 699,2
4139,1
3 720,9
4166,5
4 850,4
5 064,4
5194,3
5 314,2
5 800,8
5104,8
6 488,5
6 975,9
7 166,3
7 481,6
7 886,0
8 099,4
9 293,1
9 923,9
10 774,8
11817,6
12 367,5
12 062,3
11664,3
11760,5
12 223,6
7 644,8
7 713,8
6 372,0
5126,1
4 029,4
4 240,2
4 525,2
4 669,4
4 74S,8
4 293,5
3 830,6
3 860,0
3 915,6
3 716,3
3 754,6
3 512,4
3 021,38
,3 315,88
3 601,30

6,0
6,0
20,1
140,5
262,5
548,9
826,3
1071,7
1459,4
1910,9
2 304,0
3 443,8
4 470,6
5155,7
5 611,6
6 044,3
6 471,0
6982,8
7 511,2
7 972,7
8 289,0
9102,4
9 511,4
10187,1
11151,2
11660,1
12078,2
12 667,6
13 350,3
13 933,0
14 806,3
15 723,9
16 575,9
17 243,6
18199,0
19 694,3
21289,1
22 642,0
23 973,1
25 614,9
28 052,3
29 212,5
30 412,6
31461,7
33 218,8
33 707,5
34 252,9
34 916,6
35 823,9
36 538,2
37 271,1
38048,5
39157,0
40 082,7
40981,7
41879,0
42 325,2
42 963,7
43 557,1
44161,3
45 260,7
45 171,25
47 119,11
48 279,85
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Koloniéh. Tot 1883 bezatDuitschlandgeen

koloniën ;sinds is het watuitgebreidheid van

koloniaal gebied betreft, de derde in de ri
j
der koloniale mogendheden geworden; zi
jn
eerste bezitting wasAngra-pequena(zieald.
),

Duitsehland.

een ned
erdi
zee
tting
Lûde
ritz,
in Van den Bremer koopman
Aug.1883 tot protectoraat
werd verklaard en dekernwerd van detegenwoordige kolonie Duitsch-zuidwest-Afrika;

het volgend jaar werd op aandringen van

Hamburger en Bremerkooplieden ookin Togo
en Kamerun de duitsche vlag geheschen ;

einde 1884 gaven berlijnsche bankiershuizen
aanleiding tot de vestiging van het duitsch

gezag in een deelvan Nieuw-Guinea,terwjl
d

uitscheoorlogsschepelzdenBismarck-al
-chipel
in bezit nam en; in 1885 werd door het
,
!Gesellschaf'
t fïir deutsche Kolonisation' een
stuk van het binnenland van oost-Afrika,en
door de gebroeders DenhardtW i
tu (ti
jdelijk)
onder dui
tschebescherminggebracht;in1486
verklaarden duitsche oorlogsschepen deM arshall-eilanden in 4eZuidzeetotduitschgrondgebied; in 1898 werd Kiau-tschou in China
gepacllt,in 1899 werden deKarolinen,Palaoe

en de Marianen (zqnder Guam) verworven.
Hoewel oorspronkellgk hetvoornemen bestond
de koloniën in handen van handelsmaat-

schappi
jen te geven,werd dit stelselslechts
eenigen ti
jd in Oost-Afrika,Nieuw-Guineaen
de Marshatl-eilanden gevolgd,en sinds 1899
staan alle duitsche koloniën onder directbe-

heer van hetrijk.Aanhethoofd derkoloniën

s
dteaan
n gouverneurs;deMarshall-eilandenwor-

door een landshoofdman bestuurd De
opperste leiding der schutsgebieden,koloniën
enx.is sinds 1890 in handen van deafdeeling
koloniën van het departementvan buitenland-

sche zaken,datOnmiddelli
jk onder den ri
jkskanselierstaat;aan hethoofdderkoloniale afd.
staat een di
recteur(Direktor. De afdeeling
wordt bàjgestaan door een kolonialen raad
(Kolonialrat), bestaande uit gedelegeerden
derkoloniale maatschappi
jelzen uitdoorden

ri
jkskanselier benoemde deskundigen. De
kosten van beheer,dietotheden deinkomsten

verrehebbenovertrofen,draagthetriik;alleen
voor de Marshall-eilanden brengt heJaluit-

conlpagnie deuitgavenop.Onderstaandetabel
geeft een overzicht der duitsche koloniën :
i
t Oppervl nevngol.- Wz&
penomzetl)E
pt
ra
ot
xolaoxllx o8 'rz kî
aar min 1l9(
0-

t- xMU
J
'
.

A frlka'
DultscltOostAfrika
1885 94ll00
TOgO
1884 l00000
Kamerun 1884 493600
Duitsch-zuitlwest-Afrika1884 830060
Zuidzee.
Kelzer-W llllelmsland 1885l8l650
Bismarck-

l9()
l
jj).
mrk Mark.

6000000
2000100
3500000
200000

1899
1899
1898
1899

14,8
5,9
13,9
10,S

9708$610
750003
3245003

8l74300

1l00001898-99j

,2,0

arclllpel 1885 47l00 188000 1898 90 :)

llultsche
Salomonellanden 1885 -10310 41000 Marshallellanden 1886 410 I
):$)y
Nauru
1888
5 i16000 .j
)$) (
),j
Dultsclle Sanzoa-eilanden 1899 2572 31600 Karollnen en
de Palaoe-

ellanden 1899 1450
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Kiau
pach
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42500
2000
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Bevolking. Het Duitsche rijk had bij de 76 in 1871, 60êin 1837) 48 in 1816 en 44 in

volkstelling van
1867 40.
003.154 inw .
804
1871 41.058.
1880 45.
234.
061
1890 49.
428.470 ,:
1900 56.
345.
014 ,,
De toename Van de bevolking van het

1801. Vev
rr
g de dichtste Levolking bezit,
aewe
n Le
a
en
Sfage
kszein
vri
je steden,hetindustrieele

(280 op 1km2),hetdunstisdebe(minderdan 50perkmz);Pruisen(ziealdaar)
is buitengewoon ongeli
jkmatig bevolkt. Het
volking in de landbouwende M ecklenburgen
getal vrouwen ging in 1900 hetgetalmannen

m et882.430 teboven.Slechtsinenkeledeelen

guitsche ri
jk bedroeg 1871-80: 4.175.
257
(10,1 0/:)zielen,1881-90:4.194.409 (9,2 0/4,
1891- 95 2,851,431 (5,8 0/:), 1896-1900:
4.065.113 (7,8 0/:). Bi
j een vlakte-inhoud van
540.6573/5 km2(metinbegrip van Helgoland)

desrijks had hetmannelijk geslachtdeoverhand, nl. in Sleeswi
jk-volstein met 15579,
in H annover met 3322, in W estfalen met

104.364,in Ri
jnland met41,
289,en in Elzas-

Lotharingan met 41..427. Onderstaande tabel
kwalnen in 1900 op elken vierkanten kilometer geeft een overzicht van de bevol
king der
104,2 *
1I15!r.) tegen 96,7 in 1895,86 in 1885, afzonderli
jke staten van het Duitsche rlgk:
Oppervla

tt
xe.
j

Hoofd- Is vyeyk j
plaatsen. (nleuwsteI)e- lyyj.
rekeningen)

Staten.
''
-----

'
..--

Jnwonersi
n

JPe
lnw
ek
rs
m
ro
Zn
.

1900
1900
nïanleltke vrouweltjke 1871 190-0
----œ
'
----

Koninkrjk Pruisen
,,
Beleren
,,
Saksen
,,
Wurttenlllerg
Grootlertogdom Baden
,,
llessen
,,
Alecklenll
urg-scllwerln
,,
Saksen-Weimar
,,
Mecklell
burg-strelltz
,,
Oldenllulg
HertogdonlBrunswjk
,,
saksen-Meiningen
,,
Saksen-oldenll
urg
,,
Saksen-collurg-Gotha
,,
Anllalt
Yorstentlom Schwarzllurg-sondersgllausen
Schwarzbuxg-Rudolstat
lt
waldeck
ReuszoudereLinie
,,
ReuszjongereLinie
,,
Scllaumburg-tappe
,,
Llppe
,,
vrt
jstad tubeck
,,
Bremen
llamburg
,,
Ei
jkslandElzas-luotllarlngen

Berli
ln
348.607,0 24.691.
085 16970.
085 17.493292
Munclten
75.864,7 4 863.485 3.
027.093 3.148060
Dresden
14.992,9 2.556 244 2.
042.437 2.157321
Stuttgart
19.517,1 1818,539 1.051.815 1.113.950
Karlsruhe
15.081,0 1 461..539 925.670 940 914
DaTmstadt
7.681,
8 852894 558.962 561.464
Schwerin
13.126,9 557.707 300.419 307.416
Weinlar
3.615,3 286 183 176.650 185.368
Strelitz
2.929,5
96.982 50.870 51.758
Oldenlurg
6.427,2 314.591 197954 200.545
Brunswtjk
3.672,2 312 170 230.351 233 000
Melllingen
2.468,1. 187.957 123.027 127.656
Altenburg
1.323,7 142.122 95442 98 831
Coburg
1.958,
0 174 339 110949 118 618
Dessau
2.294,4 203.437 155.162 160.865
Sondersllausen
862,0
67.191 39.401 41..277
Rudolstadt
940,8
75.523 45.082 47.575
Arolsen
1.121,0
56.
224 :7.936 29.977
Greiz
316,4
45.
094 32.518 35.769
Schleiz
825,7
89.
032 66.554 72.439
Bnckebnrg
340,2
32.
059 21.449 21.683
Detmold
1.
215,2 111.135 67.113 72.125
Lulleck
297,7
52.158 47.784 48.991
Bremen
256,7 122.402 111.094 113.603
llamburg
415,0 338.974 375.811 392.538
Straatsllurg 14.507,1 1.549.738 879.439 838.012

71
99
64
81
17t 280
93 111
97 124
11t t46
43
46
79 400
33
35
49
62
85 126
76 102
107 147
89 117
89 138
78
94
80
99
50
52
143 216
108 168
94 127
92 115
175 325
477 875
817 1851
107 118

DuitscheRi
jk

Berli
jn )
540.657,6141.058.80427.
731.067j
28.613.947) 76j104

Godsdienstige bell
jdenis. Onderstaande tabel In 1890 werden geteld : 31.026.8t0 evangeeft een gverzicht van den stand der ver- gelischen, 17.674.921 katholieken (waaronder
schillende godsdiensten op verschillendeti
jd- 2992 grieksch- en oostersch-katholieken),
stippen :

Beli
jdenis l 1871 l 1880 l 1890
Evangelischen)
25.581.685j
28.331.152)
31.026810
Rys
.-K
leke
aiatholu'
v
ra u yys-

n14.
86
9.
292j
16232.
651l
17.
674.
921
821581 78.031 14554n

tenen

Israelieten
Andere gods-

diensten

Van geene of
Onbekeqde

512.153 561.612
l
j

176l

l j,,y

beli
jdenls I

.

366
a,.u4a

567.884

562

145.540 andere christenen en 567.
884 israelieten.
Gedurende het ti
jdvak 1871-90 vermeerderde het aantal evangelischen m et 19,
dat der r.-kath. met 18, dat der israelieten
met t00/
();de gevallen waarin geenbeli
jdenis
Nverd opgegeven, kwamen in 1880 veelvuldiger voor dan in 1890.De verdeeling der
evangelischen, r.-katholieken en israelieten
(meest, evenals ilï andere landen,gevestigd
in de groote steden en bevolkingcentra)

zonderlijke duitsche staten wasin
jujgya over de af
1890 als volgt:

Buitsehland.
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Buitsehland.

snippering, een groot gemengd gebied uit,
waarin alleen voormal
ige geesteljke bezittingen als overwegend katholiek, en het
Pruisen. . . . 232449llnaszalasvaosg oude hertogdom W ùrttemberg als overwebeieren.
1571363 2962941 53885 gend evangelisch uitkomen.
Aangaande den gang derbevolking kan hier
Saksen ..
3351751 J29382 9368
W ttrttemberg . 1 407 1761 609 794 12 639 alleen worden aangestipt,datgrdurende de
Baden
.. 598678)1028222 26735 periode 1891- 99 gemiddeld per Jaar 425.774

Staten

Evange- Katho- lsraejjschen Iieken lieten

li
jken werden gesloten,en 1.053.380 geHe
M
ssen .m.... 666j18 2953066551 2251582
31 huwe
boorten,waaronder 179.018 Luiten-echteli
jke,
ecklb -schw er. 570 /03

202444
Anhalt. .. . 261215
Schwarzburgî
Sondershausen. 74 615
Schwarzburg85342
Rudolstadt .

11695 1252 plaats hadden, m et 63.734 doodgeboorten,
jlhetaantalgeboorten het aantalsterf6b4 489 terwi
$7769 1552 gevallen m et gemiddeld 726,988 overtrof. ln
900 emigreerden naar andere werelddeelen
16419 1635 1
2789 1560 over Bremen,Hamburg,Stettin,Antwerpen,
2 092
45 Rotterdam, Amsterdam en Bordeaux 22309
Personen;VerreWeg het sterkst was deland2 92t 549 verhuizing uit deprov.Posen(2293personen),
jn
8 875 1580 daarop volgden Hannover, Beieren, Berli
(1548 personen)en W est-pruisen;de meeste
637 228 landverhuizers gingen naar de Vereenigde
338), de overigen naar andere
397
71 Staten (19.
deelen van Amerika en anderew erelddeelen.

W aldegk.....

54704

1658

Sci
laumb.-Lippe

38160

Saksen-W eimar. 312738
M ecklb.-strelitz. 96773
Oldenburg .. . . 274 4t0

Brunswi
jk ..

Saks.-Meiningen
-Al
tenburg

383652

219207
168549

d'
haco
0t
.burg-

Reuss Jong.linie
61572
oud linie. 118072
Lippe.
.
Ltibeck. . . .
Bremen.
..
Hamburg.. ..
Elzas-luotharing.

938
1181

Het duitsche rijk bevatte in 1900:33g0753 mee
nten met meer dan 100.
000 inw.,n.l.:
62
147

607 366

Gsxssxvsx./l
jlyj./l
jn
yw
aj. 1t
n
g
v
j
.
888326

123 111
4 332 989
74544
1143 654
rli
jn .
82634t 1578794
169 091
8272 1031 Be
mburg
239 107 569260
571 497 23444 17 877 Ha
Mt
i
nc
h
e
n
.
169 693 349024
337 476 1 227 225 34 645 Leipzig
106 925 3532;2
207997 335186
Duitsche Rijk 02681017674921567884 Breslau
Dresden
177089 276522
Het westen en zuiden van Duitscllland is Keulen . . . 129233 281681
overwegend r.-katholiek, Midden- en Noord- Frankfurt a.M . 91040 179985
Duitschland zi
jn bi
jna geheel evangelisch, Neurenberg . 83214 142590
87626 163 593
terwijlin hetoosten beide religiesongeveer Hannover
84 40t 202 234
evensterkzi
jn.Deverdeelingdergodsdiensten M aagdenburg
69 365 144 642
vertegenwoordigt de in de ti
jden der refor- Dttsseldorf
matie en der tegenreform atie tot aan den Stettin
76280 116 228
we
faa
lsDe
chen vrede (1648) geschapen toe- Chemnitz
stas
nt
de
n.
68 229 138 954
hoofdzetels vanhetkatholicisme, Charlottenburg 19 518 76 859
de aartsbisdomm en aan den Rijn,Mainz,Trier Koningsbergen. 112 152 161666
en Keulen, hebben tot op heden hun zuiver Stuttgart.
91623 139 817
katholiek karakter bewaard , dat na den Bremen . .
82 807 125 684
ondergang der wederdoopers ook in het bis- Altona . . . 74 102 143249
dom Munster weer de overhand kreeg ln Elberfeld
71384 125899
het oosten hebben het voorm alig bisdom Halle a.S.
52620 101401
Erm eland endebestanddeelen van hetvroegere Straatsburg.
85654 123500
44420 89663
r.-kath.koninkrijk Polen,alsmedehetrondom Dortmund
door r.-kath.streken omgeven zuideli
jk deel Barmen . . . 74449 116141
van Silezië een overwegend r.-k.bevolking: Danzig
90141 120 338
bijna volkomen onvermengd isdeze in het M annheim . . 39605 79 044
kernland van Beieren,het vroegere hertog- Aken . . . 74 146 103 470
dom van dien naam ,en in de tegenwoordige Brunswi
jk
57883 101047
zuideli
jke aanhangselen van genoemdkonink- Essen . . . . 51513 78 706
56 374 69 627
ri
jk. Zuiver evangelisch, wijl zi
j door de Posen .
3t 764 69 172
tegen-reformatie niet of bi
jna niet werden Kiel . .
57 t00 105376
aangedaan, qjn de midden- en noordeli
jke Krefeld
46360 72 477
deelen des ri
jks,alsmede hetin 1525 in een Cassel.

705 738
499959
455089
422738
395349
372299
288489
261022
235666

229 663
213 767
210 680
206584
189290
187897
176318
163418
16t507
156937
1566t1
150 268
142 418
141947
140 539
140 384
135 325

128177

118863
117014
107938
106928
106001

wereldlijk hertogdom herschapen gebied der
duitsche orde. H et eenige enclave in het
Het duitsche wpl/c vormt onder de westwesteli
jk deel van dit evangelisch complex germ aansche groep dergermaanschevolkeren
vormt het Eichsfeld, dat voorheen tot het (zie Germanen) sinds onge#eer anderhalf
aartsstift M ainz behoorde.Tusschen ditover- duizend jaren een zelfstandig geheel, een
wegend evangelisch gebied in het n.en dito ethnische eenheid. De west-germaansche
r.-kath. in het z. en w.strekt zich,beant- stam m en w aren omstreeks 500 n. Chr. in
woordend aan de voormalige territorialever- twee hoofdgroepen gesplitst, Anglo-Friezen

Duifsellland.
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en Duitschers:, deze verdeeling berust op W ûrttemberg,M ecklenburg,Saksen,Thûringen
taalkundige gronden ;deW est-Germanen zelf en Oost-pruisen niet ontbreken.
zi
jn er zich nimmer van bewust geweest. 0ok met betrekking totdenlichaam sbouw,
Een groot deel der Anglo-Frieven stak de de taal,het karakter, de zeden en gewoonten
Noordzee over en vestigde zich in Britannië; openbaart zich een aanmerkeli
jk verschil
de vastelandsche W est-Germanen,waaronder tusschen duitschers en duitschers Hetzelfde
vele stam menzich alseigenvolkengevoeldep, onderscheid, dat men overltl elders tusschen
werden door de frankische veroveringszucht noordeli
jke en zuidelijke volken aantreft,tusschen de bewoners van laag-en bergland,tusschen zee- en landvolk,is ook waartenem en
deFranken aangesloten,deAllemannen werden tusschen de bewoners van Noord- en Zuid-

bewe
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in 496ten deeleen veertigjarenlatergeheel Duitschland.lnMecklenburgenPruisenzi
jnde

onderworpen,deThûringersin 531,deBeieren
in 788, de Longobarden in 774 en 787 ; de
Friezen, hoewel evenzeer tenondergebracht,
Fisten een meer zelfstandige positie te bewaren. H et organiseerend talent van Karel
den Groote voltooide de vereeniging; door
hem werden alle west-germaansche stammen

menschen over het algemeen watforscheren
grooter gebouwd tlan die in W ûrttemberg en

Beieren.0ok zi
jn de gelaatstrekken in hetz.
meestalronder, die in hetnoorden meerlangwerpig en ovaal; ginds sterker geteekend,
hier minder sprekend? evenals de stem der
Zuid-Duitschers over 't algemeen voller en

onder de ook voor zi
jn overig ri
jk geldende Inetaalri
jker, die der Noord-Duitschers meer

grondwet gesteld,allen w erden in een enkel dof en zwak is.Verder onderscheidt zich de
staatsverband saamgebracht, en eerst toen bewoner Van Noord-Duitschland door e0n
kon zich een duitsch nationaal bewustzi
jn koel,phlegm atisch temperament,waarin m eer

ontwikkelen (hetwoord duitscltkomtvoorde verstand dan poëzie schuilt,terwi
jlaan zi
jn

eerste maalop het einde der 89te eeuw voor, zuidel
ijken landgenooteen levendigernatuur,
de naam duitsclter in de 9ëeeeew,doch werd .rijkerc phantasie en grootere vrooli
jkheid

aanvankelijk zelden gebezigd),vooralna de elgen is. ,In de bergen en dalen van het
staatkundige afscheiding van hetromaansche

zu'
tden. die de verbeeldingskracht zoozeer

Frankri
jk, bij hetverdrag van Verdun,843. opwekken,hebben de meeste duitsche volksEen duitsch ri
jk bestaatduseerstsindsKarel sagen hun oorsprong gevonden. Daar is de
den oroote,ofgedurendeomstreekslleeuwen. hoofdzetel,daar zijn de Lronnen derduitsche
Hoewelook de stamverschillen bleven bestaan volkspoëzie. Het Nibelungenlied en al de
zich zelfsverscherpten,zoodat tot in de13dJ oudste nationale gedichten zijn daar geboren
eeuw elke stam een afzonderli
jk hertogdom en worden in die oorden als 't ware ten
vormde, werden de stampln niettemin tooneele gevoerd.''Daar staat tegenover,dat

door een politieken band Fl
geengehouden,
en gevoelden zich niet slechts meer Franken, Beieren enz., maar ook Duitschers.
Zie W achsmuth,Geschichte A vfdcAer Natil
m a-

Sf#f(Brunswi
jk 1860),Tietz,Diegedc/lïc/lflïc/l:
xt
'lfïpzltzfldv?zf,
szfd:fzl:
Entunkklung des Deutuclten.

(Hannov.1880),Behrens,Deutsclteu Ehr-lfp,
tf
National
gefûltl ïll Deiner Entwicklung #urc/l
Philosopken '
àfs: Di
ekter,1600- 1815 (Leipz.
1891), Lamprecht, Gesclticltte :e8 deutschen
Nationalbewusztseinu(inzbnbeutsehenG:,
gc/lïc/lf:,
dl. 1, 2e druk Berlijn 1897), Schultheisz,
Geschk
'
cAfedes AlffdcAe?lNationalgefqhls(Leipz.
en Alûnchen 1893)
Naar afstamming bestaatdetegenwoordige
bevolking van het Duitsch'
e ri
jk voor meer
dan 92 pct uit Duitschers,terwi
jlbi
jna8pct.
van slavischen. romaanschen of gemengden
sfam zàjn.De Slaven,ti
jdensde grootevolksverhuizing Duitschland binnengedrongen,bestaan voor verreweg het grootste deeluit
Polen, verder uit Kassoeben, M assoeren.

W enden en Czechen (Tsjechen),allen in de
oosteli
jke provinciën (les lands; Romanen
komen zoowelbijMalmédy,in Ri
jn-pruisen,
binnen de duitsche grens voor, a1s in ZuidLotharingen en in enkele gemeenten van den
Elzas,op den oostrand der Vogezen. Denen,
hoezeer van germaanschen stam ,doch niet
van duitsche nationaliteit,wonen ten noorden

de Noord-Duitscher in ontwikkeling van het
verstand den bewoner van hetzuidenvooruit
is. ,HiJ
'is a1s 'tware zi
ja oudere broeder,en
vandaar ook,dat in onzen tijd,die de heerschappi
j der kennis erkent, de Noord- den
Zuid-Duitscher in vele opzichten is voorbi
jgestreefd , en het overwicht der duitsche
macht naar dien kant is overgeslagen. Het
is alsof de verstandsontwikkeling in het
noorden meer van nature bevorderd wordt
dan in het zuiden.Het noorden vanDuitschland,evenals van vele andere landen,onderscheidt zich van het zuiden door meer belezenheid,grooteren zin voor wetenschap,en

beter onderwi
js. En hierop oefent wederom

de luchtgesteldheid haar invloed uit: de
lange winteravonden in het noorden, het

gezellige huiselijke leven, de mindere verstrooiing der m enschen over velden en
wegen brengen teweeg, dat zi
j meer lust
t0t lezen en schri
jven hebben en elkander
m eer beschaving en kennis meedeelen.''
(Pûtz).
Vroegere en latere staatsinrieltting. De
huidige gedaante van het Duitsche ri
jk is
het resultaat van een reeks gebeurtenissen
als in geen ander land, uitgezonderd ltalie,
hebben plaats gehad; vele eeuwen lang verbrokkeld en versnipperd in een gedurig wis-

selend aantal staten en staatjes,die steeds

van een li
jn,diemenvanTondernnaarFlens- slechts door een zwakken band werden
burg kan trekken;Litkauwersin Oost-l'
ruisen. bi
jeengehouden, ontstond hieruit achtereenDe hraëlieten zijn hetsterkstvertegenwoor- volgens het heilige Roomsche rijk,in 1806
digd in Hamburg,Elzas-l-otharingen,Hessen, de Rijnbond, in 1815 de Duitsche bond (zie
Baden, Silezië en Posen, schoon ze ook in aldaar), in 1866 de statenbond van Noord-

Duitsellland.

- 2286 -

Dtlitselllantl.

Duitschland,en ten slotte in 1871 het tegen- nu a1svolgt: 1)de keurvorstvan Mainz, 2)

woordige Duitsche keizerri
jk.
1.Tot1871.DebenamiùgheiligRoomscheri
jk
(Sacrum imperium romano-germanicum) v/h
ouderijkderduitschenatie,ziet,watdeuitdrukking roomscher'
é//
cbetreft,opdeherkomstder

de keurvorstvan Trier,3)de keurvorst van

Keulen (dezedrie waren geesteliikevorsten),
4) de koning en keurvorstvan bohemen,5)
de keurvorstvan den Paltz,6)de keurvorst
van Saksen,7)dekeurvorstvanBrandenburg,
dnitsche keizerskroon van Karelden Groote, 8)de keurvorst van Brunswi
ik-luûneburg.Bi
j
die door paus Leo 11l in 800 t0t roomsclt den vrede van Lunévil
le (9 Pebr.1801)kwakeizer werd gekroond : de titel heilig berust m 0n i
n de Daitsche ri
jksverhoudingen reeds
op het begrip,dat de keizer de beschermer gewichtige veranderingen,daar het Duitsche
dergeheele christenheid was,geli
jk dan ook rijk bi
jdezen vrededenganschenlinkeroever
reeds Karel de oroote het protectoraat over van den Ri
jn aan Frankri
jkmoestafstaan.En
dekerkuitoefendeenbi
jzi
jnstaatkundesteeds 1 Aug. 1806 werd vanwege Frankri
jk aan
de belangen en deuitbreiding derkerk opden den ri
jksdag verklaard, dat vele duitsche
voorgrond stelde.Debestanddeelen des ri
jks, vorsten, in de overtuiging, dat de oude
ri
jksonmiddelbareaartsbisdommen,ri
jksabdijen, duitsche staatsinrichting niet meer paste
ri
jksproosdi
jen, hertogdommen, marktgraaf- voor het welzi
jn van het geheel of zi
jne
schappen,vorstendommen,landgraafschappen, deelen, zich genoodzaakt zagen,ter'
bevorvorst-graafschappen, heerlijkheden en rl
gks- dering van een beter en veiliger toestand,
steden,tezamen gemiddeld omstreeks300,en zich aan'die verbintenis te onttrekken, en
m et den algemeenen naam van stenden aan- dat deze vorsten op 12 JulitePari
js,onder
geduid,stonden tegenoverdenkeizerin allerlei het protectoraat van keizer Napoléon, een
graden van zelfstandigheid,doch behoorden, nieuw verbond onder den naam van Rqnrertenminste in naam,sinds1512 totde10kreitsen, bond hadden opgericht. De leden van het

waarin Duitschlandin genoemdjaarverdeeld Rijnverbond waren aanvankelijk: de keur-

werd ; het hoofddoel dezer kreitsverdeeling vorst van Mainz, de koning van Beieren,
was handllaving der openbare orde en het de koning van W ttrttemberg, de grootherverkri
jgen van voor een bepaald doel der tog van Baden, de groothertog van Berg,
algemeeneràjkslastenverantwoordeli
jkenauw- de vorst van Nassau-W eilburg, de beide
keurig begrensdediqtricten;bedoeldekreitsen vorsten vau Hohenzollern, de vorsten van
waren de Oostenri
lksche,de Bourgondische, Salm-salm.Salm-lfyrburg,lsenburg-Birstein,
deKeur-ofNeder-Ri
jnsche,deOpper-Rtjnsche, Liechtenstein en v0n der Leyen,en dehertog
de Frankische, de Beiersclle,de Zwabische, van Aremberg,te zamen 16 leden.Gedurende
de W estfaalsche, de Opper-saksische en de den oorlog van Napoléon tegen Pruisen en
Nedensaksische.Buiten dezekreitsverdeeling ook later traden voor en na vele duitsche
stonden, ofsclloon ook tothet Duitsche ri
jk vorsten t0t het Ri*i#nverbond toe,zoodat het
behoorende: Bohemen. M oravië en de Lau- op bet eind van 1808 een oppervlakte van
sîtz, M ompelgard, Jever, Kniphausen enz.; 7202 vierk.mi
jlen en 15.t68.600 inw.had en
Silezië stond nooit in onmiddellijke verbin- de volgende nieuwe leden telde: Saksen,

W estfhalen (hetkoninkri
jk W estphalenwerd
in 1807 doorNapoléon,hoofdzakeli
jk uitde
door Pruisen afgestane gewesten,hethertogdom Brunswijk, hetkeurvorstendom Hessen
en het grooiste gedeelte van Hannover geverlegd,dnch verderbleefm enteRegensburg vormd en aan zi
jn broeder Hieronymlzs of
vergaderen,tot de formeele oplossing van het Jerôme geschonken;Kassel was delloofd-en
residentiestad),W firzburg,de vi
jfSaksisclle
rijk in 1806.
Het heilige
eenrki
ooe
ms
s-mo
che
nari
hie.
t en erfe- hertogdom men, de beide Schwarzburgsgheen
ik
waHe
g ge
*c
#
gekozen debe'
ldeLippischevorstendommen,Reusz,W al1i
.
jke; maar

ding methetDuitsche ri
jk.De ri
jksdag werd
sedert 1663 perm anent te Regensburg gehouden; alleen in 1713 werd hij om de pest
n
aar Augsburg, en in 1749 voor tweejaren
door keizer Karel V11 naar Frankfurt a.M.

opperhoofd voerde a1s zoodanig slechts den deck, Oldenburg, Mecklenburg-schwerin en
koningstitel en kreeg den naam vanRoomsch M ecklenburg-strelitz.- De val van Napoléon
keizer niet dan na de plechtige kroning dbor deed hetRi
jnverbondweeruiteenvallen,enzoo
den paus. Doch KarelV was de laatste die onstond voor Duitschland een nieuweordevan
door den pausgekroond werd,en alzijn op- zaken.Volgens hetverdrag,teW eenen8 Juni
volgers werden in Dl
zitschlanddoordenaarts- 1815 gesloten, maakten de 35 souvereine
bisschop van M ainzgekroond Dekoningskeuze vbrsten en 4 vri
je stedenvanDaitschlandeen
kwam uitsluitend den keurvorsten toe. Oor- statenbond uit, het Duitsch Verbond of de
Duitsche Bond (zie ald)genaamd,waarvan
spronkeli
jk bepaalde zich hungetalt0tzeven, he
doel gelegen was in de handhaving der
totdat deNvestfaalschevrede,waarbi
jdekeur- uitt- e
n inwendige veiligheid vanDuitscllland,
vorstvan den Paltzwerdhersteld,debenoeming
eener achtstekeurwaardigheid noodig maakte, alsmede der onafhankelijkheid en onschenden er in 1692 nog een negende ter willevan baarheid der afzonArli
jke Duitsche staten.
den hertog van Kalenberg (Hannover)werd Alle bondsleden hadden volgens debondsacte

ingesteld,zoodat er dussedertdienti
jdnegen
keurvorsten waren.Onder die zeven ofnegen
keurvorsten waren drie geestelijke endeoverige vier ofzeswereldlijke.Sedert1777waren
er intusschen eigenlijk slechts achtkeurvorsten,omdatin ditjaar deBeierschekeurlinie

geli
jke rechten;evenwelstond hetgeenhunner vri
j de vereeniging teverlaten,dewi
jlhet

Duitsch Verbond a1seenonverbreekbareband
gesloten was.De aangelegenheden van'tVerbond werden door den Bondsdag ofBondsvergadering te Frankfort a M .bezorgd,in
uitstierf. De rangorde der keurvorsten was welke alle leden des Verbonds deels afzon-
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derli
jke,deelsgezamenli
jke stemmen hadden. bond aan den koning van Pruisen,die het
oostenri
jk zatbi
j de Bondsvergadering voor. recht bezit,in naam van den bond oorlog te
W anneer het op 't ontwerpen en veranderen
van grondwetten des Verbonds, op besluiten, die de bondsacte zelf betroYen,op
organische bondsinstellingen enz aankwam,
vormde zich de vergadering tot een plenum,
W aar 69 s
temmen uitgebracht werden. Bij
eenmaal verklaarden bondsoorlog mocht
geen lid voor zich zelf onderhandelingen

verklaren en vrede te sluiten,verdragen en
verbintenissen aan te gaan met vreemde

mogendheden enz.Elk manneli
jkinwonervan
den bondisverplichtpersoonli
jkinhetstaande
legertedienen,vanzi
jn20stetotzi
jnzlstejaar,
en daarna vi
jfjaarin de landweer. Na den
Fransch-Duitschen oorlog van 1870- 71. loste
zich het Noordduitsch verbond op in het

met den vijand aanknoopen,noch afzonder- vereenigd Duitsche rtjk.
li
jk wapenstilstand ofvrede sluiten.- Elke 1I. Tegenlroordige zftxtffdlzlrïc/lfïzlg. De dllitbondsstaat leverde tot een bondsoorlog vol- sche bond,welke heden den naam van ,Duitgenszi
jn bevolking een zekercontingent,dat scheri
jk''voert,bestaatuit22monarchistiscle
1 m an van 100 zielen bedroeg ; bovendien en 3 republikeinschezelfstandigestaten en het
w erd van 200 zielen der bevolking 1 man ri
jksland Elzas-luotharingen (tabelpag.228t)
a1s reserve gesteld. lntusschen werd de Tothetbûndsgebied behooren nietdekoloniën,
bondsvergadering (over'tgeheeleenuiterst welechterhet bijrijkswetvan 15 Dec.1890
conservatief lichaam, dat alleen dan sterk met Engeland tegen de bezitting W itu ingelland Helgoland. Het algemeene doel
was, als het er op aankwam door samen- ruilde e'
werking der regeeringen de ontwakende van den statenbond is, volgens den aauhef

vri
jheidsgeest ikz bedwang te houden) ten der rtjksgrondwet: rbescherming van het
gevolge d:r gebeurtenissen van Februari en bondsgebied en van het binnen de grenzen
Maa
48rlo
ntbotnden,om ti
jdeli
jk door een daarvan geldige recht,alsm ede zorg voor de
Dui
tr
st
ch18
Pa
emen
te worden vervangen.
Di
t welvaart van het duitsche volk'' De bond is
do
or
W aS
de
n in
echter van nog korteren duur,en
gesloten voor onbepaalden ti
jd;zonder toet866 Ontbranden kri
jg tusschen 0os- stemluing vanBondsraadenRijksdagkangeen
tenrijk en Pruisen vieleindeli
jk hetDaitsche der aangesloten staten uittreden. De bond
Verbond voor goed uiteen.Bii den vrede heeft een zelfstandig.van hetstaatsgezag der
van Praag, 23 Augusttls 1886 gesloten, leden van den bond verschillend bondsgezag,
werd bepaald,dat tusschen Pruisen en zi
jn hetri
jksgezag ofderijksmacht,welksdragers
bondgenooten een Noord-Duitsch Verbond de gezamenli
jke verbonden regeeringen,derz0u worden opgericht, met uitsluiting van halve de m onarchen en de senaten der
oostenri
jk,Beieren,W ûrttemberg.Baden en vri
je steden, zijn. De uitoefening derfuncdat deel van Hessen, 't welk ten zuiden tiën van het ri
iksgezag is door de ri
jksvan de M ain gelegen is. Tot dit Noord- grondweti
n hanèen gegeven van een BonduDuitsch-verbond behoorden de volgende staten : 2 koninkri
jken: Pruisen en Saksen ; 4
groothertogdommen : Mecklenburg-schwerin,
Saksen-W eimar, M ecklenburg-strelitz en
oldenburg ; 5 hertogdommen; Brunswi
jk,
Saksen-M einingen,Saksen-Altenburg,SaksenCoburg-ootha en Anhalt;7 vorstendommen:
Scllwarzburg, Rudolstadt, Schwarzburg-sondershausen,W aldeck,Reuss oude linie,Reuss

raad, bestaande uit vertegenwoordigers der

verbonden regeeringen,en waarvan dekeizer
president is;nevens dezen bondsraad bestaat,

als een hetri
jksgezag constitutioneelbeperkende factor, een R'
qksdag,saamgesteld uit

gekozen vertegenwoordigers van hetDuitsche
volk. De beide factoren van het ri
jksgezag,

Bondsraad en Ri
jksdag, maken wetten en
vaardigen die uit.Hetr'
ljksgezagisalzoowel

jonge linie, Schaumburg-luippe en Lippe- constitutioneel,echter nietmonarchistisch geDetmold; 3 vrtje steden: Lïibeck,Bremen organiseerd. De Bondsraad sanctioneert de
en Hamburg,en eindelijkheigroothertogdûm wetten en isdushetoppersterijks-regeeringsHessen,voorzooverdittennoordenvandeMain
gelegen is.Tezamen be
oende
genede
Vesrlbo
n ze22 staten
van hetNoord-Duitsch
oppervlakte
van 7509 (
Z mijlen, waarop een bevolking
woondevan 30,
000,
000zielen.Devoornaamste
bepalingen uit het tractaatdezervereeniging
luidden als volgt: genoemde landen sluiten
onderling een aanvallend en verdedigendverbond en waarborgen elkanders.grondgebied ;
de troepen der verbonden staten staan onder
het opperbevel van den koning van Pruisen.

orgaan; de keizer is voorzitter daarvan. ln
hun vertegenwoordiging in den Bondsraad

uitvoerende machtdes rijks,vinden de leden
minderde souvereiniteit,hetgeen bijneerlegging der uitvoerendemachtin handen van den
keizer niet lnogeli
jk zou ziin gew-eest.Aangaande de verhouding tusscàenhetri
jksgezag
en de staatsmaclt der afzonderli
jke staten
van den bond een vergoeding voor hun ver-

geldt het volgende :

1)Degrondwetten derafzonderlijkestaten
De wetgeving berust bi
j den Bondsraad en alsook de wetten en verordeningen derzelve
jn doorderi
jksgrondwet,alsopperstegrondden Rijksdag;eerstgenoemd lichaam bestaat zi
uit 43 leden, die de verschillende statenver- wet des ri
jks,in zooverre a1s vervallen of
tegenwoordigen,en welzoo,dat Pruisen 17, gewi
jzigd te beschouwen,a1szijdaarmee in
Saksen4,Mecklenburg-schwerinenBrunswijk tegenspraak komen of onvereenigbaar zi
jn;
ieder 2, en de overige staten ieder 1 stem de ri
jkswetgeving gaatboven alle landswetuitbrengen;de ledenvandenRijksdagworden geving,ookbovendelandsgrondwet(artikel2
rechtstreeks door het volk gekozen,éen af- derrijksgrondwet);2)derl
gkswettenerlangen
gevaardigde op elke 100,000 inwoners. De hunne b'
zndende krachtin het geheele ri
jksleiding der zaken is opgedragen aan een gebied door hare afkondigi
ng van ri
jkswege,
Bondskanselier, het voorzitterschap in den hetgeen door middel van een ri
jkscourant

Duitsehland.

--

2288 -

geschiedt; zàj behoeven om van krachtte
zl
jn geen nadere afkondiging van de afzonderli
jke regeeringen, noch een nadere aanneming of goedkeuring dezer regeeringen;
3)hetrijksgezag houdttoezichtopderichtige
tenuitvoerlegging derri
jkswetten; hetheeft
het recht van contrôle op de regeeringender
afzonderlijke staten in alle t0t de ri
jksbemoeiing behoorende aangelegenheden (art.4
en 17),metinbegrip van de bevoegdbeid om
van de afzonderli
jke regeeringen alleterzake
dienende ophelderingen te vorderen en hen

totinvoering der ri
jkswetten te noodzaken.
De grondwet:an hetduitscheri
jkkenthet
rijk een werkellgk staatsgezag toe en neemt
een eenig duitsch ri
jk aan; derhalve is
het duitsche ri
jk niet een verdrag tusschen ren aantalonderling in geli
jkevolkenrechtell
jke positie staande souvereine staten,
of slechts een volkenrechteli
jke statenbondgenootschap, maar een geheel op zichzelf

Duitsehland.

legenheden en hetbeheer der parine benzst
uitsluitend bi
jhetrijksgezag. W atdebuitenl.
aangelegenheden aangaat heeft de keizerhet
uitsluitend recht in naam van het geheele

rijk oorlog te verklaren, vrede te sluiten,
bondgenootschappen en andereverdragenmet
vreemde mogendheden aan te gaan,gezanten
te accrediteeren en te ontvangen. Ter ver-

klaring van Oorlog in naam des rijksiseven-

weldetoestemming van den Bondsraadnoodig.

W at verdragen met vrremde mogendheden
aangaat is voor zulke,dle binnen degrenzen

des ri
jks slechts door een wet, zoodoende
onder medewerking van Bondraad en Ri
jks-

dag, ten uitvoer kunnen worden gelegd,
voor hunne afsluiting de toestem ming van

Bondsraad en Rijksdag noodig (art.11 der
ri
jksgrondwet). De militaire verhoudingen in
het duitsche rijk zi
jn nedergelegd in deri
jksgrondwet;metde meesteafzonderli
jkestaten
heeft Pruisen bi
jzondere militaire conventies
omtrent de uitvoering der bepaling van de
ri
jksgrondwet in zake het kri
jgswuzen(ziede
afzonderli
jke staten)afgesloten,waardoorbe-

staanderechtspersoonli
jkheidmetheerschappi
j
over zi
jnleden,dievolkenrechteli
jkesouvereiniteit ontberen - geen statenbond dus maar
een bondstaat. Het rijk kan echter de af- reikt is,dat buiten de zelfstandige beiersche,
zonderli
jke leden van den bond niet hunaan- saksische en wtirttembergsche contingenten
deel aan hetri@i
gezag ontnemen en zonder slechts één algemeen (pruisisch)mil
Fks
itair behunnetoestemming evenmin toteen suzereinen heer bestaat,terwi
j
l
v
o
o
r
h
e
t
g
e
h
e
e
l
e
duitsche
a1s tot 00n zuiveren Staatseenheid. Verder leger,o0k voor de zelfstandige contingenten,
heeft hetrijksgezag een reeksregeeringsbe- ééne kri
jgswet en eenzelfde organisatieplan
voegdheden, die het zonder bemiddeling der geldt. De keizer voert het opperbevel over
alzonderli
jke regeeringen en dooreigen alnb- de geheele landmachtdesri
jks.Degrondslag
tenaren vermag uit te oefenen tart.4,11,18, van het geheele dllitsche ri
jkskrijgswezen is
36,48,50,53,56,63,64 derri
jksgrondwet). de algemeene,persoonlijke diensiplicht; een
Voorts bezit het ri
jk hetrechtderdirecte belangrijk privilege verleentart.57derrijksbelastingen over het geheele ri
jk (art.70). grondwet aan de r.-kath. geestelijkheid en
De bevolking des ri
jks,als zoodanigdoorhet aan studeerenden in detheologie. bemarine
algemeene rl
lks-indigenaat(art.3 rpksgrond- staat evenals de landmacht onder opperbevel
wet,nader geregeld als wetvan 1 Juni1870
inzakeverwerving enverliesvan hetduitscher-

des keizers,die de of:cieren en am btenaren

aanstelt;Kielen Jadezi
jnri
jksoorlogshavens.
schap) politiek tot een geheel vereenigd, Aan hethoofd van hetduitsche ri
jk staatals
neemt a1s een enkelvoudig lichaam door de president van den Bond de koning van Pruige
koz
e
n
vo
l
ks
v
e
r
t
e
ge
nsen, welke den titel van duitsche keizer
gemeenschappeli
jk
woordiging (art.5,20 v.v.)deelaandewet- (Deutscher Kaiser)voert. De wetgeving des
geving en aan deleidingderri
jksaangelegen- ri
jkswordtdoor den BondsraadendenRijksheden, terwijlzijook naar buiten als enkel- dag de
re
wi
rj
de
zr
ehe
ui
idtge
va
oe
nfen
sd,
temme
datnelke ri
jkswet
voudige poliïieke macht door het rijksgezag m et me
door beide
wordt vertegenwoordigd.
licor
hame
nmo
jnaanqenomen;eenwetwordt
do
denke
izeetrzi
Destaatsmachtvan het duitsche ri
jk opene
ndenrzjkskanseliergeteekend
baart zich,evenals elke staatsmacht tweeleHe
t
du
i
t
s
c
he
r
i
jk heeftslechtséénminister,
dig, nl. deels a1s wetgevende,deels als uit- den ri
jkskanselier (Reichskanzler), die door

voerende macht.Hetrechtder wetgeving van den kei
zerwordtbenoemd. Deri
jkskanselier
nistersofstaatssecrehet rijksgezag wordtbepaald door de ri
jks- heeft een aantalondermi
*
grondwet; zoolang eenige zaak niet door de tarissen onder zich, ln vele gevallen Zi
J
-n
ri
jkswetgeving is geregeld,hebben de staten plaatsvervangers,die zi
jn parlementaire verhet recht die zaak te regelen,uitgenomen in antwoordel
i
jkheid verlichten, doordat zi
j in
punten van uitsluitende ri
jksbevoegdheid.De zijn plaats 4e dekreten des keizers medeuitvoerende en wetgevende macht des duit- onderteekenen ; deze onderministers staan
schen ri
jks heeftbetrekking deels op debin- onmiddelli
jk onderden rijkskanselier,dieten
nenlandsche, deels op de buitenlandscheaan- al
len tjde inhun beheerkaningrjpen. De
gelegenheden daarvan.Op eerstgenoemd ge- consti
tutioneelverantwoordelijkerliksorganen
biedheeftderi
jksmachteerstenseenuitgebreid zijn thans: 1) de ri
jkskanselier, 2)de vicerecht van toezicht en contrôle (zie boven), kanselier, 3)de staats-secretarisvan buitenen voorts een direct recht van verordenillg landsche zaken,4)idem van het ri
jksmarineen beheer nl.in aangelegenheden aangaande ambt,5)idem van 's ri
jks fnanciën,6)ideln
land- en zeemacht,gemeenscllappeli
jkein-en van 's r*
ijks postertien, 7)idem van justitie,
uitgaanderechten,ri
jksleeningen.post-entele- 8)de chefvan hetbeheer van ysrijks spoorgraafwezen,voorhetmeerendeelechteronder wegen, 9) de staats-secretaris van hetri
jksmede-zeggenschapvandeafzonderlijkestaten; ambtvan binnenlandsche zaken, 10) de chef
alleen de leiding der buitenlandsche aange- der afdeeling koloniën. De ri
jl
tskanselierig

lulteehland.
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steeds voorzitter van den Bondsraad.Onmid- snavel,roode tong en klauw en,zonderschep-

delli
jk onderden ri
jkskanselier staan.voor ter of ri
jksappel.0p zijn borstligthetkode verschillende hoofdtakken vanhetbestuur ninkli
jk pruisisch wapenschild (in zilvermet
des rijks, centrale lichamen, welke wederzi
jds gecoördineerd zijn; bedoelde lichamen
ziin de volgende: a, het rijksambt van
.
binnenlandsche zaken,vroegerri
jkskanseliersambt,ingesteld bi
jdekretenvan12Aug.1867,
'
.y
12 Mei 1873 en 24 Dec.1879;b.het ambt
van buitenlandsche zaken;c.hetrijksmarine'
-- .
.
ambt;d.het rijkspostambt,ingesteld bi
jver.
ordening vanSjDec.1875 en bi
j dekreetvan
-Q
/
23Febr.1880;e.hetri
jksjustitie-ambt,f.het
.
r
jksambtvoorhetbeheerderriiksspoorwegen,
'>
.. N
-i
lngesteld bijdekreetvan27#ei1878;g.het
/
, ' r.
'
'
.

.,

r
ijksspoorwegambttwetvan 27 Juni 1873),
louter een contrôle-lichaam ;h.het am btvan
'srijks schatkist, ingesteld bij dekreet van
11 Juli1879;i.hetri
jksbanklirectorium,ingeqteld bij de bankwet van 14 Alaart1875

.,
.Z / .
.,.

,

'

,ç

. ,
7

'
'
h
x

..
,

'

j# 26-28.Verder bestaan een aantalcentrale lichamen voor het beheer derflnanciën,

mede onder de oppersteleidingvandenri
jkskanselier gesteld (hoore rekenkamer,rijksbank-curatorium,commlssievan 'srijkssckulden, commissie totbeheer derfonlsen voor
'sri
jks invalieden),en eindeli
jk verschillende
ri
'
jks-rechtscolleges. Derechtspositiederrijksambtenaren is geregeld bi
j de riikswetvan
31 Maart 1873, die sindsherhaaldeli
jk aangevuld en gewijzigd werd.
Reelttsplegilbg.Deze onderging sindsde tot-

een zwarten adelaar,die op de borsthetin
zilver en zwart gedeelde hohenzollernsche
stamschild draagt),waaromheenzichdeketen
van de orde van den zwarten adelaar (zie
Adelaarsorden)slingert.Boven hethoofdvan
den adelaar sweeft de ri
jkskroon,waarvan

wezenlijke verandering,waarbi
j steeds vooropstonl hetverkrijgen van eenheid overhet
geheele ri
jk; dit werd bereiktallereerstin
het strafrecht, vervolgens op enkele punten
v/h burgerli
jk recht, en eindeli
jk met het
Burgerlijk wetboek van 18 Aug.1896 voor
het grootste deel daarvan; in hoogste instantie in burgerlijke gedingen doet thans
voor het geheele rtk het rijksgerecht te
Leipzig uitspraak.Zie voortsdeverschillende
staten.
Financiën.Vooralleuitgavendesri
jkswordt
een bekrooting opgemaakt, die telkens
vöor het begin van een etat jaar door een
wet moet zijn goedgekeurd;ier bestrijding

sierde banden afhangen.De ri
jkskleuren zi
jn
zwart-wit-rood.
Kerk. Bijde oprichting van den duitschen
bond bleet het kerkelijk beheer aan de afzonderlijke staten overgelaten;deomstandigheden maakten echter weldra ook in deze
voorhetgeheeleri
jkgeldigewettelijkemaatregelen noodig; allereerst werd aan alle
duitschers,onafhankeli
jk vanhungodsdienstige
belijdenis,geli
jkheid voor de wettoegekend;
de jbzuietenwet slootvervolgens degrenzen
v/hgeheelerllk voordeze en verwanteorden
als zoodanig;door een rijkswetwerd ook de
vrijheid van spreken dergeestelijkenbeperkt,
in zooverre smaad en openlijke bespreking

standkoming van den duitschen bond een

der uitgaven dienen allereerst de eventueele

w xpsx vxx Dglvscuswxo
.

aan weerskanten gouden,met arabesken ver-

van staatsaangelegenheden,op voorden open-

saldo's van vroegere jaren,verder de uitde barenvredegevaarlijkgeachtewijze,strafbaar
tollen, de gemgenschappeli
jke verbruiksbe- werdgesteld;daarenïegenwerddekerkenallen
lasting en het post- en telegraafwezen vloei- erkenden godsdienstigen genootschappen beende baten; voor zoover de uitgaven hier scherming van staatswegetegen allebeschimniet m ee kunnen wordengedekt,wordtkrach- ping hunner instellingen en gebruiken ver-

tens de ri
jksgrondwet van de afzonderli
jke
staten eene bijdrage gevorderd,naarverhouding van hunLevolking(Matrikular-beitrige).
Het begrootingsontwerp van 'srijks huishouding slootvoorhetetatjaar1901afmet
2240 millioen 974,000 mark aan uitgaven,en
eenevengrooten post aaninkomsten; vande
uitgaven kwamen 699,300 mark opdenRijksdag,559.932,700 + 30,157,695 extrauitgaven
op het leger,79,831,400 + 59,623,
000 mark
op de vloot.De Rijksschuld bedroeg 1 April
1900:2438 millioen mark.
Wapell
..De ri
jksadelaarvan hettegenwoordige duitsche riik isvolgenskeizerli
jkdekreet
van 3 Aug.1871.de heraldische,zwarte,een-

zekerd. Van groote beteekenis was ook de
wet,die 4en burgerli
jkenstandinhandenvan
staatsambtenaren stelde, aan wie ook het
sluiten van hetburgerli
jkhuwelijkwerdovergedragen;hierlnedewaseenbelangri
jkestap
gedaan ter waarborging van volle religieuze
en kerkeli
jke vri
jheid.Hoewelmeer tothet
gebied der sociale wetgeving behoorende,
was voor de kerk ook van belang de wettelijke verzekering van zondagsrust (sinds
1 Juli1890). Hetnieuwe blzrgerli
jk wetboek
van 1896 heeft de kerkeli
jke z'
echtsvragen
nietgeregeld.
De roomsch-katholiekekerk inDuitschland
is verdeeld in 5 aartsbisdommen ofkerkpro-

hoofdige, rechtsziende adelaar, met rooden

vincien met14 suffragaan-bisdommen,nl.Bam-

144
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bergtbisdommenEichstâtt,W ûrzburg,speyer),
Mûnchen-Freising (Augsburg, Regensburg,
Passau), Freiburg (Fulda, Limburg, Mainz,
Rottenburg), Gnesen-posen (bisdom Culm)
en Keulen (bisdommen Munster,Trier,Paderborn).Onmiddelli
jk onder den paus staanhet
vorstbisdom Breslau,de vorstbisschoppeli
jke
delegatuur Berli
jn,endebi
ldommenErmland,

Duitsehland.

het getal der analphabeten is zeer gering ;
in 1898 kwamen op 252.382 rekruten 173
analphabeten voor ; de leerplicht heeft de
algem eene verbreiding van ten minste een
minimum kennis tengevolge gehad. In 1898

waren voorhanden 59.300 lagerescholen(met
inbegrip der scholen met meer uitgebreid
lager onderwi
js); in genoemd getalscholen
Osnabrïick, Hildesheim, Straatsburg, Metz. (Vo1ks-enElementarschulen)genoten8.
660.
000
Bovendien bestaan nog apostolische vicariaten kinderen onderwi
js; gemiddeld kwam op
in Anhalt, Saksen en Noord-Duitschland, elke 915 inw.der bevolking van Duitschland
apostolisclle prefecturen voor den Oberlausitz 1 lagere scllool voor; het getal der onder-

(te Bautzen)enSleeswi
jk-Holstein.Depause- wi
jzers met alle acten,bedroeg in genoemd
li
jke nuntius heeft zijn zetelte Mtinchen.
jaar137.000 (omstreeks15.000 vrouwen).De
De oud-katholieken hebben een eigen,alleen verhoudingen op onderwi
jsgebied zijn in de'
in Beieren niet erkenden bisschop,dieteBonn verschi
llende staten zeer verschillenl. Naast
de lagere scholen bestonden n0g 98 doofverblijfhoudt.
De evangelische kerk in D. vormt geen stommen-insti
tuten met 560 onderwljzers en
enl
telvoudig organisme,maar bestaat uit een 80 onderwi
jzeressen en met6300 leerlingen;
aantal landskerkgenootschappen, die hun aan- verder 32 blinden-instituten.Hetlagerondergelegenheden onalhankelijk van elkander wijs isoverhetgeheelsectarisch (confessioregelen ; in M ecklenburg, Saksen,Hannover, neelgescheiden,vrijeschool);inverschillende
Sleeswi
jk-Holstein heeftde kerk geheelhaar deelen des ri
jksbestaan plaatsel.commissies
evangelisch-luthersch karakter behouden en van toezicht,meestbestaandeui
tgeestslijken.
hier bestaan nevens de luthersche landskerk De grondsl
ag van het volksonderwi
js vormt
ook streng van haargescheiden gereformeerde de leerplicht, volgens welke alle inwoners
gemeenten,b.v.in Leipzig,Dresden,Göttingen, des ri
jks gehouden zi
jn hun kinderen lager
Mûnden, Oost-Friesland, Hamburg enz.
, met onderwi
jstedoengenieten;deleefti
jdsgrenzen,
zelfstandig kerkregime. Behalve op enkele die in de afzonderlijke staten en zelfs hier
.

punten is in de evangelische landskerken
overal het presbyteriaal en synodiaal kerkbestuur ingevoerd, dat de doordegemeenten
en hunne gedeputeerden gekozen leeken-vertegenwoordigers een geringeren ofgrooteren
invloed op het kerkwezen verzekert.ledere
kerkgemeente heeft een uit den predikant Of
de predikanten en een zeker getal lidmaten

en daar in de provinciën verschillen,liggen

tusschen 5en 11jaar.Deuitgaven voorhet
onderwijs bedragen omstreeks 342 millioen
mark perjaar;destaatverstrektaansubsidie
981/:millioen mark;de rejtwordtuitschoolgeld en gemeenteli
jke btdragen gevonden.
Het getal der inrichtingen van middelbaaren kunstonderwijs enz.iszeer groot (zie de

bestaanden kerkeraad (presbyterium); voor verschillende staten). T0t het middelbaar
de kreitsen, districten.provinciën en landen onderwijs worden l
*n D.gerekend dereaalbestaan kreits-,districts-,provinciale en lan- scholen,de reaalgymnasia en hoogere reaaldelijke synoden.ln Pruisen fungeert voorde scholen, bi
j welke wiskunde, natuurwetennegen oude provinciën a1shoogste kerkeli
jk schappen en moderne talen op den vborgrond
college een uit juristen en geesteli
jken be- staan, en de gymnasia, wier voornaam ste
staand opper-consistorium ofopper-kerkeraad, leervak de oude talen is.D.heeft 22 univerdie onmiddelli
jk onder den koning (Summtts siteiten (met inbegrip van de Akademie te
:w'
J.scpp/
:)staat;onderdenopperkerkeraadstaan M iinster en de kath--tbeolog. fadulteit te
hier voor deverschillendeprovinciën nog con- Braunsberg); daarvan kom en 11 op Pruisen,
.

sistoriën,en daarnevensdebovengenoemdesynoden m eteen algemeenesynode.Depredikanten staan Ondersuperintendentenofdekensen
deze ondergeneraal-superintendenten ofevan-

3 op Beieren, 2 op Baden, en op Saksen,
W ûrttem berg, Hessen, de Saksische hertogdommen, Mecklenburg en Elzas-luotharingen
e1k 1. De m eesten hebben .vier faculteiten :

geliscbe bisschoppen;deze laatstezijnkrach- theologie,rechtszeleerdheid,medicijnen,phitens hun ambt 1id vandehoogekerkLestuurs- losophie;Bonn,Breslau en Tïibingen hebben

lichawen. De door de synoden aallgenomen een evangelische en een r.-kath. faculteit,
kerlteli
jke wetten en verordeningen behoeven M ûnchen, Tiibingen en W ûrzburg eene voor
de goedkeuring derstaatsoverheid,enworden de staatswetenschappen, Straatsburg en Tïidoor het hoofd van den staat, alsdragervan bingen eene voor de natuurw etenschappen.

het landshverlijke kerkregime,uitgevaardigd Buitendien hebben Berlijn en Poppeldorfse1k
en algekon'
digt
l;de rechten die destaatzich een hoogeschoolvoor 1enlandbouw.vanhet
aal aantalstudeerenden (
tegenover de kerk heeftvoorbehouden zijn tdoetn)
geïmmatriculeerwettelijk vastgesteld;zoo is overaldenStaat
in 1900/1:35.209,studeerden 2472 in de

het recht van contrôle op de kerk verbleven. evanz., 2046 in de r.-kath ,godgeleerdheid,
0m de twee iaren heeftteEisenacheenkerk- 10,232 in de rechten, kameraal- en bosch-

conferentie plaats,waarheenalleevangelische wetenschappen,8165 in demediciinen,chirurkerkgenootschappen deputaten zenden, en gi
e en pharmacie,3793 indephilosophie,gewaar gemeenschappeli
jke belangen worden schiedenis, wiskunde, natuurwetenschappen
besproken. Omtrent de sterkte der verschillende godsdiensten in D.zie boven,tallel.
Qnderwi
b . 0p het gebied van volksondere*
B'IJS neemt D, een der serste plaatsen in ;

enz. Onderstaande tabel geeft een overzicht
van de frequentie der duitsche hoogescholen

(zie voorts ook de steden,die zetelzi
jn van
e0n hoogeschool);

luiteehland.
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B
erli
jn

Bonn .
Braunsberg
Breslau
Er
ngen . .
Frelaibur
g i.Br..
oieszen
Göttingen .
Greifswald .
.

schuiving,waarbi
juitde oude p,tenkeenff,
fofpf,ss (allereerstzz),z'ench werd;deze
klankverschuiving is,geli
jk metoudeplaatsen persoonsnamen i! aan te toonen, ingetreden lang voor hettl
jdperk waaruitmentaalgedenkstukken heeft;reeds bi
jdegeographen
van Ravenna wordt Turicum Ziurichi en,As-

waartoe 0ok de ln de 9de eeuw uitgestorven
langobardsche tongval behoorde, en een
nederduitsche,'alleen op de eerste oefende de
36 891 klankverschuiving invloed uit.Beide groepen
67 141t gi
ngen in den loop derti
jden huneigenweg,
18 826 zoodat m en later alleen van de hoog- en de
178 179j nederduitsche taa'l, niet meor Vanlclf
tongrab
122 167: begon te spreken ; het gothische '
p b.v.
61 819 werd in hetangelsaksischveter,inhetenrelsch
@
26 1082 lrater, ll1het oudlloogduitsch 'l/lffzltt.1*, zn het
49 930 nieuwhoogduitsch llt@88er. Behalve deze vernog de d in t over
31
83
7 anderingen ging ook
53
15
28
37
en werd b.v. het gotisch dags in het oud207 4598 hoogdui
tsch tac (Tag,dag),enz.;degerl
naan18 709 sche medim b en g daarentegen bleven als
19 514 zoodanig bestaan. De geschiedenis derhoog47 1192 duitsche taal begint m et hetoudhoogduitsch,
39 1583 dat men rekent te zi
jn ontstaan omstreeks
28.1151 den ti
jd waaruit zi
jn oudste gedenkstakken

1
j3
687 19
74 2
94
17
4a
7 11
766
40
8 19
81
4
1607 77 855
1737 127 1344
1456 98 808

1.
558 -96 758
. . 1665 103 1056

Koningsbergi.Pr.1544 120 88t

M
Le
pbzur
ig.
ai
r
g

onderging,is de oud-hoogduitsche klankver-

capa Aseapka geschreven gevonden. Deze
l
t8t0 414 5105 4665 9770 klankverschuiving deelde de duitsche taal,
1818 160 2162 116 2278 tot op dat ti
jdstip tameli
jk we1een geheel,
1818 14 in twee groote qroepen,in eene ltoogduitsrlte
181t 160 1662 1l8 1780

H
Ha
llea.d S. 1
693 las t6?0
eidelberg .
1386 118 )5:3
Jena.
Kiel. .

Duiteehland.

taj27
09 2
15 3
9
t
101
12
16
84
Mûnchen
1826 202 4391
Mûnster
1786 51 691
Rostock
r 1419 56 495
Straatsburg'i.Elz. 1872 tt5 1145
Tûbingen .
1477 103 1544
W ûrzburg
1402 91 1126

fkomstig zijn (8steeeuw)en die zich totden
LandblBerlijn ? - 39 479 2t 500 a
aanvang der 12deeeuw handhaafde; kenmerUniv.lpoppelsd. - i2t 341 - 311 kend voor deze periode der duitsche taal
D uitsclte taal. De taal, die tegenwoordig (
in vergeli
jking metdevolgendeperiode,die
a1s de dllitsche,wordt aangeduid, is door van hetmilldel-hoogduitsch)ziin denogvolle
haar verbuiging,zinsbouw en verkleinw oord- vocal
en in deeindlettergrepen1erverbuiging;
vormig een synthetische taal, en behoort
tot de westgermaansche groep van de germaansche taalfamilie; zii is nader verwant
aan het engelsch dan aau de scandinavische
talen; v/h duitsch is het nederlandsch een
tot ee'
n zelfstandige taalontwikkeldetongval.
De duitsche taal zelf ontstond door de ten
deele nOg hedexl onvolltom en voltrokken versmelting van een reeks tongvallen, en de
geschiedenis der duitsche taalisderhalve een
geschiedenis der tongvallen.
ln de middeleeuwen bestond nog geen boven de duitsche tongvallen staandealgemeen

zoo luidde b.v. de praesens van het werk-

woord geban (geben,geven)in hetoudhoog-

duitsch gibu,gibis,gibit.meervoudgebames,
gebat, gebant, daarentegen in het middenhoogdl
litsch gibe,gibest,gibet, geben,gebet,

gebent;in vergeli
jking metdeindo-germaansche talen zijn echter in het oudhoogduitsch

de verbuigingsvormen reeds veel vereenvou-

digd,vooraldoorhetverdwi
jnenvanbepaalde

uitgangen van den vocativus,den dualis en
het passivum ; men onderscheidt in het oudhoogduitsch nog drietongvallen: debeiersche,
alemannische en de opperfrankische;in het

aanvaarde schrijftaal, veel minder dus nog oudhoogduitsch is een tameli
jk rijke literaeen algemeene duitsche omgangstaal; de tuur voorhanden, die echter slechts betryk,tegenwoordige duitsche omgangstaal, voor kel
ijke waarde heeft,omdat zijweinig oorwelke zich eerst in den nieuwsten ttid een spronkeli
jks of algemeens, dat als uitingen
norm vormde in de taal oftongval der ont- van'
tlevenvandientijdkanwordenbeschouwd,
wikkelde noord-duitschers,is een compromis bevat,maarmeestu(tvertal
ingenuithetlati
jn
tusschen schri
jftaalen tongval.Overeentijd- bestaat, w aarin tot onverstaanbaarheid toe
perk van ongeveer vi
jfeeuwen is deinvloed letterlijkheid der overzetting is betrachten
van de bestaande schri
jftaalop despreektaal die blna ui
tsluitend op den christeli
jken
na te gaan.Kenmerkende eigenaardigheden, godsdienst betrekking hebben. Het tweede
door welke zich de oudste duitsche taal van ti
jdvak van de geschiedenis derduitschetaal
haarw estgermaanschezustertaal,hetengelsch, is datvaû het midden-hoogduitsch.DeFververwi
jderde,ziin erslechtsweinige;veelmeer gang van het eene tot het andere tigdvak
had omg:keerh de taalderFriezenenAngel- wordt gekenmerkt door het verzwakken der
saksen,voor laatstgenoemden naar Britannië 0P de
toonl
sta
oml
ozettee;
rgr
de
eep volgende vocaal tot
trokken. zich reeds eigenaardig ontwikkeld, een
vocalen der stamletter-

terwi
jlde spraak v/d duitschanstam hetoude grepen bleven daarbijvrjweldezelfde a1sin
westgermaansche karakter tameli
jk trouw het oud-hoogduitsch, en hetzelfde geldt van
heeft bewaard De oudste en meest ingri
j- de medeklinkers. Het qjdperk v/h middenpende verandering, welke de duitsche taql hoogduitsch loopt tot den ti
jd,waarin uit-
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gaande van de in de kanselarijen gebeziqde Degezamenlijkedltitschefpsgrtx//czllatenzich
spelling,zich een algemeene duitsche schrl
jf- in twee groepen saarnbrengen,nl.in die der
taal begon te vormen, hetgeen omstreeks de neder- of platduitsche, en in die der hoogtweede helft der 15deeeuw plaats vond.0ok duitsche tongvallen ; de laatstegroepkan dan

in hetmidden-hoogduitsche tijdvaklatenzich
meerdere tongvallen onderscheiden,dieechter
tot twea groepen zi
jn terug te brengen,n1.
die v/h opper-duitsch (alemannisch metinbegrip v h zwabisch en beiersch) en die van
het midden-duitsch. Reeds het gebied van
laatstgenoem de groep alleen breidde zich ver
uit buiten de grenzen waarbinnen hetoudhoogduitsch bloeide, ten deele doordat in
geheele landstreken eerst toenmaals letter-

weder worden gesplitstin opperduitsche en
middenduitsche tongvallen; e1k dezer hoofdafdeelingen omvat een ontelbaar aantalmeer
of minder karakteristieke, zich meerder of
minder ver van het normalehoogduitschverwi
jderende,provinciale en localedialecten.De
huidige grens tusschen opper- en middenduitsch verloopt a1s volgt: in het Rtindal
wordtzi
j gevormd door hetHagenauerForst
en door den benedenloop van de Murg;zij

detaalzich over uitgestrekte,oorsyronkeli
jk
w-endische,landen uitbreidde;de mlddenduitsche tonevallen van dien tijd onderscheidt
men in westmiddenduitsche of frankische en
oost-middenduitsche (thuringsch, oppersaksisch, silezisch, en de taal van het land der
Duitsche orderidders). De in de middenduit-

bach,volgtgene zi
jde van dezeriviertotaan
de Teinach en het punt van vereeniging van
deze met de Nagold,bereikt de Neckar beneden de m onding van de Rems,gaat over
Ellwangen, Feuchtwqngen, W assertrûdingen
en Solnhofen naar de zwabische Rezat,volgt
den loop van de Rednitz tot waar deze de

ven letterkundige werken zi
jn zeer talri
jk;
talrijker nog en tegelijk watden inhoudaangaatbelangrijker,zi
jn de in deopperduitsche
tongvallen gestelde dichtwerken (Aue,Gott-

tot aan hare bronnen,gaatl>ngsden noordrand van hetFichtelgebergtenaardebronnen
van de Schwesnitz,en langsdehellingenvan
het Ertsgebergte naarKlösterle,om vervol-

kundig leven opbloeide, ten deele doordat zakt dan van deM oosbach afnaardeSchwarz-

sche dialecten van de 12- 15deeeuw geschre- Pegnitz opneem t, begeleidt dan deze rivier

fried van Straatsburg, Xibelungenlied, Qoe- gens langs de Eger Laun te bereiken,waar

droensage);reedstoen,op welkewijzeisn0g zi
j op het slawisch taalgebiedstuit.Hetvoorniet gebleken, had zich in genoem de tong- naamste kenmerk van hetopperduitsch bestaat
vallen een beginnende literatuur- of
'boeken- daarin datde oudedubbelvocalen ie,uo,îienog

taalgevormd.Het derde ti
jdvak v/dgeschiedenis der duitsche taal,dat van het nieuwhoogduitsch,wordt voornamelijk gekenmerkt
door het ontstaan van een vaste schri
jftaal.
Het wezenli
jke onderscheid tusschen het
nieuw-hoogduitsch en hetmidden-hoogduitsch
bestaat daarin,dat ia het nieuw-hoogduitsch

algzoodanigbewaardztjngeblevenyterwi
jlditin
hetmidden-ennederduitsch nietm eerhetgeval
is.Dedoordehoogduitscheklankverschuiving
teweeggebrachte uitspraakverschijnselen kunnen in het algemeen als kenmerk van de

grens tusschen het midden- en platduitsch
dienen.Overhetalgemeen vormthetHabichts-

een zeer grootaantallangelettergrepenvoor- wald,de natuurli
jke grensscheiding tusschen

handen zn
nn, die in het middqn-hoogduitsch

Franken èn Saksen,nog heden de spraakgrens

kort waren; verder zi
jn de lange i,u en ii
van het midden-hoogduitsch in het nieuwhoogduitsch tot ei,au en âu geworden (bv.
nieuwh.Zeit,Maus,heute,middenh.ziit,muus,
hiute). De moderne duitsche taal had zich
reeds omstreeks het midden der 17deeeuw in
hoofdzaakgeli
jkmenhaarthanskent,gevormd;
sindsis zijin haar wezen onveranderdgebleven ;alleen kregen oude woorden een nieuwe
beteekenis,werddewoordenschatsteedsri
jker,
en werd zii onder grammaticale regels gebracht; sinhs toen begon ook de schri
jftaal

tusschen .midden- en platduitsch. Terwijl
echter de stad Mûnden en de noordrli
jke
Hannoversche dorpen tusschen de Fulda en
de W erra, alsmede verder oostwaarts Hedemitnden aan de W erra,Friedland,Duderstadt
en Lauterberg nog tot het platduitsche taalgebied behooren,maken Gerlenbacb,W itzenhausen,Ahrendshausen,Heiligenstadt,W orbis
en Sachsa deel uit van het midtlenduitsche
taalgebied. Ten oosten van Sachsa zi
jn de
noordeli
jkstemiddenduitscheplaatsen:Ellrich,
Sulzhain, Stiege, Gernrode, M:gdesprung,

algemeen erkend te worden en bestondnaast Harkerode, Sandersleben, Gusten en Kalbe,
de duitsche tongvallen een algem eene duit- Van de monding derSaale afopwaarts,vormt

sche spreek- en schri
jftaal, die haar eigen
ontwikkelingsgang had en toteen derri
jkste
en gramm atikaalstrengst bepaalde talen der
wereld metde ri
jkste literatuur van den geheelen aardbodem werd;in haar volle taalkundige zuiverheid wordtzi
j nergensgesproken; het meest, gelijk reeds boven werd
aangemerkt, komt haar de taal der ontwikkelde noordduitschersnabi
j;ziiisdaarentegen
de taalder literatnur in alle landenwaareen
tot de duitsclle tongvallen gerekende spraak
wordt gebezigd, n.1.in het geheele duitsche
rijk,in Oostenrijk,Duitsch-zwitserland,enz.,
ot behalve de tallooze duitsche taal-eilanden
in de omringende landen,overeen gebied van
680000 km2)of1/5van Europa.

de Elbe totaan MTittenbergecnscherpetaalgrens; verder Oostwaartsverschijnen Zahna,
Schlieben,Luckau,Teupitz,Beeskow,Reppen,
Königswalde, Driesen aan gene zi
jde van de
Oder als de zuideli
jkste plaatsen waar het
platduitsch de algemeene taalis.IndenHarz
ligt in het gebied der platduitsche taaleen
opperduitsch taal-eiland, dat de plaatsen
Klausthal, Zellerfeld,W ildemann en Lauterthal aan de noordelàjke en Andreasberg aan
de zuideli
jke afdakking van hetgebergtebevat:genoem de plaatsen wordenvoorvestigin=envan opperduitschebergwerkersgehouden.
W estelijk van hetHabichtswaldvolgtdetaalgrens de watersc.
heiding tusschen hetDiemelen het Fuldagebied totaan Sachsenhausen,
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Eder
tort
aa
ndde
zde
i
j het
Ede
geb
ie
betreedt,ona zich
langs
m onding van de
ltterbach voort zetten, terwi
jl aan den
rechter Eder-oever H arbshausen en Kirch-

W aar
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verschoven,b.
v.chind :ltind,chalt:kalt,chorn:
Korn; in de tot het hoog-alem annisch gerekende tongvallen schreven en dichttenonder
m eer:Hebel,wienstaaldie van hetBadensche

lotheim nog platduitsch zijn;vervolgensbe- W iesenthalis,Hâflliger(liedereninhetdialect
geeft de grens zich van dem'
onding derorke van Luzern), Kuhn (Berner dial
ect),Usteri,
over Sachsenberg en Hallenberg naar het Th. Meyer-Merian (WintermaielI
), R. W ysz
Rothaargebergte,hetwelk inzijnvoortzetting tpopulaire liederen),J.Felner,Tobler(poputot aan Drolshagen tusschen de Ruhr en de laire liederen), A. Schreiber, HoFman von
Sieg, zoowel de taal- als de waterscheiding Fal
lersleben, Corrodi, (epische dichtingen),
uitmaakt;van Drolshagenwendtdegrensvan Stutz, (Zfiricher dialect), Jos.Schied,Jurahet platduitsch zich noordwestwaarts,zoodat Jl/tï/
zgc, Solothurner dialect, J. M erz,Thur'
W ipperfiirth,Dorp en Hildendeuiterste plat- gauer dialect enz. 2) de neder-alemannische
duitschestedenzijn;biiBenrathoverschri
jdtzij tongvallen,waartoedespraken van destad Ba-

den Ri
jn,en wendtzlch daaropzuidwestelijk
(nu niet meer het nedersaksisch,maar het
nederlandsch van hetplatduitsch scheidend),
0n strekt zich uitoverOdenkirchen,oostelàjk
voorbij Erkelenz, over Linnich naar Aken,
doch zoo,dat Aken nog geheelinhetmiddenduitsche gebied valt; vandaar gaat zijzuidwaarts langs Eupen heen, om bijMontjoie
op de grens van de fransche taal te stuiten.
ln hoeverre il1den loop des Wds deze taalgrenzenverschoven,uitgebreid ofingekrompen
zijn, is een nog niet op afdoende wi
jze beantwoord vraagstuk.Zeker wordthetgeacht,
dat reeds gedurende het ti
jdperk van het

zel,den Elzas en een grootdeelvanzuidelijk
Baden (Ortenau,Breisgau)behooren;hieris

de verschuiving van k tOt cl1 achterwege
gebleven.ln den Bazeler tongvalschreefb.v.
de dicl
ater M ihly':Rltigmlu.
mel,in den elzas-

sische t
lichtten J. D. Arnold: Der .
f'
#3
?#.
sfmokttag; E. Stöber: Daltiel pt
gr dek-Stl-asz-

&l/j'
f/:r, blijsgel; K. F. Hartlnann enz-;bearbeiders van het zwabische dialect ziin
Seb.Sailer,Schriften ïyzlselvrt
ibisclten Dialett:
nieuw e uitgave Ulm 1883, K. MTeitzmann,
Gedicltte, 9de druk Stuttgart 1892,en J.F.

W agner, gedichten en bli
jspelen,verder A.

Hoser,J. Eppele,J.Q.Scheifele,Fr.Richter,
midden-hoogduitsch op vele punten de plat- A . Grimminger, F. Th Vischer enz.; de
duitsche taalgrens met die van thans over- zwabische letterkunde bevat verder een vereenkwam (b.v. in de strekerivan den Rijn), zameling gedichten Van lt. W eitbrecht en
en dat op andere punten,vooral in de voor- een verzam eling spreekwoorden van A.Birheen grootendeels slavische provincieSaksen linger (x
$% sprecken die z
sf
c/dv,
tz&oz,Berl.1868),
zich het middenduitsch ten koste van het die ook een Scklröbisch-AItgsbllrgisehesW örterplatduitsch heeft uitgebreid. M erseburg, h?
,
lcA (Mûnchen 1868) in het licht gaf. De

Halle, Mansfeld en alle noordeli
jker gelegen zwabisch-alemannische tongval werd in zi
jn
gebiedsdeelen waren, geli
jk uittalri
jke oor- geheel behandeld door W einholtin: Alemankonden enz. bli
jkt, in de 13de eeuw nog nische Gm p/zzlt//fll, Berl. 1863, waarin de
geheel platduitsch.0ok in de prov.Branden- ontwikkeling ervan van de vroegste t0t Op
burg heeft het midden-duitsch in de laatste de tegenwoordi
ge tijden wordt nagegaan;
eeuwe
nroe
aapndge
De g
erbied geWonnen.
een belangrijk werk is ook Kaufmann's
opperduitscltetongvallensplitst Geschicltte der yc/lfr#ùf.sc/lézlM undartim M ittel.
men ten eerste ln de alemannisehe tongvallen alter '
lfzltfin der Neuzeit: Straatsb. 1890.
onder de tongvallen van hetopperduitsche
eenerzi
jds en de beiersch-oostenrqkscheanderzi
#
jds; tusschen deze beide vormt de Lek de spraakgebied nemen de beiersclt-oostenrnksche
grensscheiding ;de hoofdverschillen tusschen tongvallen verreweg devoornaamsteplaatsin
beide zi
jn gelegen in deuitspraak(debeieren (Beieren, Tirol, Salzburg, Oostenriik, Stierspreken woorden als Last, Kosten, Haspel marken totKrain,vel
e enclavesinHongari
je,
uit overeenkomstig de regelen derschri
jftaal, als Gottschee). Eigenaardigheden van den
terwijlzi
jinhetalemanllischbi
jgelijkeschrijf- beierschen tongval in ergeren zin zijn:de
wijze worden uitgesproken alsof erKascht, zuivere hoogduitsche a wordtbi
jna nietgeKoschte,Haschpelgeschreven stond),verder bezigd, m aar is veranderd in een klank geop het gebied der verbuiging, en overigens legen tusschen o en a (de zweedsche O
a);
in de woordvorming (hetbeierschmaaktver- inplaats van de lloogduitsche i, laat hi
jin
kleinwoorden met -el, -erl,het alemannisch bepaal
degevallen,a1sinden conjunctiefvan
met -li en -le). Hetalemannisch splitst zich het imperfect (w'
âre,kiime, nëhme)eene à,
verder in de tongvallen van hetRijngebied middenklank tusschen a en i,.hooren ;de ai
eenerzi
jds (het alemannisch in engeren zin), luidt als oa.de ei echter als ai; de uitgang
welke de Oude lange vocalen nog behouden
hebben en dus voor Zeit,Haus,heute,ziit,
huus
he
t Ne
, hut
ckarzeggen, en in de tongvallen van
en Donaugebied, die Zeit,Haus,

heut zeggen. De tongvallen van hetRijngebied bestaan uit:1)hethoog-aleittalènisclt,dat
met nog vele afwi
jkingen en wi
jzigingen in
Zwitserland endezuideli
jkedeelenvanBaden,

er verandert in à, doch de r wordt weer
hoorbaar wanneer hetvolgendwoord meteen

klinker aanvangt, waarmee zi
j dan tegelàjk

wordt uitgesproken. Voortbrengselen der
poëzie bestaan in dezen tongvalvan Marcelin

Sturm (liederen),M.Heigel,Franzv.Kobellen

K.Stieler,die dit dialect tot een dichtertaal
schiepen ;buitendien komen liederen voor in
W ûrttemberg en Beieren gesproken wordt. Hazzis Statistiselte .
a1.?
z/>cA/?
7:,
::4 ron At
vpprzl,
Kenmerkend voor het hoog-alemannisch ge- dl. 1, en in Firmenich's Germaltiens 1'
vJ/i,
t
?rbied is, dat de k niet alleen m iddenin maar Dtimmen;verderiseen belangwekkendeSammook aan het begin der woorden totch is lzoî
g bayrisclter x
sb'ïc/
z/f
glrfdr voorhanden;

buiteehland.

-

2294 -

D uitsehland.

standaardwerken voor de kennis van t
lezen van het odenwald en Spessart tot aan het

tongval zijn A.Zaupser,Versuelt:fAl::bayri- '
, Fichtelgebergte envanhetThûringerwoudtot
schen '
lfst
foberpft
ilzisclten u'
Wïpff/
cpgzy,Mïinchen bi
jna aan de monding van de W ernitz inden
1889, Schmeller's Bayriscltes '
m lrfer&?fc/z,2de Donau. De grens tusschen den tongval van
druk van Fromman,Mfinchen 1868-78,de- de Midden-Main, het '
tves/ranki.
%clt, en dien
zelfde, Die M'
undarten .
ltlye?-??
.: grammatiselt van de Boven-Main, het oostfran,k1
'
:cA,gaat
dargestellt(182t).De tongvallen van zuideliik volgens Schmeller van deBoven-W erralangs
I'
irol wi
jken in vele opzichten van die van . de waterscheiding tusschenTauberenRegnitz
hetmidden en noorden dezeslandsbelangrijk naar de Main, Overschri
jdt deze rivier ten
af, wi
jlzi
j in de uitspraak van vele klinkers. oosten van W l
'irzburg (daar waar zi
j doorde
hetital.naderen.HetSalzburgerdialectkomt t ûmwonenden niet meerMâ,maarMêgenoemd
overhetgeheeldegemiddeldetongvalMbi
j; wordt), en begeeft zich ten westen van
liederen en andere literarische voortbreng- Schweinfurt naar de bronnen derSaale,waar
selen komen voorin HûbnersBe8cltreibung '
p/s reeds de tongval van de Boven-W erra,de

Salzburg (Salzb. 1796)en in de werken van , hennebergsche,begint;deeigenli
jkfrankische

Franz'v.Kobell,v.Hörmann enz.Hetoosten- of oostfrankisclle tongvalheeft in de plaats

rjjksehedialect onderscheidtzich in hetalge- der oude uo een ou gekregen,en de lange o
meen van het beiersche doorweekheid,groo- grootendeels in aù,waarin dan u den klem-

tere verfjning en vluggereuitspraak;in de, toon heeft,en de oude aiin à veranderd;
bergstreken tusschen HongarijeenOostenri
jk, overigensheerschtnog de grootste verschei-

in Karintië en Krain,kom enuitspraak,woordvormen enz.het m eest den salzburgschen en
tirolschen,in M oravië echter den silezischen,
enin de middendeelen deslxndsden beierschen

denheid.ln dezen tongvaldichttendeNeurenbergers Qrûbel, Zuckermandel, W .Marx en
W . W eickert en de Koburger Fr.Hofmann.
Het ltennebetw elte dialect heerscht ten oosten

tongvalnabij;delaatstevariatie,dieineigen- van den bovenloop der Fulda totbi
jna aan
li
jk oostenrl
jk de overhand heeft,verandert de Boven-saale en omvat in hoofdzaak de

in de uitspraak de a in 0,en verbastert den geheele W errastreek.boven Salzungen t0t

uitgang er tot à, terwijl men wanneerhet Themar,waarhetfrankischeelementenbegint
volgend woord m et een klinker aanvangt de op te nemen; het kenmerkt zich door het
r hooren laat:zi
jonderscheidtzich van het, bewaren der oud-duitsche ft,die hier en in
beiersch vooralnog doordat zi
j de oudeaiof een deel van Thûringen en Hessen,nietin
ay, die in Beieren als Oa klinkt,in à,ver- . de nieuw-hoogdùltsche au isovergegaan,zooandert; de uitspraak iseenigermateklankloos dat m en hier Huus zegt inplaats van Haus

en van de woorden wordt dikwijlsmaar een enz., verder dooç de verandering van den
deeluitgesproken.De belangri
jkste bi
jdragen , uitgang ung in iâg en vandew aanhetbegin
tot de letterkundeinhetoostenri
jkschedialect der woorden wer, was,wo in b. Poëtisch
leverden Meinert,Altedeutsclte F'
p/lr
dlïd4dr in werd dit dialectin den nieuweren ti
jd ruim
der Mundart& ,
s K'
ultléindekelts,Hamburg 1817,
Fr.Ziska en Schottky, Oestetweicltisch,
e Volkslieder metï/lr:zlSingweisen, Pest 1819 en 1844,
Pogatschnigg en Herrmann,Deutsche '
l'blls-

ontgonnen;verzamelingen gedichtenleverden
Neumann in het W asunger dialect,en Mylius
in het Them aarsche dialect, verder Klett,
Reinhardt, Deckert, W ucke, Schneider enz-;

lieder tt'
l/: Kt
irnten,2dedrukoraz1879,verder belangrijk voor de kennis van dezen tongval
Castelli,Seidl(nederoostenriiksch),M.Linde- is Spinsz,Dierrtïzlkf,
sc/z-/lezlAlehergdc/l:Mundart,
mayr, Kohlheim, Kaltenbrunner, Klesheim

,

W eenen 1873. De tongvallen van de Rltön,

çweenensch),Stelzhamer,Fellöcker,Rosegger ,.die door hetUlsterdalmetdeW errastreken,

enz.; Höfer bewerkte een Etymologiscltes ' door het Saale- en SinndalmetdeM ain,door
Hmrterbuch,, Linz 1815 ; nieuwere lexicale ï het Kinzigdal met de W etterau,en daor de

verzamelingen voorhetoostenrijkschedialect FuldametNpder-Hesseningemeenschapstaan,
zl
i'n die van Loritza,W eenen 6847,Castelli, hebben onder den invloed der meer dan

alllaar1847,voorhetweenerdialectdievan duizendjarigeheerschappijvan hetstiftFulda
Hûgel, ald. 1873; verder gaven Schöpl en , een zeker algemeen karakter aangenomen,
Hofer een woordenboek van de tirolsclle , zonder echter hun oorspronkeli
jke bestand-

volkstaalin het licht,lnnsbr. 1866.Overden l deelen geheel te hebben verloren; een katongval der duitsche bewoners van hetBolte- ' rakteristiek kenmerk van het Rhöndialect is

merwoud schreef vooral J.Ranke (x1.1f:dem hetgebruik van denverkleiningsuitgang-lich
Böltmerwald, Linz 1853). Een zeer volledig in plaatsvan -lein of-chen,en we1voorhet
Karnti8eltesWörterbuchverscheenvanM.luexer,: meervoud,terwi
jlhet enkelvoud leheeft,b.v.
Leipz.1862.W einhold heeft in zijnBayl.
ische, das Hâusle, het huisje, die Hâuslich, de
Grammatik,Berl.1867,den geheelenbeiersch- ; huisjes. Het west
frankisch onderscheidtzich
oostenr.tongvalhistorisch behandeld.In1891 yan hetoostfrankisch voornameltik daardoor
richtte 0. Brenner een ti
jdschrift,,,Bayerns datbetin hetzelve de tweeklanken ie en ei,
M undarten'' op.
, inplaats van in ien a,in âien êovergaan ;het
De middendu'
itsclte tongvallen zi
jn totheden , platduitsch llleefnietzonder invloed op het
in veel mindere mate bestudeerd dan de westfrankisch. Het zg. Rl
jnsclte ui
'alect,geopperduitsche:niettemin laatdeze groep,die sprokentusschendenBeneden-Ri
jnendeLahn,
een groote verscheidenheid van dialecten behoort, evenals de frankische dialecten,tot
omvat, zich in zekere hoofdgroepen splitsen. het complex der opperfrankische tongvallen;
.

Ten eerste in de franki8chetongvallen,aan hierin bestaan gedichten van W . Pfeifer,
boven- en middenloop van de M ain,aan de W . Sauerwein , Fr. Stoltze, Lenning tko-

Opper-W erra,endeRhön;zi
jwordengehoord , mische gedichten in den pfalzer tongval),
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gedicllten in den pfalzer tongval van Fr.
VOn Kobel
l,Nadler,W oll,bli
jspelenenkluchten van M alsz, Volkst
lteater in Fr@0'
l/
cJM?.
/tl
?'
M ttndartl 2de druk 1850, Ni
ebergall, Dattericlt, 1le druk, Friedberg 1888. - Het

buiteeflland.

zi
j door de Saale van hetoppersaksisch en

het sorbisch lescheiden, hun gebied strekt
zich uit over de vlakte van Thiiringen, inde

Goldene Aue totaan W eimar en anderzijds
tot Mïihlhausen en Nordhausen,benevensàet

gebied van den Rijn van Luxemburg,Trier, sondershausensche; in het land van Gotha
Koblenz, noordeliik tOt aan Dûsseldorf en keert hetzelfde dialect terug,en heefthierde
Aken,vormteenbleenbehoorendetongvallen- oeerhand tot aan llmenau en Arnstadt; van
groep, de nederri
jn,sche ofmiddenfrankiseke. W eimar in het 1lm- en Geragebied woudopDe hiertoebehoorendetongvallenzijnmidden- waarts begint hetallengsin hetoppersaksisch
duitsche met de voornaaiste verschijnselen overte gaan,en is hier bi
jna n0g harder en
der hoogduitsche klankverschuiving;zijzi
jn onwelluidender dan dit dialect. ln de rich-

echter in vele opzichten op neder- of plat- ting van Naumburg versmelt het thûringsch
duitschen ontwikkel
ingstrap bli
jven.staan en gaandeweg met het meiszensch, of opperhebben in het bi
jzonder ditgemeen,datzi
j saksisch. Bechstein schreef in hetthûringsclï
de woorden dat, et, wat bezigen in plaats sagen (Sagensehatz desI'
kîlringerLande.
%,Detttvan de overal elders in het middenduitsch sches x'V'
?,
/.
:pîf'zl en Tkqriltgelè ï0lderG:pc/cz
?
z,
tdrf,),
'
gebrlzikelijke verschoven woorden das, es, L.Storck schreef gedichten in het dialect

was;bovendien komen zi
jmetdeplatduitsche van Ruhla,Fr.Ullrich (Volksklt
inge.3e druk,
overeen in het uitspreken van een f of v, Stettin 1874)in het altenburgsch,Giebelhauwaar het hoogduitsch een b heeft,b.v.inhet sen prozawerken en poëzieinhetm'
ansfeldsch;
keulsch W if(W eib,vrouw),meervoudW iver. de voornaamste lexicale en spraakkunstige
M en kan in deze groep nog een drietalonder- werken zijn die van K. Regel Die Wzf/l/tfer
dialecten onderscheiden nl.hetluxemburgsch- Mundart, W eimar 1868, en van Pasch, Das
luiksch , het triersch en het keulsch. De Altenbttrger Batterltdetttstt
h, Altenb. 1878. luœemburg-luiksche tongval wordt gesproken Het ei
genlijke oppersaksisch ofmeiszensche

van Diedenhofen tot aan de monding v/d dialect,datvoornameli
jk in het oude markt-

Sure in de Moezel.vandaar langs de Sure en graafschap Meiszen heerscht, vertoont alle
de Oure tot aan Vianden,om zich vervolgens kenmerlcen van een overgangsvorm tusschen
in bi
*
jna rechte li
jn naarhetwesten te be- opper- en nederduitsch; het Onderscheid
j 0p het waalsch siuit. De tusschen de zachte en harde medeklingeven) waar zi
triersche tongval strekt zich uitvan Saarlouis kers is l@n het oppersaksisch ggheel verover de gouwetusschenM oeselen Saar,lanzs loren gegaan;b en p,d en t,g en k zi
jn in
de grenzen v/h luxemburgsche dialecttotSt. de uitspraak niet van elkander teonderscheiVith, vandaar langs de keulsche grens tot den,en voor beide wordt steeds eenmiddenaan den Ri
jn.De keulschetongvalbegintin klank tusschen hard en zacht gehoord;in
Bïitgenbacl),Amel en Bûllingen. Een geheel het vocalisme komt het oppersaksisch in
ander dialect wordt vier uren boven Pl'
ïim vele opzichten m et het nederduitsch overeen,
van Hillesheim tot aan de Aar en den Ràjn b v.daarin dat het de tweeklanken ei en au
gesproken. Btjdragen tot de dichtliteratuur tot ê, resp. ô saamtrekt, als Klêd, Flêsch,
in het luxemburgsche dialect leverden H. Bôm.Prqeven van dit dialect wordengevonM eyer,E Schreck p: deLetzeburgerrt
zr/zly.
s?f
q
:, den in Firmenich's Germaniens T'
rô'î/c:r.
:fimmen,
Letzeburg 1829, F. Jansen, Gedichte, Aken een spraakkunst benevens woordenboek van
1820 , en Jos. M filler, Gediehte zfzlr
,
/ Prosa, bet leipziger dialect leverde K. Albrecht,
2de druk Aken 1853 ;tot die in hettriersch: Leipzig 1880.Döring schreefin laatstgenoemd
Loyen, Gediehte, Trier 1850; tot die in het dialect Launige Gedichte,alsook E.Bormann :
keulsch : W allraf, D ie JE
>p.
sflffbzl,Fastnachts- M eiLeipzig /p'
l/
J'ick mir, enz.Hetdialectvan
ppasp,Keulen 1818,enz. Zie:Mfilleren W eitz, het Erts- en het Reuzengebergte is verwant
Aachener Idiotikon,Aken 1836,Hönig,W örter- aan het opperduitsch. Zie ook Göpfert,Die
buch der Kölner Mundart,Keulen 1877.- De M undarten des '
st
kr
c/l,
W.
sc/l:zlErzgebirges,Leipz.
Iresterlraldscltetongvallen heeftSchmidtinzijn 1878.- De tongvallen van Silezië,hoe onW esterlrt
ildiscltes Idiotikon behandeld,zonder derling verschillend ook, komen allen in
echterdegrenzen ervan aantegeven.Descyer- m eerdere of mindere mate m et het opperhessiscke tongval grenstindeW errastreek aan saltsisch overeen.Holteien K.F.Beckerschrehet thïiringscl), in het westen aan het ven gedichten in den eigenl.silezischentongwesterwaldisch, en in het n. aan het plat- val, die o0k een oud en merkwaardig geduitsch. llet gieszener dialect heeftBrentano denkstuk bezit in het schertsspel Die geliebte
ontgonnen in zi
jn Gockeleia;Crönlein scbreef ppolrpy:van AndreasQryphius,voordeeerste
een klucht in het gieszeneren Stahleen satire maal verschenen omstreeks 1660; spraak(D,
ieWeilbergerKerb)inhetweilbergerdialect. kunstig werden de silesische tongvallen beVilmar leerde in zi
jn Idiotikon z,
tlzlK'
ttrhessen, handeld door W einhold: Die Laut- 'lfzl:
M arburg 1868, een uitnemende lexicale ver- W ortbildltng 'lfzà# die Ftvyz?pzl der ,
:c/l/:,
:gc/léhl
zallleling van hethessisclle dialect.Vanwege M undart,W eenen 1853; dezelfde leverdeook
den ,
slllstoriscllen Verein fîirdasQroszherzog- Beitk'iige zzf einem .sc/lîd,
W,
sc/ldzl W örterbuch,,
tum Hessen''wordt een opperhessisch woor- Aseenen 1855;verder doorW aniek,Zum Jrpdenboek uitgegeven.- DeRennstieg van hqt kalismus der .
sch/W,
:ches M undart,Bielitz1880,
Thûringer W ald vormt de natuurllke zuid- en Rûckert, Zur Chal'
akteristik der deutsche
grens der tkiiringsche tongvallen; ten noor- Jfz
fzlfft
zrfc?lin Scltlesien (in hetzzzeitschriftftir

den grenzen zi
j bij de voorbergen van den deutsche Philologie/',d1.1.4,51).

Harz, aan hetnederduitsch,en ten o.worden

Ten noorden van de.boven aangegeven
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grensli
jn heerschen de uit het oudsaksisch Hannover1858,hetHrörtek-buelt& /.altmtirkisch:c/lczlM wtdartvan Danneil,Salzwedel
ontstane neder- ofplatduitseh,etongvallen.Aan p/r///#pzf/.
den Ri
jn grenzen deze aan het frankisch- 1859,en hetwestfaalsche van W oeste,Norden
.

nederduitsche of het nederfrankische spraakgebied,waartoe behalvehetnederlandsch ook
de duitsche provinciën Kleve en Geldern behooren.Het platduitsch ontbeertgrootendeels

1882, verder de Gl-ammatik des Azlpc/c/:oz:z/r.gïscken Dialekts van Nerger, Leipz. 1869, de

Hrestfêilisehe Gv'tdmpzclïk van Jellinghaus,Bre-

m en 1877, en Einteilung der 'lg#é'
z'
&?
,
ffyc/?:s
nog een wetenschappelijke navorsching.Men M undarten,van denzelfde,Bremen 1884. De

Onderscheidt gewoonlijk twee platduitsche friescltetaalheeftzich in Duitschland slechts
tongvallen,denwestfaalsehen,tenwestenvande op enkele punten gehandhaafd,nl.op eenige
W eser,enden nedel-saksisclten,tusschen W eser
en Elbe en in de geoccupeerde slawische
streken ten oosten daarvan. Van de tongvallen ten oosten van deoudeslawischegrens

sleeswi
jksche eil'
anden: Sylt, Föhr,Amrum
en Helgoland, en aan eenige punten der
sleeswijkschewestkust;inoost-Frieslandheeft
reeds sinds de 15de eeuw het platduitsch de

zijn inhetbizonderdepommerscheheton- overhand.

derwerp geweest van een nauwgezetenregelDe tongvallen der duitsche taal-eilandenin
matig onderzoek,alsresultaatwaarvanBöhmer de slavische landen maken gezamenl
i
jk deel
(BaltisclteSfzft
sïc/f
-laangeeft,datinPommeren uit van het OPPOV- en middenduitsche taaltwee geheel ;an elkander verschillende dia- gebied.
lecten nevens elkander bestaan, waarin tegeLiteratuur der duitsche taal in die taal:
l:
li
jkertijd alle provinciale verscheidenheden R.Böckh,Die:ftzfkf.Bedeutung derT'rp//cd,swrffc/'

begrepen zijn. De eene is kortaf?afgerond, @lsXp/lzàzplc/lph,der Ntzfk
bzlt
f/ïftïf(Berl.1866);
zonder tweeklanken, en wordt zeer vlug ge- H. W itte,D eutsche 'fpz# Keltoromanen in .
fzp//lsproken; de andere daarentegen rektdeklin- l-iètgeit 'ztfc/l
,der '
lrl//cprz
l,
tdAltd:o-zfzl
g (Straatsb.
h/rtzc/wp&kfderfztzzfWfz:r
kers,is vol,zwaar,nadrukkelijkinelkwoord, 1891):R.Andree,DasS
tameli
jk hard,overvloeiend van tweeklanken Hreltden wp'zl 16. Jahrl't. bis zur Gegenwart
(au,ei,ai)en sleepend naklinkendevocalen (Praag 1873); K.W einhold,Die Trerlrpïfpfov
r.
ll:lffdc/lezlin Sc/l/e,
sf:zl
(
a,â.eenz.),en beziteen neiging om lang- und die fféri-k4z//f de'
zaam dalende uitgangen aantehechten;zegt (Stuttg.1887);H.N.A.Jensen,Versuckt?
ïAl:Amen b.v. in den afgeronden tongval Foot lcircltlinlten Statistilc :7:,
: HerzogtltumsScltleslrig
(Fusz,voet)en Qöder (Gûter,goederen),zoo 4(
Fl
e
ns
b.
1
84
0
)
;
J.
G.
E.
Adler,Dievblksspraelte
klinken deze woorden in het zich breeder *p. dem Herzogtltum .
$'
cA/:,
s?
z,
ig seit 1864 (in
uitzettende dialect Faut, Gaudre of Gaure. 1
!Zeitschrift der Gesellschaft f'
tir schlesw.Algemeene eigendommeli
jkheden v/h plat- holstein.-lauenb. oeschichte'', dl.21,189t);
duitschzijndathetgeenscherpemedeklinkers, K. Bernhardi, Spracltkarte wpzl Deutscltland
als x,ch,z,k,bezit, integendeelgaarne de (Cass.1844 en 1849);H.Berghaus,KarteAr
zachtere als.w, v en j,bezigt,en ch en g Natiolî,al-, Sp-czc/l-, Dialekt-Verseltiedenlteit in
veel weeker uitspreekt dan in de andere
hooldgroepen het geval is. Een kenmerk
van het platduitsch is ook dat,ten minste
i
n vele streken, vooral in W estfalen , sch
*
l
l1 de uitspraak gescheiden wordt, en m en
alzoo b v.S-chinken,s-chön zegt,en verder

de zuivere uitspraak dersp(zoob.v.s-prechen
in plaats van hethoogduitsche schprechen).

De bouw der consonanten is over het algem een week en eenvoudig,licht enbuigzaam ,
ecllter ook eentonig en krachteloos. Sedert

de hoogduitsche schrijftaalheerschappi
j over

geheel de duitschsprekende wereld verkreeg,
werd weinig meer in de platduitsche tong.
vallen geschreven, ofschoon het niet aan
pogingen heeft ontbroken om weder de plat-

duitsche schrijftaalin zwang te doen komen.
Bekende schri
jvers in het platduitsch zi
jn:
J.H .Vosz,Bornemann,Gediehte inw/tfffA zffscher M undart,Blrmann,Rymels v?
l: Dichtels
in het Hamburgslhe dialect,L Giezebrecht,

.

Deutschland, Niederlal
l,
de '
l.
fp
l# der Sc/llnc?
'
z
(Physik. Atlas,8e afd.,Ethnographie,Gotha
1847 en 1852);H.lfiepert,Völker-zfyz:Sprachenkarte ron .llczff:c/l/t-tf '
ttnd den Nacltbarllindern

im J.1867 (Berl.1867 en 1870); R.Andree,
Völkerkarte des 7%k
,
f/.
scAeoz Reielts vfzàtf der t4Algrenzenden AlsAr (in Andrees en Peschels
5
,Physik.-statist.AtlasdesDeutschenReichs/',
1,Blelef.,Lpz.1876):K.Brâmer,Nationalitlit
vzèt
f Spraehe im .
/ff
7zlkrcz
lcA Belgien (Stuttg.
1887);R.Böckh,Sprachkarte'
ppzlylrdz-z.Staate
scch den Z'
tkr
/l/z
l
ozg.
qt
xzffAlr
zAzi
zes vom J. 1861
(Berl. 1864); H. W itte, Zur Gescltieltte des
fl:zff,
sc/lfzfzp.: in Lothringen (Metz 1890); 0.
This,Die tf:zf/dch-/ktzozz.Sprachgrenze ï4 Lotltringen nebsteinerKarte(Straatsb.1887);idem,
D ie deutsclt-franz. Spraekgrenze '
Jyl Elsasz
(1888);1,Zimmerli,D1
,
'
eAlffyc/l-/ktïzg.Sprach,grenzeï4 der ScA?w:?
'
z (Bazelen Geneve189t);
L.Neumann,Die D eutscke Spraekgrenzeï0
1den
p1./
y?:oz(Heidelb.1885);K-vri
jheervonCzoernig,
.

Klaus Groth,Quiokborn,en bovenalF.Reuter, D ie deutsclten Sprrfc/lïpf6/p im S##:01 de8 gedie door ztjn werken zijn mecklenburgsche :c/z/pdyczltw deutsehen Spraehgebietes, f'ï:mpsf,
moedertaal over geheel Duitschland in eere Kanton Tt?
.
%/
'
p, S'
âdtirol, Krqin (Klagenfurt
wist te brengen ; een schat van sagen en 1889);Ohr.Schneller,Deutschevzlt
fRomanen
liederen wordt gevonden in Firrnenich'sGe1.- -J0?,Sl
ldtik-ol'fkz# Vektetien(inPetermanns,,Geogr.
zpz
cfspzl: Völko-stimmen. Belangrijke werken Mitteilungen'', dl. 23, blz. 365 385,1877);
voor de kennisvan hetplatduitsch zi
jn:het H. J.Bidermann,D ie N txf?rpzètz/ï/txfol in T''?-p/
woordenboek der platduitsche spraak van (Stuttg.1866);L.Schlesinger,DieNf'
ffïf
lo?cxn'.

Berghaus,Sprackschatz der St/.
s.
st
?s,Brandenb. t
titsrerh,
öltiv'
sse.
A?JAO
p:OA:(Stuttg.1888);F.Held,
von 3.
'f#/lrpol I'n,d
1877 v.v., het Ostp-iesisehe l'
frt
7r/:rôz
lfc/z van Das deutsch,e Syprf/c/l.g:/?ï:f '
Stùrenburg, Aurich 1857, het Göttingisch- Seh,lesien (Brîinn1888);J.V.Hâuller,SpraeltenGrz
lfôes/ltvcs,
sc/l: Idiotikon van Schambach, kart
e der österr. Monarchie (Pest1846); K.
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vrijheer von Czoernig, Ethstogr. Karte (
/pr
(
hterr.Monarchie(W eenen 185b);H.Kiepert,
Völker- '
lfzl: Spracltenlcak.
te'
ppzà(hterreieltv/sts
den r-rsfdr-flpk/t
z?l/tïzlt/rzl(Berl.,29 druk1869);

ger Sacltsesî (Bistritz 1887); C. G. Franke,
Derphér,
st
fc/l.
r
s.Dialekt(Leisn,1884);0.W eise,
Syntaœ der altenburger Xzfzàt
/zrf(Leipz 1898);
H.Rtickert,Enttrurf eittersystematischenDar-

pt
zAw,bearbez
'fe/nacltdendurcltdie'
llbflwztï/l/zfzl
g
rom 31 Dec. 1880 pr/lph:oî6zlDaten (W eenen
1888);M.Gehre,DiedeutscltenSprachinselnin
o
sterreiclt (Groszenhain 1886); R. Böckh,
Der Deutschen vblkszaltl'
lfstsSpracltgebietin
dq
U1% :z/rpp. Staaten (Berl. 1869);H.Kiepert,
bersiclttskarte t&r Terbreitung derDeutsclten
in .A'l/rppt
z(Berl.1887);H.Nabert,Karteder
rpr/kr:,
/
'
f'
lfg der D:zff.
scks in A'
urppc (Glogau
1891); F. Krones von Marchland, Zur Ge-

(Paderb.1878);voordeplat-ofnederduitsche
tongvallen: H. Jellinghaus, Die .
M'
,
:tï:z.
/#zlts.
'
jo//
c.
:z/lk/olt
ftp-fdyl (uitgegeven door de Verein
lfir niederdeutsche Sprachforschung,V.Norden,1892); F.Holthausen,Die Soester u
vz
lfp,
dart(l,Norden1886);H.Jellinghaus.Westföl.
Grtzpînzt
zfï/c(2e druk Xorden 1885);Ph.W egener, Zur Ckarakteristik der niederdeutseken
Dialekte, ôcdpz/t
/pr: a'
ttf dem Apt/s des Apr#f/k
z
f/rïzw:?- Gaus (in yjGeschichtsblktter ffir

lande(Graz 1878);R.Bergner,DieFrageder
SiebenbqrgerF
skc/lycs(W eenen1890);H.Nabert,
Das tfm4f:c/l: Sprachgebiet ïp,Europa (Stuttg.
1893);A.L.Hickmann,bas AAffyc/l: Sprachgebiet'
Js Böltmen,Jft
ir/lz'
czlund SCAIJ.
:PS(W eenen 1.898); Basz, Deutsche Spraekinseln in
Siidtirol/
lfzltfoberitalien (Leipz.1901).
Duitsche literatuur derduitschetongvallen:
de gezamenlijke literatuur over devorsching
der tongvallen is bljeenverzameld door F.
Mentz,Bibliographie#:r deutsclten .
Mlfkltftzrfczl-

en 167- 177);K.Nerger,Grammatikt
p:meckleîèb. Dialektes ölterer '
lfpW neueren Zeit(Lpz.
1869).E.L.Fisscher,Grantmatik 'fzl# lfz
uo-fsc/àrffz der plattdeutsclten :
.
vkfzltft
zz.
f in pr:v:z.
Samlande (Halle 1896). - De voornaamste
duitsche woordenboeken zijn: 0. Schade,
Altdeutsches Wörtel-buclt(2edrukHalle187282);G.E.Graff,AltltooltdeutsoherSprachseltatz
(6 dln., Berl. 1834- 42:met alphabetischen
index van Maszmann,1846);J.A.Schmeller,
Glossarium Stfzpolïc'
lfzzl (Mùnch.1840).- W .

Le Monnier,Sprackenlcarte'
pt
x'
?l(bsterreielt-UW- stellung der sckles. Mundart 4
,1 i
*
klittelalter

.

.

scltichte des detttschen '
rr///cdfz
à
fvl: im Karpaten- Magdeburg'',M aagdenb.1878)dl.13,pag.1- 30

.

forscltung J'
Jr dieZeitrom Beginndes18.Jaltrk. Mûller en Friedr.Zarncke,Mittelltoehdeutscltes

bis z?/?n,El
tde des .
A 1889 (1892),terwàilG.
W enker te Marburg een hetgeheeleduitsche
ri
jk omvattende taal-atlas is begonnen.De
voornaamste grammatikale werken over de
tongvallen zijn behalve de reedsgenoemde:
voor de opperduitsche tongvallen:K.W einhold,Alentavtn.Grammqtik (Berl.1863);F.J.
Stalder,biefzlzlt
p.
s,
swrr/c/à:'ldo.Sc/zvœïz(Aarau
1819);Haag,DieM'
undartendesphpzw Neckarltnd .DpzltxvDp,
#:.
:(1898);Fr.KauYmann,Gesckicltte 4/z. sclvröb. Akstlrf im Mittelalter
undin derNeuzeit(Straatsb.1890);K.W einhold,Bair.Grammatik (Berl. 1867); J.A.
Schmeller,bie Mundarten Bayerns (Munchen
1821): 0.Brenner,M'
ttndarten ,
1/,3# Sehâiftsprach,
e in Bayern (Hamb.1890);J.Schatz,
bie Mundart '
pt:zl Imst.(Straxtsb.1897);M.
Höfer, Die '
f/b/lwwrtzc/zc in Osterreiclt, wpr-

Wlh.
terbuelt(4dln.,Lpz.1854--66);M.luexer,3fïf-

telkocltdeutscltesJfcfAît
f//pt
7rf:r/
?zfch (3dln.,lueipz.,
1872- 78); dezelfde, Mittelltochdeutscltes Taseltenl
rörterbuclt(4e druk 1891);K.Schilleren
A. Lûbben, Mittelniederdeutsche8 Tju'
rf:rhîfc/è
(6 dln.,Brem.1875-81);A.Lûbben,Mittelniederdeutsches fftfkîr
/lwt
7rferlvc/l (Norden en
Leipz. 1888); E. Verwiis und J. Verdam,
.
Afït
dtfefnct
ft
v'
/t
ïst/.
sc/l Woorilenboek (Haag 1885

v.v.).- J.e,
n W .Grimm,Deutscltes'
clr/:rbuelt;D.Sanders,W örterbztcl'
tderD.S.(2dln.,
Leipz.1860-65);K.L.W eigand,Deutsches
W örterbuelt(4edruk,Giesz 1882):M.Heyne,
Deutscltes '
Flr/erôzfc/?(Leipz.1895);L.Diefenbach enE.W ûlcker,Hoclt-zf/?t
sniederdeutsche8
Wörterbucltder mittlern :o7t
fneuerliZeit(Bazel
1885);D.Sanders,Handlrörterbuclttft
l/-D.S.
(6de druk, Leipz. 1900);H.Paul,Deutsches

z'
pk/ïc/lob der A'
s.
s(W eenen 1800);W .Nagl.. Hrörterbuelt(Halle 1897);Fr.Kluge,Etymolog.
Der Tz
u/ct
zlï.
sypz
'
l
f: der bair.-österr. Jfzfzlt
ftzrf, W örterbuclt der D. S. (6de druk,Strvtsb.

ltistorisclt beleucktet (in zBlâtter des Vereins 1899). Voor de opperduitsche tongval1en:
dl 24,en 189t,d1.25);W .Gradl,DieJfzfn#- (Frauenfeld,d1.1,1881;d1.2,1891;dl.3,1895);

fttr Landeskunde von Niederösterreieh'',1890, Schlt'eiz.Idiotikon,van Fr.Staub en L.Tobler

arten Tfvcyfp
?t
ïh??
'
'
l
z
czl.
:(Munchen 1896);voor de
middenduischetongvallen:G.W enker,SpracltAtlas'
ptnlNord-zfp?tsMitteldeutscltland (tAfd.,
Straatsb. 1881); C.Franke,D1
'e Unterscltiede

des p:/ék-#p,
:.-/:érwé#/zï:cA:slkvtdph:p,
st
kr
c/à'
:.Dialekt8,dp-ït
?die'
ppsden'
ppgf/f
ykàffïsc/àt
w'
ttnderzgebirgisohevt Mundarten tstxzv etngenommeneStell14p,
g (in pBayerns Mundarten'',1892,dl.1);
G. Brûckner, DieltektnebergisckeMuvtdart(in
Die Deutschen Mundarten'',d1.2,Neurenb.
1855); 0. Heilig, Grammatik der pd/-/kf
isll.
Mlgndart des Taubergrundes (Leipz.1898);R.
5. Kehrein, '
vblkssprache vzltï '
vbll
cssitte 1
*zl
Nassau (2 dln,W eilburg 1860-62);J.Heinzerling, Dber 4:9/ '
Vbkalismus '
z
fpf
,
dIklbnsonanf'àzzl'
l/,g der S?k.gt
?r/lzlt
pr Mktpdart(Marb.1871);
J. M . Follmann,Die 3.
fk9?r
/@0-/ der O:?4f.
:c/?
,
Lothringer vfzlj Luœemburger(Metz1886-90);
E.Keintzel,Uber die Herkunftder ,
S%::eAlh?
:
p--

T. Tobler, Appenzellischer Sprachscltatz (Zfir.
1837):J.Hunziker,AargauerWörterbuclt(Aargau 1877);MartinenLienhart,Wörterbucltder
c/dtïdz. Mundarten ((d1.1,Straatsb.1899);J.

Chr.vonSchmid.Scltuliib.'
rrrt
skf6rhzfc/l(2edruk,
Stuttg.1844);H,Fischer,Sckulabiscltes '
rfrtirterbuck (Tubingen 190tv.v.);J.A.Schmeller,
Bayr. Wörterbuch (2e drgk,van Frommann,
2 dln-,Mûnch.1872-77);M.Hofer,Etymolog.
W örterbueltder in tlv
sfprrtl
ïc/lIïblicltenJfzfk/tfcr/
(3 dlno,Linz.1815);J.B.Schöpf,Til.
olisehes
Idiotikovt(lnnsbr.1886);J.F.Castelli,Wöl-terbuch der lfr
lfs#t
p'
f in osterreiclt lo/fcr der
Evtns ('
W eenen 1847);M.Lexer,Körntisches
mlrfcrhvc/l (Leipz. 1862); H, Gradl, Egerliiqbder mt
7rfcrhzfc/z (1, Eger 1883);voor de
middenduitsche tongvallen : W .F.H .Reinwald, Hennebergiseltes ffnbfïkpzl(Berl.17931801); W . Crecelius, Oberltess. lrrlrf6rhvch

Duifsellland.
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(Darmstadt 1890- 1899); A. F. C. Vilmar, Jahrlt. (3 dln.
, 2e druk,Lpz.1863);Blatz,
Idiotiklm wpzlK'
ttrltessen(nieuweuitgave,Marb. Neultocltdeutscke Grammatik (3e druk Karls1883);K.Chr.L.Schmidt,Westerwtildhcltes ruhe 1900),L.Sûtterlin,D'
ieDeutscheSprache
ftsïpfïkpzl(Hadamar 1800);Fr.Hönig,W örter- der Gegpssf
pt
zrf (Leipz.1900),H.W underlich,
buclt der Kölner Mundart (Keulen 1877); Der deutscke Satzbau (Stuttg.2e druk 1901).
L. Hertel, Tltilrizbgel-Szrcc/ldc/ltzfz (W eimar, H.W underlich,Unsere Umgangsspraehe(Ber1.
180q); R. Jecht, Wo-rterbuck der 3.
f'
tzp.
:- 1894), Dieter, Laut- '
lfzlts Formenleltre der
felder J.
fks#t
p-f(Görlitz 1888):voordenoord- altgerman.Dialekte (Leiyz.1900).
duitschetongvallen:W .v0noutzeit,Wörter- Literatuur overdedultscheschrijf-endrukscltatz der deutsclten Sprache Lirland8 (Riga' taal:A.Socin,Schrift8pmçelte'
?
,
fzl# Dialekteïzzl
1864 v. v.
); voor de plat-ofnederduitsche Deutschen zlt'c/lZeugktissen alter '
lfsf/neuerZeit
tongvallen: H. Berghaus, Syracltscltatz der (Heibr. 1888); 0. Brenner. Mundarten '
l
fzltf
Sassen (A- N,Brandenb.1880 en Berl.1883); Scltriftspraclte in Bayern (Bamb. 1890); Fr.
L. L.de Bo,W estrlaam8eltf#ïpfïcps (Brugge Kauimann, Geseltichte der .
gcAz
l
?Jlh. Mundart
1873);H.Molema, '
Wörto-buch derGrpolïzw:zl- (Straszb.1890),Fr.PfeiYer, Uber Wesen und
dc/l:s Mltndart (Norden 1888);J.C.Strodt- Bildung der hJ
'p'
.
sc/léAlSpn'
aclte der '
zzlïff://lpc/lmann, Idiotiet
m tlyst
/??rz
l
,
fg:y/.
s: (Altona 1756); deutscken Zeit (W eenen 1861.);H.Paul,Gab
F. W oeste, W örterbuch der vJ:,
9fJ#J.M'
undart :,
:einezzlïff://lpc/lAî/fdc/l:Sehrift8yraehe?(Hal1e
(Norden en Leipz. 1832); G. Schambach, 1.873); 0. Behaghel, Zur Frage zlcc/leiner
prii
'
rferùvc/à der niederdeutsclten J.
fkzltscrf der Asï/fp//lpc/ltpvfdc/l:s Scltriftsprache(Bazel1886);
F'
arstentlimer Göttingen 'fzlt
îGrubenhagentHan- Fr. Kauffmann,Behagltels Argumente/'
J9'eine
nov 1858);ten Doornkaat-lfoolman,Wörter- sgïff://lpc/ltf:g4f,
sc/z: Scltriftspraelte (in Paul en
bucltder ostfries.Spraeke(3 dln,,Norden1879 Braunesm'
BeitrâgezurGeschichtederD.S.und
1884); Tilling en Dreyer, Versuclt eines Litteratur'',dl.13.pag.464- 503);F.Jostes.
Bremisch-.
Niedersdc
'lts.Bft
b-fo-hzfc/l:(6dln.,Brem. Sckriftsprache vlzlts Volksdialel
cte (in mNieder1767- 1869);J.Fr.Schutze,Hol8tein.f#l/fï/
cp'
l' deutschen Jahrbuch'', dl.11, pag. 85-98);
(4 dln.,Hamb.en Altona 1800- 1806);J.K. H. Riickert. Gesehicltte der zl:u/ltlc/lt
fpzffyc/l:p
Diihnert,Platt-beutsehes W örterbucltnaeh der Schriftspraclte(2 dln.,Lpz.1875;E.W ûlcker,
altelt '
?
z
fzl: lbeuen ppvlzzl:r.
sc/dézl llnd Wtkfdck?l DieEntstehung der Irvr.
sdc
'hs.Kanzleispraclte(in
Mltndart(Straals.1781);H.Frischbier,Preusz. ypzeitschrift desVereinsfûrThûringischeGeW örterbitck (2 dln.,Berl.1882- 83),laatstge- schichte ulldAltertumskunde'',dl.9,pag.349);
noemd werk ook voorhetoostpruisisch noord- v. Bahder, Grundlagen de8 zlezf/lpcht
fezffdc/lduitsch.
Lautsystsms(Straatsb.1890,inleiding);K.BurGrammatikale literatuur: Schleicher, Die dacll,DieA'
ïzlkuAw derzlev/lpcàAàffdc/lolSokriftD:?4/:cA:Sprliche(5Stuttg 1886);0.Behaghel, sprache.Einleitung.Da816.J'
chz/z(Halle1884):
DieD:vf.
sc/l:Sprache (Praag 1886);idem Ge- E Wûlcker, L'
utlters Stellung zur Jr?
zr:fïcA,
:.
sckiclttederD.S.(2edrukStraatsb.1898);0. Kanzleisprache (in ..Germania'',dl.28,pag.
W eise, Un8ere Jfzfffdzwyzrcc/l: (3 Leipz,1897); 191);P.Pietsch,Martin Z'
lff/lcr '
ttnd dieApc/lJ.Grimm,Deutsche Grammatik (d1.1,Gött. deutsclte Schriftsprache (Bresl.1883);Franke
1819.3edruk1840;dl.2- 4,1826,1831en1837; Grundziige der S'
chrï/f&rlch:L'
utlter8 (Gorlitz
nieuwe dr.d1.1-3,Berl.1870,1878enGûters- 1888);R.Brandstetter,Die Receptionder.
Nk,
?11oh 1898);M Heyne,KurzeGrammatikderalt- Atlc/lt
felffdches SchriftspracheinStadt'
lfzlt
fLandgerman.Spracltstömme (d1.1,3edruk,Paderb. scltaft fzzfzerzl1600-1830 (Einsiedeln 1891);
1874); Fr. Kaufmann, Deutsche Grammatik. H.Schultz,DieBestrebungen der SpraehgesellKurzgefaszte Alzff-'
und Fprzaezll:/lk':des Gpfï- schaften des17.Jaltt.lt.J'
ti
'
r.
/?6ïzlïgzfAlgderD.S.
schen,Alt-,Mittel-'
lfzl
tfNeukochdeutschen(Marb. (Gött. 1888);M.Vancsa,Das erstex'
lz
?x/'
fr:fezl
1895);Ad.Holtzmann,AltdeutscheGrammatik, der D.S.in (191 Urkl
m den (Leipz.1896),Fr.
umiassend diegot.,altnord.,tzîfyt
ir
c/l.
s.,angelsöchs. Kluge,T'
uzlLuther:ï,
:Les8ing(3edrukStraatsb
und t
xîf/lpc/ltf:vffyc/l: Sprache (dl.1,Lautlekre, 1897),Evers,Deut8elteSpraclt-'
lfzltsLitteraturle afd., Lpz. 1870; 2e afd., 1875); Fr. geschiehteim Abrisz(d1.1van:DeutsclteSpracltKluge, N0mv
'
Altzl: Stantmbildung8lehre der alt- vzltf Stil
gescltickte, Berli
jn 1899),,jzeitschrift
germatt.Dialekte tHalle 1899).- W .Braune? fûr deutsche W ortforschung''uitgegevendoor
Althocltdeutsche Grcvlpzcfï/
c (2e druk, Halle Kluge (Straatsb.1900 v.v.)
1891);idem,AbriszderaltkochdeutschenGram- Letterteekens De duitschers bedienden zich
matik (3Halle 1900): M.Heyne, Kleinealt- oudtijds van teekens,die,hoewelop onderslichs.'
?
,
fs: altniederfrdnk.Grammatik (Paderb. scheidene punten nog zeerverschillend,blijk1873); 0.Behaghel en J. H.Gallee, Alt- baar van gemeenschappeli
jke grondvormen
st
iolt8isclt Grammatik. (1e helft. Laut- '
und waren afgeleid, en onder den naam runenFleœionslehre,(Halle enLeid.1891) - W ein- schriftworden saamgevat;deze runen (runa,
hold, Mittelhochdeutsche Grammatik (3e druk, geheim),hetoudste nationaleletterschriftder
Paderb. 1892); H. Paul, Mittelkochdeutsche duitschers,afgeleid van hetoudste latijn,beGramatik (5e druk,Halle 1900);V.Michels, stonden uitrechte (loodrechte,horizontaleen
Mittelhocltdeutscltes Elementarbuck (Heidelb. schuine lijnen),zoo goed alszonderbuiging
1900),A.Lûbben,MittelniederdeutscheGram- ofronding,waarschiinlàjkgemakshaiveomdat
matik (Lpz.1882);Te W inkel,Geschickteder men slechts schree? of ingrifelde in harde
niederlönd. Sprt
zc/z:(2e druk,Straatsb.1898), zelfstandigheden als steen,hout en metalen.
J.Franck, Mittelldederlt
ind.Grammatik (Lpz. Het runenschriftwerd doorhet christendom
1883).- A.von Bahder,Grundlagen desAl:C4- verdrongen,daar ditvanhetrunenschrit'
t,dat
hoehdelttsehen Tztxzlfgdft?
zp.
g(Straatsb.1890);J, veelvuldigvoortoovenarijenwaarzeggeri
jwerd
-

.

.

Kehrein, Gl.
aplmatlk det.D.S.des 15.:9 17. gebezigd, een groot gevaar van terugvalin
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de heidensche begrippen moest vreezen ;in
de plaats van het runenschriftkwam bi
j de
Qothen het lettertype van Ulfllas,(grieksch
met aan het latijnsche alphabeten aan het

D qitsellland.

leverd voort,en eengering aantalgebrekkige
overbli
jfselen daarvan,benevensenkeleonvol-

ledige berichten bj grieksche en lasi
jnsche
schri
jvers veroorloven ternauwernood een

runenschriftontleendewtizigingen)enbàjdean- vluchtigen blik op het geestesleven van den
dere duitsche volkeren hetlatl
gnschealphabet, voorti
jd. Men splitst de duitsche literatuur
dat der christenw ereld,hetwelk echterallengs veelali
n een 7-ta1ti
jdvakken:
zi
jn rondingen verloor en zoo tothet tegen- 1.het voor-literarisch heidensch tijdvak,
woordige duitsche, zg gothische alphabet t0tomstreeks 750 n.Chr.,
jdvak,van omstr.
werd, dat zi
jn nog thans bestaande vormen 2.hetoudhoogduitsche ti
van A.Dûrer ontving;in tlen nieuweren ti
jd 750- 1050,
jdvak,vanhet
isherhaaldeli
jk,vooralop grond van allerlei 3.het middenhoogduitsche ti

practische nadeelen en bezwaren aan deduit- midden der llde eeuw tot den aanvang der
sche letterteekensverbonden,dewenscheli
jk- 14de eeuw )
heid besproken deze door de in geheelhet
4.het vroeg-nieuwhoogduitsche t
oj
t
ti
dvde
akn,
overig deelder modern geciviliseerdewereld Van dell aanvang der 14de eeuw
gebruikeli
jke latiinsche letterteekens te ver- aanvang der 17de eeuw,
vangen (zie pönnecken, Da8 deutsche 5.van het begin der 17de eeuw tot 0P
Schrifhresenf/s(IdieNpfvg:ptfigkeitseinerJl/brzzl, Klopstock's M essia8,1748,
Bonn 1881); reeds lang worden ook reeds 6.1748- 1842,
boekwerken, tijdschriften enz.geheeloften 7.vallGoethe's dood tot heden.
deele metde lati
jnsche teekensgedrukt.0ok Volgens Tacitus (Germania) beminden de
ziin stemmen opgegaan tegen hetgebruikom oude Duitschers de dichtkunst; hun eerste
alle substantieven met een hoofdletteraan dichtstof ontleenden de Germanen aan de
te vangen,dat sinds de 16de eeuw in zwang indo-germaansche volkeren (als b.
v.de sage
kwam ,in navolging van andere talen,diehet van den slechts aan éene plek verwondbare
thans reeds hebben afgeschaft.
held :Achilles-siegfried,desagevandenstri
jd
Onderstaande tabel bevat de 26 duitsche tusschen vader en zoon : Oedipus en Laios,
l
,ch
n1
.jide
hoo
fd- en druk-en HildeLrand en Hadubrand,Rostem enSohrah,
ie
dtetmerss
ri
ettegewon
rs, beenev
ens

hare latijnsche verderspreuken,raadsels,tooverformulesenz.);

equivalenten:

z c J > a 91n S ,' n
fi , # , 9p J < o

de van het indo-germaansch overgenomen
versbouw wert
l weldra verbonden metalliteratie,die spoedig in de geheelegermaansche
wereld zeer in zwang kwam, en door de

priesters,desti
jds bijna uitsluitend dedragers

;( I w . %p F z p

van alle wetenschap en kunst, werd deze
dichtvorm op de aan godsdienst,rechtspraak

ee j .

en geneeskunde ontleende stoien gelijkeli
jk
toegepast.Hoewelbijdereligieuze enandere
feesten van dien tijd naastmuziek en dans

e b 1 r d 1 q C 'z '
,

e

s
otr
yp
%s'
'
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:
fA f t
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D uitscke letterkunde.Hieronderverstaatmen
in den meest uitgebreiden zin de gezamenl
ijke
schriftwerken van het duitsche volk, voor

zoover zi
j voortbrengselen van dengeestvan
blijvende en nawerkende Leteekenis kunnen

worden geacht oftenminstevooreen bepaalde
periode eenigerlei w aarde hebben gehad of

nog hebben. Van een eigenli
jke duitsche
letterkunde,van opgeteekende dichterli
jkeof
prozaïsche scheppingen, in de duitsche taal,
kan eerst sprake zi
jn sinds het christendom
zich over de duitsche landen begon uit te
breiden en deze een schri
jftaal schonk;

ook de poëzie werd gebezigd om de feeste-

li
jkheid op te luisteren, was een stand van
beroepszangers,a1s de keltische barden en de
noorsche skalden bi
j deGermanenonbekend;
Tacitus vermeld in zijn bovenreedsgenoemd
werk,dat de Germanentoenmaals(omstreeks

100 n. Chr.) kosmogonisch en mythische
liederen zongen ter eere van hun stamvader
Tuisto en zi
jn zoon Mannus, alsook van
Hercules; zi
j hadden hun heldenliederen,
krijgs- en zegezangen.Toen in de stormen
der groote volksverhuizing de kultuurvolken
der oudheid voor de jeugdige kracht der
Germanen moesten zwichten, ontwaakte in
dezeeenkrachtignationaalbewustzi
jnen zelfgevoel; uit ditheldenti
jdvak der Germanen
zi
jn de duitsche heldepsagenafkomstig;deze
vertegenwoordigen bi
j genoemd volk de geschiedenis,entenaanzienvandeoverblijfselen
van duitsche poëzie uit den ti
jd van vôören
om streeks Karelden Groote is voorscherpzinnigheid en gissi
ngen een ruim veld geopend; zi
j stellen echter nietin staat,gelljk

de oudegedenkstukken derromaanscheletterkunde, den gang der ontwikkeling op dep
voet te volgen; de historikus der Gothen,
de oud-germaanscherunenwerden slechtsvoor Jordanis, die der Longobarden,Paulus Diareligieuze doeleinden gebezigd; dedichtingen conus, die der Franken,Gregor van Tours,
der duitschers van het heidensche ti
jdvak putten allen uit de heldenliederen en heldenleefden slechts Van m ond tot mond Overge- sagen, die het eprst bi
j de Gothen,de be-

bultsehland.
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gaafdste der toenmalige duitsche stammen,
bloeiden; gothische vorsten, als Ermanrich
en Theodorik de Groote,hunne vrienden en
vijanden,als Attila en Odoaker,maaktenhet

gegevendoorHench,Straatsb.,1890),t0tstand,
benevens een overzetting van het evangelie
van Mattheus enz.; in dittijdvak ontstond
ook hetin hetkloosterW essobrunnbewaard

werden gedragen. De nauwe aanraking met
de kultut
zr der Ouden verleende de Gothen
en (1e Vandalen een hooge ontwikkeling ;
hunne vorsten dichtten in het lati
jn en in
het duitsch; hunne zangers waren wijd en
zi
d beroemd; de Frankenkoning Clovis bad
#j
Theodorik een zi
jner gothische zangers tot
hem te zenden. De bisschop der tot het
arianisrne overgegane W estgothen,Vulûlaof
UlQlas,stelde het eerste eenduitscheschrijftaal in de plaats van hetrunenschrift; hi
j
bracht o0k den bi
jbelin hetgothisch over,
hetgeen het aanzijn gaf aan eenreeksandere

sel van heidensche en christelijke formulen,
dat door zi
jn taalvormen naarLetsaksische
noorden heenwi
jst; verder worden, behalve
de dom- en kloosterscholen,in de duitsche
landen St.GallenenReichenauinZwitserland,
Murbach en W eiszenburg in den Elzas,Freising, St Emmeram en Benediktbeuern in
Beieren:Monsee,M elk,Vorau en Millstâdtin
Oestenrljk en Fulda (Hrabanus Maurus,804
t0t 822) in Midden-Duitschland als kweekplaatsen van christelijke kultullr vermeld
Onder Karel's zoon, fzodewijk den Vrome,
begon de geesteli
jkheid,inziende datde ge-

middelpunt uit der sagen, die door rond- gebleven W essobrunlter gebedteen half allitetrekkende zangers over geheelDuitschland reerend.half prozaïsch fragmentarisch meng-

theologische geschriften, al hetgeen echter hate heidensch-profane volkszangen nietdoor
wegens het door de orthodoxe kerk veroor- bloote verbodsbepalingen konden worden ge-

deelde en ten doode vervolgde arianismeder weerd,tetrachtenhendoorchristeli
jkedichtin-

Gothen, dat dit volk ook in politiek opzicht genteverdringen;zoo ontstondomstreeks830,

noodlottig werd,geen blijvenden invloed uitoefende.De leidende stelling in de politiek
en op het gebied van den geestging over
op den sinds Clovis(496)tothetchristendom
overgeganen stam der Franken, die,hoewel
niet zoo geniaal,vindingri
jk en vruchtbaar
als de Gothen,in meerdere matedegave,de
kunstvan poli
jsting verstonden;bijhen Ontstond omstreeks6ooyuitdefrankischew
siegfriedmythe,de bourgondische Qunther-sage,elementenuitdegeschiedenisderMerowingersen
deelen der gothische sage,hetbelangri
jkste

behalveandereverlorengezanelettervruchten,
hetschoone gedichtde Heliand(Heiland)van
een saksische geestelijke, dat nauwkeurig
den germaansch-epischen stijl navolgde en
het leven van Jezus tot onderwerp heeft;
het voerde een niet in strofen verdeelde,
doorloopende dichtwi
jze in; omstreeks 870
schreefde eerste met narnebekendeduitsche
dichter, otfried, de eerste die in een groot
werk de alliteratie doorheteindri
jm verving,
zi
jn minder4envolksaardinhetooghoudende,
metgeleerde speeulatiesenzinspeli/genover-

W olf-diederik,van W alther en Hildegunde,
en detijdensdetochtenvandevikingsder8ste
eeuw uit oude mythen ontstane Goedroensage
in de schaduw stelde.Vandevoortbrengselen
der dichtkunstvan de heidenschedichters,is
behalve het H ildebrandslied, een episch fragment,uitheteinde der 8ste eeuw,eneenige
verzamelingen spreuken (8- 10deeeuw),dank
zijden rusteloozen i
jverderbekeerendechristelijke kerk zoo goed alsniets bewaard gebleven; al watde merowingische en vroegkarolingische tijd aan dichting opleverde,
heidensche zoow el a1s in het algemeen alle
wereldsche feest-,kri
jgs-,bruids-,jacht-en
minneliederen werd metdegrootstezorgvernietigd.
Ten ti
jde van Karel den Groote deden
zich drie richtingen gelden,dieelkanderdikwi
jls ten felste bestreden,n.l.de christeli
jke,

echter aanlnerkeliik oudere gedicht op den
ondergang der wlreld,hetMuspilli,datchristeli
jke opvattingeninheidensch-epischentrant
behandelt,nog bi
jna geheelstafri
jmend,doch
talri
jke kleinere gedichten van hetzelfdeti
jd-

voortbrengsel der duitsche heldensage,deNi- laden Harmonie der evangeliën ; de hierin
belunge3Isage,die den sagenkring van Diederik gebezigdedichtvorm werd sneldeheerschende;
van Bern,de frankische sagen van Hug- en wel is het eerst om streeks880 opgeteekende,

perk, waaronder vooral het bevallige,naïf-

krachtige Ludlrigslied (881)uitmunt,bestaan
reeds uitgerijmde strofen,enindetodeeeuw
heerschthetri
jm ookinhetwereldlijkvolkslied.
Metde eenzijdige en bekrompenbemoeiingen
van Lodewi
jk den Vrome en zi
jn opvolgers
vormtdeliteratuurvandenti
jdderOttoneneen
sterke tegenstelling; het krachtig opbloeien

van hetstaatkundig levengingvergezeldvan
eensnellenwasdom derwereldlijkevormingen
van vroolijke,dartele levenslust;de duitsche
dichting kwam echter deze verandering in
zeer geringemate ten goede,het latijn toch
wasindiedagenuitsluitenddetaalderhoogere

de antieke en de nationale;aan deacademie letterkunde en slechts uit secondairebronnen
in de residentiestad âken,waarde angelsaks weet m en dat ook in die dagen het volksAlkuin, de longobard Paulus Diaconus, de gezang zich metdehistorischegebeurtenissen

frank Einhard, d'
e italiaan Petrusvan Pisa van den ti
jd en met de heldensage bezigleeraarden, werden alle kunsten en weten- hield ; en de uit ltalië en het oosten ingeschappen beoefend: tevens werd aan een voerde zeerwereldschekwinkslagen,boertige
eerste duitschespraakkunstgearbeiden kwam verhalen en novellen, die aan de hoven

door de zorg van den vorst, die de bekeering zijner onderdanen ernstig ter harte
nam, een nietonaanzienli
jke duitsche prozaliteratuur, bestaande uit gebeden, doop-en
biechtformulieren, catechismusstukken, vertalingen (zie de zg.Monseer Frtvvlcg?f:zl,uit-

inhetlati
jnwerdenvoorgedragen,gingenvoor
het volk evenmin verloren als de toenmaals
uit lndië en Griekenland over Rome geïmporteerde dierfabelen;anderzijds vond inhet
in lat.hexameters geschreven,trots zijn virgilische spraak toch vaneenzuivergermaan-
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schen geest doordrongen eposW althqriusvan

duitsche wordt aangqduid. De kruistochten,

den St. Galler monnk
lk Eckehartl (925),de
heldensage ook beoefenaars onder de geesteli
jken, en de kernachtige lati
jnsche prozadrama's van de Gandersheimer religieuse
Boswitha behandelen,hoewel bestemd om als
christeli
jke dichtinqen denheidenschenTerentius te verdringen,m et onbevangen realisme
de aanstooteli
jkste themata.terwnldegeheele
lachende levenslust van dien ti
jd met zijn

aanvankelijk een bron van macht voor de
voorwie wederFrankri
jk dentoonaangaf,en
bi
jwelkedewonderenvanhetoosteneenzucht
naaravonturen en een neiging totdartelegenietingen deden Ontwaken,die haar snelvande
oude geloofsidealenvervreemdden. De geesteli
jke dtchtermoestbi
jhetpubliektenslottewijkenvoordenwereldschenspeelmanihetdartele

kerk,schiepen een internationaleridderschap,

naïve vreugden zich afspiegelt in het kleur- m innelied begon dedreigendekerkteoverstem-

ri
jke lat.riddergedichtRt4odlieb,van dehand
van een Tegernseeërmonnik (omstreeks1025).
In de 10e eeuw bereikte hetkloosterte St.
Gallen zi
jn hoogsten bloei.Tusschen Notker
l Balbulus,den geschiedschrijver,muzikusen

men;om biidezichmaatschappeli
jkisoleerende
kringen (
ler ridderschap hun invloed niet
geheelte verliezen,sloegenook degeestelijke
dichtersnieuwe wegen in;Lamprechtleverde
onlstreeks 1125 een aan fransche bronnen

sequenzendichter (overl. 912),en Notker1ll ontleende geschiedenis der wondertochten

Labeo of Teutonicus,den vruchtbaren over- van Alexander den Groote, Koenraad van

zetter en verklaardervan christeli
jke en antieke lettervruchten,den eersten beduidenden
prozaschri
jverin deduitschetaalendeeenige
duitsche schrijver zijn tijds,ook degene die
het eerst de landstaalvoor wetenschappeli*
i
#ke onderwe/pen en abstracte daarstellingen
bezigde ligt een geheele reeks vantalent-

Regensburgbrachthetfranschenationaal-epos,
(omstreeks 1t30),en stelde ook een profane
beri
jmde wereldgeschiedenis saam,deKaisercltronik, (omstreeks 1150) waarvan de ingelaschte avontuurli
jkeepisodendevoornaamste
aantrekkelijkheid uitmaakten;omgekeerdverhet Roll
utdslied, op duitschen Lodem over

volle lat, historici, dichters. musici, bouw- wisselden de speelluiden de al te profane
meesters en schilders, schoolsche geleerden stof der lodeeeuw metonderwerpenderhistoen artsen.De zg.cluniacensische hervorming, rische sage en der kruistochten,en uit het

die uitging vau hetkloosterte Cluny envan gebied der legende (orepdel. Oswalt, omde daarhaarhoofdzetelhebbendecongregatie streeks 1190);een reizend speelman uitden
van Cluny of de ordederCluniacensers,welke Elzas, Heinrich der Glîchezare, bracht het

een geheele reeks nieuwe kloosters stichtte
en oude hervormde, maakte aan dit vriie
Wetenschappeli
jke en artistieke leven in c
le
kloosters van het Ottonentiidvak plotseling
een einde; afkeerig van heïwereldsche,in

eerst met zijn Reiltltart de door de nederlandsche en fransche geesteli
jkheid satirisch
uitgewerkte diersage in duitsche verzenover
(omstreeks 1170);zoo naderden in hun wedi
jver om de gunstvan hetridderlijk publiek

geestelijkheid der lldeeeuw ookbijdeleeken
doorsombereboetpredikingallelevensvreugde
tedooden;dekerk-elijkeopvattingen ende orthodoxe levensbeschouwing begonnenallengs
ook tot de volksmassa door te dringen,en

stri
jdige ricbtingen elkanderin de keuzevan
hun stof;ttlsschen beide vi
jandigerichtingen
stonden a1s overgangsvorm de evenzoo uit
Frankri
jkafkomstlgevaganten,meestmislukte
geesteli
jken,verloopen studenten,diezingend

der lldeeeuw zijn de duitschebewerkingder
psalmen van den St.Gallermonnik Notker
Labeo (overl 1022), en de uitlegging van
hetHoogliedvandenFuldaschenmonnikW-illiram (overl. 1085 als abt van hetklooster
Ebersberg), dichtwerken o.a. een Memento
mori,de Anegengevan denBambergerschola-

uithetleven van Jezus,en voorts bijbelsche
epiek,waarvoor de stofmetvoorliefàeuitde
boeken van Mozes isgenomen;tegelijk met
hetleven van Jezus werden ookdeantichrist
en het jongste gerichtbehandeld;een zoodanig gedicht werd o.a.vervaardigddooreen
vrouw,Avageheeten,een derweinigeauteursnamen die uit dezen tijd bekendzi
jn;aanden
uiterli
jken vorm van aldeze diclltwerken is
betrekkeli
jk weinig zorg besteed, zoodat
velen zich geheel voordoen als rtimproza,

volheidenschedartelheidinzoetvloeiendlatijn
schiepen;totdeze kringen behoorde ook àe
geniale Archipoeta,en in hun midden ontstond het oratorieachtige Ludkts 7: dsfïchristo, de gezwollen verheerli
jking van het
hohenstau:sche keizerri
jk. Aldezen echter,
geestelli
jken,speelluiden en vaganten traden
terug toen tegen het einde der 12de eeuw de
adel ophield louter publiek te zi
jn en zelf,
de vorsten nietuitgesloten,metgoedgevolg
de dichtkunst begonnen te beoefenen;ook
hierin waren de noordfransche trouvères en
de zuidfransche troubadoursmetgoedevoorbeelden voorgegaan; naast den kri
jgsroem
begon men a1s in de tot voorbeeld genomen
franscheromansvankoningArthurenzijntafelronde,elegante beschavingtebezingenenverfl
jnde zeden,wiertrouwste wachteressen,de
vrouwen,algemeene vereering,genoten.Deze

den invloedderveelbewogentiideneennieuwe
enhoogstbelangriikeontwikkefingderduitsche
letteren,vergezeld van hetopkomen vaneen
soort van schri
jftaal,die alsde middenhoog-

conventioneele,uit Frankri
jk geïmporteerde
minnezang en hetin'droomeri
jen en sprookjes zwelgende ridderepos der fransch-keltische Arthurronlans golden bi
j den hoogen

ascetische discipline opgekweekt, zocht de en der machtigen te winnen de twee tegen-

de literatuur zelf kwam m eer en meer onder en bedelend door het land zwierven en een
den invloed dergodgeleerdheid.Prozawerken gloeiende, uitgelaten drink- en liefdelyriek

stikuà Ezzo en behandelende de hoofdpunten

w akraan alle metrische vermen ten eenen- duitsche dichting,diezich eeneigen,tusschen
m ale ontbreken.
de dialecten staande taal schiep,had echter
Tegen het einde der lldeeeuw begon onder een zeer beperkten horizon;slechtsdegeheel
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adel als mstandesgemàszit,slechts verarmde, en het toenemen van de machten den ri
jka1s nomadisch levende adelli
jken,alsW alther dom der steden brachten een geheele om von der Vogelweide en een W olfram von wenteling ook in de wereld der letteren teEschenbach,waagden zich aan het leerdicht w eeg; omstreeks het midden der 13e eeuw
en hetwerkeli
jke leven;dezemannenniette- reeds beginnen de dichters van beroep,rekemin vormen in menig opzichthethoogtepunt ning te houden met den smaak van burger
der periode van het middenhoogduitsch,en en boer;de broodzangers beginnen zich zelfs

zi
j oefenden een krachtigen invloed uitop #bi
j voorkeur totdezente wenden;de nieuwe
het peilvan vorm en smaak,die zich bijde toestanden gaven nieuwe ideeën hetaanzijn;
lettervruchtenvandeadelli
jkedoorsnee-poëten in de plaats van den delicaten minnezang
van dien tijd duidelijk openbaart. Ditalge- van den bloeiti
jd der ridderschap trad met
meen hoogere artistieke peil der gemiddelde de zegepraal der dem ocratie een m eer bur-

liieratuur was echter niet op eenmaal
daar; de oudste ridderli
jke dichting en de
gezwollen volksliedachtige poëzie van de
oudste oostenri
jksche minnezangers (Kûren-

gerli
jke poëzie, de meesterzang (t4ëeen 15tle
eeuw); de meesterzangers, tot corporaties

vereenigd,aan school en voorschrift der tabulatuurgebonden,vervingen deminnezangers,

berg, Dietmarvon Aist),en hetpatriotische op de heerschappijvanhetheldendichtvolgde
heldendicht van graaf Rudolf (omstreeks die der didactische poëzie.Het tooneel,telg
1170) ontberen hetnog geheel,doch stellen van de ceremoniën der kerk:ving aan zich

hiervoor doorfrisscheoorspronkeli
jkheidruim teconstitueeren,om aanvankell
jkslechtsuiterschadeloos; ook de Hildesheimer minstreel sten op te leveren,nl.van strengen ernstin de
Eilhartvon Oberge,dieheteersteenfranschen mysteri
ën en passiespelen, en v:n vroolijkminneroman, het den hoofschen minnedienst hei
d in de karnavalstukken (Fastnachtspiele)
ten voorbeeld strekkende them a van Tristan en kluchten, voorloopers van het bll
gspel
en lsolde, verduitschte, dobbert nog onbe- (Folz, Rosenblut).Hetproza kwi
jnde (volksholpen rond tusschen den populairen en den boeken van Ti
jlUilenspiegel),totLuthereen
hoofschen sti
jl,en isoverhet geheelgebrek- meesterlijk voorbeeld gaf in zijn bi
jbelverkig ;eerstVeldeke bracht de zuiverheid van tal
ing (tà34);de hervorming vondeenkrachvorm die zijn lyriek kenmerkt 0ok op zijn tigen kampioen in den fabelachtig vruchtbaren

beroemd helhendlchtEneide (omstreeks 118k)) meesterzanger HansSachs(16deeeuw).schri
j-

over,en snelzegevierdenu denieuwehoofsche ver van een ontelbaar aantaltooneelstukken,
fransche richting over de geheele linie; de verhalen enz.,en metdensatiriekenFischarten
pfalzer Friedrich van Hausen (overl.1190)en keizer Maximiliaan, schri
r van Tuerdank,
*.ve
.i
vooral de elzasser Reinmar de Oude,die te de voornaamste prozaïstzpnereeuw.DevreeW eenen arbeidde, voerden de melancholisch seli
ike Dertiglarige oorlog (1618- 48)vernie-

weeke,overgegevenzinneli
jkemodepoëzievan tigàe het nationale sentiment,en de poëzie
den minnezang op t0t een even schitterende werd in de handen der geleerden een kleuroozenavolging,vooralvanhetfrânsch;Opitz,
al
d
oschon
owa
nbe
re
wov
gi
ern
tuzowa
sita
eb
it,
Ha
er
ntma
de
nn:j
vn
og
neAu
voel
iïe ldwe
,
rgachtige Boileau van een ti
jdvakzonder
klassieke meester derhoofscheepiek,bereikte Racine's of M olleres,stichter der eerste siledicht
l,
ersvormde Flemings, Logaus
in db laatstedecennicum der12eeeuw nletzijn zischedeschoo
van een tweede silezische
naardenhumorri
jken,genialen,noordfranschen enz.;

Chrétien de Troyes bewerkte Arthur-romans school, Gryphius, Hofmannswaldau, Lohenhet toppunt van zoetvloeiendheid,vormvolko- stein, leverden werken,die alleen uitmunten
menheid en woordenkeus,tegeli
jkerti
jdechter door hun dwaze pretentie; de tegenstanders
van inhoud-arme kleurloosheid ;hiermedewas van hun door overdri
jving gekenmerkte
de zegezraal der hoofsche epiek voltooid en school (W eisse, Gûnther) waren evenzoo
uitgeleefd tevens.W althervon dervogelweide, middelm atig;deletterkundigegenootschappen
de grootste der middenhoogduitsche lyrici,en van Neurenberg en Hamburg bevonden zich
de warmbloedige thûringer Heinrich vonM o- na vele pogingen onmachtig een opstanding
rungen,begonnen weldra eenreactietegen de van de duitsche dichtkunde te bewerken ;
hoofsche kunst in engeren zin :hunneminne- slechts in den romanSimplioissimusvan Grimliederen kenmerken zich door een streven de mel
shausen (17deeeuw),waarin hetli
jdenvan
kunstige vormvolkomenheid van denhoofschen hetti
jdvak wordtbeschreven,is ietsvaneen
zang gepaard te doen gaan met de kracht, vri
je en levendige inspiratie te bespeuren;
de frischheit
l en denhumorvan hetvolkslied; het geschil tusschen den verdediger der
en door den arbeid van onbekend gebleven kl
assieke poëzie Gottsched (18deeeuw)ende
dichters vierde de heldenzang, die onder de protagonistenvaneen,
,natuurlijke''dichtkunst,
oppervlakte der literatuurwas blijven voort- Bodmer,Breitinger,waszoogoed a1sonvruchtleven,een roemvolle verrijzenis indehelden- baar,en ternauwernood vallen enkele poëten
dichten van de Nibelungen en van Goedroen, van den tweeden rang,Haller,Kleist,Hagewaarvan deafzonderli
jke bestanddeelen toen- dorn, Gleim , Gellert, te verm elden. M et de
maals tot een saamhangend geheel ver- tweede helft der t8de eeuw echter begon een
smolten.De middelpunten van dezen midden- tweede klassiekevperiode der duitscheliteêa-

hoogduitschen bloeitijd waren het hof der tuur;Klopstock,door zijn godsdienstigesenBabenbergers te W eenen en datvan Hermann ti
mentaliteit (Me8siade) en zijn warm patriot1 van Thûringen op den W artburg.
isme (Ode8), Lessing, door zi
jn kritiek qn
zi
ische werken, Herder, door zln
De
ve
r
a
rmi
ng
va
n
de
n
a
de
l
,
wa
ar
bi
j
he
t
:i
#n dramat
fl
ezen hoe langer hoe meer aan lust en geld ongewone letterkundigg intuïtiq,lokten een
begonteontbreken om dekunsttebeschermen, belangri
jke beweging ln de dultsche letter-
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kunde uit; W ieland, nog navolger van het brengselen van b.
v.de 60erof 90er jaren
fransch, trachtte nieuwe wegen te openen, te herkennen.
daarin heftige tegenstanders'
vindende in de
Alzoo laten zich op elk gebied derduitsche
vertegenwoordigers der Qöttinger school, literatuur (lyriek,epos,roman en drama)van

Bïirgery Voss enz. Het ti
jdvak van deze ditti
jdvak drieërleisoort vandichtersonderscheiden,nl.deouderen,dejongeren ofmodernen,en de ti
jdloozen.
ln de lyriek hebben de ti
jdloozen,wat be-

literarische opwekking draagt in de geschiedenis der duitsche letterkunde den naam van
Sturm und Drang-periode, w aarin vooral
Lenz, Klinger, Mûller, Srhubart,Jean Paul
Richter een voornamerolspeelden.Tenslotte

treft de kwantitatieve productie,verreweg de
overhand; onder de menigte lyricidezercate-

vond lletduitsche genie zi
jn hooe
msteuitdruk- gorie valt echter moeilàjk meer aan tewi
jzen
king in Goethe en Schiller. In de 19d0eeuw
kwam voor de helderheid en den eenvoud
der klassieke school allereerst de verwardhe1
-d llet mysticisme van de romantische

school in de plaats (Novalis, de Schlegels,
Tieck,Brentano,Armin, H.von Kleist,Hofmann, Chamisso, enz.), wier voornaamste
streven was de middeleeuwen in eer te herstellen, en in Pl
aten een warmen bestri
jder
vond; de poli
t
i
e
k
g
a
f
h
e
t
a
a
n
z
i
j
n
e
e
n
j
o
ngduiteche Part
ij. waartoe outzkow, Laube,
Börne,Heinebehooren;debevriidingsoorlogen
olltlokten aan vele dichters,Xrndt,Körner

wie tot de dilettanten oft0tdedichters'
dienen
gerekend te worden.0ok de modernen tellen
vele lyrische dichters.De ouderen hadden in

deze dichtsoortlangen tiidhunmeesterinden
diepzinnigen lyrikusJ.d.Fischer,over1.1897,
na metMitaclttzigjaltl.en (1896) ziin letterkundige loopbaan waardi; tehebbenbesloten.

EengeborenlyrikusisEduardPaulus (Gesam-

melte Dichtungen, 1896, Arabesken 1897).
De richting van Geibel vindt nog steedsvele
vertegenw oordigers: Paul en Anna H einze,

EmilClaar, Paul Barsch, Johannes Trojan,

Heinrich Seidel,Emil Roland,W ilhelm LanSchenkendorf, klanken
wiesche, August Sturm, Reinhold >'uchs,
benv
st
ain
chtt
ve
uri
Jeelv
aidkus
er- ge
landliefde; in Zwa
yr
wiens talent echter meer op het gebied der
Uhland een eigen school(Kerner Schwab); ballade ligt,ErnstScherenberg,CarlHanniqs

Oostenri
jk had delicate schrijversin Lenau, (Gedichte,1898)eaz.Da religieuze dichting,
Grillparzer,Hamerling.0ok Preiligrath,Gei- die lang in Julius Sturm (overl.1890) haar
bel,Hebbel,Heyse moeten vermeld.Hetmoderne Duitschland kan zich 0P historici a1s
Ranke, Gervinus,Niebuhr,Mommsen, Sybel,
Treitschke beroemen, Op philosophen a1s
Kant, Fichte, Schelling, Schopenhauer, op
romanciers als Freytag, Spielhagen? Ebers,
Reuter,Auerbach, Dahn
Tegenlroordige literatuur. Zelden heeft de

eenigen beduidenden vertegenwoordiger had,
vond een waardigen navolger van dezeinPaul

Kaiser (Grûsz oott,1808),

Tusschen de oulen en modernen,strevende
na
arna
ee
nnde
weg,
Ave
rinusmidde
(W a
rn'
staan dichtersalsFerd.
und W erden, 1898Lebe! lyrisch epos, 1897; Stimmen und

Bilder,1898)en KarlBusse (Gedichte,1892,
Neue gedichte, 1895).Begaafde lyrici dezer
soortzijn verder de geniale pessimist Elnil
von Scàönaich-carolath, de zinnelijke Oskar
Linke,Otto Ernstenz.Op ditgebiedzijnook
honderden in het licht gegeven.Devloedvan eenige vrouwen te verm elden ;bovenaanstaat
romans en novellen was op vele ti
jdstippen lsoldeKurz (Gedichte,189t),een mannelijk
overstelpend.Zelfs het epos, in de vorige en sterk voelende dichteres met scherpen
decenniën,een stiefkind der m uze,won weer blik en beschikkende over een krachtigetaal;
merkeli
jk terrein. Alleen het drama bleef geheel haar tegenbeeld is Anna Ritter (Gebelangri
jk bi
j dat van vroegere ttidvakken dichte, 1898), geheel de minnende vrouw,
ten acllter.ln dezen bi
jna tot een stortvloed daarbi
j openhartig en waar en mees%epend
aangezwollen stroom laten zich een opper- in haar hartstocht.Ricarda Huch vertoont in
vlakstroolnicg en een diepstrooming onder- haar Gedichten(1897)eenzelfden mannel
i
jken
scheiden.De eerste heet realisme of safzfrtl- ernst a1s Isolde Kurz,doch is veelzi
jdigeren
lisme,sinds kort ook symbolisme,en dejonge inniger als deze; hare Erz:hlungen, 1897
stroom der duitsche literatuur zoo rtjkelijk
gevloeid alsgedurendehetlaatstetientaljaren
der 19de eeuw.Onuitputteli
jk scheen de bron
derlyriek;bundels lyrischepoëziewerdenbij

kracht welke haar stuwt is het modernisme, ademen den geest der vertellingen van ootttlat brekende m et alle conventie, de ideeën fried Keller.Een diepgevoelendevrouwenziel
van den riieuwen ti
jd dichterli
jk wenschtte verraden de gedichten van Alberta v.Puttbearbeiden en evenmin aan het epigonendom kamer: Akkorde und Ges:nge, 1890, Oienvan het klassicism e als het romantisme met barungen,1897 De tegenwoordige vrouwenzi
jn archeologischen roman en middeleeuw- lyriek is zo0 omvattend,datprofessorW eisz-

schen minnezang wilblijven hangen.Onder Schrattenthal er een afzonderli
jk boek aan

deze oppervlakstrooming loopt een diepere wi
jdde: Die deutsche Frauenlyriek unsrer
strooming, minder duideli
jk merkbaar, zi
jn Tage,1893,waarin een 400-tal dichteressen
oorsprong nemende uit het echte dichter- worden besproken.
gemoed en in het gebied der wareesthetiek.
De moderne lyriek verkeert nog in het
en meer zuiver goud m eevoerende dan de t
i
j
d
perk van het zoeken en rondtasten;wat
oppervlakstrooming.Nevens deze hoofdstroo- zi
j
t
egenover de oude steltis dep.
cherpeblik
m ingen loopen nog vele van minder scherp voor de werkel
i
j
k
h
e
i
d
d
e
s
l
e
ve
n
s
,
inzonderbepaalde richting :m .a w.,een groote hoe- heidvoorhetmaatschappeli
jk leven;etteli
jke
veelheid literatuur in lyriek,epos en roman der moderne l
yriciblijken aanlegrepen door
is volkolnen ti
jdloos,door den scherpzinnig- de socialistische ideeën. als Karl Henckell
sten kritikus niet met zekerheid als voort- (Trutznachtigallg 1891, Aus meinem Liet
ler-
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buch,1892)enMaurice v.Stern.(Ausgewâhlte sche dichting te vinden; Stephan George en
Gedichte,1891);een enkele isin anarchis- Hugo v.Hofmannsthal zi
jn de leiders dezer
tisch vaarwater geraakt, a1s John Henry nieuwste school; Paul Gerardy, Karl W olfsMackay (W iedergeburt, 1896, Qesammelte kehl, Llldwig Klages, Leopold Andrian,
Dichtingen,1897).Een kenmerk dermoderne Richard Perls.MaxDauthendey,Oskarschmitz,
duitsche lyriek is,dat het nationale op den

ErnstHardt,KarlQustav Vollm ölleren August

achtergrond treedt,evenals bi
j de geheele Ohler vormen hun gevolg; tezamen geven
i* een niet in den handel voorkomend ti
moderne dichting; de wereld, in welke zij ZJ
jdzich wel gevoelt,is niet het vaderland,maar schrift: Bl:tter fûr die Kunst, uit,waarvan
de kosmopolis.W at de modernelyriciverder echter een aantal bundels bloemlezingen'in
van de oude onderscheidt,wasvan debeginne hetli
cht gegeven zi
jn (1899 v.v.).

afhaar beschpuwingvan de vrouw als e0n

m aatschappeligk probleem. 0ok in den Vorm
onderscheidtzich de modernev/doude lyriek,
voornameli
jk doordateerstgenoemde,naeerst
elken versvorm te hebben verworpen en het
proza voor het eenig ware werktuig des
dichters te hebben verklaard, m iddenwezen
tusschen Proza en Vers zoekt te vinden.Een
der sterkste lyrische talenten is Detler v.

Het epos, langen ti
jd verdrongen door de

roman,ten onrechtewelhetheldendichtonzes

ti
jdsgeheeten, begon gedurende hetlaatste
decennium der 19de eeuw door eenige goede
voortbrengselen weerdeaandachtvan ernstige

kringen tetrekken.Hetzijnmeestdilettanten,
die zich aan hetlyrisch eposwi
jden.Totde
beste der meer vrooli
jke zangen behoort Der
letzte Schwanenritter (1896)van M.Liemert;
ook de Mönch von Hirsau (1898)vanA.Supper staat eenigermate boven hetgemiddelde,
evenals Eduard Eggert'sBauernjörg (1893),
en Derletzte Prophet (1894) van denzelfde,

Liliencron (geb. 1841), wel als de leider
dermoderne richting aangemerkt,hoewelhi
j
doorzijn sterk nationalistische kleur endoor
zi
jn algeheele onverschilligheid van de moderne vraagstukken niettotdeeigenlàikemo- dat het Johannesprobleem in realistisch OPdernen behoort. Het dichtst bi
j Liliencron gevatte beelden behandelt.
staat Gllstav Falke, dierevqnwelreedsmeer Der Birkenheimer(1897)eenhumoristischtothet symbolisme overhelt. Verder zi
jn te satirisch epos,dat op vermakeliike wi
jzemet
noem en: Otto Erich Hartleben, sterk in de- het,
,protzentum''afrekent,gelbtalseenzeer
prozaschildering,van lichte liefdesavonturen m odern heldendicht.Degrootsteepischekracht

en in zijn humor meer franschman dan duitscher; voorts Otto Julius Bierbaum, Bruno
Aville (Einsiedelkunst,1897), Richard Zooman (Gedichte. 1896), Wvilhelm Arent,Arno

erhter openbaardenRichardNordhausen(Josz
Fritz,der Landstreicher,1892.Vestigia Leonis,die MàrvonBardowieck,1893),deoostenriiksche dichteres Maria EuzeniedelleGrazie
Holz, August Held,August Dörmann, Julius (kobespierre, 1894),en Heinrich Hart (Das
Hart, Richard Schaukal,alle dichters die in Lied der Menschheit:op24zangenberekend),
mindere of m eerdere m ate het modernisme terwijlhetphilosophlsch epos, de probleemhuldigen. Hel orgaan der ouden is de Cotta- dichting, een waardigen vertezenwoordiger
sche Musenalmanach (sinds 1891), dat der vond in AugustSturm (Merlin,der Sohn des
jongeren de Mïinchener Modernen Musenal- Teufels,1896),Joseph Seeber,in:Derewige
manach (sinds 1893) en het kunstti
jdschrift Jude (1894) de sade van den wandelenden
joodbebandelde,enPaulFriedrich inhetkleine
Pan (sinds 1894).
Nevens de den ti
jd beheerschendemoderne epos Christus (1.
899) de leer des christendichters is in de laatste jaren een geheel doms tegen de anti-christelijke tendenzen in

nieuwe soort opgestaan,de volks- ofnatuur- bescherming nam
dichters,meest ongevormde menschen uitden
Tegenover het kleine brongebied van het
arbeidepden stand, toevallig door deze of epos stelt de rontan en de novelle, met ingene montdekt'' en voorhetpubliek gebracht; begrip van de door de modernen bi
jvoorurgekozennovellistische schets, een oeveronder dezen zi
jn tenoemende nederbeiersche ke
Katharine Koch de oostpruisische boerin, loos meer daar.lnderdaad overstelpend was
Johanna Ambrosius (Gedichte,1895 en '97), op het einde der eeuw de vloed van verhaStineAndersen,taudwigpalmer,FranzBechert, len in proza,die wanneerzi
jlang zi
jnroman
Edmund Stubenrauch, Franz W örther, M ar- worden geheeten,a1
s zijkortzijn a1s novelgarethe W ilhelm (Depperman), meest allen listische schets worden aangemerkt,en ZO0
door prof. W eisz-schrattenthal opgespoord; zi
*
jhet midden houden den naam van novelle
voorts de zwitsersche boerenknecht Fr.Bopp dragen. W at de stofvan den roman aangaat,

(W olken und Sterne,18974,desileziërGustav is hem niets vreemd gebleven en in gelijke

Renner (Gedichte,1896,NeueGedichte,18984,
een dichter vol verbeeldingskracht,waarheid,
hartstochten diep gevoel;eindeli
jk de zwabische boer Christiaan W agner, de dichter
derbloemen, die hi
j liellijke en diepzinnige
sprookjes weet afte luiskeren, de philosoof
van het geloofin het leven.
Op het einde der 19deeeuw kw am in de
lyrische zoow el alsdeepische dichting,welke

hoaveelheden verscbenen romans welke de
oude onderwerpen: adel,m ilitairen,kooplieden behandelen a1s zulke die in het maat-

schappeli
jk en groot-steedscheleveningri
jpen

of zich op het gebied der historie bewezen.
De dramatiscke dichting van hetzelfde
tii
k, hoewel in kwantiteit voor geen
*Fdva
der andere vormen behoevende onder te

doen, lleeft weinig 'van bli
jvende waarde
geleverd. Stukken die van ongewone bebeide dichtsoorten vooralbij de moderneau- op
teurs nauwelijks meer zi
jn uiteen te houden, gaafdheid getuigen leverden Ludwig Fulda,
een z.g. nieuwste schoolop, die zich afmat de steeds nerveuse RichardVoss,endejonge
in pogingen Qm nieuwe methoden van lyri- naturalisten Max Halbe (Jugend),A.Holzen

Bnitsehland.
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J.Schlaf (Familie Selicke), 0.E.Hartleben (Dresd. 1890); H. von Treitschlte Delttsclter
sclticltte im 19. Jt
fAF'
'
A. (Lpz. 1886 90);
(Hanna Jagert. Ein Ehrenwort), Hermann Ge
zBahr, Càsar Flaischlen, Arthur Schnitzler, Fr Kirchner, D ie deutsclte u'Vttflp3lt///lf:rtx/z/'
Georg Hirschfeld. De vertegenwoordiger der des 19. JtzArh.,(Heidelb.1803):Bartels,D ie
nationale dichting, Ernst von W ildenbruch deîtt8che Diclttung 493, Gegenlvai-t (4t
1e druk,
betaalde met Haubenlerche ZiJ'n tol aan het Lpz. 1901); Thomas! Die fefzfp// 2p Jahl-en
modernisme. Li
jnrecht tegenoverhem staan deutsclter Dichtultg,2dedruk Lpz.1900,R.M .
rtxfvp-des 19.J'
cf/àr/z.,
de beide beheerschers van het huidige duit- Meyer,D ie deutsche fuff/t,
sche tooneel,GerhartHauptlnannen Hermann (Berl.1900);Hanstein,Dasj'
t
iztgsteDeut8eltlqnd:
Suderm ann,de eerste in den volsten zin een (Lpz. 1900). Afzonderlijke vakken: drama:
dichter, en van een k-rachtige individualiteit,
de tweede een handig theatralikus,steetlsbebereid zich te schikken naar de luimen van
zi
jn publiek, een Kortzebue van het einde
der eeuw, van wien en dergeli
jke talenten
Hebbel zegt:Sie nehm en soviel vom Neuen,
wie nötig ist, um pikant zu sein, und thun
so viel vom Alten hinzu, als nötig ist um
nicht herbe zu w erden;de M ischung gefâllt,
und wer gefâllt,macht Qlùck.

Prölsz,Gesckichtedess:?
zf:0'3îDl.
ankas,(Lpz.1880
83);Creizenach,Geschichtef
.
/tw,
glcz
àf:l-pzDramas
(Halle,1:93);Litzlnann,Das (
î:l
ff,
sc/l: Draina
in den l?
r
ffprtlr., Belvegungel
t (/:0- Gegeitulal-t

(4dedruk Hamburg 1897);Berendt,Scltiller-'
W agner, .
/Jzl Jahrltulbdert der f0'
?
,f?/'Jt*l,
6/?f3
1#.
9geschicltte desf/pk
,
fft
sc/l6o/Drqma.
8:(Berl.1900)

fraaie letteren: Bobertag, Gesclticltte tfc.
s.R0matts /
lfzl# der il%m '
à
pprf/tzo/t
ff:'lDichtlfpvq
s-gtïffzfsgen il
t Deutschlattd,tBreslau 1876 84):M ielke,

zzldes19.J?/A)-A.,(3dedruk,
Uit den overrijken voorraad hulpbronnen Der deutscheWp?zlf

voor de studie derduitscheliteratuurgeschie- Brunswi
jkl8g8).Tijdschriften:vooroudduitsche
iteratuur:mzeitschriftfûrdeutschesAltertum
denis, zijn de volgende werken de voor-, l
und deutsche Litteratur'',opgericht door M .
naamste:
Algemeenewerken:Gervinus,Gesokichteder Haupt, Leipz.184t v.v.,Berl.1856 v,v.; de
tsekff,
sch:zl Dichting (5 dln., Lpz. 1835-40. ?qBeitrâge zur Geschichte der deutschen
rache und Litteratur,,,opger;cjjt aoor u.
5e 1874),ooedecke,Grusbdl-isz z?fr Geschickte bp
#éo- del
4tscken Oïc/lfz
l
fzlg (zde druk Dresden Paul en W . Braune, Halle, 1874 v.v., de
1884--1900), Vilmar, Gesekichte o z'delttschen 77Qermania'', 37 dln., Stuttg. en sveenen,
Acfïpstz//fff:itxf'
lfr (Marburg 1845, 25ste druk 1856- 92,het y:zeitschrirt fttr deutschePhilo1900) overwegend prot. standpunt), Linde- logie'')Halle 1869 v,v.,yjEuphorion'',sveenen,
sc/l:k
î Litteratur 1894 v.v.,,,Das literar.Echo'',Berl.1898v.v.,
m annr Geseltichte der Oéîff,
lchtefïirneueredeutscheLitteratur(Freiburg 1866,7dedruk 1898,r.-kath.stand- )!Jahresber-

punt),Kurz, Gesckickte der D.L.(1851- 69,
7dedruk 1876),Scherer,Geschickte der D.L.
tBerl. 1883, 8ste druk aldaar 1890): R M.
Meyer,Diealtgerman.Poesie,(Ber1.1889);Uh-

geschichte, opgericht 1892, verschi
jnt sinds
1897 te Berlijn.Verzamelingen:anthologiën:
W ackernagel,,,DeutschesLesebuch''(5 dln.,
Bazel1873),Goedeke,y,DeutscheDichtungim

land, Geschicltte t&'-altdeutschen f'ppyg,1en 2 Mittelalter''(Dresd.1871),,ElfBïicher deutzi
jner Schriften z'
lfr Geschicltte der Dichtung scher Dichtunz'' (Lpz.1849),mDeutschlands
lfzl4Sage,(Stuttg.1865- 66);Khull,Geschicltte Dichter von 1813 bis 1843''(Hannov.1844).
jden: y,Denkmaler deutscherPoesie
deraltdeutscltenDichtung,(Graz1886);Golther, oudste ti
- 12. Jahrh.'' van
in Kûrschners D eutselter Nationallitteratur,
' und Prosa aus dem 8.
Kelle, Gesckickte der D. L. wpzl der fi/fp.
sf:z/ Mûllenho: en Scherer (3dedruk,Berl.1892);
Zeit1?
r
,
szur Mittedes11.Jaltrlt.(Berl.1892); geheele letterkunde: ,!Deutsche NationallitteScherer, Gesehiehte der deutseken Dielttung im ratur''1door verschillende geleerden (Stlzttg-,
11.'
l
.
/st
f12..
WJAZ'A.(Straatsb.1875):Jellinghaus, tot 1898,220 dln.); ,?BibliAhek des litterar.
in Pauls Grundrisz dergerman.f'/lï/p/twï:,(dl. Vereinsin Stuttgart''(Ttib.en Stuttg.1843v.v.,

2 (Straatsb.1892)4Hagen,Deutscltlandslitterar. 1900, 3t8 dln.); y?Deutschen Klassikern des
'
lozt
f religiöse '
lor/lt
ïlfzlïd,
s:im Reformatioltszeit- Mittelalters'',van Pfeiier en Bartsch(t2dln.,
altel',(Frankf.a/M,1843);Lemcl
te,Gesclticltte Lpz. 1870- 91), y,Deutschen Dichtungen des
t&J-deutschen Diclttung neurer Zeit. Trp'z Opitz Mittelalters'',van Bartsch (7 dln,,Lpz.1872
bis X/pysfpck, tlupz. 1871); Hillebrand, Die 88), zGermanistischen Handbibliothek'' (8
deutsche Nationallitterat'ttr .
s:ïf dem Anfangede,% dln.,Halle 1869-93), Goedeke en Tittmann,
18.Jahrh,.(Gotha 1845-47;3e dl.1875);Bie- ,Deutsche Dichterdes16 Jah1-h.'',18dln..Lpz.
-

dermann , Deutscltland im 18. .
7'
tTArA. tlupz. 1868- 85,en ,,DeutscheDichterdes17 Jahrh.''
etldrucke deutscherLit1875- 807
'; Hettner, Litteraturgescltichte t
p: 15 dln.,1869- 85;?qx'
18. J'
J/D-A. (1856-72 en 1879-83); Qrise- teraturwerke des 16.und 17.Jahrh.'',uitgebach, Das Gp:f/ldq
sc/l: Zeitalter der A '
l/f.
gc/l:zl geven door Braune,Halle,vlrschenen 1876D'
ichtun,
g(Lpz.1891);JulianSchmidt,Geschickte 1901in 175 nummers;,rDeutschen Litteraturder D L. '
ppzl Leibniz bis t
x'
lf/-qnsere Zeit denkmale des 18.und 19 Jahrh.'',begonnen
(Ber1. 1886- 90);Geschichte der D.L.ïzzl19 door Seufert, Heilbronn 1881 v.v, Stuttg.

Jaltrh,
.(Lpz.1853;5: druk 3 dln.1866-67); 1890 v.v,Lpz.1896 v.v,sinds1809teBerli
jn,
Rud.van Gottschall,DeutsckeNationallitteratur tot 1900 90 nummers, Reclam'sy:universaldes 19. Jahrh. (
6e druk Bresl.1892);Georg billlothek,''tot1901 4100 nrs,voor het meeBrandes,Die .fzïff:rtxf'
l/r de8 19.J'
CAZ'A.inihren rendeelwerken der duitsche letterkunde van
Hauptströmupgen (naarhetdeensch,Lpz.1883); vr
oegeren en lateren ti
jd; Alex. Tille
A d.Stern,D%'
edeutscheNcfïpst
x//ïff:rtx/'
lfr rom Deutsche Lyrik von heute und morgen,,1
Tode Goethes hï.
: zur G:.g:sz
f,t
vf(4edruk,Marb. Iueipzig 1896 ; Bartels,,,Aus tiefster Seele,
19004,P.Heinze en Rud.Götte,Gescltichteder bloemlezing uit de duitsche lyriek?2e druk,
D. L. zh
ps Goethes Tode bis z'/r Gegenlrart Lahr 1897,enz.
145
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Pe1's. De duitscile Pe1'S IS de oudste van
Europa; reeds in de eeuw van de uitvinding
der boekdrukkunst werden berichten,relaties,
metiedeelingen,historiën enz.in grooten getale
verbreid, hoewel in anderen vorm dan dien
der tegenwoordige couranten;het eerste gedrukte bericht in den geest der tezenwoor-

Buitscllland.

andel'e
bladen
, vooral na
fransche revolutie van 1830.Eerstdestormen
van 1848 brachten ruinler lichten luchtV00r
1
d84
e8
pes
rts
ond
. Hei
tndu
arit.
sc
4he grondrechtvan 21Dec.

dweerd
ee
gn
eero
inngde
orn
dara
unkg
tenameoflastiïe
persvrijheid toe,waarop

de pers over geheel het land in ongekende
dige couranten dagteekent van 1505:Copia mateopbloeide.Depruisischeperswetvan 1851

tftv-Nel
renZt'f/z
lf?lg tà
d.
sBlesl
'l
yltzg'
ltf(Brazillë)? echter bemoeili
jkte zeer de oprichting van
gedrukt door Erhart Oeglin teAugsburg.De nieuwe bladen; ten slotte werd de vrl
jheid
periodieke pers ontstond intusschen eerst in der pers voor het geheele ri
jk geregeld bij
de 17e eeuw. Een der oudste duitsche cou- de rijkswet op de drukpers van 7 Mei1874,
ranten in tegénwoordigen zin is het nog be- die, Loewel de pers aan al
lerleibepalingen
staande JzFrankfurter Journal'')opgerichtom- bindende, een krachtige ontwikkeling der
streeks het midden der 17e eeuw. Van de drukpers toeliet, welke ontwikkeling echter
steden die reeds vroeg courantenbezatenZiin door de socialistenwet van 2t Oct.1878 weer

tenoemen:Straatsburg(1609),Jveenen(161ô),
Frank-furt a/AI (1t$154,Berliin(1617),Neurenberg (1620), Hildesheim ti.62t), Augsburg
(1627),Mfinchen (1627),Hamburg (1628):ook
Leipzig en Keulenbezatenvroegqidigcouranten;de ,,Kö1n.Zeitung''werdreedsin1629i/d

belangri
jk werd belemmerd;ingevolge deze

w et ging 'le duitsch-socialistische pers,door
de regeering volkomen onderdrukt, naar
Zwitserland over;sinds Oct.1879 werd van
u3t Ziirich de ,ysozialdemokrat'',hoewelOnder

de grootste moeilijkheden,daar zelfs hetin-

Nederlanden gelezen. Vooralna den Dertig- bezit hebben ervan strafbaar werd gesteld,
jarigenoorlognamhetaantalgeregeldverschn
-- 'in grooten zetale langs allerlei geheim e kanendeverzamelingen van berichten,aangevuld nalen over Duitschland verspreid ;de :,Hammet,ontspanninzslectuur enz.sterktoe,vooral Lurger Echo'
' werd ti
jdelàjk, de oBerliner
te Leipzig en Frankfurt a.M .,dehoofdzetels Freie Presse''geheelverboden,het,
jBerliner
van den duitscllen boekhandel. Omstr. 1660 Volksblatt''ten strengste gecontroleerd entot
verscheen de geprivilegeerde ?,lueipzigerZei- het verdedigen van een soort kleurlooze detllng'' reeds vi
jfmaalper week. Totop het mokratie genoodzaakt, waarvan zii zich na
einde der 1
8de eel1W echter bestond geen de ophef:ng van de soc.
-wet, 1 Uct.1890,
*
enkel blad ln geheel D. dat ook beschou- onder Liebknecht en onder den nieuwen
wingen gaf en zich ook op politiek gebied ti
tel ,vorwi
irts'' oogenblikkeli
jk bevri
jdde,
bewoog,in dengeestderfranscheenengelsche terwi
il het te Stuttgart verschijnende ti
jd-

bladen. De nog bestaande berlijnsche y
:vossische Zeitung''(Opgericht 1722)gafaanvankeli
jk voornalneli
jk letterkundige berichten.
Tot op hetti
jdperk van Napolêon heerschte
daarom in D. een zeer ruime persvri
jheiçl;
genoemde heerscher ontnam de pers alle

schrii'
t ,,Die Neue Zeit''(voorheen maandschrift, thans wee
blekb
eflad), een wetenschapbewaren , zoodoende
peltjken toon
blliten schot svist te bli
*
iven en thans tot de
#

voornaamste duitsche tijdsçhriften behoort;
ook na opheffng bleefde socialist.pers aan

vrije beweging. Eenige der weinig'e op het een bijzonderecontrôleblootgesteld,dl
''ewordt
eindeder 18deeeuw in D.ontstanebladenzijn uitgeoefend door een afzonderli
jke afdeeling,
de in 1748 te Tfibingen gestichtemAlgemeine aan wier hoofd de directeurder riikspolitie
Zeitung'' en de ,schw:bisclleM erkur''(sinds staat, en die tevens toezicht houht op de

1785) ln den aanvang der lgt
leeeuw begon schouwburgen en openbare vergaderingen.
Kotzebue de pAlitielten de discussie in het Van 1863- 80 bestond een bond@van duitsche
courantenNvezen ln te Voeren:na in het blad journalisten (Journalistentag); ln 1887 ont1,Der Freimïitige'' de leiders der romantische stond te Dresden door saamsmelting van verschool te hebben bestreden,vielhiina den schillende anderevereenigingenhety:lleutscbe
slag van Jena Napoléon op hethefiigstaan Schriftstellerverband'', met Berlijn tot zetel;
ook
rnal
we
istde
enr le
ln
hnf
tin zi
jn bladen ,Die Biene''en ,,Die Grille''. sinds 1892 bestaatJou
edn Sc
,,Al
lge
op aansporing van den russischen generaal meiner Deutscher

W ittgenstein ging hii na het herstel der stellertag-',en sinds 1898een alnternationaler
duitsche onafhankeliiklleid naarBerlijnterug, Journalisten- llnd Schriftstellertag'', die in
en richtte hierhet.
sRussisch-DetltschesATolk-s- 1900 op de Pari
jsche wereldtentoonstelling
blatt' op;tezeli
jk begonnen Niebullr,Scharn- haar jaarlijksch congres hield.
horst en Schleiermacher de uitgave van de
Volgens Heusinger zijn in D.van 1824-

1
,Preuszischen Korrespondenten''.M/Teldra be- 77 couranten verschenen in 36 verschillende
gonnen in de kringen der oude bureaucratie tal
en, terwi
jlgedurende datzelfde ti
jdvak in
stemmen op te gaan om de pers,voorzoover het buitenland nog 10 bladen in de duitsche
zij a1s verdedigster derliLerale stroomingpn taal werden uitgegeven.In 1881 verschenen
in de samenlevinz optrad,in haar vri
jheidte in D.7596 bladen in 31talen,waaronder5040
beperken: in 1814 werd door de saksische in de duitsche taal;2082 bladen bewogenzich
politie-directie aan Friedricb Arnold Brock- hoofdzakeli
jk op politiek gebied. ln de tijdklaus,die in 181.
3- 16 een veelgelezen politiek ruimte van 1.700- 1890 werden in D.0PZeti
jdschrift.mDeutscheBlâtter'',uitgaf,verboden richt 89 bladen,1801--10 reeds50,1811--20:
in zi
jn blad voortte gaan metde opneming 119, 1821--30: 9;,1831--40:219,1841--50:
van hetgeschrift:Delttsclllalîd ?
'?'sei3zer tiefen 428,t85t--60:482.1861--70:805,1871--75:
A'rzlïetf:r?fzl.g, wegens de :
jstaatsgefihrlichen 737, 1876: 182, 1877:198,1878:238,1879:
Tendenz''van gelloemd schriftqverschillende 339,1880:423.ln 1880 kwam in Pruisen op

Buitsellland.
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elke 11:374 inwoners in Beieren op elke uitstrevende BreslauerZeitung bovenaan ;in
1
1,736 lnw., in Nvïirttemberg op elke 8960 Sleeswi
jk-Holstein vormen deAltonaerNach@
1nW .) in Saksen op elke5738inw .eencourant. richten, de ltzehoerZeitung,de Flensburger
1 April 1894 bestonden in D.10,600 couranten, Norddeutsche Zeitung en de Kieler Zeitung
nl.7655 in het duitsch,1119 in hetengelsch, de zg.groote pers; onder de noord-duitsche
822 in het fransch,1;5 in het deensch, 134 groote bladen zi
jn de W eser-zeitung, te
in het zweedsch,113 in het poolsch,118 in Bremen,de Hamburger Nachrichten,deHamhet italiaansch,93 in het nederlandsch en ; burgische Correspondent,desociaal-dem okrain het vlaamsch,72 in het russisch,651n het tische Hamburger Echo, de Hamburgische
noorsch, 56 in het spaansch,20 in hettsje- Börsen-Halle, het Hamburger Fremdenblatt,
chisch, 29 in het hongaarsch, 13 in het ru- de Neue Ham burger Zeitung, allen te Ham meensch, 10 inhetgrieksch,8in hetwendisch, burg, de Eisenbahn-zeitung te Liibeck, het
6 in het lathauisch,7 in het fnsch,6 in het Braunschweiger Tageblatt, de Braunschweiportugeesch,4inhetservischh
3 i/hslowenisch, gische Landeszeitung en de sinds 1710 be2 in het kroatisch, 2 in het hebreeuwsch,2 staande Rostocker Zeitung de voornaam ste.

in het ijslandsch, 2 in hetlati
jn,en in het ln hetkoninkri
jk Saksenheeftvooraldeplaatarabisch, armeensch en bulgaarsch elk 1. sel
ijke kleine pers zich ontwikkeld,terwi
jl
Duitschland wordt in het courantenwezen grootere bl
aden bi
jna geheel ontbreken;te
alleen door de Vereenigde StatenFvertroien. noemen zijn: de Dresdener Nachrichten,het
Onder dethansteBerli
jnverschtnendepoli- in 1853 opgerichte Dresdener Journal, de
tieke bladen vormen degrootepers: deVoss. ambteli
jke Dresdener Anzeiger, de neutrale
Zeitung, het Berllner Tageblatt, de Volks- Neuesten Nachrichten,te Leipzig de koninkzeitung,de Berliner Zeitung,FreisinnigeZei- l
ijke LeipzigerZeitung,hetnationaal-liberale
tung, National-zeitung (voorheen hethoofd- Leipziger Tageblatt, de Leipziger Neuesten
orgaan der nation.-liberalen)deNorddeutsche Nachrichten en de sociaal-demokratische

Allgemeine Zeitung en de Reichsbote,ver- Leipziger Volkszeitung.Aan het hoofd derin
tegenvkoordigster van den grondadel en den Zuid-Dui
tschland verschijnende politieke blakerkelijke orthodoxie, de anti-semit.Staats- den staatdeAllgemeineZeitung (Mûnchen),in
bûrger-zeitung,hetchristeljk-socialebladDas Beieren bestaan bovendien aan grooteorganen
Volk, het fabrikantenblad Berliner Neue- deM ûnchenerNeuesten Nachrichten,deW ttrzsten Nachrichten,DeutscheTageszeitung(01fl- burger Zeitung, de Frânkische Courier te
cieus orgaan v/d Bund der Landwirte, de Neurenberg, het Mfinchener Fremdenblatt en
oermania,hoofdorgaan derultramontanen,de de Bayrisc*he Collrier te M unchen. ln W ûrtVorw:rts,hoofdorgaan dersociaal-demokratie, tem berg: IS de in 1785 opgerichte SchwâbideBerlinerBörsen-zeitung,deBerlinerBörsen- sche M erkurhetmeestgelezenblad,bovendien
Courier, de Bank- und Handels-zeitung,be- zi
jn nog de SchwarzwxlderBote te Obernnevens het geïllustreerde dagblad .Der Tag dorf, het Stuttgarter Neue Tageblatt, de
(sinds 1 Jan.1901). Onder de grootere poli- Neckar-zeitung te Heilbronn en de sociaaltieke bladen die buiten Berlijn hetlichtzien demokratische Schwâbische Tagwacht te
dewe
na
lfs
tiocnaa
he l
De
-liut
besrcahe
le Stuttgart te noem en. Onder de Badensche
zi*#in de voornaam ste: de
Hannoversche Courier,
bladen Zj
J
*n de voornaamste de Badische
Volkszeitung te Hannover,de demokratische Presse te Karlsruhe, het regeeringsorgaan
Frankfurter Zeitung,het Frankfurter Journal Karlsruher Zeitung, de liberale Breisgauer
teFrankfurta/M ,deHessischeM orgen-zeitung Zeitung te Freiburg, en de demokratische
enhetbladOasselerTageblattundAnzeiger(te Neue badische Landeszeitung te Mannheim.
Cassel),de Rheinische OourierteW iesbaden; ln het groothertogdom Hessen zi
jn dehoofdin de Ri
jnprovincie:de KölnischeZeitung,de bladen : Darmstâdter Zeitung, Orgaan der
Kölnische Volkszeitung, de Echo der Gegen- Hessische regeering, het nationaal-liberale
wart te Aken,beide laatsten van ultramon- M ainzer Tageblatt en hetultramontaneM aintaansche richting,verder de Elberfelder Zei- zer 'Journal. ln den Pfalz is de Pf:lzische
tung en de Barmer Zeitung ;in W estfalen: Presse het m eestverbreide blad. ln Elzasde Dortmunder Zeitung en de W estfâlische Lotharingenisdedagbladperszwakontwikkeld,
M erkur te M finster;in de provincie Saksen: wi
jlditgewesttot 1902 onder debepalingen
de MagdeLurgische Zeitung , waarvan nog der dictatuurwet stond ;nevensde ambtelpke
numm ers vanaf 1626 en 1647 en volledige Lothri
nger Zeitung (Gazette de Loraine)zi
jn
jaargangen Van 1717 af bestaan,verder de te noemen de onafhankeli
jke liberale Metzer
Saale-zeitung te Halle; in Pommeren: de Zeitung,de Lorain en de M essin, de ,regieStettiner Zeitung, de Neue StettinerZeitung, rungsfreundliche''NeueM ûlhauserZeitung,de
de Pommersche Zeitung ende Ostsee-zeitung, Straszburger Post (een onderneming van de

allen te Stettin verschi
jnend; in Posen:de Kölnische Zeitung) en lletElsâsser Journal,
Bromberger Zeitung en de OstdeutschePresse voorheen Courrier du Bas-Rhin,hoofdorgaan
te Bromberg,alsmede de Posener Zeitung en der autonomisten: in het geheel
e rijksland
het Posener Tageblatt; in Oost-pruisen de verschenen in 1890 131 bladen,waaronder46
vooruitstrevende Konigsberger Hartungsche ambteli
jke en politieke,13kerkeliikeengodsZeitung, de nationaal-liberale Königsberger diensti
ge,14 landbouwkundige,1j natuurweAllgemeine Zeitung en de konservatieveOst- tenschappeli
jke, 88 in de duitsche, 21 in de
preuszische Zeitung. In W est-pruisen heeft
vooral de Danziger Zeitung grooten invloed;
onder de Silezische bladen staan de konservatieve Schlesische Zeitung en de voor-

fransche taal,22 in beide talen. De sociaaldemokratische pers bezat in Septem ber 1897
in Duitschland 69 politieke bladen,waaronder

39 dagbladen;de voornaamste hieronderzi
jn
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de Vorwârts en de Hamburger Echo:voorts lagsanstalt te Leipzig bestonden in 1900 in
bestonden 55 socialist,vakbladen. Onder de het duitsche ri
jk-: ongeveer 8000 arbeidersduitsche weekbladen is de Gartenlaube, te vakvereenigingen, 25.000 vereenigingen van

Leipzig verschijnend,het meestgelezene: in
genoemde stad verschi
jnen ook: lllustrierte
Zeitung,sinds 1843, Die Grenzboten,Literarisches Uentralblatt,en Daheifn : verder zijn

te noem en Moderne Kunst,ZurGuten Stunde,
Fûr plle W elt, M agazin lûr Litteratur, Die
Gegenwart; Die Zukunft,Berliner lllustrierte
Zeitlxng, Ueber Land und M eer, Die Kunst

algemeen nut (dierenbescherming, krediet-

relorm,vreem delingenverkeer,land-,tuin-en
boschbouw,spaar-en voorschotvereenigingen,

matigheisgenootschappen enz.
),20.
000 gezel-

lighel
'dsvereenigingenttooneel-,kegel-/sclzaak-,

d'
tlettantenklubs enz.enz),8000 patroons-en
koopliedenvereenigingen,4000 confessioneele
en godsdienstige vereenigingen,10.000kunstfttr Alle,Universum,enGlobus(voorland-en en muziekvereenigingen, 17.000 militairevervolkenkunde); verder, onder de nieuwere eenigingen, 2500 politieke vereenigingen
weekbladen : Litterarisches Echo,Kunstwart, (antisemitische, r.-katholieke,demokratische,
Deutsche Heim at, Die lnsel, Deutsche Zeit- Duitsch-sociale, vri
jzinnige, conservatieve,
schrift,Der Thïirmer en DerLotse;voorbeel- liberale, sociaaldemokratische, volkskiesverdeloossucces had hetin 1901teBerli
jndoor eenigingen, nationalistische vereenigingen,
den uitgever van de BerlinerLokal-Anzeiger 200 vereenigingen vanverzamelaarsvanpost-

opgerichte weekblad Die W oche (De W eek) zegels,muntenenz),7000sportvereenigingen,
dat zich vooral op het in Leeld weergeven 4000 wetenschappel
ijke vereenigingen, 5000
van gebeurtenissen van den dag toelegt, en weldadi
gheidsvereenlgingen.
sinds Jan. 1902 in het bi
jzonder ook voor Litel-atwtrderaardrpkskunde,statistiek,over
Nederland actueel wordt gemaakt. Onder algemeen bestuur enz van het duitsche ri
jk
de politieke weekbladen zi
jndevoornaamste: 1)Aardrjjkskuvtde:H offm ann,Deutschland
hetkonservative W ochenblatt,de vrijzinnige und seine Bewohner (Stattg.1831-36);Von
Nation en de socialistische Neue Zeid(Stutt- H off,Deutschland nach seinernatttrlichenBegart);onderde nieuw-opgerichte zi
jn tenoe- schaffenheit und seinen lrïihern und jetzigen
men : Die Zukunft, Das neue Jahrhundert Pol
it. Verhâltnissen tGotha 1838); U otta

(Berli
jnl,lugend,enSimplicissumustMtinchen),
DieweiteW elt(week-uitgavevanVomFelszum
Meer (Berliin);hetbekendstespotbladisFliegende Bl:tler; politiek-satirieke bladen zi
jn
Kladderadatsch,Derwahre Jacob(Stuttgart),
Stiddeutscher Postillon (Mûnchen),Ulk (bijvoegselvan hetBerliner Tageblatt),Lustige
Blitter(Berlijn),Simplicissimus(Mtinchen)en
Satyr (Berlijn). De meest verspreide modebladen zijn: Der Bazar, de Modenwelt,de
Grosze V'odenwelt,Mode und Haus (allen te
Berlijn),verder Allgemeine Modenzeitung en
DeutscheModelkzeitung(Leipzig).Aanmaandschriften verschijnen:Deutsche Rundschau en
Preuszische Jahrbitcher teBerltjn,hetAllgem eine konservative M onatschrift te Leipzig,
W estermannsIllustriertedeutscheM onatshefte
te Brunswi
jk, Velhagen en Klasing's Neue
M onatshefte te Bieleveld, Nord und Stid te
Breslau, Deutsche Revue te Stuttgart, Die
Gesellsqhaft te Dresden, en Vom Fels zum
aatste thans om de
Meer te Berliin (beide l

DeutschlandsBoden(2edruk,lupz-t8s
'8);Brachelli,HandbuchderGeographieundStatistik
des Königreichs Preuszen und der deutschen

Mittel- und Kleinstaaten (Iueipz.1864- 68);
B e rg h a lzs, Deutschland und seine Bewohner (Berl.1860);N eum ann,DasDeuts
cheiehun
Reig
ch in ge
und
topogr
Bez
drougr
k , statist.1
878);
V 0n.
(2e
Berlijn
D ech e'n,Die nutzbaren M ineralien und Gebirgsarten im Deutschen Reich (Berlijn1873);
D elitsch Deutschlands Oberiâchenform
(
Br
eses
l-1
886)Vol
; Fo
rscnd
hue,
ngen Zur deutschen
La
nd
und
ksku
uitgegeven doorR.

L ehm ann en A.K irchh off(Lpz.1885
v.v.), P en ck ,Das Deutsche Reich (W eenen
1887):L epsius,Geologie vonDeutschland

(Stuttg. 1887 v.v.); D aniel, Deutschland
nach seinenphysischen und polit.verh:ltnissen
(6e druk, Lpz. 1893-95):Trinius,Alldeutschland in W ort und Bild (2edruk,Berl.
1893- 95):N eum ann,OrtslexikondesDeutschen Reichs (3e druk,Lpz.1894);Senft,
jd- Geognostische W anderungen in Deutschland
14 dagen).Onlerde1897voorhanden399ti
schriften voor handel en ni
jverheid zi
jn de (Hannov.enLpz.1894);K urs,Tabellarische

voornaamste: Deutsche lndustriezeitung en
lland in Hand, orgaan van den Bond van
'verder bestonden in geheel D.
industriëelen ,
aan tijdschriften302theologische,229 opvoed-

kundige,zzlfeneeskundige,183staats-,rechtsen sôciaalwetenschappeli
jke; 169 voor landbouwkunde, boschwezen en jacht,188 voor

Nachrichten ïz
'ber dieflöszbaren und die schifbaren W asserstraszen des Deutschen Reichs

(Berl. 1894);F osz,Dasnorddeutsche Tiefland (Ber1.1894);dezelfde,DasdeutscheGebirgsland (Berl.1895);R ichter,DasDeutsche Reich (2e dr'lk,Lpz.1895):T hiele,
Deutschlands landwirtschaftliche Klimatographie (Bonn 1895): D rude, Deutschlands
Pianzengeographie,dl 1 (Stuttg.1896);P.C.

ontspanning,145voorbibliographie,literatuur,
kunst en kritiek, 125 goor de natuurwetenschappen, 71 voor taalwetenschap, 87 voor R ich ter, Bi
lbliotheca geographica Germageschiedenis, 69 voor land- en volkenkunde, uiae,Iuitteratur der Landes- und Volkskunde

desDeutschen Reichs(LPz.1896- 97):Hugo
ElardM eyer,DeutscheVolkskunde(Straatsb.
1898); D aniel V olz, Geogr. Charakterbilder. dl. 1: Das deutsche Land (4e druk,
organen en vereenigingsbladen.
bewerkt door V olz, Lpz 1898); H ans
HeVe
rmre.eni
Se
s zlen
terna
tige
ona
leropgave van C. M eyer,DasdeutscheVolkstum (Leipz.1898);
gir
nbe
gswe
n.
Vol
ns

31 voor de krijgswetenschappen, 49 voor
bouwkunde (vaktl
jdschriften vooringenieursï;
40 voor stenographie enz., in het geheel
2448ti
jdschriften,benevensvelevak-enbonds-

Adressenver- R atzel,Deutschland G pz.1898);Kutzen,

Dllitsellland.
u.-zz--
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Dasdeutsche Land (4e druk uitgegevendoor
Steinecke,Bresl.1900);P etzo,
ld,oemeindeund Ortslexikon des Deutschen Reichs (Bischofswerda 1900- 1);W ahnsch affe,Die
Ursachen der Oberiâchengestaltung desnorddeutschen Flachlandes (2edruk,Stllttg.1901);

B arzyn sk i, Masz- und Gewichtsordnung

(1:1896-99;Berl.1901);B aedeker,Nordostdeutschland nebst Dânemark (26e druk,
Lpz. 1899); dezelfde, Nordwestdeutschland
(26e druk, Berl.1.
899):dezelfde,Sûdbayern,
Tirol enz. 29e druk, Berl. 1900);dezelfde,
Sïiddeutschland enz. (2;e druk,Berl.1901).
2)Statistiek. B rach elli,Statist.Skizze
des Deutschen Reichs (7e druk,Lpz.1892);

leitungundKommentar(Berl.1495);L aband,
DasStaatsrechtdesDeutschenReichs(3edruk,
Freib.i.Br.1895);G.M eyer,Lshrbuchdes
deutschen Staatsrechts(Lpz.1895)40.M ayer,
DeutschesVerwaltungsrecht'
tlueipz.1895- 96);
P etersilie, Das ofentliche UnterrichtsWOSOn 1
@nl Deutschen Reich (Lpz. 1897);
Str(
3hl,DeutscheW appenrolle(Stuttg.1897);
Die Handels-und Schiffahrtsvertr:geDeutschlandsmitdem Auslande187é-97(uitgegeven
d/hrijksambtv.binnenl.tBerl.l8g7);Kum m er,
Die deutschen Reichsmûnzen (Dresd.1899);
Schub art, Die Verfassung und Verwaltung
desDeutschen Reichs (15e druk,Bresl.1900);

fûr das Deutsche Reich (1893);G.M eye1.?
(Lpz.1893-94);Z orn,Das Staatsrechtdes
Deutschen Reichs(2e druk,Berl 1894- 97);

Lehrbuch des deutschen Verwaltangsi
rechts

dezelfde, Die Verfassungsurkunde des DeutK irch h of1'en H assert,Berichtttberdie schen Reichserlâutert(Berl1895;;A rendt,
neuere Litteratur zur deutschen Landeskunde Verfassung des Deutschen Reichs. Mit Ein-

S attrler, Das Schuldenwesen des preusz.

Staates und Deutschen Reichs(Stuttg.1893);
K iep er, Kirchliche Statistik Deutschlands

(Freib.i.Br.1899);K um m er,Die deat-

schen Reichsmûnzen von1871bis1898(Dresd.
1899);H ickm ann,Geogr.-statist.Taschenatlas des Deutschen Reichs(W eenen 1899);
S.C ohn,DieFinanzendesDeutschenReichs
seitseiner Grûndung (Berl.1899);L otz,Die
Verkehrsentwicklung in den J. 1800- 1900
(Lpz.1900);Zim m erm ann,Die Handelspolitik des Deutschen Reichsvom Frankfurter
Frieden bis zur Gegenwart (2e druk,Berl.
1900);Dix:DeutschlandaufdenHochstraszen
des W eltwirtschaltsverkelïrs (Jena 1901);
Huber.Deutschlandalslndustriestaat(Stuttg.
1901);HandbuchderW irtschaftskundeDeutschlands, uitgegeven in opdracht v/h duitsche
verbond voor het handelsondezwijs (3 dln ,
Lpz.1901);K 1
7rschner',Staats-,Hof-und
KommunalhandbuchdesReichsundderEinzelstaaten (16e druk,Eisenach 1901);vanwege
het keizerlijk statistisch bureauwordenuitgegeven:Statistik desDelltschenReichs(Berlin,
sinds 1873); Monatshefte zur Statistik des
Deutschen Reichs (1873- 9t)en het vervolg
daarop: Vierteljahrshelte zur Statistik des
Deutschen Reichs (sinds1892)enStatistischen
Jarhbuch fïir dagDeutscheReich(sinds1880).
ln het rijksambtvan binnenl.zaken worden
bewerkt: Handbuch ftir das Deutsche Reich
(sinds 1874 jaarlijks); Deutsches Handels.

H u e de 0 rais, Handbuch der Verfassung
und Verwaltung in Preuszen und dem Deut-

schen Reiche (14e druk,Berl.1900);A lbr

H offm ann Deutsches Zollrecht (afd.1,
Lpz. 1900); A rndt, Das Staatsrecht des
Deutschen Reichs (Ber1.1900);G effcken,
Die Verfassung des Deutschen Reichstlupz.
1900);K löpp el,Dreiszig Jahre deutscher
Verfassungsgeschichte1867-97(d1.1,Lpz.1900).
D uitsche kunst.1.B ou w k u n st.De dultsche bouwkunst ontwikkelde zich uitdeoud-

christeli
jke kunst. De Munsterkerk te Aken,
zie illustratie (8- 9t
1eeeuw) is eenderoudste
en zuiverste voorbeeldenvan den op duitschen

bodem overgebrachtenvroeg-christeli
jkenkoepelbouw,een bouwwijze dieookbi
jdekerken
te Ottmarsheim in den Elzas en te Essen
gevolgd werd. W eldra ontstond uit deze
eerstelingen een algemeen heerschende me-

thode,een zelfstandige (deduitsclt-l-omaansehe
'
*

X.3'
<.

' +/ v yohG
>
.x
o

;

'

archiv. Zeitschrift ffir Handelund Gewerbe.
dl.1, Gezetzgeblzng und Statistik. dl.11,Be-

richte ûber das 1n-und Ausland (sinds1882)
en Berichte ïiberHandpl;nd Industrie(sinds
19 0).
3)Rgksl
retgeviè
îg,l/:,
sfàzî/r,enz.v on H eld,Die
Verfassung des Deutschen Reichsvom staatsreclltlichen Standpunkt(Lpz.1872);Riede1,
Reichsverfassungsurkunde (Nördl. 1871); L
v o n R ö n ne, Das Verfassungsrecht des
Deutschen Reichs,historisch-dogmatisch dar-

gestellt(Lpz.1872;tweedeomgewerktedruk

onder den titel: Das Staatsrecht des Deutschen Reichs,1876- 77);Seyd e1,Kommentar
zurVerfassunzsurkundefïirdasDeutscheReich
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rs AxEx (in doorsnede),
romaanschestijl,8-9fleen 14-l5deeeuw.

(Nvûrzb. 1873); Materialien der deutschen

Reichsverfassung,uitgegeven door B e zo ld sti
jl, gekenmerkt door strenge,zware,uiter(Berl 1873); R.von M oh 1,Das deutsche mate massieve vorm en,die in vele opzichten
Reichsstaatsrecht(Tï
1b 1873);H i
tnel,Stu- de antieke naderen; Reichenau, Konstanz,
dien zum deutschen Staatsrecht (afd.1- 3, Quedli
nburg, Gernrode, Corvei, Paderborn
Lpz.1873- 88);H.Schulze.Lehrbuchdes enz. bezitten de m eest zuivere voorbeelden

deutschen Staatsrechts(Leipz.1881- 86v.v.); van dezen sti
jl,meestkerken.lndelldeeeuw
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m aakte de duitsche bouwkunst bel
angri
jke de oodehardskerk teHildesheim) 1133- 72),
vorderingen,allereerst in Neder-saksen.Bis- s
waa
cherii
de
n n n0
engdeveelal zuilen de schepen afschop Beri
lward, de grootste bouwer dier
bedakking plat is. Het weeleellW ,schonk all
ereerstHildesheim zi
jnschoone dekigst ontwikkelde de sti
jlzich in Franken:
Michaelskerk (1001- 22 gebouwd, 1033 ge- de dom te Bam berg met dubbelkooren vier

wi
jd), een platdakige Lasiliek,in schoonheid
nauweli
jks door den Dom in dezelfde stad
(1061 gewi
jd),de Abdijkerk te Gandersheim,
de slotkerk te Quedlinburg (1010- 1129)enz.
geëvenaard. Allengs begon men anderestelsels metden basilica tevereenigen (zuilbasiliek St.Moritz teHildesheim,gewelfdekruisvleugel-basiliek Sta. Maria te Keulen). De
groote kerken uit ditti
jdvak in hetgebied
van Ri
jn en Main vertoonen allen den basiliekvorm,m et ruim dwarsschi
p(dom teMainz,
10t6 gewi
eW orms,1036gewi
jd,teW tirz@i
#d t
burg,Konstanz enz.)ln de12deeeuw bereikte
deromaansche sti
jlinDuitschlandzi
jnhoogsten
bloei, vooralin den ti
jd vandedoordekruis-

statige torens (zie illustratie),de kloosterBronnbachkuu enhiervantenbewtzestrekken.
Het Boven-Rijngebied nam het eerst bourkerken teEbrach,Aschaienburg,Seligenstadt,
gondische vormen overenleverdegewrochten
0p,die zoowel van hoogontwikkelden kunst-

zin en meesterli
jke technischevaardigheid a1s
van practischenzinvoorhetbereikbare,nuttige
en comfortabele getuigen;de domkerken te
Bazel,Zûrich en deelen.van de M unsterkerk

te Straatsburg zi
jn alsvoorbeeldentenoemen.
ZwabenenBeierenblevenbi
jdegenoemdèstre-

ken verre ten achteren verhieven zich slechts
in weinige werken boven hetgemiddelde,a1s
te Ellwangen, Bebenhausen, M aulbronn, te
tochtenopgewektereligieuzegeestdrift.Hetr0- Freising, Altenstadt, Regensburg. Het aan
m aanschestelselvan kerkenbouw vooralkwam gesteenten armenoordduitschelaagland vormt
over geheel het toenmalig Duitschlandin den een afgescheiden gebied. De domkerken te
sm aak en welmeteen reekseigenaardigepro- Jerichow, Brandenburg,Salzw edel,Dobrilugk,

vincialeverscheidenheden.HetRi
jnlandgafhet
voorbeeld en bleefook langen tijd den toon
aangeven ; de groote domkerken hier, te
W orms,Mainz,Speyer)naderden in dit ti
jd'

Ratzeburg,Lûbeck enz.vertoonenbijtypische
grondvormen velerleieigendommelijkedetailbehandeling. Zoodoende kwam ever geheel
Duitschland deaanden oud-christeli
jken sti
jl
ontleende kerkelijke kunst tot een dooren
door nationale ontwikkeling ;en ri
jke ol'
namentiek,sierli
jke vormen van zuilkapiteelen,
rondboogfriezen en gevels,van een onuitputteli
jken scheppingsdranggetuigende,gavende
bouwgewrochten van ditti
jdvak eensti
jgende
aantrekkeli
jkheid.0ok ineenmenigtewereldli
jkebouwwerken,burchtenenpaleizen(Kaiser-

haus te Goslar,svartburgenz.)zieillustraties),
'
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de romaansche sti
jl zijn architectonischen
rijkdom,die xiog in geenen deele afgesloten
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sti
jl een algemeenen ommekeer in de bouwkunstteweegbracht.Dezesti
jl,dieeerstslechts
gedeeltelijk werd overgenomèn (z.g. ovirgangsstql
), werd.als overheerschende constructievorm het eerstgevolgd bijden dom
te;Maagdenburg (1208 begonnen),die reeds
in alles t
le gptischéneiging totslankehoogteontwikkelingentevensbourgondischeinvloeden

vertoont; zuiverdef'nog komt hi
j uitin de
perk hun voltooiing;interessant zi
jn ook de LievevrouweA erk te Trier (1227-* ) en
scheppingen in Saksen, de kloosterkerken te in de Elizabethskerk te Marburg (1235- 83),
Paullnzelle, Hamersleben,W echselburg,Rid- tevens een der eerste voorbeelden van een
uivere halkerk. De dom te W etzlar en
dagshausen, de domkerken te Brunswijk z
(1194), Naumburg, Königslutter, Arnstaht, andere hessische bouwwerken vertoonen de-

D llitsehland.
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zeb
elfi
de
g
ed beginselen. Het vroegst nam het der geesteli
jke bouwlieden in diederburgervan den Boyen-Ri
jn,dat zicllreeds lijke overging;ook werden de steden met

gedurende de romaansche tijden een ontvan- haar wassende bevolkingen de eigenli
jke
jlhettot dusverre voornamekeli
jken bodem voor de westersche dingen Louwers, terwi
had betoond,ten volle de gronddenkbeelden li
jk de kloosters en stiften waren geweest.
der gotiek over;de M tlnsterkerken te Frei- ln allebouwwerken,inzonderheidin dekerken,
burg in Br.(13detot 14deeeuw) en Straats- was men zedwongen naar grootere ruilntentwikkeling te streven; halkerken kregen
burg zijn hier de oudste en meestgrootsche o
gedenkstukken der nieuwe richting,die hier daardoor de vool'keur, de schepen werden
innig met de fjnere en rijkerevormentaal breeder, de aanlagen over het geheel eendergeli
jkti
jdige franschegotiek versmolten voudiger, meer op nuchteren doelmatigheid
daardoor een hoogere ontwikkeling Lereikte berekend.Deze richting in de bouwkunst,in
dan ergens elders; Straatsburg werd een der hetwesten desri
jks ontstaan,sloeg ooltnaar
hoofdzetels van de gotiseile bouwkunst,even- het oosten over, sedert de luxemburgsclle
als Keulen, waar sinds 1248 de doln eel)der keizery in Bohemen een sterken Louwlustaan
den dag begonnen te leggen.Sinds 1344 ontstond de dom te Praag,naar het voorbeeld
T(
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te Zwabisch-Gmûnd ontstonden onder den

invloed der Praagsche bouwschoolin geli
jke

vormen,n.l. a1s breede,uitden polygoon ontwikkelde,veelal van een kapellenkransvoorzieneaanlagen,van welkeBeieren teMtinchen,
Ingolstadt en Landshut.voorbeelden bezit.ln

dezen ti
jd werd vooralooknaarontwikkeling

AVAItTBURG,

11- l2de eeuw,lerestatlreerd

der torens gestreefd; de afmetingen daarvan
werden weldra niet meer door de behoefte
aan verhooging der klokken Lepaald,lnaar
door een zekeren wedi
jvertusscllen de bou-

wende steden en stiften.Tegelijktradenmeer
en meer depersoonlijkhedenderbouwkunstenaars op den voorgrond: hunne namen be-

schoonstebouwgewrochtenvnngeheelDuitschland, ontstond. naar de plannen van llen
bbukleester Gerhard van Nile,en uaar het
voorbeeld der kathedraal te Amiells. De
kerken te Altenburg,en die te Xanten,0ppenheim en W impren vertoonen evenzoo den

gotischen sqjl in zàjn volle zuiverheifl. ln
Saksen bleef t0t in de tweede àelft tler
13de eeuw de ovçrlangssti
jlheerschen (dom
te Halberstadt), die ook hier echter ten
slotte voor de gotiek moest wàjkèn (dolp
te Meiszen. Blasienkirche te Mtthlhallsen)

Een der schoonste uitingep der hooggotiek

is de dom te Regensburg (t275 begonnen),
ki welke wel het fransche voorbeeld aanwijsbaar is,doch die niettemin overhet geheel een duitsch karakter draagt.Dit laatste
vertoont zich het zuiverst in den baksteenbouw Van bet noorden, veelal hol-ruime,
zwaar-ernstige hallen-aanlazen. De kloosterkerken te Doberan,Kolberg,de dom te Lfibéck, de Alariakerk te Prenzlau, Kolberg.

ginnen bewaard te bli
jven.De eersten onder
deze waren de Erw'
ins van Straatsburg en tie
Ensingers,Ulrich van Ensinger (overl.1419)

bouwde naar het voorbeeld der M unsterkerlc
te Freiburg een toren voor hetwestfrontvan
de.m unster te U1m en begon denoordertoren
van de munsterteStraatsburg,die doorJohan
Hûltz van Keulen voltooid w erd. M attheus
van Ensingen arbeiddeaan dendom teBern en
aan de munsters te Straatsburg enLT1m,Hans
en Cyspar Kun verbonden hun naam aan de
al'cllitectuurgescliedenisvan Ulm;teEszlingen
bloeiden de Böblingers; in de Donaulanden
blpeidedeschoolvaùlfrumau,inRegensburg en
Neurenberg vertegenw oordigd doorde familie
derNoritzen.Aldezekunstenaarsopenbaarden
een hooge scheppingskracht,gekenm erktdoor
een neiging, tpt mathematiiche spitsvondig-

heden,diehetaànzi
jngafaanderijkstevormen

der laatgotiek, die overigensmindertotuiting
kwam in groote nieuwe bouwwerken a1s in
veranderingen en vervorm ingen van reedg
ll voorhandene. Niettemin ontstonden ook in
Frankfurt a.0.zi
jn bewtizen hiervan,terwde burchten enz.derDuitscheordein Pruisen, dezen ti
jd'een geheelèreeksbelang'wekkende
metname de Marienburg getùigenis aPeggen bouwgewrochten, vooral van wereldl
ijken
van de hoogte die de profaanbouw omstreeks aard, burchten, sloten (Albrechtsburg te

dezen tijd bereikt had. De ornamentatie Meiszen),raadhuizentraadh.teBreslau),Woonverjongde zich gedurig in denavolging der huizen?fonteinen,poorten,enz.;de detailleeinheemsche plantenwereld, tot op het einde
der 13deeeuw een strengere stiliseering merkbaar wordt. De woelingen der 1'
4de eeuw)
hetalgem eenevervilendeveranderingeninde

oude maatschappi
j-vormen braehten eenalgemeenen achteruitgang in bet'bouww ezen teweeg,datzich overigensin een ttjdperkvan
overgang bevond, Waarin het uit de handen

ring werd meer en m eer een naturalistische,
de constructie begon in de eerste plaats t0t
voldoening aan de eischen der doelmatigheid
te bepalen. Over biina geheelDuitscllland,
en het allereerstin èe sâksischelandenende
streken van het Ertsgellcrgte,werden sinds
het begin der 16d! eeaw gretig de vorm en
der enaissance overgenomen, aanvankel
ijk,

Duitseldland.
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a1s vroeg-renaissance,nog verbonden methet land Fr.4:.von ErdmannsdorF.Hun streven
gotische systeem (kerken te Heilbronn,Ma- werd te Munchen door Leo von Klenze,te

rienberginSaksen,W olfenbûttel),dochallengs Berli
jn door Schinkelvoleindigd Dezelaatste
zuiverder te voorschi
jn tredende,vooralaan vooralopenbaart een door de nieuwe uitgra-

werezdtijke werken (sloten,raadhuizen,woonhuizen,enz.),die allerwege bàjmenigte enin
een onuitputtelijke vel-scheidenheid verrezen.
Over het algem een ving deze kunstrichting
aan metornamentaleneigingen(voorbeelden:

vingen en opmetingen derantiekebouwresten
opgewekt en door de studie der engelsche
systemen nog verhelderd diep inzicht in de

fnesses van den griekschen stijl en in

de zich uit deze ontwikkelende tectonide kasteelen teTorgau,Mergentheim,Dresden, sche wetten, gepaard m et een aan de
Heiligenberg,het Piastenschlosz te Brieg,de Engelschen ontleenden zin voor het rom anraadhuizen teKeulen,Augsburg,Regensburg), tische,die hem t0t verschillende pogingenia
Klom echter sneloptoteenhoogontwikkelden gotische bouwwi
jze leidde.Schinkelsrichting

decoratief-stijl, die zijn hoogste uitdrukking volgend, handhaafde zich te Berli
jn langen
vond in den 1556- 59 tot stand gebrachten ti
jd een klassicistische school,Hellebtisten,of
otto-Heinrichsbouw van het'slot te Heidelbefg,orn in een deels overladen,deelsharde
vormentaal,alshoog-renaissance,alsvoorbeeld
waarvan het slot te AschaYenburg genoemd
kan worden,te eindigen.Hetgeheele renais-

naar het hoofdleerboek dezer school,Bötticher's zrektonik der Hellenenkd, Tectonicigeheeten,a1s wier hoofdvertegenwoordigers A.

gens echter kwam het tot een concentratie
der kunst, en monumentale werken in den
haogsten zin heeft de renaissance ln Duitschll
tlld niet aan te wi
jzpn;steeds bleefhaar in

Adler,orth,Eggers enz.Door Klenze enden
nevens deze te Munchen arbeidenden Gârtner
werd de Louw kunst in de richting der ltal.

gestuit karakter eigen.De hoogstem onum entttle ontplooiing vertoont zich aan de Jezuï'
tenbouwwerken (zg.Jezuitenstjjl).metname
a&n de Michaelskerk te Mûnchen en aan de
Jezuïtenkerk te Keulen (1618- 29),die n0g
gothische vormen heeft opgenomen. Daaren-

gelukte.
De m oderne duitsche bouwkunst ontwikkelde zich uit twee stroomingen.Eerstensuit

Stûler (Nationalgalerie te Berli
jn),Albert
Schadow, Strack, Hitzig (Bellrs te Berli
jn,
859-64) en Gropius zijn te noemen,benesalce-ti
jdvak vertoont een genliddeld vrij 1
neesters
10ogen graad van scheppingsvermogen;ner- vènsde nog heden arbeiLendebouwl
renaissance geleid, welke zi
jmetden geest
(Ieze streken eengemoedeli
jk,we1veelvormig, 5*an het klassicism e zochten te doordringen,
doch als in zijn progressieve ontwikkeling hetgeen echter slechts in bescheiden mate
den romantiseken yfïjî,die in SchinkelteBerlijn,Gârtner,Ziebland,OhlmûllerteAlunchen,
X
isenlohr en Hî
ibsch in Baden en voorts in
tegen bereikte de inwendige decoratie zijn Heidelos zi
jn voorloopershad,doordegroote
tauratie en vernieuwingswerken aan midtogpuntvan volkomenheid,terwi
jlhetmetsel- rdes
eleeuwsche domkerken als die te Keulea,
werk op het gebied van het ornament een

onuitputteli
jkevindingri
jkheid vèrtoont.

Statz,Zwirner,Fr.von Schm idt, dom te Re-

Omstreeks het einde der 16de eeuw begon

gensburg en die te Frankfurt a. M .:Denzin-

tweede helft der 17de eeuw weer werd aangevangen met bouwen, kwam ook op dit
gebied weldra duideltjk uit,dat Duitschland
naar de confessioneele parti
jen als in twee
helften was verdeeld; in het noorden en
noordoosten kreeg door den invloed der

W .Hase stond,tothoogeontwikkelingkwam;

Dllitschland den barokstql op te nemen,die ger; munsterkerk te Ulm,Beyer,enz.)gehier echter doorden Dertigjarigenoorlog in schoold werd,en voornamelijk door de hanzi
n ontw-ikkeling werd gestuit. Toen in de noversche school, aan d: spits w aarvan K.
#j

verder zijn Otzen te Berli
jn,MöckelteDresden , en Hauberrisser te Munchen beduidende kunstenaars dezer richting.De tweede
strooming is die der renais8ance,aan despits
waarvan G.Semper te stellen is,zoow elten

Nederlanders en (na de opheffng van het opzichte van zijn bouwwerken als van zi
ân
edict van Nantes)der Franschen çHugettoten- theoretische werken ;evenwel ontbreken ook
st4lj hetprotestantsche,en in het zuiden en hier geen voorloopers;Gârtner en Klenzete

zuidoosten onder den invloed der noord- M unchen,Leins te Stuttgart,Nicolaite Dresitalianen het roomsch-katholieke element de den zochten evenzoo, hoewel met minder

overhand De duitsch-nationalebarokhadzi
jn gunstigen uitslag,een modernen sti
jlte vinlaatste vertegenwoordigers in Schlaum (slot den,terwi
jlEyle te Stuttgarten Demmlerin

te Munster) en Sonnin (MichaelskerkteHam- Schwerin hun inspiratiën meest aan de franburz,1750- 62),onderwi
jlreeds,onderfransche sche renrissance ontleenden.Vele dezerkun-

leiding,de rokt
lko bloeide,dieweldradoorhet stenaars hebben,inzonderheid in den kerkenklassicisme,datziin zetelte Berli
jn nam,ver- bouw, ook gotische vorm en aangew end, ter-

drongen werd. U.von Knobelsdor; (Operagebouw), Langhans (Brandenb.urgerpoort),
Unger, Gilly, Gentz vertegenwbordigdrn,in
genoemde stad dezen stijl met klimmende
Abklârung der vormen,echter ook m et toenemend schematisme. ln westeli
jk Duitschland arbeidden op geli
jke wi
jzes
.de jongere

Neumann. de fransch>aù'd'Irnard,te Cassel
Jussow,te StuttgartThouret.te M unchen K.
von Fischer, te Karlsruhe W einbrenner en
Moller,teHannoverLaves.in Midden-Duitsch-

wijlandere bouwmeesters,b.v.Griesebach te
Berli.
in/naar een overgang tusschen roman-

tisohe en renaissance zochten.De op 'teinde
der 19de eeuw in de kunst ingedrongen
eigenaardige strevingen,die vooral op overvloedig licht en lucht en op ongedwongen

lijnen gerichtzi
jn engekenmerktwordendoor
een zekere voorliefde voor het phantastische,
en die overigens op elk gebied een veriongingskuurhebbenteweeggebrachtendaardoor
t0t scherpe tegenstellingen met het oudere

buitselllalld.
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klassisch-ernstige hebbengeleid(zieSecessie), Erdmann en Spindler, Solf en Nvichards te
hebben ook op de duitsche bouwkunst hun Berli
jn,Helbig en Haigerte Munchen,Eelbo

invloed krachtig doen gelden. hoeweldeze en Pommer te Leipzig enz.
kunst over bet geheel,door de eischen der
11 Beeldltouœkunst.De duitschebeeldhouwdoelmatigheid en derpractischebruikbaarbeid, kunst uitte zich het eerst in werken der
veel meer gebonden en onvri
jerin haar be- klein-sculptuur en in werken in brons,overwegingen is dan de schilder- en beeldhouw- dreven,onevenredig,plomp ennietteminzwak,
kunst.Het duideli
jkst komen dedenkbeelden alsmede in geLeeldilouwde decoraties voor
der nieuwste Louwrichting uitin deuitvoering kerkentvborbeelden:dedooreenbeeldf
riesomder façdden,waarbijde voorkeur wordt ge- geven zuilte Hildesheim,dehoofdingang van
Feven aan de engelsche bouwwijze, verder den dom aldaar en vanden dom teAugsburg,
ln de neiging om de muurvlakten meteen zoo ornamentenvananderewerkenderlldeeeuw).
jdperk van bloeivan
grootmogeliikaantalopeningenterdoorlating Eerst echter I@n llet ti

van hetlichitevoorzien,en,watdeinwendige den romaanschen bouwstijlbegon zi
jwerken
decoratie aangaat.in de voorliefde voor het vannatuurl
i
jkeo1.grooteafmetingenteleveren.
z.g. japonisme Btj de ontwerpen domineert 0ok nu nog trad zi
j bijna uitsluitend op als
hetVassige,zoodat de kerken hetmeestdie helpster van de bouwkunst,niet a1s zellstanvan den oud-romaanschen sti
jlnaderen,enbi
j dige kunst-lliting. Eerst in de 13deeeuw beandere monumentaalwerken, waarvoor staat gint een frisscher leven de scheppingen der
e
nde
pa
he
nrticulieren nog steedsri
jkelàik gelegen- beeldhouwkunst te doordringen en m erk-

openen (wetenschappelijke instituten,
geboulen,beurzen,banken,magazi
jnen,hn
otels)
de sttlder ital.hoog-renaissanceendebarok
bijvoorkeur worden gevolgd.Onderdekerkbouwers van den nieuwsten ti
jd hebben zich
naam gemaak-t: de berlijnsche architecten
Raschdorf (dom te Berli
jn), Schwechten
(Kaiser-W ilhelm-Gedàchtnisskirche), Otzen,
Rossteuscher,Vollmerenz.;onderdebouwers
van verschillende wereldlijkewerken:W allot
(Rijksdaggebouw),Ludwig Hosman,Friedrich
Scàulze (gebouw der pruis kamervan afgevaardigden),lilne (Kaiser-Friedrich-Museum).
A.Busse,TecbowenAhrens(Rijkspostmuseum),
Sehring,Kayer enVon Grosskeim (academiën
der beeldende kunsten en der muziek),Ho;acker(VereenigingsgebouwBerl.kunstenaars),
W . Martens (Duitsche bank),Alfred Messel,
L.Heim (Palasthotel),C.Gause(HotelBustol),

waal'dig snel bereikte zi
jnu een belangràjke

musea, biblotheken, spoorwegstations, post- hoogte. Vooral de saksische werken van

dezen ti
jd,alsde doorsierltkheid en menigvuldigheid van vormen uitmuntende ,gouden
poort'' van den d0m te Freiburg,het altaar
en de kansel te W echsellurg,hetLeeldhouwwerk aan den dom te Naumburg)de gl'
af-

tombe van Hendrik den Leeuw enzi
jnvl'
ouw
teBrunswi
jk,doen van eenvolkomenbeheersching der techniek,van nauwgezette waarneming van de0o
fgu
k ur
deen
ert
va
spl
nad
st
ie
ie
pkkuns
leve
tge
rde
-

voel blijkeq.

waardige voortbrengselen op, a1sdeleeuw op

het domplein te Brunswi
jk, rijk versierde
doopvonten (waarschijnlijk afkomstig uit nedersaksische gieteri
jen te Luik, Osnabrûck
en Hildesheim), en allerlei andere bi
j den

kerkdienst gebezigde voorwerpen. De gotiek
opende nieuwegelegenheden voorstatuarische
versieringenvankerken.Om streekshetlnidden
enz.; de M unchener architecten : Friedr. der 15de eeuw treden voor het eerst de

jke kunstenaars uitdemenigtenaar
Thiersch (pal
.eis van jnstitie),GabrielSeidl afzonderli
(Beiersch nationaalmuseum),Heilmann,Litt- voren,desti
jlwordtvri
jer,hetslaafschvolgen

mann, M artin Dûlfer, Karl Hocheder, Jos. van het conventioneele begintplaatstemaken
Rank,benevensdekerkbolzwersHauberrisser, voor een vaak tot uitersten leidend streven
L.Romeis,Alb.Schmidt enz.; te Stuttgart: naar een eigen richting.De houtsniikunst,in
NeckelmanntLands-Niiverheidsmuseuml,E'
lsen- welke zich eigen scholen ontwikkelen,wordt
lohr, Lambert, Staùl enz.; te Karlsruhe: de toonaangeefster der techniek. Onder beJos. Durm , Karl Scbàfer; te Dresden: doeldescholenonderscheiddenzichdooreigen-

Lipsius (Kunstakademie), Giese en W eidner
(Centraalstation); te Leipzig : Hugo Licht,
Arwed Rossbach (Univers'
lteitsbibliotheek).
Het wezenlijkst manifesteert zich echter de
vrtjere richting der moderne bouwkunstin
den bouw van villa's.landhuizen in denabtj-

dommeli
jken trant ten eerste de zwabische

der beide Syrlin te Ulm ,en de frankische)
door Hans Decker te Neurenberg gesticht en

door den sqhilderMichelW ohlgemuthvoort-

gezet,terwl
jldoor den houtsni
jderVeitStoss

te Neurenberg, den onbekenden m aker der
heid der groote steden. De architecten zoe- Treurende M aria aldaar,DillRiemenschneider
ken zich hierbi
j van alle overgeleverde!tra- te W ïirzburg, den beeldhouwer Adam Krait
ditioneele stljl-en decoratievormen onathan- en de bronszietersfamilie Vischer,wiervoorkelàjk te maken. Zoo ontstaan bijden dag naam stelidPeterVischerwas,de plastiek zich

in de onmiddelli
jke nabi
jheid van de huizen- toteen vrije kunst begon te verheFen.lnde
zeeën dergroote steden lustverbli
jven die in Beiersche en Opper-saksische landen komt
den gehweelen opbouw zoowel a1s in de details hetkaraktereenerhoogst-modernekunstopvatting dragen en tevens een practischen
zin voor het nuttige laten uitkom en .Belangwekk-ende scheppingen in dezen geest zl
gn

ook de zg. kunstenaars-koloniën te Berli
jn,
M unchen en Darmstadt. A1s de makers van
bizonder karakteristieke villa-ontwerpen ziin
uit den laatsten ti
jdtenoemen:BodoEbharlt,

de nieuwe kunstopvatting,vooralin grafmonumenten en altaarwerken uit,diemeeren.meer
weldoordachte statuarische compositièn begonnen op te leveren; echter leed de kunst

van de tegenwerking der gieterijen enz.,die
voor de oude geom etrische vorm en ongaarne
de vai
jere nieuwere kunstvormen der laatgotiek in de plaats zagen treden.Het krachtigstontwikkelde de houtsni
jkunstzichinhet
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steenarme Noord-Dui
tschland (Hans Brûgge- tpal en den barok heengaand realisme;aan

mann'saltàarindendom teSleeswi
jk,Marienkirche te Lûbeck)en aan den Beneden-Ri
jn
(Calcar,Keulen,Xanten).Bi
jdpnaanvangder
religieuze woelingen en de veranderingen in
de sociale verhoudingen bevri
jdde zich ook

het hoofd dezerrichting staatReinholdBegas,
naast wien Siemering, Schaper,Hundrieser,

Brûtt,Harro Magnussen enanderenteBerli
jn
arbeiden, terwi
jlW eymûller,Rtimann,Knoll

te Mtinchen, Dietz te Dresden, en Volz te
de beeldhouwkunst van allen traditioneelen Karlsruhe een verwante richting volgen
dwang,om als vri
je kunstnaastde schilder- Krachtiger nog vertoont zich het moderne
kunst op te treden,tegeli
jkmethartstocht naturalisme in de werken derschil4ersFranz
de vormen derrenaissanceopnem end,diehaar Stuck (Athleet)en Max Klinger (Cassandra),
zoowelvan Italië als van de Nederlanden uit welke laatste ook de in den nieuwsten tijd
werden toegevoerd.Haar.hoofdwerken waren in zwang gekomen polychromie ter verlegennu allereerstgrafmonumenten van vorsten,a1s di
ging zi
jnerplastiscllescheppingenaanwendt.
dat van keurvorst M aurits te Freiberg,enz. Nevens deze realistische richting,o.a.ook
Evenwel werden de duitsche meesters (Loy door den M unchener kunstenaar R.M aison
Hering te Eichstâtt, Georg Labenwol; e: in de genreplastiek gehuldigd,bloeit nog de
Benedikt W urzelbauer te Neurenberg,enz.) oude richting met haar meer inden geestder
achtergesteld bij aan de hoven geroepen antieken ontwikkeld :jnerschoonheidsgevoel;
uitlanders (Adriaan de Vries, H Gerhard, hier zi
jn te noemen degenreplasticiEberlein,
Pieter de W itte te Augsburg, Nosseni in Schweinitz,Schott,Baumbach ,en de in hun
Saksen,de gebroeders Abelte Keulen enz.), groepen een nog hoogere dramatiscbekracht
t0tdeDertigjarige oorlog aan den bloeider ten toon spreidende kunstenaars P.Breuer
beldhouwkunsteen eindem aakte.ln detweede (Verdri
jving uithetParadi
js),Ludwig Cauer
helft der 17de eeuw begon zi
j,aanvankeli
jk (Dorst)Christoph Roth,enz.De laatstejaren
op bescheiden wi
jze,weer op televen,enwel der t9de eeuw leverden vooral voortbrengin het noorden onder overheerschend neder- selen ter verheerli
jking van de hoofd:guren
landschen,en inhetzuiden onderital.invloed. van het ti
jdvak van W ilhelm 1; sinds den
Een hoogere ontwikkeling bereikte zi
j eerst dood van genoemden keizer zagen dekunsteweer onder de ornam entlievende Larokmees- naars zich m et opdrachten van standbeelden,
ters.ln hetnoordenbloeideAndreasSchlûter, gedenkteekenen, overwinningsmonumenten
die in het standbeeld van den grooten keur- enz.a1soverstel
pt,waardoor zi
jwe1veelvulvorst te Berli
jn een meesterwerkeerstenrang dig in herhalingen vervielen enoverigensdoor
schiep, verder Grupello te Dûsseldorf, en offcieele en academische voorschriften zeer
andere doordeNederlandersbeïnvloedemees- gebonden waren, doch niettemin ook vele
ters. Vroeg keerde zich 0ok de beeldhouw- Oorspronkeli
jke werken in den modernsten
kunst*t0t het klassicism e;echter handhaafde sti
jl leverden, als kolosmonumenten en ruizich ln het eerst nog een sterk realistiséh terstandbeelen van W ilhelm 1,Friedrich l1I
bi
jmengsel; Alexander Trippel te W eimar, en andere duische monarchen der19de eeuw,
Dannecker te Stuttgart,Joh.Gottfried Scha- standbeelden van veldheeren en staatslieden)
dow en Tassaert te Berl
ijn vertoonen vooral de doorW ilhelm 11bekostigdeDenkmalsgroedeze eigendommeli
jkheid,diedoorChr.Rauch pen in de Berlijnsche Siegesallee, in vele
enzi
jnberlijnschekunstbroeders(Tieck,Drake, waarvan kunstenaars a1s Begas,Böse,EberSchievelbein,Bluser,Kiss,W olYànog langen lein, Calandrelli.Herter,Hundrieser,M aison,
tijd levenskrachtbehield,toen overigenshet Manthe, Manzel, Pfuhl, Reusch, Rûmann,
indivitlueele leven onder de navolging der Unger, Uphues enz.
, trots het bf:cieel en
antieken vervlltchtigde. De na de vrijheids- voorgeschreven karakter dier werken hun
oorlogen opgerichte Leeldzuilen zi
jn de best individualiteit krachtig tot ulting wisten te
geslaagde werken dezerschool,endaarnèvens brengen.
111.Sehilderkunst.sveinig volken vertoonen
dierbeelden.NaastdeBerli
jnscheschoolkreeg
door Rietschel en Hâbnel de Dresdener dgor zoo geringe gaven voor de schilderkunst als
haar diep-doordachte voortbrengselen een het duitsche.,,L'Allemand,zegtJouin'
,n'apas,
belangri
jken invloed; in gelijke richting en en glnéral, la vision netteetcplprle,du monde
ment.Et
metevengunstig gevolg arbeidendzochtzi
j exte'rieur. En revanche,ila le sentliue
l'A1lereeds met de volgende generatie van kun- c'est,,PRVlànmiracledu sentiment''t

stenaars (W ittig,Donndorf,Kietz,Henne)met magne devintpeintre (au XIVe siècle) et le
beslistheid den weg naar het realisme in te resta troii cents ans.''Afgezien van miniatuslaan ; slechts nog in Schilling draagt de ren zi
jn uit de oudstë '
tijden der duitsclle
oude klassicistische geest noemenswaardige kunst slechts weinige enweinig beteekenende
vruchten. In de duitsche beeldhouwkunst overbll
jfselenbewaardgebleven.Alsdevroegontwikkelde wi
zie
cr
h o0k de
O0n romantische ste gelden die te Oberzel
l (oiustreeks llet
school, aan
hoofd
in de Vormen jaar 1000). Eerst ui
t de llde en 12deeeuw

zeer bedreven doch oppervlakkige Schwan- heeft men overvloedig restenvan romaansche
thaler stond. Een eigen stelling nem en Ad. schilderwerken,a1steSchwarzrheinsdorf,BrauHildebrand te Florence en Louis Tuaillon te weiler, Keulen, in de dèmkerken te Soest,
Romein,die zich door onmiddelli
jke natuur- Munster: Brunswàjk in de St. Michael te
waarneming een individueelen sti
jlschiepen. Hilderhelm, enz.Deze werken vertoonen een
Tegen het einde der 19de eeuw verkreeg de aan de beeldhouwkunst Van denzelfden ti
jd
beeldhouwkunst een veranderde richting,ge- beantwoordende wàjze van opvatting, een
kenmerkt doornaar derenaissance heeùwij- zekeren plechtigen èrnst,,gepaard met een
zende vorm en en een overdeantiekevorm en- groote mate van schoonheid van li
jnen, die
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wat.
de latere werken betreft dikwijls toteen Schwarz,Rottenhammerenz.)ofLeperktezich
overdreven gratie en buigzaamheid der fgu- ei
ndeli
jk tot de kunstder zg.kleinmeesters
ren en uitdrukkingen overhelt.ln de13eeeuw (Virgil Solis, Lautensack). ln de lideeeuw
verschijnendaaropookdeeerstebeginselenvan was de invloed der NederlandersOverheertafelschilderkunst tsoest, Munster), die pa- schend;Elsheim er,Sandrart,M erian,Rugenrallel gaat met de glasschilderskunst,die in das,ScretaarheiddenallengeheelnaardeconDuitschland te Augsburg haar oudste,nog in temporaineinvl
oeden en zonder eenduideli
jk
de 12de eeuw geplaatste voorbeelden bezit. uitkomende nationale eigendommeli
jkheid,die
Gedurende de 13deeetlw is daarentegen een eerstte voorschijntreedtbi
jdebarokmeesters
achteruitgang der wandschilderskunst te bemerken ; wel ontstonden nog te Ramersdorf

Zuid-Duitschland,welke met verwondervirtuositeit den frescovorm tot in den
der 19de eeuw beoefenden (Rottmayr,
bij Bonn, Brauweiler, Bazel en in den dom
te Keulen beeldcyclen,doch het systeem van Troger, Gran, C. en D.Asam,Pozzo,A1tOden gotischen bouwsti
jl met zi
jn volkomen monte, Knoller, Zick enz.) Hetklassicisme
oplossing der wandvlakken belemmerde de van het noorden bleek onvruchtbaar voor de
verdere ontwikkeling van dezen kunstvorm. monul
nentaalmaleri
j, leidde veeleer tot een
Niettemin treedt de daarstelling der Danse zich verdiepen in het kleinleven,naar holmacabre,van het Tristanlied en andere meer landsch enfranschvoorbeeld(Denner,Seekatz,

wereldiijke onderwerpen nog veelvuldig in Chodowiecki) oftoteen innerlijk ledige anbeeldencyclen op.Omstreeks het midden der tiekiseerendekunst(Oefer,Tischbei
n).Slechts
14de eeuw bloeide de schilderkunst vooralte het portret bleef op een Leduidende hoogte
Praag; tegel
i
jkerti
jd treden deafzonderli
jke (Kupetzky,oraf,AngelikaKauffmann,Vogel),
schilders meer individueel op den voorgrond terwi
jlindehistorieschilderingRaphaelMengs
(Nikolaus W urmser, Theodorich van Praag, den gedachtenkring Van het klassicism e met
Thomas van Mutina) en ontwikkelde zich de de vormenwereld van den frescosti
jlzochtte
gotische tafelschilderkunst, die, evenals de verbinden.De volle doordringing eenersterke
Leeldhouwkunst, te Neurenberg haar voor- persoonli
jkheid met antiek gevoel,geli
jkzich
naamste vertegenwoordigershad (lmhofscher tegen het einde der 18de eeuw in Carstens
altaar,hoogaltaar derVrouwenkerk)dochook voltrok, bleef allereerst in Duitschland zoo
te Keulen (W ilhelm van Herle, omstreeks goed als onopgemerkt,tot de door L.David

1370) bloeide.Een nieuwe richting ontwik- te Pari
js daartoe opgewekte, te Rome ver-

kelde zich n11 allereerst onder den invloed bli
jf houdeade schilders W xchter, Schick,
van de door de gebroeders Van Eyck be- Koch,Reinhardt hoewel m etgeringerkracht,
heerschte Vlaamsche schilderschool;ditgeldt doch met beter gevolg deze vormentaal op-

in hetbi
jzonder van denederduitschescholen nam en ; zi
j waren de wegbereiders van de
te Calcar (tweedehelft15de eeuw),Keulen school der Nazareners, wier hoofden even
en W estfalen. De hoogduitsche scholen hiel- zoo (omstreeks 1815)te Romesamenwerkten,
den zich vri
#
i
@wel van dezen invloed vrij;de werden voornamelijk door de romantische

meesters dezer scholen,onverschilligvoor het
krAchtige vlaamsche realisme. en weinig
Nzaarde hechtend aan mi
niatuurachtigbijwerk,
waren ri
raangevoel:deberoemdstewaren
*i
@'ke
die te llCna (Hans Schûlein,Barth.Zeitblom),

dichters beïnvloed en vonden in de kunstWiJ
'ze der middeleeuwenm ethaarinnig-vrom e
en eenvoudige opvattingen çen aansporing tot
terugkeer,zeowel van de overlading van den
barok a1s van de ledigheid van het oude

te Colmar (Martin Schongauer),te Augsburg klassicisme'
, naar een gedachtenri
jke, meer
(aanvangend met Holbein den vader),en de naar bezieling dan naar vormvolkomenheid

frankische,die in W ohlgemut een vruchtbaar strevende richting. Overbeck en Veit,wier
meester en in Albrecht Dtirer haarhoofdver- richting later doorSteinle,Schnorren Carolstegenwoordiger had.Naast Dïirer is Holbein fel
d met onbeduidende afwi
jkingen werdver-

dejongere als eendergrootsteduitscheschil- volgd, bleven bi
j een bi
j voorkeur katholiderste beschouwen.Van beidertijdgenooten- seereude kunstopvatting staan, P. von Corkunstbroeders ziin te noemen:éans Burgk- nelius daarentegen brak zich baan tot een
mair,Hans von Kulmbach,Hans Scheufelein,
de beide Behams, Glockenton, Altdorfer,
M atth Grunewald,Hans Baldung en Heinrich
Aldegrever.De richting derfrankischeschool
werd door Lukas Cranach den oudere naar
Saksen overgebracht
De oud-duitsche kunst bad haarwezenl
jk
arbeidsveld in de christeli
jke bouwkunstgevonden. Hoe voortreiel
ijk en diepzinnig
hare scheppingen in de andere takken der
be
d
eeldende kunsten geweest zi
jn, was toch
verwezenli
jking van het ideaal der
christeli
jke sculptuur en schilderkunst aan
den italiaanschen kunstgeest ontleend. De
duitsche renagssance voerde eensdeels deduitsche scholen tot een klimmend Manierismus

eigen,krachtig individueele richting,die ech-

ter bi
j ongewone diegtevan geest,overeenkomstig de philosoyhlsche ideeën zi
jns ti
jds,
al te zeer van onmlddellijke natuurgetrouwheid meende te mogen afwi
jken,om eenlhet
haar inwendige kracht overeenkomendè zuiVere waarde VO0r de kunst te bezitten.De
in m eerdere of minderemate Cornelius'VO0rbeeldvolgende kunstenaars (Schnorr,Reher,

Kupelwieser, Schraudolph, Hess),die echter

Weldra overg
ingen tot die soort van historieschildering ,die a1s illustratie van geschiedenis of dichting geldt,verwierven op den duit-

schen smaak,voornameli
jk van de in de abstracte, esthetische leeringen van Hegelopgevoede ontwikkelden,een krachtigen,voor

(Cranach de jongere),en bepaalde zich ove- de eenvoudigzinneli
jkewaardeeringderkunst
rigens tot navolging van vreemde kunst veelalnadeeljgeninvloed.Bendemann,Hûbner,
(Spranger,Pieter de W itte,Muelich,Christ. Hildebrandt e.a. behoorden tot de in haar
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beteekenis sterk overschatte Dtisseldorfer Liezen-Mayer,M.Schmid,Grûtzner)kreegdoor
school, die weldra ook in Dresden de heer- diepere en m eer onbevangen opvatting der

schende werd,en die slechts door datzijin hguren een geheelnieuwe aantrekkeli
jkheid;
hetgenrebeeld weer hetwerkelijke levenin- de voorliefde der geheele school voor de
voerde (Schrödter,Hasenclever,faterVautier, studie van het kostuum en van demeLtijden
Knaus, Bokelmann,Brûtt)de duitsche kunst plaats overeenstemmende voorwerpen leidde
in het algemeen ten goedekwam .Dehistorie- di
kwi
jlstoteen blooteMummerei.Detweede
trant van den eerst laat in zi
jn volle Munchener koloristenschool is die van Diez
waarde erkenden Alfred Rethel oefende, en Löftz.Eerstgenoemdekoosvoorzi
jnmeest
een niet te misltennen invloed uit 0p de oorlogstooneelenvoorstellendeschilderwerken,

jongere school(Janssen,Geselschap).Verder evenals de laatste voorzi
jn religieuzeschepvoerde de romantiek tot een diepere op- pi
ngen, epn zilvertoon,die bijde leerlingen
vatting der natuur in het landschap, een meestal reeds in de zg.Hellmalereioverging,
streven datallereerst bij Schadow valtwaar terwijlZimmerman,Piglhein,RàuberenFried.
te nemen,verder bi
j de ook indengeschied- August von Kaulbach nog in meesterli
jke
beelding niet onbeteekenenden KarlFriedrich kleurentechniek een overgang tot deze daarLessing, en dat door de beide Achenbachs stellen. De Berlàinsche koloristische school
werd vervolgd.Tegenover deromantiek bleef kan op geen gel
ijken oïervloed van talenten
ook het klassicisme werkzaam.Mraar dit een wi
jzen; haar ontbrak een leidende persoonsterk individueel karaktervertoonde,a1s bij li
jkheid; Karl Begas vertegenwoordigde de
Genelli,vond het weinig ingang,des tegroo- historische school:eerst Anton von W erner,
ter echter daar,w aar het met deregelender die de fransche kleurenbehandeling met een
compositie en m et de ideeën van den dag eenigszins nuchteren zekerheid in de opvat-

samenviel,a1s bàjW ilhelm von Kaulbach,die ting van hetdaadzakeli
jkeverbond,tradmeer
lang a1s de voornaamste der duitscheklznste- besl
istals koloristop,terwijlnevenshem de
naals gold en m eer zelfstandige talenten,als nederlandsche school door te W eim ar geRahl,en zelfs Cornelius,in de schaduw stelde. vormdeschilders(Thumann,Gussow)vertegen-

Fl'
iedrich Preller en Rottmann zochten het woordiging vond.Te Dusseldorf nam deBenlandschap in antieken geest te stiliseeren, demannsche schooleen weekere kleurgeving
jl Gebhardt een sterk uitkomend
u'aarbi
j de eerste op teekening,de laatsteop aan, terwi
de kleuren den nadruk legde. Tot in de ze- realistisch en tegel
ijk religieus talent Verventiger jaren hielden deze verschillende toont. Te Dresden vertegenwoordigt deporstroomingen een levendigen wedi
jver op het tretschilder Pohle, te Karlsruhe,Ferd.Kelgebied der kunst gaande, wat het voordeel ler, te Berli
jn Passini,te Bremen Fitger de
had van de ti
jdgenooten van allerleigading koloristische richting.
De studie der natuur kw am het scherpst
te bevredigen. Zelfs meende men in de monumentale kunst debeste ti
jdvakken uit de uit in het landschapschilderen;Op ditgebied
dduitsche en scandigeschiedenis der kunst nabi
j te zijngekomen. waren het allereest noor
die aan de romantiek
De werking van al deze stroomingen bleek navische kunstenaars, '

echter minder duurzaam dan de zich nauwer een eenvoudigenatuurgetrouwheid tegenoveraan het gemoedsleven aansluitende kleinwer- stelden (Dahl, Morgenstern, Gurlitt,Gude,
ken van een MDritz van Schwind en een Ruths); de Dusseldorfers namen deze over,

Ludwig Richter. De overgang van de kunst vooral de gebroeders Achenbach, van wie

van den Corneliaanschen ti
jd toteen nieuwe een wi
jdvertakte schilderschoolultging,die
voltrok zich onder den invloed der holland- met toenemend gunstig gevolg de oogenbliksche en fransche koloristen , a1s Couture, keli
jke verschi
jningen dernatuur zochten te

Gleyre, Gallait, Bièfve; zoo werd onder den
invloed van eerstgenoemdeAnselm Feuerbach
een der voornaamste vertegenwoordigersvall
het ideale kolorisme.
De nieuwe realistiseke richting vond ten
slotte na heftigen kamp en groote volharding

fxeeren. ln dezen geest arbeidden ook
Schleich, Lier, W englein, Schönleber, Dill,
W illroider, St'
âbli te M unschen,Hildebranllt,

kunst meer en meer alleengoed werd van
een kleinen kring aanhangers De leiding in
deze nieuwe richting viel M ûnchen en Karl
van Piloty ten deel, nevens wien Kreling,
Hagen:Mûller,Ramberg, Lindenschmidtenk.
als ondersteunende krachten optraden. Uit
Piloty's schoolkwam een geheele reeks van
kunstenaars voort, die eensdeels door een
hoogetvan het.bruin uisgaandekleurenschoonheid ultmuntten, anderdeelsdeteekening door
realistische opvatting tleronderwerpen nieuwe
bekoring verleenden,alsb.v.luenbach,die,in de

te Karlsruhe, en Hagen te W eim ar.ln allerleiopzichten heeftook op het gebied van het
landschap de fransche schilderkunst invloed

Riefstahl, Hoguet, Gentz, Bracht, Eschke,
Donzette, Scherres, Ludwig, Kalckreuth te

Berli
jn, Leu, Normann en vele scandinaviingang bàjdenatie,terwàjlde Corneliaansche sche kunstenaars te Dusseldorf,Kallmorgen

kleurgeheelvanouderemeestersafhankeli
jk,in
deopvatting van hetportreteen kunstenaarvan
den eersten rang is.Hetgenrebeeld,datnubi
j
voorkeur gekozen werd (Defregger, Kurz-

gekregen,metnameophetdierschilderen,tdoor
Troyon), hetwelk te Munchen Voltz,Braith,
Zûgel,Mafei,Gebler,te Berli
jn PaulMeyerheim, Ste:eck, Friese,te DûsseldorfKroner

beoefenden. Vràjer bield zich het veldslagschilderen dat door Bleibtreu,Braun,Oamphausen; Faber du Faur, Hiinten en talri
jke
jongere krachten,a1s Köchling,Rochollenz.,
m et steeds gunstiger uitslag in de daarstelling van het moderne massa-gevecbt voort-

scllreed. De kerkeli
jke schilderkunst bleef,
(Defregger,Knaus,Gustav Richter)inhanden
trots menigvuldige pogingen tler koloristen

bauer,Kauiman,Gysis,svagner,Seitz,Adamo, der Corneliaansche en Nazarenische school

suitsehland.
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Stuttgart 1899 ;H eilm ey er,

peutschland,
geving (Plockhorst, Heinr. Hofmann) geen Uber deutsche Plastik-,A'Iunchen 1901;M aze-

lière,La peinture allemandeau XlXesiècle,
nieuw leven kon worden medegedeeld.
A. M enzel, de grootmeester en leider der Part
js 1900.
nieuwste duitsche schilderkunst,gekenmerkt
D ltitsclte muziek.Reedsin de :+1*00g0middeldoor een voortschrijden in hetrealisme tot eeuwen wasDuitschland in demuziek waardig
de lneest heldere waarheid in kleuren teeke- vertegenwoordigd.Aan deeerstegeschiedenis
ning, vond allereerst in Skarbina en Fritz der kerkel
ijke toonkunst hebben duitsche
W einer te Berli
jn warme aanbangers;later kloosters en zangerscholen, vooral die te St.
werd zi
jn richting belangri
jk vooruitgebracht Gallen,een ruim aandeel.Evenals nog heden
door Fritz Uhde te M unchen die,door de ten dage.was Duitschland,volgensgetuigenis
lransche impressionisten opgewekt, het hel- van vele kerkvaders en andere l
atijnsche
derschilderen in de duitsche kunst invoerde, auteurs, zwak in het gezang. Daarentegen
welke richting ook Firle,Kûhl,Zimmermann, leverde hetechterop hetgebied derpractische
Höcker, Bartels te Munchen,Liebermann en compositie en detheorie vanden beginneafaan

H. Herrmann te Berli
jn aanhangen. Nevens
deze schoolstaat een tweede,welke,geheel
van het innerlijk aanschouwde uitgaande,in
hare beelden le resultaten eener algelneene

(NotkerBalbulus,FrancovanKeulen)krachten

van den eersten rang op,in de15deeeuw 0.a.
den verlnaarden toonzetterHeinrich lsaac)kei-

zerliik kapelmeester.Niettemin moesten ook

natuurbeschouwing tracht weer te geven ;de de buitscherstotop heteindeder17deeeuw
lloofdvertegenwoordiger dezer in ltalië ge- op bet gebied der muziek voor de Neder-

boren richting was Böcklin:ziivond verder landers en ltalianen onderdoen en bi
j dezen
verdiensteli
jke aanhangers in t'
homa,Stack, ter schole gaan. Een der grootste NederTrïibner,Ktinger,enz
Het secessionistisch streven,dat tegen het
einde der 19de eeuw meer en meer op gespannen voet geraakte met de aanhangers
deroudere kunstrichtingen,isvoordeduitsche

landsche musici, Orlandus Lassus,arbeidde

in Duitschland, dathi
j van Alunchen uit ge

heel beheerschte.De schoolderNederlanders
drong over het geheelonder de Duitschers
dieper door dan die der ltalianen(Palestrina

schiLderkunst niet zeer bevorderli
jk geweest; enz.); zi
j heeft hen door haar diepen zin
terwijlaan de eene zi
jdeminachtingwerdge- voor harlnonisch-contrapunctistische kunst
toonéengekweektjegensdevoorheenhoogge- grondslagen geschonken, waarop in vervolg
roemde oudere m eesters, konden de steeds van tijd zich geheelhun muzikaallevenontmet nieuwe kleur-experimenten optredende wikkelde; in haar vormeli
jke onvri
jheid en
en zich met de zonderlingste motieven ver- gebondenheid bevatte de muziek der Nedermoeie,nde kunstenaars geen ingang vindenbi
j landers een element te m 0er om haar met
de kritiek ennogminderbi
jhetleekenpubliek. de behoeften der Duitschers in overeenstemJuist echter door dezen nog dikwtls door ming te doen ziHin,daar deze door de refbrpersoonli
jke belangen onzuiver gemaakten matie voor langen tijd aan hetkerkelijkstrijd leverde de duitsche kunst,eninzonder- religieuze gebonden bleven;terwi
jldeoverige
heid de schilderkunst, bi
j den aanvang der kunsten kwàinden, had de muziek in den
20ste eeuNVleve
een
n getrouwer beeld 0p van het nieuw Ontstanen gemeentezang,in koraal en
nationale
en zàjn idealen dan in eenig orgel, het middelpunt aller muziek in de
andertijdvakindeduitschekunstgeschiedenis, protestantsche kerk,een onuitputteli
jke voesinds de 16deeeuw.Eenderjongsteverschi
jn- dingsbron. Hieruit laat zich ook verklaren
selen in de duitsche kunstwereld zi
jn denaar waarom het Luthersche Noord-Duitschland
llet voorbeeld der Franschen in z.g.kunstkoloniën zich vereenigende kunstenaars van
gelijke richting,onderwelkevooraldeW OrPSwelers zich reeds een naam hebben g0maakt.
Literatuur: Gesehichte derdeutschenKunst
(in afdeelingen, Waarvan de voornaamste

het eerst Ee
innde muziek tot zeltstandigheid
geraakte.
geheele reeks van toonzetters
had sinds Luther in deze streken gearbeid
en in velerlei op-zicht mooie resultaten bereikt; Johannes Eccard tegen het einde der

schichte der deutschen Kunst,Stuttgart1890;
Studien zur deutschen Kunstgeschichte, aflevering 1- 30 ;Straatsburg 1893- 1901;E be,
Deutsche Eigenart in der bildenêen Kunst,
Leipz.1896;dezelfde,DerdeutscheCicerone.
Fûhrer durch die Kunstschâtze der Lânder
deutscher Zunge, Leipz, 1897 v.v.; A.A.
P h i1ip pi,Die Kunst des 15.und16 Jahrh.
in Deutschland und den Niederlanden,Leipz.
1898 ;C. G u r1itt,Die deutschen Kunstdes
19. Jahrh., Berliin 1899;0 tto,Geschichte

de hoogste kunstvri
jheid te komen.bewees
op andere wijze oeorg Friedrich Hândel,die
de vormen èer italiaansche kunst meteen

zi
jn: 1. D ohm e,Geschichte der deutschen
Baukunst, Berli
jn 1885; 2. W .B ode,Geschichte der deutschen Plastik,Berlijn 1885;
3.J an itsch ek , Geschichte der deutschen
Malerei,Berli
jn 1890);verder:L tibke,Qe-

16de,Heinrich Schtitz ophetmidden der17de
eeuw ziin daaronder de voornaamste,tot ten
slotte Joh. Sebastian Bach op ongeveer e1k
gebied al ZiJ'n voorgangers verre overtrof.
Dat deze weg der koraal- en orgelkunstbi
j
alle schi*i
regebondenheid eneng begrensde
#nba
toepassing niettesain de iuiste w>s om t0t
duitschen geest doordrong.
lntusschen stond,trots den bloei derkerken instrum entaalmuziek van Bach, en het in
vorm en gehalte t0t volkomenheidgebrachte
gezang van Hândel,de Duitsche muziek nOg

verre ten achter bi
j die der Franschen en

ltalianen; deze hadden nog steeds twee
kunstvormen in min of meer uitsluitend beder deutschen baukunst, Leipz. 1861-74; zit,nl. de tooneelmuziek of de opera,en de
B ez old, Die Baukunst der Renaissance in vri
je instrumentaal-oforkestmuziek.0pdeze
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beide gebieden was het 't zuidelijke, r.-kath*
dee! van Duitschland, dat den toon zou aangeven. De stoot ging uit van Weenen, waar
de Italianen zin voor schoone melodie gekweekt hadden. De opera, omstreeks 1600
in Italie ontstaan, geraakte een eeuw later
in de Duitsche muziek bijna tot alleenheerschappij; zij verdrong of vervormde alle andere muzikale vormen. Niettemin bleef men
op dit gebied, trots een toonzetter als Remhard Keiser de kunst met een 100-tal opera's
verrijkte, nog verre ten achter bij de gelijktijdige fransche opera, die reeds omstreeks
1680 de italiaansche in zelf'standigheid en gehalte evenaarde. Duitschland werd veeleer
sinds 1720 in het zangspel weer volkomen
af hankelijk van Italie, zoodat zelfs de Noordduitschers slechts nog italiaansch componeerden (Karl Heinrich Graun, Johann Adolf
Hasse, de eerste hof komponist van Frederik den
Groote, de tweede hofkapelmeester te Dresden
en gunsteling van genoemden vorst en een
der eerste italiaansche toonzetters zijns tijds).
In de instrumentaal-muziek schiep Italie eveneens alle hoofdvormen, van de fransche ouverture afgezien, en Italianen en Franschen namen
de eerste plaats in in alle duitsche kapellen
Het genie van Joseph Haydn bracht een plotseiinge verandering in dezen toestand teweeg,
en maakte Duitschland tot toonaangever op
het gebied der sonate, van het kwartet en
van de symphonie. Tegelijkertijd hervormde
Christoph Willibald GJuck de opera, en de
genius van Wolfgang Amadeus Mozart bestraalde met zijn diepen schoonheidszin beide
gebieden, dat der opera en dat der instrumentaalmuziek; zijn opera's zijn in muzikaal
opzicht de meest volmaakte voortbrengselen
der tooneelmuziek; in het dramatische echter
en in den eigenlijken zang hebben andere
duitsche komponisten nog voortreffelijker
scheppingen geleverd, en hieruit verklaart zich
de ontwikkelingsgang der opera sinds Mozart.
Ludwig van Beethoven werd de voleinder der
instrumentaalmuziek ; in zijne diepzinnige
scheppingen bereikte de kunst een nauwelijks
meerteoverschrijdenhoogtepunt; de ideale volmaking ^an zijn kunst, de ondeelbare eenheid
van inhoud en vorm en de innige doordringing
van beide maken Beethoven over het geheel
den over den vorm souverein heerschenden
grootsten toonkunstenaar. Met Franz Schubert
begon de bloeitijd van het duitsche lied. Al
deze mannen, in de eene stad Weenen arbeidende, volgden elkander zoo snel en bijna als
tijdgenooten op, en werden door een zoo groote
menigte van toonkunstenaars tweeden rang
omgeven," dat de glans van dit tijdvak, den
glans van de 50 jaar oudere Noordduitsche
school, die in Bach haar hoogtepunt bereikte,
nog verduisterde. Door deze beide scholen, door
het binnen een enkele eeuw verworvene, hebben de duitschers alle andere volken in elk
hoofdgebied der toonkunst overvleugeld.
Sinds dezen tijd draagt alle kunstmuziek den
duitschen stempel. De derde periode, die nog
onafgesloten tot in het tegenwoordige reikt,
vereenigt de meest verschillende strevingen,
van de romantiek van Robert Schumann
tot het eclecticisme van Felix Mendelsson-
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Bartholdy; vooral echter wordt zij gekenmerkt door nieuwe elementen in de dramatischtheatrale muziek; derhalve staat Karl Maria
von Weber, de komponist van de „Freischutz",
aan het hoofd dezer periode; alles wat van
hem, en later van vele anderen (Giacomo
Meyerbeer, Richard Wagner, enz.) ter vernieuwing en verrijking der tooneelmuziek
uitging, bleef tot op den tegenwoordigen tijd
bewaard. in den nieuwsten tijd (sinds Wagner) zijn geen verschijningen die de duitsche
muziek een andere richting gaven opgetreden;
zelis openbaart zich een oqgunstigen omme
keer in de duitsche muziek, die zich nauwelijks meer tegen de buitenlandsche scholen
der Russen (Tschaikowski), Slawen (Smetana, Dvorak, Fibich, Paderewski), Scandinavians, Italianen, Belgen, Franschen, Engelschen en sinds eenigen tijd ook der Finnen,
kan handhaven.
Literatuur: Naumann, Deutsche Tondichter
von Seb. Bach bis Richard Wagner (6 de druk
Leipz. 1896); Brendel, Geschichte der Musik in
Itcdien, Deutschland nnd Frankreich (7 de druk
Leipz 1888); Reissmann, Illustrierte Geschichte
der Deutschen Musik (2 de druk Leipz. 1892);
Soubres, Histoire de la musique allemande (Pbrqs 1896), Graf, Deutsche Musik im 19 Jahrh.
(Berlijn 1898), H. Riemann, Geschichte der
Musik seit Beethoven (Berlijn 1901).
Geschiedenis. I. Territoriale ontwikkeling Ter^
wijl de duitschers bij de groote volksverhuizing
hun woonplaatsen ver naar het westen hadden
uitgebreid, gingen toenmaals de streken aan
gene zijde van de Elbe, de Saale en het Bohemerwoud enz. aan de Slawen verloren; in
het noorden was sinds Karel den Groote gedurende de middeleeuwen de Eider de grens
van Duitschland; ook in het westen bleef,
nadat onder Hendrik I (923—925) Lotharingen
aan D. gekomen was, gedurende meerdere eeuwen de grens onveranderd; Gent, Kamerrijk,
Sedan, Bar-le-Duc en Chatillon waren duitsch;
evenzoo de brongebieden van Maas en Moezel;
van laatstgenoemde rivier ging de grens met
Bourgondie langs den Jura, voorts n.o. beneden Bazel, aan den Rijn, deze opwaarts tot
aan de monding van de Reusz en deze laatste
opwaarts tot aan den zuidwesthoek van het
Vierwoudstedenmeer, en v n hier zuidelijk tot
in de omgeving van den bergpas Furka tusschen de zwitsersche kantons Uri en Wallis.
De' zuidgrens was terzelfder tijd minder standvastig en wisselde met het krijgsgeluk. Het
binnen bovengenoemde grenzen gelegen land
was in den tijd der Karolingers verdeeld in talrijke gouwen of gewest en, die door koninklijke
ambtenaren, de gouwgraven, werden bestuurd,
wier macht zeer beperkt werd, toen de groote
geestelijke en wereldlijke grondheeren in ruil
voor diensten als anderszins door de koningen
onafhankelijk werden verklaard van den gouwgraaf, in wiens gebied hun bezittingen lagen;
de gouwgraven zelf werden tot erfelijke dynastien, zoodat in eenzelfde gewest meerdere
heeren zich tegelijkertijd als opperheer deden
gelden: zoo werd de grond gelegd voor een
eindelooze versnippering, saamvoeging en
nieuwe versnippering van gebiedsdeelen, en
voor een onophoudelijken strijd van den sou-
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verein met ZjJ*n half-souvereine ambtenaren, duitschen bond kwam
inzas
187
m et El
en1 weder 00n
de hertogen,markgraven,ri
jksvoogden,burg- Duitsch keizerri
jk,
Lotharingen
graven (in de steden)enz. Groote verande- als ri
jksland vergroot, tot stand,onder opringen hadden plaats onder de salische en perste leiding van Pruisen. In 1890 werd
stal
lfschede
kon
ii
nge
; me
l door Engeland aan D.afgestaan
sr
jksndoo
rtdede uitbreiding der Helgolan'
grenzen
oorlogen m et de in ruil voor W itu in Afrika. Omtrent de k0-,
Y/enden enz., en door de veroveringen der loniën zie boven,pag.2282.
scAf:o zlfd. Deoudste
Duitsche orde in Polen en Li
jiand,vermin- 11.Politiekeen pc?.f/f?4?,frg:,
derde nog de eenheid des rijks;de ambte- berichten omtrent het gebiedderNoordzeeen
naren werden vasallen,die zich allengs erfe- een aan de z.o.
kustdaarvan woonachtigen v01li
jk wisten te maken,en ersteedsop bedacht kerenstam,die zich van alle denOudentoenwaren hunne onafhankclijkheid uitteLreiden; maals bekende volkeren onderscheidde,zi
jn
zoo ontstonden ontelbare hertogdommen, gevonden bi
jdengriekschengeograafPytheas
vorasr
tne
endomme
n,tst
gr
aafn
scha
Da
vens on
onde
eppe
en n 0n marken. van M assilia, die in de 4de eeuw v. Chr.in
reeks Van ill genoemde streken doordrong. De naburige
meerdere of mindere mate zelfstandige gees- Kelten en weldra ook de Romeinen,duidden
teli
jke gebieden,en een menigte vrije ri
jks- deze volkeren aan met den naam Germanen
steden,rijksdorpen,stilten en kleine wereld- (ziealdaar).Hetgebieddervastewoonplaatsen
lijke dynastiën. Het juiste aantal der 011- van het volk der Germaaen strekte zich van
der afzonderli
jk bestuur staande gebieden de Noordzee westwaarts uit tot aandenRi
laat zich op geen enkel ti
jdstip der ge- en reikte in het zuiden tot aande M ain.Llejzne,
schiedenis aangeven, daar zi
j ophoudeli
jk laatste grens werd reeds vroeg door vele

gesplitsten weervereenigd ofbi
janderege-

stamm en

overschreden, die aan gene zi
jde

bieden gevoegd werden, Omstreeks 1180 ervan de daar woonachtige Keltische volkskreeg het begrip ,vorst''een meer bepaalde stammen verdrongen of zich onder deze
beteekenis;erwerden aanvankeli
jkslechts16 vestigden en met hen versmolten. Eenige
erkend ; een vorstendom was voortaan geen stammen, als de Cimbren en de Teutonen,
ambtsdistrict meer,maar eengebied meteigen overschreden zelfs degrenzenvan hetromein-

jurisdictie, heerban enz. en een reeks be- sche ri
jk,en konden eerstnaeenlangdurigen
paalde rechten.De machtigen daaronderzochten hun gebied en hun rechten voortdurend
uit te breiden. De zwakken stelden alles te
werkbe
num
zhi
ich
elde
ten han
desdhav
terks
etn.
enzNa
ich hetrie
nc
tht
errva
egn

en bloedigen kamp in 101 v.Chr.worden ten
ondergebracht.Andere germaansche landverhuizers,die zich onderden SuevenvorstAriovist in de binnendeelen Van Gallië hadden
gevestigd, werden @
In 58 v.Chr dopr Cesar
de koningskeuze voor,waartoe totditoogen- aan den Boven-Ri
jn verslagen,waarop deze

blik alle rijksvorsten hadden medegew-erkt, de op den linker-Rijnoever gevestigde Geren w erden zoodoende tot keurvorsten, De manen deel
s uitroeide ofverjoegjdeelsaan
versnippering der kleine territoriën ging in- zich onderwierp. Later werd het land aan
tusschen voort, zoodat het in de 14deeeuw den linker Ri
jnoever gesplitst in Germania
onmogelijk was geworden zelfs meer hetge- superior en Qermania inferior; het aan
heelte overzien:in 1500 werd heta1srijks- den anderen oevergelegengermaansch gebied
gebiet
l geldend land in zes, en in 1512intien kreeg den naam van Germania magna;dit
kreitsen verdeeld, om zoodoende bepaalde, wist zi
jn onafhankeli
jkheid tegenover de
vooreen zekerdeelderri
jksbelastingenaan- Romeinen te bewaren,voornameli
jk door de
sprakeli
jke disticten te verkrijgen. Bi
j dit overwinuing vau Arminius over de legioenen
gebrek aan eenheid verloor D.aan zijnmeer vau Varus,in hetTeutoburgerwoud,9 n.Chr.,
eendrachtige en daardoor sterker naburen en den verwoeden tegenstand gedurende de

gedurig stukken land (aan Polen, Rusland,
Zweden, Spanje, Frankrijk). De verhouding
van duitsche vorstendommen tot vreem de
kronen (Oostenri
jk metHongari
je,Saksenmet
Polen, Hannover met Engeland) maakte in

heirvaartenvalGermanicus,weinl
N
'gejarenlater.

iettemin kwam ook dit deelvan Germanië
in nauwe aanraking met de Romeinen,en het
volk der Duitschers nationaliseerde zich uit
een deel van den germaanschenvolkerenstam ,
de 18deeeuw D.daarenboven tot hetmiddel- onder den invloed van langdurige en alleverpuntder europeesche politiek en hettooneel houdingendeslevensomvattendebetrekkingen
van de meeste oorlogen,tothetri
jktenslotte niet den romeinschen staat en zijn hoogere
aan Napoléon den geheelen linkeroever van kultuur. Van groote beteekenis was zoowel
den Ri
jn verloor,welkerivier voorheteerst Cesars zegepraalover Ariovist a1s Arminius'
sinds den ti
jd der Romeinen weerzijn grens overwinningen op Varus enGermanicus;Cewerd. Frans 11 legde6 Aug.1806 deduitsche sar's zege over Ariovistmaakte een eindeaan
keizerskroon aten verklaarde hetri
jk opge- de germaniseering van Gallië en leidde da
lost, uiteengevallen : in 1807 stichtte Napo- romaniseering Van Germanië in ; Arminius'
léon hetkoninkri
jk W estfalen. De slag van kri
jgsgeluk wendde van de Germanen hetl0t
Leipzigmaakteaandezevreemdeheerschappi
j der Kelten,geheele ondereerging aan deRo-

een einde; de Rijnbond werd opgeheven,in meinen,af,hoewelzi
j eerstnaeenworsteling
18t4 werden de bi
jden vrede van Lunéville van vier eeuwen zich volkomen vri
j konden
verloren landstreken herwonnen ; in 1815
kwam dan de oprichting van den Duitschen

maken.
Het land dat de Romeinen onderden naam

Bond;in 1864 en 66 werden Sleeswi
jk,Hol- Germaniëkenden,wasmetontzaglijkewouden
stein en Lauenburg aanDenemarkenontrukt; bedekt, waarvan het Schwarzwald, de Spesnahetkorteti
jdperk(1866- 71)vandenNoord- sart,het Thûringerwoud en de Harz deover
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blijfselen zi
jn; de rivieren zetten gedurig hoofdkregen.Inden oorlog koosmen,gewoongekeele streken onder water; de bebouwing lijk uit de edelen,een aanvoerder,denhertog,
van den grond was zeer onvolkomen,ooft- wiens gezag geheel van zi
jn krtjgsgeluk
teeltwas onbekend;veeteelten jacht waren afhing.Vorstenmacht,gewoonlijkwelerfelijk,
de hoofdmiddelen van bestaan ; ieder ver- doch meer i
n de familie dan in de onmldvaardigde zi
jn eigen gereedschappen, de delli
jke opvolging, was meer een eervolle
vrouwen en slaven voornameli
jk kleeding- onderscheiding dan een bijzonderemacht.De
stukken,
huisraad,enz.,demannenwapens,jacht- vergadering der edelen envri
jenbeslisteover
tuigendergelijke;deduitscherskendenàijhlzn oorlog en vrede en overburgerli
jkeoneenigeerste in aanraking kom en met de Romeinen heden. Persoonl
i
jke beleedigingen wreekte
het gebruik en de bearbeiding van heti
jzer, ieder zelf, vandaar het tweegevecht; en de
hadden een soort schri
jftaal(runenschrift),en vorsten en het volk zorgden slechts,dat de
oliderscheidden zich door eenvoudigheid en veeten nietalti
jddurend werden; de zoen,in
zuiverheid in zeden en achting voordevrouw. slaven, Ve0 enz. bestaande,boette 0n VerHun kleeding waseenvoudig,naarhetklimaat zoende elk misdri
jf; alleen lafhartigheid of
berekend,uit linnen onderkleederen en pels- verraad werd met den dood gestraft; de
rekken bestaande; geen spoor verraadt bi
j priesters,als dienaars der goden,voltrokken
de Germanen de gewoonte der wilde volken, het oordeel des volks. Bij algemeene oorom het lichaam door inkervingen , verven logen was ieder verplicht mede de wapens
enz.(hettatoueeren)temisvormen.Demeeste op te vatten, en vrijwillig sloot een kri
jgsGermaansche stammen hadden vaste woon- l
ustige jeugd zich bij beroemde vorsten
steden , al lagen die afzonderli
jk en ver- en oorlogshelden, vaak voor afzonderlijke
strooid,geli
jk de vri
jheidszin datmeebracht; avonturen, aan; zulke vrij gekozen aanook van grootere nederzettingen, die men voerders ià den stri
jd te overleven, was
steden zou kunnen heeten,zi
jn sporen voor- smadeli
jk. Uit ditkampgenootscllap ofvri
jhanden.De godsdienst der oermanen,zooals willig gevolg vormdezichlaterhetleenwezen
men dien uit de schaarsche berichten derRo- (want de aanvoerder zorgde voorhetondermeinen leert kennen, was een eenvoudige houdderzi
jnenenverbondhenaanzi
jnpersoon
natuurdienst, de aanbidding der elementen, door gesckenken en bui
t),de rangopvolging
deraardeendeshemels,enhierin verschillende
van het Griekscbe en Romeinschegodendom?
dat het begrip van éen hoogste wezen,Alvader, W odan (oud-Noordsch odin), veel

duidelijker uitkwam dan in de mythologie
der beschaafde Ouden,alsmede in ditopzicht,
dat de Germaan in zi
jn goden niet,zooals
dit bij Grieken en Romeinen het geval W aS)

van ridders en knapen en menige andere
eigenaardigheid van het nieuw ere Europa.
Kunsteloos doch doelmatig was de slagorde

in den stri
jd; het gevolg omgaf zi
jn aanvoerder; bi
j familiën en stammen vereenigd

vocht het volk, m aar zöö,dat m eestal ée
'n
te Paard door velen te voet begeleid was,
een inrichting,die zelfs Casar navolgde. De
voorbeelden, personifcaties van elken harts- vrouwen vergezelden vaak hetleger,vuurden
tocht zag , maar daarentegen doordrongen de striiders aan,verpleegden de gekwetsten
et zelden bm
l een halfverloren
was van het vast vertrouwen op een toe- en delen ni
komstig leven, alwaar in W alhalla de ont- slag door haar aanmoediging de kansen wisslapen helden bi
jwilligdendood,om slavernij
jjacht,gevecht en vroolijk selen,ofkozenvri
maal een aan bun begrippen passende zalig- te ontgaan.
heid genoten. Te hoog dacht de Duitscher
Dit volk, van hetwelk hoofdzakelijk de

over zijn goden,om hen,zooalsTacituszegt, groote beweging der volksverhuizing (zie alonder eenige gedaante of in gebouwen,door daar) uitging en dat eenmaalhetwereldri
jk
menschenhanden gemaakt, te aanbidden; der Romeinen zou doen ineenstorten,w asinheilige bosschen waren detempels;en alkan nerli
jk verdeeld in een menigte elkanderniet
men de Duitschers niet geheel van deblaam zelden vi
jandige en gedurig onderling krijgvan het menschenoferen vri
jspreken,kwam voerende stammen, die na hetin aanraking
ditslechtszelden voor,terwi
jlzichookdaarin komen met de Romeinen zich tothetbezitvan
de Germaansche geest voordeelig van den deRi
jn-enDonauoeversbepaalden,waarcolonia
bloedigen , huiveringwekkenden godsdienst Agri
ppina (Keulen) Coniuentus (Koblenz),
der Galliërs,Britten,Karthagers e.a.onder- Castrum Mogumtracum (Mainz),Argentoratum
scheidde.W at echterdeRomeinen ten zeerste à
fstraatsburg),Reginum (Regensburg), Castra
verbaasde, was de eenvoudige en krachtige
ugustana(Straubing)enVindobona(W eenen)
staatsinrichting der duitsche volken.Tot het hunne hoofdvesti
ngenwaren.Trajanus(8917)voerde nog den oorlog myteeniggeluk,
volk behoorden slechtsedeleenvrijemannen; 1
slaven,meestkri
jgsgevangenen,bfeven,hoe- vooral in het tegenw.Hongarige; doch reeds
we1 menscheli
jker behandeld dan bi
jde Ro- niet dan metdeuitersteinspanning geluktehet
meinen,ook na hun vri
jlating vreemdelingen MarcusAurelius(166-180)deaauvallen der
onder het volk. Het onderscheid tusschen Quaden en Markomannen in hettegenwoorjk, Bohemen en Moravië afte
edelen en vrijen berusttemeeropdapperheid, dige Oostenri
herinnering der daden van beroemde voor- w eren.Steeds zichtbaarder werd nu het vervaderen, dan op grootbezit. Ieder vrijman va1 en de uitputting der Romeinen : zwak
echter mocht de wapens voeren, legde die slechts vermochten zi
j nog het aandringen
bi
jna nooit afen had een stem bi
jdeberaad- der Germanen te weerstaan. Reeds hadden
slagingen van het volk.Het land w asinvele verscheiden Duitsche stam men ten Z. Van
kleine districten, gouwen , verdeeld, welke den Donau vasten voet gekregen; reeds belater bi
jzondere bestuurders, grareltt aan 't stonden de legers der Rom einen grootendeels
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uitallllgeWol*ven of m et hen verbonden Bar- Frankri
jkl de Alel
nannen in zuideli
jk en de
baren; reeds traden Daitschers aan de spits Thûringers in oostel
ijk Duitschlandoverwonvan Romeinsclle legers,om weldra ook door nen en aan zich ollderwierpen.ln het aldus

te dringen in den senaat,in de nabi
jlleidvan door Clovis gestichte Frankenri
jk namen de
den troon,toteindeli
jk,in'tbeginder5deeeuw verovel'aars in het zuiden de taal çn de

llet nog slecllts in naaln bestaande Rom ein- zeden der Romanen aan, en gingen voor
sclle ri
jltcen gemakltelijke buitder Gerlna- het gerlnanendom verloren. De Franken in

llellwerd,(
lio van allezt
jdenindeuitgeputte, llet Ri
jn- en Maasgebied echter bewaarden
ontv
dee
le
olkt
doo
e rpl'ovinciën binnendrongen en ten
de Rom einsche onderdanen met
vreugde werden opgenomen. M en kan vier
hoofdinvallcn van Germaanschevolksstamm en
onderscheiden. Van llet o. drongen uit llet

lledendaagsclle Hongarije de verscllillellde
gotisclle stamlnen, eersk in Griekenland en
daarna in ltalië binnen, waal', nadat Rolne
reeds eeni
age
anvo
mal
erde
enr d
do
er
or llen was veroverd,
odoaker,
Herulers enRugiërs,

aan llet Romeinsche l'i
jk een einde lnaakte;
llun ri
jk ecllter wasslechts van kortenduur:
zi
j llezweken voor de Byzanttjnen en Longobarden, geli
jk deze late/ voor de Franken.

hunne nationale eigenaardighedenen vormden
m et de door llen ten onder gebracllte A1em annen,Beieren,rhfiringers enz.een colklpacte
massa van gel-lnaansche elem enten, die de
ronlaniseering lnet vrucht weerstand kondell
bieden. Ook het christendom,dat zitzlt sintls
de 7t1eceuw in hetoosteli
jkdeelvan.
1arankenl'i
gk verbreid llad, en in de 8steeeuw door
Bonifacius aan de Alemannen, Beieren en
Thiiringers werd gebracht, voegde aall llet
nationale wezen slechts een nieuw kultuurelement toe.Hetha
nde
nen
va
nkKa
relm na lange
Fr
ank
ri
j
kwa
vcrdeeldheid in
M artel,van
Pepijn en vervolgens van diens zoon.Karel
den Groote (768- 8141,die degrenzen door

Een tweede tocllt, uit '
W est-Goten, Sueven,
Vandalen en Alanen bestaande, drong over zi
2'n veroveringen belangri
jk uitzette en ook
den Ri
jn en veroverde Spanje,laterzell'
svoor den laatsten zuid-germ aanschenstam,dien der
eenigen ttjd de noordkust van Afrilca De Saksers, ondcrwierp, en Overigens een snelBoul
'gondiërs,die dezelfde richtillg namenen lere Leweging aan den gang der kultuur
insgelijllstotdesterksteGerl
naanschestammen gaf. Hoewel slechts een deel van het door
belloorden,sloegen zich aan de Rllône en in Karelgestichte christen-wereldri
jk vormend,
lletz.van Fl
'ankri
jk neer,totdat ookztjvoor versterkte het germanendom zich onderdiens
de Franlten moesten bukken. De Frankische heerschappi
j in (
lie lnate, dat llet a1s een
stam men, die tot de minder ontwikltelden enkelvoudig, zelf
standig geheel kon bli
jven
belloorden,gingen aanvankeli
jk sleèllts over voortbestaan , toen onder Karels opvolgers
delz beneden-Rlln en veroverden de tegen- 1lo()1;o>:x VAN 11:1,1.1)(JTl'scHx XIJK vAN Izolll-wllx o14x
woordige Nederlanden en België: later werd
1)U1'
1'scHER 1.011HIIDEN

llunri
jkhetuitgestrektstev'
analle.vandenoor- K arol111g1sc1Le ltuis. 1t!46- 1.87: -x'.,-e1 Iy van
delijkste en waarschàinlijkonleschaafdste van y87463-88
76
Lodewjkdllultscllcr 1378-1400 We
Lu&
emllurg.
7 Kal-elde Dllcke
tlzel.
alle Germaansche volken staken de Saksen en 887-8
89
9Ar
nul
f
v
a
l
l
Kar
l
n
t
l
e
1
4
001
4
1
0
Rup
reclltvanden
Angelen (
Angelsaltsen) naar Britannië over 900-9llLodewljk lketKlnd
Paltz.
P11 lnaakten zich van het grootste gedeelte
1419-1437 Slegnlulld van

het tegenwoordige Engeland meester.
rj
l(2
rg
efden i
D
e
l
ti
:
jd leSl
#
n hvo
etlkeunite
st
n.
or.
Van
l
zj
lke
tscr
hla
nd
avische
,r
onde
den algemeenen naam van W enden bekend,
Van

van welke het onzeker bli
jft,ofzijdaarreeds
lang,onder Germanen vermengd,woonsteden
lladden, dan ofzi
j in de nu minderbevolkte
streken vreedzaVe
amrwa
of
rde
en
ve
rnia
er
le
r
ar
lsov
erwi
nna
snde
zi
jn
binnengerukt.
werd de volksverhuizing op lletverschi
jnen
A'an Attila,die aan de spitsder Hunnen zàin
onmeteliike strooptochten uitGroot-Tartariie
tot in àe dreven der llarne en tot aan (
'
le
lloorten van Rom e uitbreidde. Vele duitsche
stltlnn'
1en

waren door hem onder hetjuk ge-

l)1-a(;11t of lnet llem verbonden, en andere
Duifschers waren het, Franken en SvestGoten, die in de vlakten Val
l Chalons-sur-

Ma
is
he
v
errune
'oes(
tCa
ent
daelaun
toc
hct
en velden) aan zi
jn alles

912- 918 Koenyaad 1.
Saksisc11e ll11ls.
9
9;- 993C
lletionr1
lcltI
$)l
:,t
7's ot
.
973- 9:3 otto 1I
983-1002 Otto lll
1002- 1024 I-lell,rlclt11
-

la1-aztk Isc11e 14'tls
1024-1039 Koellraad 11
1039- 1056 llelllrlc.llI1l.

1056-1106 Ilelnrlch 1'V.
1106--llc5 Ileinrlcll-V'.

11:5-11.37 Lotl'arlusvan
saksen
IIo11e11stau fe11
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1100--1197 l'
IelnrltrltVI
1198- 1208 Pl1lll))pv.Zwallen
1208-1S15 Otto IV
12l5-1S5()Frledrlcll 1I
1250-1254 Kûenraad l&-.

paal en perk stelden.
De inbezitneming derRomeinscheprovinciën
was, ovcr 't geheel genom en, m et geringe 1254-1273 lnterregnulkl.
verwoestingen en weinig bloedvel'
gieten ge'Versc11ille11de
11uize11
llaard gegaan ;des te blocdiger echter waren
de worstelingen, die thans onder de ver- 1273-1291 'Rudolf l van

overaars zelf ontstonden, en waarbi
j de
Franken teen der na de volksverhuizing in

het tegenw.Duitscllland teruggebleven stam -

men)onder Clovis van 491 tot5t1 deW estGoten en Bourgondiërs,in het tegenwoordig
14G

Luxentblzrg.
11111s 11a1)s1)urg
143:-1439 All),.ecIlt 11
1144()- 14$)% l,
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151
155c I(a,.elv
(
15
59
6- 1561 l
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1564- 11
5:6 Maxlndlllaa', 11
1576- '
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161S- 1619 Mattlllas
1619- 1637 Ferdlnalld I1.
16*17- 1657 Ferdinnlld ll1
1658- 1705 Leopold 1
1705-1711.Joseph 1.
171l- 1740 Kare-lVI
.
1742- 1745 Karel Vl1 val,

Habsllurg.
1292- 1298 AdolfvanXassau.
1298- 1308 Alllrecllt l vall
Oostenrllk
1308- 1313 HelnrlcltVl1van
Luxelubul'g

Beleren.
11u1s ll'a1)s1)u1-g1:ot11arlngefl

1745- 1765 Frans1.
1765-1790 Joseplt I1.
1790-1792 Leopold 11
1792- 1806 Frans 1l.

160G-1813Rtnbond.
1815- 1866 Duitsclle Bond

1866-1871 Noord-llultsclle
Bond.

11Iz1s 11o11enzo1ler11
1871- 1888 Wllltelm 1.
1888 Frledrich 111.
131$-1346LodewijkdeBeler l888- Mrilllelm 11
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het Frankische ri
jk uiteenviel. Toen na de
zwakke regeering Van Karels zoon,Lodewi
jk
den Vrome, diens zonen elkanderdehun toegewezen deelen begonnen tebetwisten,kwam
ten slotte in 843 het verdeelingsverdrag van
Verduntotstand,doorhetwelk hetFrankenri
gk

in drie zelfstandigeri
jkenyDuitschland,Frankràjk en ltalië werd omgezet; van de zonen
van Lodewi
jk den Vrome kreeg Lotharius
ltalië,Karelde Kale het eigenli
jkeFrankrijk
en Lodewijk de Duitscher Duitschland. bi
j
Lodewijk den Duitscher(843- 876)begintderhalve de eigenli
jke staatkundigegeschiedenis
van Duitschland.
Toen bi
j het verdrag van Mersen in 870

Lotharingen,ofhetlandtusschenRi
jn,Moezel,
Maagen Schelde,tusschen LodetrökdenDuitscker en Karel den Kale derwi
jze verdeeld
werd, dat de eerstealleland tusschen Ri
jn,
M oezelen M aasverkreeg,vormde voortaan de
gïensli
jndiederomaanscheendeduitschetalen
scheidde,ook de staatkundigegrens tusschen
W est-Franken (Frankri
jkl en Oost-Franken,
dattoenmaalsn0gwelnietDl
zitschlandheette,
doch, wijt het alle zuid-germanen (Franken,
Alemannen,Beieren,Saksers enLotharingen)
om vatte, als het eerste zelfstandige Duitschland kan worden aangemerkt.
Het oost-Frankische ri
jk dreigde weldra
evenzoo te verbrokkelen a1s het rijk van

Karelden Groote. '
W elwerd de deellng des
ri
jksna Lodewi
jks dood (876) weder opgeheven, doordat diens oudste zonen, Karlman
en Lodewijk, spoedig stierven,en Karelde
INJ,/
C: (876- 88;) alsnu het geheele oostFrankenri
jk erfde,maar deze,ook tot keizer

.

gekroond en doorde'
W est-Frankischegrooten
tot koning gekozen, begon weldra naar her-

stelvan het karolingische wreldrijk te streven, zonder overigens ook m aar inhet minst
zi
jn grooten voorvader te evenaren. lntusschen liethijOost-Frankenonbeschermdover
aan de invallen van zi
jn roofgierige naburen,
de Noormannen,M oraviërsen M agyaren. De
a
fzonderlijke stammen leerden weldra alleen
op eigen krachten vertrouwen, en steldezich

buitsellland.

de Oost-Frankische tak der Karolingers uitstierf,reeds in die m ate verzwakt
dat slechts de twee stam men derFranken en
Saksen t0t de instandhouding derri
jkseenheid besloten en tot eennieuw ekoningskeuze
W aarm ee

overgingen,waarbi
jde koningskroontebeurt
viel aan den hertog der Franken,K eelkraad 1
(9t2- 918);dienspogingenom alleoost-Fran-

kische stammen aanzichteonderwerpenwaren
vruchteloos:zi
lnmachtwasdaarvoortegering,

vooralnadathi
j zichzijneenigenbondgenoot,
den hertog van Saksen,totvijand had gemaakt;Lotharingen ging aan W est-Franken
verloren,Beieren en Zwaben weigerdenKoen-

raad te erkennen;toen hijin 918 stierfliet
hi
jzi
jn rijk op hetpuntvan geheeluiteente
vallen achter; de Hongaren plunderden en
verwoesten ongehinderd dezuidelijkestreken.
De stammen der Franken en Saksen te
Fritzlar, aan de grens van het frankisch en
saksisch gebied, vergaderd, kozen in April
9t9 hertog Hendrik van Saksen uithetmachtige geslacht der Ludol:ngers tot koning ;
deze besteeg als Hendrik I (919-936)den
troon , m et omzichtigheid en gematigheid

begon deze hetri
jk opnieuw tegrondvesten;
hi
jverdroegdeeigendommeli
jkhedenderstammen, vermeed zorgvuldig oude, in bnbruik
geraakte koningsrechten in hun volle kracht

te doen gelden,nam bi
j zi
jn pogingen om de
hertogen aan zich te onderwerpen nietzi
jn
toevlucht tot strengheid of geweld,en vergenoegde zich overigens met de macht die

hijin Saksen en Thûringen bezat,alhetgeen
tengevolge had dathij,toenin925ookLotharingen onder hertog Giselbertzich weer bij
Oost-Franken aansloot,devi
jfgrootstehertogdommen die in 870 het Oost-Frankische ri
jk
u
itd
ma
akt
ha
;hi
@
jen, Weer tot e0n geheelvereenigd
deed voortsalles om het land sterk
te maken voor den oorlog,legde burchtenen

steden aan, gewende zi
jn kri
jgers aan het
vechten te paard,als de eenigewijzeom met
vrucht tegen de bewegeli
jke Hongaren te
kunnen optreden,voerde oorlog metverschillende slavische volken, dwong den hertog

onder aanvoering van door bezit als anders- van Bohemen zi
jn opperheerschappi
j te erzinsaanzlenli
jkegeslachten.Dezehernieuwden kennen, en stierf,na op een veldtocht tegen
den ouden,door Karel den Groote vervallen de Denen de Mark (grensgewest)te hebben
verklaarden hertogstitel. Steunend op de
nog in geenen deele uitgewischte verschillen
tusschen de stammen,die slechtsdooreenalgem eene taal verbonden waren,wisten dezeaanvoerders een bi
jna volkomen zelfstandigheid
te verwere
zen,en het door Karel den Groote

gesticht,en van degrooten toezegging teheb-

ben ontvangen voor de opvolging van zi
jn

zoon Otto,in 936 te M emleben.
De vormeli
jke koningskeuze van otto I

(936- 973)hadteAkenplaats,waardekoning
zich ook kronen liet. De slavische grensgeschapen beambtendom verloorzi
jntoonaan- volken benutten detroonswisselingtgtvruchgevenden invloed. De macht en het aanzien telooze pogingen om zich van het rpk loste
van den koning werden bepaald door zi
jn maken,de M agyaren om hunneplundertochten
persoonli
jkedapperheidenvooralook doorzi
jn te hervatten; een binnenl.strijd,waarin de
kri
jgsgeluk; zoo zar koning Arnulf '
ptzs koning behalve de oorzaak ervan,Eberhard
Kal-intië (887-899),dle hertogenzichbereid- v.Saksen;zijnbroedersThankmarenHendrik,
willig om hem scharen,terwi
jlzi
jnonmondige hertog Giselnert van Lotharingen,en aartsopvolger, Lodel
rl
jk hetKind (899-911)bi
@
jna bisschop Frederik van M ainz tegenover zich
door alles werd verlaten. Alleen de hooge had,en waarin zich ook deW est-Frankische
geestelijkheid, met aartsbisschop Hatto van koning mengde, dreigde een oogenblik het
Mainz aan de spits,hield indezendetijdnog werk van Hendrik lwederteverstoren.Otto,
holpen door zijn Saksers,engesteunddoor
vast aan de eenheid des rijks en aan het ge
kouinklijk gezag. De nationale samenhang vele kleinere stammen , behield echter de
tusschen de stammen van hetOost-Frankische overhand op zijn tegenstanders, en slaagde
jke machtvoor die
rijk was bi
j den dood vanLodewijkhetKind, daarm ee erin de hertogeli

puitsellland.
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des konings te buigen ;de hertogen werden tenlandsche belangen,debinnenlandschewerafzetbare ambtenaren, door palzgraven ge- den veronachtzaamd en verwaarloosd, het
controleerde vertegenwoordigersdeskonings. vol
k, steeds gedwongen te stri
jden voor een
ln Franken werd na Eberhard'sdood (t)39) zaak :ie de zijne nietwas,werd van eigen
de hertogelijkewaardigheidgeheelafgesclaft, belangen vervreemd, de inwendige bevestien de koning nam het land in eigen Lestuur; ging der staatkundige instellingen werd niet
wanneer onder de andere hertogdommen een ter hand genomen, het duitsche land bleef
hertogzetel ledig kwam,schonk Otto die aan verbrokkeld en verdeeld, de onderste maatverwanten of volkomen betrouwbare aan- schappel
ijke klassen bleven weerloos aan de
hangers; ZOO b.
v. Beieren aan zi
jn bl-oeder willekeur der machtige vazallenprtsgegeven,
Heudrik, Zwaben aan zii
oon Ludolf,Lo- Duitschland, inwendig ten prooi aan verwar*#n z
tharingen aan ziJ'n schoonzoon Koenraad de ring en onrust, werd meegesleept in e1k
Roode. Eindeli
jk zocht Otto ook in de hooge avontuur waarin zijn vorsten goedvonden
geesteli
jkheid,die geheel van den koning af- zich te wikkelen. Xeeds Otto 1,de stichter

hankeli
jk was,een steun voorzijnmonarchis- v.h.heilige duitsche ri
jk.ondervond allerlei
tisch gezag* Opnieuw tot een vast geheel moeil
i
jkheden van zijn nieuwe waardigheid.
bevestigd en geleid door een energieken Sinds zi
*
#
in kroning moesthi
J zich bijna uitsluitend in ltalië ophouden,o1n steedsnieuwe
gelden. De W enden tusschen Elbe en Oder opstanden te onderdrukken,zonder er evengeest,begon D zich ook naar buitentedoen

werden aan de duitsche heerscllappi
j en aan wel in te slagen de zuidelijke provinciën
het chriqtendom onderworpen, er w erd een Calabrië en Apulië aan het grieksche keizerbegin gemaakt met de kolonisatie van hun rijk te ontrukken. Ziin opvolgers, O/fp 11
land.De koning van Polen en die derDenen (473
.-983) en 0tt0 .
J/f (983- 1002) gingen
werden gedwongen Duitschland's opperhoog- geheel Op in l
lun geestelàlk-wereldliike rol;
heid te erkennen. De overwinning bi
jAlzgs- Duitschland was hun een nevenlanb. Henburg op de Magyaren (10 Aug.95t
:)bevri
jdde drilc11(1002- 24) en Koelkq.
aadl(1024- 39)
het land voor goed van de invallen dezer wi
jdden weer een weinig meer aandachtaan
barbaren.De bisdommen Brandenburg,Havel- de duitsche verhoudingen en interessen.
berg, M erseburg, Meiszen en Zeitz (Naum- Heî
kdrik III (1039-1056) verwierf zich het
burg) w erden gesticht. Door de oprichting patriciaat over Rome, en daarmede de bederLisdommenoldenburg(Lûbeck),Sleeswijk, slissende stem in de pauskeuze. Geheel
Rtigen en Aarhuuswerd de christeli
jke kul- nieuwe toestanden werden herschapen ti
jdens
tuur ook noordwaarts uitgebreif
l. Terzelfder de regeering van Hen,drik f'
j-(1056-1106),
ti
jd begonnen de stammen zich metden ge- onder wien alle macht en invloed die
meenschappeli
jk-en naalklvan dltitsehersaante Duitschland naar buiten bezat, alsmede de
duiden: voortaan heette lletrijk in binnen- investituur (het recht geestelijke landen in
en buitenland Duitschland.
leen te geven, hen te bevestigen enz.);
Na tusschen de bourgondische en ital. in een verwoeden stri
jd metde kerk verlogrooten als scheidsrechter opgetreden tezàjn, ren ging. Hendrik 1V,tegen wiendeduitsche
voordenverdreven koningvanFrankriikdiens vorsten meerdere tegenkoningen hadden uittroontehebbenheroverd,eningeheelVidden- geroepen, stierf in den ban en half a1s ge.

Europa zich het staatklzndig overwicht te vangene, te Luik, 1106,en werd opgevolgd
hebben verzekerd, achtte Otto zich ook ge- door zi
jn zoon IlkndrilcL (1106-1125),die
roepen de christenvolken der avondlanden den stri
jd met de kerk omtrentde investiOnder ziJ-n scheyter te vereenigen en in 9n1 tulzr voorzette, en eindelijk slechtszooveel
ondernam hij zi
ln eersten tocht naar ltalië, verkreeg,dat hàjdegeesteftjkevorstennahun
op welken hi#
j de leenheerschappi
j over dit verkiezing met den schepter beleenen lnocht
koninkrtik verwierf; op zi
jn tweede heir- waarna dan de bevestiging van den paus
vaart bracht hij den leenkoning Beren- volgde (W ormser concordaat). MetHendrik
garius ten onder, aanvaardde met de lom- V stierfhet Frankische huis uit;de wereldbardsche kroon de onmiddel
li
jkeheerschappi
j 1i
jke grooten hadden nu doorheterfelijkheid
over ltalië,en liet zich in 962 te Rome door m aken aller leenen llunne onafhankeli
jkheid
paus Johannes X 1l tot l-otlntselt-keizer kronen. en hun mltcht versterkt,de bischoppen hinHi
j vernieuwde hiermede hetkeizerschapvan gen niet meer van den keizer,maar van den
Karel den Groote,dat zelf slechts een her- paus at di
e reeds grooten invloed op de
stel van hetwest-romeinsche keizerri
jk ge- wereldltke dingen bezat.
weest was, en stichtte het ,lleiligeroomsche
Twee vorsten begonnen nu naar den openri
jk der duitsche natie'' met gezag en gevallen troonte dingen;n1.dehohenstauûsche
heerschappi
j over hetchristeli
jke avondland, hertog Frederik vanZwaben en hertog Lothaen met den duitschen kûning tot opper- rius Van Saksen.De geesteljkheid bewerkte
heer. Ongetwiifeld werd de civilisatie van de keuze van Lothal- of Lothal-its(1125-37);

Duitschland loor deze nauwe verbinding deze werd daarop weldoor zi
jn tegenkandimet ltalië zeer bevorderd.De taak echter, daat als hoofd der natie erkend,doch weinig
die het duitsche ri
jk met zi
jn nieuwe waar- later brak tusschen beide een geschiluitover
digheid,beschermheerschap der christenheid,
werd opgelegd, vorderde vele en zware
ofers; niet alleen dat in den eindeloozen
kamp van ltalië tallooze duitsche legers
te niet gingen, werd de aandacht der heer-

het bestuur van rl
gksgoederen dat de nieuwe
keizer hem wilde ontnemen ;hieruitontstond

deHqnderdjarigeoorlogtusschenbeidehuizen.
Bi
j zjn dood herhaalde zich de strijdom den
troon; de duitschers,in tal van zelfstandige

schers weldra geheel bepaald bijhun bui- groepen gesplitst, hadden reeds zoo weinig
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behoefte aan een opperheer,dat zi
jdekellze
zer tot Pinksteren 1138
Van 00n nieuwen kei
uitstelden;van de beidekandidaten,llcndrik
de Trotsche van Beieren en de hohenstallfe
Koenraad, werd de laatste onder den naalz)

pllitsehland.

en Otto, later Otto IV en Frederik lI. die
gclleel Duitschland in woeling, Onrust en

slnadeli
jke alhankeltkheidvanbuitenland
'sclle
invloeden stortte,waaruitdekraclltigelh'edes'
,
l
'
j:
11 (1215- 50)lletweereelligermate vel.hiel':

Koeitraad11I(1138-52)gekozen;deteleurge- deze vorst bevestiglle oOk in Napelsen Sicilië

stelde partijkwalninopstand,vooraltoenaan een lnonarcllistiscile orde van zakcn, voltrok

llaar gevallen kandidaat, die behalve ovel'
Beierellook over Saksen regeerdeditlaatste
hertogdom door den nieuwen keizer werd
betwist op grond dat geenvorsttw eehertogdommen tegel
ijk mocht bezitten; Hendrik
slaagde er we1 in Saksen m et de w apens
tegeil den keizer te verdcdigen,doch verloor

de breuk m et hetuliddeleeuwscheleenwezen,
en legde de grondslagen voor een moderllen

ambtenarenstaat;daarIli
jmeestenti
jdsbuitenslands had vertoeft
l, llad Duitschland zelf
'
weinig van zijn regeerkunstervarell,llijllad
dat land aan het lteizel'schal)ontwentl,ztjn
kracht was in ltalië gebondell, el1 lnet zl
.)
1L

daarentegen Beieren.Devi
jandschaptusschen dood geraakte het koningscllal)il1een vel'vat
de Stauten en de W elfen nam daardoor ge- die tot de splitsing van het duitsclle volk in
na
ee
sedZs
Outehe
sbbe
terknbe
si
t(
i
gl
r1
e1
durig toe,en liethetri
jk onderKoenraad111 meerdereni
ettir
gve
elc
1
allswl
zti
j
niet tot rust komen; de deelname deskeizers eenheid
aan den mislukten tweeden kruistocht kon geweest. Het zwaartepuat der duitsctte polizi
jn aanzien nietverhoogen;toen hijin 1152 tieke itistorie had zich intusschen verplaatst;
stierl
'
,wcrdnietteminzi
jndoorhem aanbevolen het lag niet meer in de koningen,maarinde

neef,Frederik (Friedrich)IAfzo'ôtfrpd,
:l(11521190),totopvolger gêkozen;zoodra deze a/d
regeering gekomen was,vestigdehijzi
jnaandacht op ltalië, en vormde het plan om
in de geesteli
jke en wereldltkeverhotl
dingen
den toestand van de Karolingsche en ottonisclle ti
jden te herstellen;allel.eersttraclltte
hi
j zi
jn positie in zi
jn eigen ri
jk te bevestigen;hi
j slaagde er in zicltmethetmachtige

territoriën en vrije steden,die indevolgende

allerleioproerigebewegingentArnoldganBl'escia),en lietzichin 11bf)teRomekronen;vier
jaar later echter,toen hijLi
jeennieuwepauskeuze zich wildedoengelden,geraaktehi
jmet
de naar volle kerkeltke enwereldli
jkeoppermacht strevende kurie in openstrijd,inwelke
hij in 1162 Alilaan verwoestte en lang het
krijgsgeluk zi
jn wapens zag vergezellen,doch
op 29 Mei1176 bijLegnano volkomen verslagen werd, waarop hi
j in 1177 met den
paus den vrede van Venetië sloot,minder
tengevolge van deze nederlaag dan omdathi
j
geheel uitgeputwasen zi
jn leenmannen,die
hem gedurende zijn geheele regeering voor
zi
jn bizondere en persoonli
jkeoogmerkengeld

lnwendige verhoudingen van hetduitsclleri
jk

perioden steeds zelfstandiger werden.Had'de

ti
jd der k-ruistochten verhooging geschonken
aan het leven dergenen diew apensvoeren en
betalen konden, en hen die niet weerbaar
waren steeds dieper verlaagd, eerstm et de
opkom st der steden en der Ledri
*
jven en (le

verarming en verdwi
jning derridderschapLe-

gonnen beschaving en welstand algemeen-goell
geslacht der W elfen, aan welks hool'
d de te worden, waarmee gepaard ging een 0gJonge Hendrik de Leeuw stond,teverzoenen ; bloeien derkunsten enwetenschappen.Van de
in ltalie steunde hi
j daarop den paustegen politieke aangelegenkleden den blik op de

wendende,trektiletvolgendeindeeerstcplaats
de aandacht.'t W asnu volkomen uitgemaakt,
datDuitschland een kiesri
gk was.Sedert het
uitsterven der Karolingers was het kiesrecllt
m enigmaalin uitoel'
eninggekomen,enofschoon
eenfamilieeenti
jdiangdentroonzichscheentoe
te eigenen,waren er tochaltijdgelegenheden
genoeg,waarbi
j ook demachtigstekeizersom
de gunst der vorsten moesten bedelen,ten
einde zelf staande te bli
jven en de keus op
een lid hunner familie te leiden.Destri
jdder

Hendriken met de pausen en de nog heviger
der Hohenstaufen metdeW elfen en depausen
gaf den duitschen vorsten de schoonste gele-

en manschappen lladden moeten doen toeko- genheid,om eersthun leenen erfel
ijk in hun
men, hun geduld begonnen te verliezen. Het famili
e te lnaken en dan allengs een bi
j'
na
bezetten van h0t bisdom Trier en het huwc- volkomen souvereiniteit in huqne landen te

li
jk van zi
jn oudsten zoon metde erfgenamc verkri
jgen.De vorsten wonnenonophoudeli
jk,
van Xapels en Sicilië,waardoorlïijvoorzi
ln de koningen verloren steeds meer en meer
huis het bloeiendste ri
jk in llet toenmalig van hunne rechten, en langzamerhand ging
Europa Yerwierf)en dat een allcrminst ver- o0k het aandeel te niet, dat voorheen alle
M'acht gevolg was van de verplichtillg,Fre- vorsten en edelen aan de keuze derkoningen
derik door den pausbi
jden vredevan Venetië gehad lladdcn, zoodat deze lteus tegen het

jdvakuitsluitendinhandenvan
opgelegd,om gedurende lbjarenallevijande- einde van ditti

li
lkheden tegen Xapels en Sicilië teschorsen, enkele m achtige vorsten was geraakt,onder
hetgeentoteen toenaderingleiddetusschellden Fel
ke de 3 aartsbisschoppen van Mainz,
duitschenkeizerengenoemdri
jk,hadeennieuw frier en Keulen bovenaan stondeyj. van den
ren kant hadden deze groote worsteconllict met de kurie tengcvolge,waarbi
j de ainde
ngen Dtlitschland in alzign deelen metbloed
keizerechterzijnwildoorzette.lnzi
jnouderdom l
verstroomd,en alleenvastemuren verleenden
ondernam hi
jnog een kruistocht,en stierfin o
n bewoners eenige veiligheid.Zooverm eer1190 inhetmorgenland.Zi
jnzoon,Hendî'ik VI de
(t190-1197)verkreeg door zijn vrouw,Con- derden de ridderburchten op alle hoogten,in

jd toen ook de steden totveiligstance, Napels en Sicilië, waar hij een denzelfden ti
koningscllap grondvestte.Nazi
jndoodvolgde heid zich gedurig beterverschanstenen gewaeen dubbelkeuze 'en een verwoede strijd ?enderhand huneigendom leerdenverdedigen.
tusschen de tegenkoningen,Filipsvan Zwabèn falri
jk en sterk waren reedsdesti
jdsDuitsch-
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lands steden; handwerken en handelkwamen den meestgewenscllten kandiclaat, hetgeen

temiddent
leronlustentotbloei,endegesloten
broederschappenengildenbraclltenhethunne
bi#i
ot verhooging van het nationaliteitsge# t
voel en den kri
jgslnoed. Daar echter blliten
f
1e steden de oorlog en onollhoudeltjlteveeten
desadels alle groote wegenonveiliglnaakten
en lletduur gekocht geleide der vorstenden
vreedzamen koopman maar zeer o'
avolkolnen
bescllutte,waren demachtigel'stedenbedacllt
op oen middelom zicllzelfveilizheid teverscltaïen. Zoo ontstond in de 13dt
, eeuw het
Ri
#
jnverbond, een vereeniging van (ie ri
jke
steden Straatsburg,Spiers,Mainz en Kel
llen,
waarbii vele andere zich aansloten.Hieruit
werd èe nog veelbelangrijker Hanse ofvereeniging derNoord-Duitsche steden geboren.
Reedsin de 12de eeuw bloeide dehandelvan

die tot dekeuze van RudolfI (1273- 1291)
van Habsburg leidde; diens kri
jgsgeluk en
snel toenelnenfle invloed o1) (len gang van
zaken schriktedevorstenaf,enom hetopleven
eener werkelijlte koningsmacht in de kiem te
stikken kozen zi
j na ztn dood liet zijn zoon
maar graaf -4(1olf van Nassall(129f- 1298)
die,toen hi
j zich scheen te willen doen gelden door hen werd afgezet; in zijn plaats
werd Albl-eelttI (12t)8- 1308)van Uostenri
jk
gekozen,tegen wien Adolf vl
ln Nassauin den
slag bi
j Gölllleim (2 Juli1298)viel,en die
zich ook tegen zi
jnoverigetegenstanderswist
te hanllllaven en ten slotte ook doordenpaus
werd erkend (zie Albrecht 1).In den bloei
ziinerjarenvermoord,werdhijopgevolgddoor
Hendl-ik V1l (1308- 1313),die weder toteen

1241.tothunveiligheidhetl
aanseatischverbond,
(latweldrazoomachtigwcrd,dathetlneerdan
80 steden in en buiten Duitschland onderziin
leden telde,metzi
jn scllepenEngeland,Frank-

kunnen doen dan nieuwe hoop envreesbi
jde
verschillendeparti
jenwekken.Gedurendede
lanze regeeringvanzijnopvolger,LodetvjjkI1zr
deBeier(t3t4-1347)veranderdendeinzichten

Pommeren, later door de Denen vernietigd; ander huis.dat van Luxemburg,behoorde,en
Lûbeck,Hal
nburg enBrelnen slotenheteerstin reedsi1&1313stierf,zonderietsanderstehebben

rik.deNederlanden,deScandinavischeenRus- van de openbare meening,die tot dusver de

sische kusten bezocht,overalllandelsverbinte- pauselàjke vorderingen gunstig gezind was

nisse'
n en koloniënvestigde en in de15(
10eel
lw geweest; er traden schri
lvers op,alsW ilhelm
m et m achtige oorlogsvloten (1e Oostzee be- van Occl
tln,M arsilius van I'adua enz.,welke

dekte. Toeneming van orde en veiligheid in
Duitschland,de trapsgewi
jzeontwikkelingder
Noordsche landen,de LloeiderNederlandsche
gewesten en later die van Engeland,en eindeltjk hetgeheelveranderdekaraktervanden

de zelfstandige, van de kerk onafhankeli
jke
staatsmacht, alsmede onafhankeltjkheid van
het hoofd van den staat vorderden,en van
alle zi
jden wcerklltnk vonden; van andere
kanten echter werden deze denkbeelden op

wezen tot1669,toen alle overigestedenhaar
f
ieelgenootscllap opzegden en alleen Ltibeck,
Hamburg en Bremen en ten deeleookDanzig
verbonden bleven. ln hetz.van Duitschland
waren door denhandelmetltaliëendeLevant

koningscha? onder Lodewi
jk, in zijn langen
kal
nptlletzilntegenk-oningFrederikdenschoone
van Oostenrijk (1314- 1330)zwarevcrliezen
in ztjn maclltzoowela1s in ziinaanzien.Zi
jn
dood,die Kas-elITr(1347-13t8)opdentroon

Augsburg, Mïinchen en Neurenberg reeds in

bracllt'
,maakte aan de algemeenewanordein

llandel na de ontdekking van Amerika,losten het heftigst bestreden en zoo ontstonden optlit machtige,maar overtollig geworden ver- nieuw eindelooze veeten en een algemeene
bond allengs op ; het bleef echter nog in verwarring; aan den anderen kant leed het

de t3deeeuw totaanzienli
jkewelvaartgerezen. geenen deele eeneinde;integendeel,dezenam
Van 1254 tot 1273,ot'vanden dood van den

l'Og t0e;niettemin werd onderhem en vooral

laatsten Holàenstaufer, Koenraad J'l'
r (1250- onder zi'
ln opvolgers,W ebîzel(1378- 14()
0)en
1256),t0taan de verkiezing van Rudolfvan ltupl-eclti (140()-14t0) van den Palts, de

Habsburg, had Duitschland in werkelljkheid
geen enkelen gemeenschappeli
jken koning,
maar slechts een aantal pretendenten, die
door partijen voorwaardeli
jk en in ruilvoor
concessie enz. op den troon werden gezet.
Nvillem van Holland,die na Koenraads dood
vrtjalgemeen alskoning erkend werd,vielin
Jan.1256 in een stri
jd metde Friezen,ende
duitsche vorsten verdeelden zich nu allengs
in twee elkander vijandigeparti
jen.Reeds in
1257 had een dlbàele koningskeuze plaats

koninklijke macht lneer en meer van den
pauselijken invloed loszemaakt; van beider
regeerlng washet hoofdkenmerk uitbreiding
hunner huismacht, van den invloed hullner
eigen landen; zij slaagden er in een reeks
gebieden te vereenigen, met Bohemen tot
kernland,hetgeen doorSl
,
'
gl
'
sntl4lî
v
dvanIauxembul'
g (t410-1437) werd voortgezet.Het verval des ri
jksmaakte intusschen en vuor het
grootste deeltengevolge hiervanrasschevorderingen.De troon kwam door hethuwelijk

(Richard van Cornwallis,broedervan Hendrik van Sigismlznds dochter Elizabeth aan den

1Il van Engeland, en Alfonso van Castilië; Habsburger Albs-ecltt 11 t1438- 1439).Hier-

in dezen ti
jd verloor het rijk hetdoor de
Staufen verworven koninkltjk Sicilië aan den
soldatenleider Karelvan Aniou,die denzoon
vanFrederikI1,Manfred,in1266bijBenevento,
en Manfred's kleinzoon Koenraéijn 23 Aug,
1268 bij Tagliacozzo versloeg, en laatstgenoemde 29 Oct.1268 te Napels liet ter dood
brengen tzie Clemens); toen Anjou daarop
ook Rome begon te tiranniseeren,ontstond

door kreeg hethllis Habsburg eenbeslissend
overwicht overalle andere duitsche vorsten,
dat nog toenam toennaAlbrechtsdoodweder
een Habsburger, Frederik III (1440- 1493)
gekozen werd, en toen dienszoon,Maaûmiliaan I (1.
493- 15t9), door huweli
jk met (
le
erfdochter van Karelden Koene een deelvan
Bourgondië verwierl, terwàjl zi
jn opvolger
Karel Tr (1519-1556) tevens de spaansche

hier de behoefte aan het herstel van een kroon erfde. Toen deze laatste in 1519 tot
krachtig keizerschap; men ondersteunde nu duitsch koning gekozen werd.had het daflo-
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li
jk allen schijn)alsofhi
j Duitschland evenals
de Nederlanlen, als een provincie van het
groote spaansch-habsburgsche ri
jk wilde behandelen; hieruit ontstond eeu strijd,die,
verbonden met .
de religieuze beweging dier
dagen (kerkhervorming),eenbizonderkarak-

Bnitsehland.

landbouwers. W at de algem eene politieke

toestand des ri
jksbetreft,krompendezuideren westergrenzen sterk in;Frankri
jk vermeesterde deelen van Bourgondië en Dauphiné;de grenslanden Vlaanderen,Henegouwen, Brabant, Lotharingen,Bourgondië gingen verloren,en ook Zwitserland maaktezich

ter verkreeg, en waarin het duitsche volk
een ontwikkelingsperiode doormaakte, die omstreeks 1500 van hetri
jk los.

meer alsiets anders Li
jdroeg tot devorming
Dekerkeli
jke reformatienam reedseenaanvan zi
jn wezen, zi
jn Legrippen en verhou- vangindelaatstejarenderregeeringvanMaxidingen Reeds kort na de eerstekruistochten, mil
iaan1en onmiddelli
jkvoerzijalseenstorm
waardoor de volken van Europam etelkander door allelagen v/h duitschevofk.Lutherving
en met het Oosten in aanraking kwalnen, met het aanslaan Op 31 Oct.1517 van zi
jn.
uitte zich het eerste streven naar geesteli
jke 95 stellingen den kamp tegen Rome aan de
vri
jheid.De Albigenzen en W aldenzen in de beroering die dezg stap teweegbracht,was
12de en 13de,John W ickliFeinde 14deeeuw, ongehoord;naast qe omwenteling in degodshadden reeds krachtig tegen de hierarchie dienstige inzichten bracht hi
j een groote

der christeli
jke kerk gestreden.Toen Hus in maatschappelijke revolutie teweeg;vele ver-

denzelfden geest optrad, ontbrak het niet armde ridders en vorsten begroetten in den
aan m annen in en Luiten Duitschland, die verwoeden stri
jd der godgeleerden, waarin
zi
ondstellingen billi
jkten,alontbrak hun weldra ook de kringen der leeken werden
*i
#n gr
ook den moed,ze openlijk te belijden.Vele betrokken, een welkome gelegenheid om hun
conciliën, zooals die van Pisa,Constanz en persoonl
i
jke oogmerken te bereiken.KarelV,

Bazel,werden nu bi
jeengeroepen om de oorzaken van deze nieuweinzichten op tesporen,
en 0m mi
s
dd
taa
el
nde
en tteho
bude
eran
men de kerkeli
jke
lntusschen werd
hierarchie
doorvelerleigebeurtenissendetijdvoorbereid,
die voordeinzichtenwelkemetlehervorming
zegevierden,ri
jpzouzijn.Debehoefteaanontwikkeling en Leschaving werd tegeli
jkerti
jd
steeds levendiger gevoeld,en er ontstonden,
kort na de stichting deruniversiteittePraag,
vele andere in Duitschland, die zeer veelbl
Jdroegen om kundigheden te verspreiden. De
welvaartvan velein Duitschlandbloeiendesteden konop deverstandsverlichting nietanders
dan voordeelig werken,en de boekdrukkllnst
begon de gedachten derdenkersgemeengoed
te maken. W at de w etgeving aangaat we'
rd

hoewel hi
j te W orms in 11
52t de ri
jks-acht
over Luther uitsprak,werd geheelin beslag
genomen door den oorlog met Frankri
jk,
zoodat hd niet metkrachtkon ingri
jpen in
de toenemende verwarring. Echter m islukte
de poging der ridderschap en der boeren
om de gt
ldsdienstige baweging vooreen algeheele sociaal-politieke omwenteling te be-

nutten;de kri
jg dervorsten tegenFranzvon
Sickingen (1523) en demislukking van den
grooten boerenkri
jg (ziealdaar)in1525gaven

deze pogingen den doodsteek. lntusschen
verbreidden zich de nieuwe begrippen ; vele
duitsche vorsten, Jphan,Frederiks opvolger
en keurvorst van Saksen, Philips,landgraaf
vanHessen,en anderen,6ok vele steden,traden
tot de evangelische leer toe; vele kloosters

de alsgouden bulbekende ri
jkswetvan1356 liepen ledig en werden opgeheven ; lautller
in de 14 en 15deeeuw aangevuld door ver- zelf trad in 3.525 in den echt met Catharitla
schil lende landelijke en stedeli
jke wetten; von Bora, een gewezen non. De vordeuit het recht der vorsten om zich van llunne
grooten als raadgevers te bedienen, en uit
de beperktheid hunner geldmiddelen die hen
tot de bezittendendreef,ontwikkeldezich een

ringen der reformatie wekten den wrevelvan
andersdenkende vorsten, en tegen de harde

besluiten van den ri
jksdag te Spiersin 1529
meenden de evangelischgezinde vorsten en

@vandaar
recht der standen,der geesteli
jke enwereld- steden luide te m oetenprotesteeren*
ltjke heeren,steden enz.,om bi
j elkebelang- denaam Protestanten.OpdenrijksdagteAtzgsrijke aangelegenheid mede invloed op de be- burg eindeli
jk,in 1530,oyerhandigden dçze

sluiten uit te oefenen.Destandsverhoudingen laatsten de g'eloofsbeli
nis Ofzoogen.Aùgs@i
#de
ondergingen m ede een verandering,doordat burgsche copfessie, door Melancllton,vriend
de ridderschap in de 15de eeuw ophield de van Luther,opgesteld;dezevondgeeningang

eigenli
jke landweer en hetvoornaamste be- bi
j den keizer ofbijde katholieke vorsten.
standdeel der legers uit te maken;dit was Uitvrees voor gewelddadige oogmerken des
een gevolg van de veranderde kràjgvoering keizers en hunnertegenparti
j,sloten de pro-

door het in-gebruik komen derschietwapens; testantsche vorsten tot hun veiligheid in1580
de goedkoopere legers van boeren enburgers te Schmalkalden te zamen een verbond;
waren met deze wapens even stri
jdLaar als in 1532 verleende lfarel hun te Neurenberg
de kostbare ridderlegers met hun pracht- deneerstengodsdienstvrede;intusschenbleven
vertoon. De ridderschap zag zich door dit de vi
jandellkheden nog een ti
jdlang achteralles gedrongen in de positie van een soort wege Toen echter na den vrede van Crépy
middenstand, van een overbodig geworden (Sept. 1544), waarmede Karelzi
jn franschen

overblijfsel uit een vroeger historisch tijd- oorlog zeegrijk beëindigde,de keizerbesloot
Perk , w aarvoor alle bestaansvoorwaarden de nieuwe leer met geweld te onc
lerdrukken,
allengs begonnen te ontbreken;als roofrid- brak de noodlott
ige krtjglos,inwelkenKarel,
derschap rekte zi
j nog eenigen ttjd met door de besluiteloosheid en het gebrek aan
moeite haarbestaan,om daarnateverdwi
jnen, eendracht onder de protestantsulze vorsten
deels in de hoogte,deels in de laagte: een begunstigd,bijMïihlberg aan de Elbein1547
deelwerd riddergoedbezitters, eenanderdeel een beslissenle overwinning opdenkeurvorst
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Johan Frederik van Saksen behaaldeen dezen n
disten beschouwden elkander met evenviianzelfs gevangen nam .Het verbondvieluiteen; ige oogen,al
szi
jdekatholiekendeden.kog
o0k Philips van Hessen geraaktein 'skeizers heviger werd de spanning,toen in 1609 het
gevangenschap. Een mengeling van geloofs- huis der hertogen van Kleefwasuitgestorven
voorschriften,het Interilx (voorloopige)ge- en Brandenburg en Palts-Neuberg elkaar de
heeten,dat aan alleparti
jenmishaagde,moest erlenis betwistten ;Palts-Neuberg werdkathonu den evangelischen landen met krachtvan liek en won daardoor de bescherming van
wapens opgedrongen worden?totdatiletsedert Spanje en Oostenri
jk;Johan Sigismund van
1c;15vergaderdeconcilievanTrentezijnlaatste Brandenburg, vroeger luthersch,ging tot de
besligsingzougegevenhebben;enreeéshielden gereform eerden over en werd door den prins
de protestanten hun zaak voorverloren,toen van Oranie en de Nederl
anders ondersteund.

jandelijkheden
zi
jhulp kregen van een ziide,waarvauzi
jdie EvenwelLadden er noggeenvi
het minst verwachten. Hertog M aurits van ?laats.Toen echter dewerkeloozeRuLolf,die
Saksen had tot dusver voor den keizer m et
zulk e0n i
jver gevoclzten,datdeze hem het
grootste gedeelte der landen en de keurwaardigheid van dengevangen JohanFrederik

als belooning opdroeg,terwijl de gewezen
keurvorst bi
j zijn bevrijding alleen detegenwoordigehertogeli
jkSaksischelandenbehield.
Deze M aurits, zelf protestant, verbond zich
heimeli
jkmetverscheidenevangelischevorsten
overviel den geen gevaar vermoedenden
keizer m et zulk een voortvarende snelheid,
en

ln 1609 den Bohemers door den zoogenaam-

4en Majesteitsbrief hun godsdiellstvrijheid
plechtig moestverzekeren,door zi
jn broeder
Mattltias (1612- 1619)wasverdrongenendeze
zooweltot koning van Bohemen a1stOtkeizer
was erkend,Lrak eindelijk in 1618 degroote
worstelstri
jd,heteerstinBohemen,uitReeds
sedert de tijden der Hussitische onlusten
genoten de Bohemers velerlei voorrechten in
kerkeli
jke zaken en de reformatie had veel
ingang bi
j hen gevonden. De tegenwerking,
die zijvanhunkatholiekelandheerenmoesten

dat hijdeze,telnnsbrùckinTirolvertoevende,
bi
jnaingi
jnmachthadgekregen.Vanmiddelen liHiden,hadden de gem oederen meer en m eer
tot tegenweer ontbloot,m oest Karelreedsin

hetzelfdejaar1552bewilligeninhetPassaaer
verdrag,waarbi
j denprotestantenonbeperkte
godsdienstvri
jheid werd toegestaan en datop
den rijksdag te Augsburg in 1555 door den
godsdienstvrede werd bevestigd. Dit geheel
mislukkenvanziinlievelingsplan:Duitschland
Onbepaald te bekeerschen,droeg niet weinig
bi
j tothetbesluit,datKarelin 1555en1556
uitvoerde om zi
jn kronen neer teleggen.Het

verbitterd, en toen telkens hun klachten
door eenige raadsheeren des keizers met
hardheid afgewezen werden,drong de graal
van Thurn aan de. spits van vele landlieden
in het slot te Praag en liet degehatekeizer-

l
iike
rs
aad
sihe
erie
he
ve
ter uitwerpen.
Va
tthia
st
erf
nn161
9tko
rtns
na
den aanvang
d
ezer onlusten,en zi
jn reeds als koninz van
Bohemen erkende neefFerdinand 11 (16t9Fe
r7)
dina
nd
s Oorlogsvlam uitbarsten.Daar
163
de
edalde
sedert 1545 te Trente vergaderde concilie
i
jverig vi
jand derprotestanten
bevestigde de kerkscheiding, daar het alde bekend stond,w asde gedachte,hem totkoning
doorde protestantenbestreden punten opnieuw te hebben,den Bohemers onverdrageli
jk.Ztj
bekrachtigde.- Zo0 was schi
jnbaar na de verklaarden daarom zijn verkiezing voor

eerste stormen de rust in Duitschland weer nietig en boden hun kroon aan keurvorst
hersteld;maar de spanning derverschillende Frederik V van de Paltsaan,die,aangespoord

partijen, die van dag t0t dag klom en door
de pogingen ook der wijste keizersnietkon
opgeheven worden, bedreigde voortdurend
den vrede van Duitschland en brak eindeli
jkm et lang weerhouden woede in den verschrikkeli
jken Dertigjarigenoorlog(ziealdaar)
los Te vergeefs wendden Ferdiltand I(15561564),Karelsbroeder,en nog meerzi
jnzoon
Maœimiliaan 11 (1b46-1576),allesaanom de
in opstand gebrachtegemoederen totbedaren
te brengen. Het wantrouwen tusschen protestanten en katholieken wasniette overkinnen

en wederziidscheklachtenoveronderdrukking
en onrechtvaardige aanmatigingen vermeer-

doorde eerzucht zi
jner gemalin (een dochter
van Jacobus 1 van Engeland),haar aannam.

Het oogenblik scheen gunstig ;Sileziëmaakte
gemeene zaak met Bohemen, en ook in de
overige provinciën sloeg de vlam desoproers
uit; maar Ferdinands standvastigheid en

moed, alsook de talenten zijner veldheeren
raven hem weldra hetbeslissendstoverwicht.
Frederik zelf,ombekwaam om inzoomoeili
jke
ti
jden te regeeren,door zi
jn schoonvader en
(omdat hij gereformeerd was) ook door de
duitsche protestanten verlaten, werd in 1620
aan den W itten Berg bi
jPraag door Maxilzliliaan van Beieren geslagen en verlietzi
jn

derdendagelijksdeverbittering.Deregeering staten, zonder een nieuwe poging tot hun
van Rttdolf 11 (1576-1612),die zich alleen redding te doen. M et huiveringwekkende
met alchimistische en astrologische studiën wreedheid bevlekte Ferdinand zi
jn overwinbezighield en de groote aangelegenheden van ning in Bqhemen;de edelste hoofden vielen
Duitschland veronachtzaamde,wasnog mindsr onyer de bl
jlvan den beulen30.000familiën
geschikt om het dreigende onweer af te werden verdreven ;Frederik werd in denban
wenden. Btide volslagen werkeloosheid des gedaan,zi
jne landen doordekeizerlijkelegers
keizers ontstonden tusschen de vijandeli
jke bezet en geheel Z.-Duitschland gelnakkeli
jk
Parti
jen openlljke verbintenissen: Je protes- onderworpen. De sidderende protestanten
tantsche unie in 1608 en de katholiek
igue
.e l
in 1609, aan wier hoofd Frederik van den
Palts en Maximiliaan Van Beieren stonden.
Daarbij waren de protestanten het onder
elkander niet eens) en lutlàeranen en calvi-

wendden hun blikken tOt Christiaan IV van
Denemarken, die tot hun redding toesnelde.
Alaar ook deze werd door Tilly,den veldheer
van M aximiliaan, en door W allenstein,deql
veldheer des keizers, zoo geheel geslagel),
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datde vi
janden hem t0t in het hartvan zi
jn vrede werd de m onarchistische autoriteit
eigen staten vervolgden.Ferdinand begon nu van het keizerschap tot een ledigen vorm
zijn despotische oogmerken teopenbaren.De gemaakt. Van 1648 tot 1803 bestonden een
hertogen van M ecklenburg,Christiaansbond- meni
gte wereldlijke en geestelijke gebieden,
genooten,werden, zonder acht te slaan opde en gedurig verzonk hetdui
tscùe ri
jk dieger
voorspraak van hun bloedverwant Gustaaf
Adolf van Zweden, verdreven, in den ban;
gedaan en W allenstein,onder den titel van
adlniraalder Oostzee,methun landen beleend.
Straalsond alleen met een deensche en later
door Zweden versterkte bezetting hield den
zegevierenden W allenstein op. Kort daarna
verscheen, om de protestanten geheel en al

in onmacht en zwakheid; een reeks van
vernederingen , die het Van 't Overlnoedige Frankri
jk moest dulden, waren de onvermijdeli
jke gevolgen van dien treurigen
toestand. De keixerl
ijke macht was,bi
j het
souvereine Fezagdervel
eaanzienl
jkevorsten,
.
gebroken;lgverzucht en persoonli
lkebelangen
beheerscllten de vorsten, en een eindelooze
te vernietigen,het Restitutie-edict,waarbij menigte van lastige vormen vertraagde elk
hun bevolen werd alle sedert de hervorming ri
jksbesluiten verlamde de uitvoering. Toell

ingetrokken geesteli
jke goedercn en landen daarom Ferdinand l11 in 1657 gestorven en
weer terug te geven.De vereenigdeklachten zi
jn zoon Leopold I (t657- t70a), een wel
echter van alle duitsche vorsten bewerkten goedaardig,doch krachteloos vorst, hem 01)een opschorting van dezen maatregel en gevolgd was,durfde Lndeli
jkXlV hetwagen,
het ontslag van W allenstein, die zich door in 1680 zoogenaamde Reunionskamers in te
zi
jn onverdrageli
jke trotschheid, zln ver- stellen, die onder de nietigste voorwendsels
kwisting endevoorbeeldeloozeverwoestingen, geheele districten aan den Ri
jn en in Lothadie hijzi
jn troepen veroorloofde,algemeen ringen, m idden in den vrede, als hem toegchaaihadgemaakt.Nochtanswarehetmetde komende,in beslag nam en,opgronddatdeze
zaak der protestanten gedaan geweest, zoo vroeger deel hadden uitgemaakt van landniet een nieuwe redderverschenen ware,Gus- streken,die bi
jdelaatstevredesaanFrankri
jl
t

taafAdolf,dieaanvankeli
jkwe!cenkrachtigen, waren afgestaan;zelfs kon Lodewijk zich in
goed georganiseerden vàjand,doch geene of 1681 vandevrijeri
jksstadStraatsburgmeesfer
trouwelooze en vreesachtige bondgenooten maken. De keizer,in zi
jn eigen staten in 't
vond ;eerst na de verwoesting van Maagden- nauw grbracht door de Turken,die in 1683
burg in 1631slootSaksenzichbi
jhem aan;na zelfs 1 eenen belegerden. kon dit alles niet
zi
*
jn dood in 1632 trad BernhardvanW eimar beletten, en werd zelfs alleen doorde hulp
in zi
jn plaats ensteedsverwoederwerdnuhet van den dapperen Johannes Sobiesky,koning
gewoel van dezen i
jzingwekkenden oorlog, van Ilolen, gered. Niet tevreden met deze
waaraan de dood van den keizer,die opge- aanmatigingen, eischte Lodewi
jk ia 1685,in
volgdwerddoorFerdinattdIII(1637-57),niets naam der hertogin van Orléans,zuster van

veranderde;zonder plan vernietigllen zweed- den laatsten keurvorst van de Palts, de lansche en oostenri
jkschelegerselkander,joegen den van dezen laatste 0P, als een aan die
elkander, alles op hun weg verwoestende en prinsestoekomend erkoed;en op deweige-

Rlunderende,doorgeheelDuitschland;delis- ring van hetri
jk liet hijdeongeltzkkigePalts
tlge doorRichelieu geleidepolitiek van Frank- doorTurenneopgruwel
ijkewi
jsverwoesten.De
ri
jk, onderbield den stri
jd lnetonvoldoende zwak gevoerde ri
j
ks
o
or
l
o
g,
door den vrede
hulp aan de protestanten.toen lt
iibi
jden van Rl
s
wi
j
k
i
n
1
6
9
7
be
ë
l
n
di
gd,
brachtgeen
vrede van Praag in 1635 schcen ie zullen verandering in dezen staat van zaken. Een

eindigen ; geheel Dultscilland de
werd allongs grootere kri
jg,dien allemogendhedenvooruit
een enkel groot legerkamp;
ellende en zagen, trok toenmaals de geheele oplettendaj
gemeene bestaans-onzekerheid voerde alle heid der vorsten tot zich. Karel1I,delaatste

rangen naar de legers, waar zi
jtenminste koning van Spanje ulthetHabsburgschehuis,
levensonderhoud e1t buit vonden. De over- had bi
j het naderen van zi
jn dolld zi
jn ri
jk

winningen van Torstenson en Nvrangel in
1642,de inneming van Praag doorden zweed
Königsmark verllaastten ten slotte het tot
stand komen van den westfaalschen vrede
(1648). Deze vrede was het treurig einde

aan den tweeden zoonvan Leopoldlden aarts-

hertog Karel,toegedacht:Frankrl
jkskunstgrepen echter brachten het zoover,dathi
j
eindelijk nog bi
j uitersten wi1een franschen
prins,Philipsvan Anjou,totzijn erfgenaam
van een treurig ti
jdperk;de verdeeldheid en benoemde. Hierover ontstond de Spaansche
verbrokkeling van Duitschland wasergerdan h
se
uc
eclessie- of erfopvolgingskri
jy, die in qeEuropa, doch inzonderheld in Sganle,
ooit en leverden hetri
jk weerloos over aan
de naburen, die het in het vervolg tot het ltalië, de Nederlanden en Duitschland,met
slagveld aller europeescheoorlogen maakten; verbittering gevoerd werd (1702-t7t4). De
Frankrijk en Zweden ontruktenhetzi
jngrens- aanvankeli
jk gelukkige franschen werden in
gebieden en hielden voortdurend de lland in 1704 door den.
keizerli
jken veldheerEugenius
deduitscheaangelegenheden;de welstand wks van Savoie en floor den engelschen hertog
vernietigd,geheelestreken lagen braak,hetin- Marlborough biiHochstltdt ofBlendheim aan
wonerstal was gehalveerd,deovergeblevenen den Donall lekeel en algeslagen en leden
waren in den langen verwoedenkri
jgontaard ook in de Nederlanden meer dan éen aanen verwilderd,Let geestesleven was gedood, ziel
lli
jk verlies.Geenerleivoordeeltrokdaarallesging opindenzwarenstri
jdom deeerste van llet duitsche ri
jk;Leopold stierfin1705,
nooddruft, de arbeid van twee eeuwen ver- zi
j
n
z
o
on
e
n
opv
ol
ger JozefI (t705- t71t)
mocht nie
wi
tsasl
clhen.
e sporDoo
r ded
neze
we
str
fa
a
lsc
he
en van
de
ti
gj
ar
en
n reeds zes jaar na hem.en zoo werd diens
Weg te
ionger broeder Kat.el (1711- t740),dezelfde,

pllifselllalld.

-- 2329 --

Ilplifselllalld.

dieOm de kroon vanSpanjestreed,totkeizer ri
jkers veroverden Silczië en stroopten tot
gekozen. Deze olnstandigàeid deed (leni
jver onderBerliin;in weerwildaarvan sloegFrej Rossbacll,
der engelschen en nederlanders merkeli
jk derik (6 #ov.) de franschen bi
verkoelen, flaar men niet gaarne de hand
leende om de oude monarchie van lfarel V
te herstellen ;en zoo kwam hetnaveleoverwinningen op dc franschen tot den vredevan
Rastadt en Baden in 1714 Li
j welken Frank-

ri
jk in hetbezitvan alzi
jne aafrDtlitschlantl
ontrukte landen bleef. lfarel V1voerde e!n
gelukkiger oorlog tegen de '
Turken ; het l-lk
bleef echter in vrede,en de keizer had gcen
gewichtiger zorg, dan door de zoogenaamde

pragmatieke sanctie aan zi
jn eenige dochtcr
Marla Theresia het ongedeeld bezit zi
jner
staten te verzekeren) wat hem eéhter, 01
1danks de inwilliging der groote mogendhe-

snelde naar Silezië, vernietigde een oosten-

ri
jksch legerbijLeuthen(5Dec.)enhad op
het einde des jaars geheelSilezië,lnetuitzondering van eenige vestingen, heroverd.
Minder glansrl
jk waren de volgende jaren;
de Russen werden wel bij Zorndorf(1758)
geslagen, doch zi
j overwonnen hetvolgende
Jaar bi
jlfïinersdorf. Vele andere tegenspoeden hadden Frederik verzwakt;de slag bi
j
Liegaitzea degrooteoverwinningLi
jTorgau
in 1760 gaven hom in Silezië enSaksen weer
het overwicht. Nochtans zou hij1bi
j volslagen uitputting ztjner krachten en biihetuitbli
jven der orzderstandsgelden van zageland,
weleindeli
jk bezweken zi
jn,zoo niet in 1762
de dood van zi
jn verbitterde vi
jandin Eliza-

den, niet lelukken mocht. Nauwelijkswas
Karelin 1740 gestorven,toen van allezi
jden
aanspraken op zi
jn erfenisgemaaktwerden; beth van Rtzsland hem gered had. Flauwer
de ernstigste waren die van Frederik 11 van lverd nu de oorlog door allen gevoerd en de
Pruisen. De krachtigc regeering van den vrede van Hubertsburg eindigde in 1763 den

grppfc?lkeltrvorstvanBrandenburg(1640- 1688)
had voor zi
jn staten de wonden van den
3
oon
-jariFr
geendeo
okrloIgwas
eenig
er
nge
atl
eukt
gei
hnee1l7
d01
;z(i
ien
zo
ri
he
tl
'
l
koninkli
jke waardizheidteverkrijgen,endiens
zoon en opvolger Frederik W ilbelm I(t7131740)had door een buitengewonesgaarzaamlt#itlaan zi
jn zoon een ri
jke schatkist eneen

grooten worstelstri
jd,zonderdatFrederik ook
slechtshetgeringste van zi
jn staten verloren

cember1740 rukte hijSilezië binnen,entwee
overwinningen, bi
j Mollwitz in 1741 en Li
j
Chotusitz of Czaslau in 1742,hadl
len in ditzelfde #
jaar nog den vrede van Breslau ten

deelte van oalicië, en Rasland aanzienli
jl
te
gewesten kreeg, alsook de Beiersche oorlog
(1778- I779),in welkenFredel'iknogeenmaal

had. Deze opl
comstvan Pruisen werktekrach-

tig mede tot de storing der oude rijksverhoudingen. Op den keizerli
jken troonvolgde
Jozef 11 1765 op:hi
j,een bewonderaar van

Frederik den Groote,koesterde den wensch
om,evenals deze: dc schepper Van e0n nieullitstel
cend leger van 80.000 man nagelaten. wen tij
9 echter
d voor zl
jn staten te worden@
ln lletbe
ma
tv
ean zulke krachten,volgeesten behiell Mari
zak
its
a Theresia (1740-1786
'
,)t0thaar
moed,
Frederik 11 zich hetti
jdsge- dood de regeering vanhaarlanden.Deeerste
wricht ten nutte, om allo gegronde aanspra- deeling van Polen in 1772.waarbi
j Prulsen
ken van zi
jn llllis op eenige silezischc vor- svest-pruisen maar zonder Daazig en Thorn,
stendommen te doen gelden. Nog in De- en laterhetNetze-di
strict,Oostenri
jk eengeter verdediging van Beierea naar de wapens
gevolge, w aardoor Pruisen het grootste ge- greep,stoorden de rust vaa Dllitschland weideelto van Silezië kreeg. De tweede Silezi- nig. Na den dood van M aria Theresia greep

sche oorlog (1.744-17454,waarin Frederik Jozef 11 (1765- 1.
709) de hervornzing ziiner
andermaal bi
j Hohenfriedberg,Sorr en Kes- staten met welgemeenden,tnaarteoveriiiden
selsdorf zegevierde,bevestigde hem doorden t
jver aan. Hl
.
i verbitterde de geesteli
jilleld

vrede van Dresden in het rustig bezit van door de ophefnng van vele kloosters en door
Silezië. lntusscllen was keizer K arel VII andere nieuwigheden,de Hongaren door gevan Beieren (1742- 1745)! een machteloos dwongen invoering der duitsche taal,vooral

tegenstander van Oostenrtk, gestorven, en
de gemaal van Maria Tlteresia, Frans f,
(1745- 1765), hertog van Toscane,werd tot
keizer gekozen. Diep gevoelde Oostenri
jk
het verlies van Silezië, en een geducht verbond van Oostenri
jk,Ruslanc
len Frankrijk,

echter de bewoners zi
jnerNederlanden,die
zoowel op hun godsdienstige als op hun burlerli
jke vrijheden zeerijverzuchtigwaren(zie
België). Een ongelukkige oorlog metdeTarken voerde het misnoegen ten top en toen
Jozef in Februari 1790 onverwachtstierf,liet

waaraanzich laternogZwedenenvele duitsche hi
j ztjn broeder Leopold 11 (1790- 1792),tot
landen sloten, moest de zegevierende macht dusverhertogvan Toscane,hetriikindenmoeivan Pruisen knotten. Doch Frederik,van de li
jksten'toestand achter. Tusscllen Oostenrtjk
plannen zi
jner vi
janden onderricht,deed snel en Prlzisen. (le beide grootste en om den
in 1756 een invalin Saksen en nam bi
jPirna voorrang stri
jdende staten van het oude duit-

de gansche Saksische armee gevangen. Dit sche riik,welks nai
jver enonderlingeafgunst
was het begin van den Zevenlarigen oorlog sinds #rederik den Groate tot het Jaar t8f
$(J
(1756- 1763), in welken Frederiks talenten de geheele rluitsche politieke geschiedenis
en onwrikbare moed,ofschoon door Zeer ge- beheerschte, begon Rusland te zoeken de
ringe stri
jdkrachten gesteund,over 't geheel positie van belniddelaar in te nemeu.W aar
roelnrijk opwogen tegen een verbazende overigens in de politiek en in hetstaatsleven,
overmacht, een europeesche coalitie. Over- ten minste wat Noord-Duitschland betreft,
winnaar in den bloedigen slag bàj Praag weer een zelfstandig gemeenschap geschapen
(6 Mei),geslagen in dien bijCollin (18Juni), was,werd eveneens op het gebied der kunst
moest hij Bohemen ontruimen ; de Russen en der wetenschap de afhankelijkheid der
overstroomden geheel Pruisen, de Oosten- dultschersvan vreemden opkeheven en door
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de groote vertegenwoordigers der duitsche uitzondering van Genua,veroverd.Toen echter

klassieke dichtkunst een gouden ti
jdvak der
duitsche literatuur ingeleid.
De fransche revolutie dwong de beide vi
jandige duitschemogendhedenhunuebizondere
belangen voorloopig terzi
jdetestellenenzich
gezamenli
jk gereed te maken hetdreigend
gevaar te keeren; en betverdrag van Pillnit
in 1791 vereenigdehenvoorkortentijdtotgemeenschappetijk verweer tegen den Loodelijk
gevreesden vliand: volksopstand. Toen in
Frankrijk de Q rondijnen aan hetroerwaren
gekomen,spoorden deze met alle kracht aan
de beide duitsche machten den oorlog aan te
doen. Keizer Leopold beleefde echter het

de russen bijZitrich door Massena geslagen
en uit Zwitserland verdreven w aren , trok
keizerPaul,die zich door zijn bondgenooten
verradenwaande,zi
jntroepenterug.Oostenri
jk
zette alleen de worsfeling voort. lntusschen
w as Bonaparte uit Egypte teruggekeerd en
had zich toteersten consulderrepubliek laten

benoemen; hi
j drong in 1800 over de Alpen
ltalië binnen, en de enkele,door de oostenrijkers bi
jna gewonnen slag bi
j Marengo
(14 Juni 1800) stelde hem in hetbezitvan
dit gansche land, terwi
jl Moreau mede in
Duitschland bi
j Hollenlinden zegevierde. De
vredevan Lunévillein 1801washetgedwongen
gevolg van deze gebeurtenissen. Oostenri
jk

uitbreken van den kri
jg,dieDuitschlandvoor
een kwarteeuw in vernedering en ellendezou kreeg het Venetiaansche en erkende daarendompelen,nietmeer;hiiwerdopgevolgddoor tegen de nieuwe scheppingen derBataafsche,
zi
jn zoon Frans11 (179j-1806).
Helvetische, Cisalpi
jnsche en Ligurische reDe franschen,wel verre van de verbonden
monarchen te >'reezen) verklaarden hun in
1792 den oorlog. Aan de spits van een te
zwak leger vanoostenrijkersenpruisen drong

publieken. Na langdurige onderhandelingen
werden door de zoogenaam de secularisatiein

1803degeesteli
jkevorstendommenopgeheven,
teneinde daarmede den wereldli
jken vorsten
de hertog van Brunswi
jk Champagne binnen, schadeloosstelling te geven. Oostenrijk had
ldrustnoodig en m oest
doch bevond spoedig,hoezeer de hoog gespan- na zulk een langen strnen verwachtingen der emigranten hem mis- het toelaten, dat Bonaparte tangevolge van
leid hadden,en m oestnaeanigeonbeduidende zi
jn oorlog metEngeland in 1803 Hannover

jdezeschending
voordeelen den terugtocht aannemen.diezi
jn bezette;ook Pruisenzweegbi
legerdoorgebrek,ongunstigwederendaardoor van hetdui
tsche ri
jk.De komende gebeurteteweeg gebrachte ziekten hoogst noodlottig

werd.Indeoostenri
jkscheNederlandenenaan
den Ri
jn werd numetverbitteringgevochten;
m aar ondanks eenige overwinningen der oostenri
jkers en gruisen bleef toch Over 't geheelhetoverwlcht aan dezi
ederfranschen.
*i
#d
Dit en de in Polen uitgebroken opstand,die

Pruisen noodzaakte ook daareengevaarli
jken
oorlog te voeren,bewoog deze mogendheid
tot den vrede metFrankri
jk vanBazel,1795,
waardoor de linkeroever van den Ri
jn prijs
gegeven, doch het noorden van Duitschland
door een met pruisen bezette demarcatieli
jn gedekt werd. Oostenri
jk hield het nog
twee jaren op het oorlogstooneeluit;maar
toen zonaparte in 1796 in een luisterri
jken
veldtocht geheel Opper-ltalië veroverd en in

het daarop volgend jaar zelfsin de oostenriiksche erfstaten was doorgedrongen,terwi
V
jl

oreau in Duitschland dearmee van Jourdan,
door den aartshertog Karel geslagen, op een

meesterli
jken terugtocht uitBeieren totden
Rijn voerde,kwam deeerstevredemetFrankri
jk te Campo Formio in 1797 totstand,en
in het daarop volgend congres te Rastadt
werd de afstand van den linkerRi
jnoeverbevestigd,terwijlookdeopheffngdergeestelijke
vorstendommen (secularisatie)t0tschadeloos-

nissen voorziende, of omdat Bonaparte zich
a1s Napolésn 1 tot Fransch keizer liet verklaren , nam Frans 11 in Augustus 1804

a1s Frans1 den naam van oostenrijksch erfkeizer aan, en nieuwe toerustingen verkondigden de ophanden zijnde uitbarsting van
een nieuwen oorlog. Deze begon in 1805.De
oostenrijkers drongen totFlm door,werden
hier geslagen, en een groot gedeelte van hun
leger onder Mack gaf zich kri
jgsgevangen.
W eenen werd door den vijand bezet,en de
te laattehulpgesnelderussenwerdentegeli
jk
met de overbltlfsels van het oostenri
jksche
leger,5Dec.bijAusterlitzinMoraviëgeslagen,
waarop noginhetzelfdejaardePreszburgsche
vrede den oorlog eindigde.Oostenrijkverloor
daardoor hetVenetiaansche,Tirolen alzijn
bezittingen in Zwaben en aan denRi
jn(VoorOostenrl
lk). Pruisen,reeds stri
jdvaardig,liet
zich door de overwinningen van Napoléon
afschrikken en stond bi
j hetW eenerverdrag
zelfs Anspach enBaireuth,NeuchatelenKleef
tegen het onzeker en alleszins onrechtmatig
bezit van Hannover af. lntusschen hadden
de minder machtige vorsten vanDuitschland,
deels door den nood gedwongen, deels uit
zucht tot gebiedsuitbreiding en titeis,zich in

verhouding van vasallen bl
g Frankri
jk aange-

stelling der door dien afstand verliezende sloten: Beieren en W urttemberg werden tot
vorsten besloten werd. Deze zoowel a1s de koninkri
jken, Baden en Darmstadttotgrootrtogdommen gemaakt; de vorsten werden
volgende vredestractatenmetFrankri
jkmocht he
men,bi
j de steeds verder om zich heen gri
j- voor souverein verklaard onderprotectorschap
pende eerzucht der republiek,en m eer nog van Napoléon en vormden nu in de nauwste
van haar nieuw opperhoofd Bonaparte,inder- vereenigi
ng met Frankri
jk het Rl
jnrerbottd.
daad slechtsbeschouwen a1swapenstilstanden, Tegel
i
jk waren door dit verbond tengevolge
die door den nood vanhetopgenblik gesloten, der mediatiseering (de verandering van een
maar door nieuw ontwaaktehoop weldraweer zel
fstandigen staat in een afhankeli
jken,het

jksstanden
gebroken werden.Zoo trad Oostenrijk,door onderwerpen van onmiddelbare ri
Rusland onder Paul1in1799versterkt,ander- aan de opperheerschappij van een anderen
juvorsten vermaal in het stri
jdperk,en onder Suwarows staat), een menigte klcine ri
aanvoering was eerlang geheel ltalië, met zwolgen en bi
j andere staten ingeli
jfd. llet

Duitsehland.

-- 2331 --

y-

Duitsehland.
yy-

.

yt

dtlitsche ri
jk washierdoorOntbonden,enin
1806 legde Frans 11 de keizerskroon neder.
Te laat beproefde Pruisen in 1806,in vereeniging met Saksen en in hoop op russischen
bi
jstand!den stri
jd metFrankri
jk.De enkele
slag bi
l Jena en Auerstadt (14 Oct.1806)

sisch en een Oostenrijksch hulpkorpsvergezelden. De winter van 1812 vernielde onherstelbaar zi
jne macht, en aan generaalYork
komt de verdienste toe,dooreen verdrag m et
de russen het eerste sein totde herlevende
duitsche vri
jheid gegeven te hebben. Na

genden overwinnaar O0k de W eichselwas
spoedig overgetrokken; de bloedige maar
twiifelachtigeslag bi
j Pruisisch Eilau,8Febr.
1847, werd niet ten nutte gemaakt, en de
zegepraalderfranschenbi
jFriedland(14Juni)
overde russen vernietigde ook dePruisische
monarchie. De vrede van Tilsit,9 Juli,ontrukte haar vooreerstaldeprovinciestusschen
Erbe en Ri
jn,uitwelke,alsmede uitHessen
en Hannover, het nieuwe koninkri
jk W estfalen werd samengesteld,en ten andere het
geheele voormalige Zuid-pruisen,dat onder
den naam van hertogdom W arschau aan den
t0tkoning benoemden en in hetRi
jnverbond
getreden keurvorst van Saksen werd gegeven.
Alleen Oostenri
jk had nog niet alle hoop
verloren, en de daar heerschende stemming
liet in e1k opzicht de grootste inspanning
verwachten. Het ti
jdstip van 1809 scheen
gunstig. Napoléons beste legers waren in
Spanje in een wanhopigen strijd gewikkeld,
en in geheelDaitschland ontwaakte hoop en
,i
nnige deelneming voor Oostenri
jk.Nog eenmaal moesten Napoléons grooter veldheerstalenten zegepralen en Dultschland de volle
inate van onderwerping en smaad ondervinden.
De veldslagen bi
jAbensberg;ThantEckmûhl
en Regensburg,van 20-22 April1
.809,vernietigden een aanzienli
jk gedeeltederoostenri
jksche legers;de duitsche vorsten,wellicht
t0t afvalgeneigd,bleven hetRi
jnverbondgetrouw;alleen de tirolers stondenmetheldenmoed onderAndreasHoferoy,ententweeden

hoop derduitschersnog te leur,nameli
jk in
de veldslagen biiGrosz-oörschen ofLûtzen.
2 Mei, en bi
j zautzen, 20 en 21 Mei 1813.
De wapenstilstand van 4 Juni tot 10 Aug.
voltooiden Ruslandsen Pruisenstoerustingen
totden grooten worstelstri
jd;Oostenri
jk viel.
ten laatste ook de gemeene zaak bij,en nu
werd Napolêon door een reeks van nederlagen,waarop de groote veldslag bijLeipzig
(16, 18 en 1.
9 October)de kroon zette,over
den Rijn gedreven, na vooraf nog door de
beierscke troepen bi
jHanau tezi
jnaangetast.
Alle vorsten van het Ri
jnverbond (Beieren
het eerst)haastten zich om zich vandatverbond los te m aken en vereenigden hun
troepen metdiedergealliëerdemogendheden.
Aan den Rijn werd een wapenstilstand gesloten, en nog ware het den vallenden veroveraarmogeli
jkgeweest,eendragelijkenvrede
te verwerven;maartoenhi
jo0k dezenafsloeg,
rukten oostenrijkers en russen door Zwitserland, terwàil Xlficher metpruisen en russen
op 1 Jan.1814 bi
j Caub en Coblenzoverden
Ri
jn trok en met geforceerde marschen
Frankrijk binnendrong.De overwinningen bij
Brienne, Laon, Fère-cham penoise en eindelijk 30 Maartbi Pari
js,openden voordeverbonden mogenlheden de poorten van Parijs,
Napoléon deed afstand,kreeg heteilandElLa
als vorstendom,endeBourbonskeerdenterug.
De eerste vrede van Pari
js(30Mei1814)liet
aan Frankrijk de oude grenzen van 1792,
meieenige aanwinst in den Elzas en Savoie.

Karel bi
j Aspern (21-22 Mei)wekte eenige
hoop op; in het uitgeputte Pruiseq ontstond
levendige deelqeming,en een kleine heldenschaar onder Schillwaagdehetop eigen hand,
hetteekentotafschuddingvanhetjuktegeven.
0ok deze hoop werd veri
jdeld;échillvielte
StraalsunddoorlnedewerkingvanDenemarken;
deslagbi
jW agram (5- 6Juli)eindigdedenooriog.DoordenvredevanW eenen(140ct.)verloor Oostenri
jk alle gemeenschap metdezee,

gen,kwamen de meesteverbondenmonarchen
of hun afgevaardigden op het congres te
W eenen bi
jeen (1 Nov.18t4- 10 Juni18151,
waar men omtrent de schadeloosstellingen,
die Pruisen verlangde,totzeerernstigewôordenwisseling kwam ; eindeli
jk werd aan dat
rijk hetgroothertogdom Posen en ZweedschPommeren met Rfigen, de noordelijke helft
van 'tkoninkrijk Saksen en verschelden provinciesaan beide oevers van den Ri
jntoege-

vernietigde alle hoop en opende Pruisen tot eenige maanden stond geheel Pruisen in de
den W eichsel voor den snel voorwaartsdrin- wapens. Tweemaal stelde de oorlogskans de

male trok Napoléon alsoverwlnnaardekeixer- Om de zoo ingewikkelde en verwarde aangestad binnen. De zegepraalvan aartshertog legenheden van Duitschland in orde te bren-

hetmoestdetirolersaan hun noodlotoverlaten kend, waartegen het Hannover afstond en
en tot de harde opoYering besluiten,zich met daardoor te nauwernood weer den vlakte-

zi
jn erfvi
jand te verbinden door het huwelijk inhoud en het zielentalvan 1806 verkreeg.
der aartshertogin M aria Louisa m etNapoléon Beieren kreeg a1ssclladeloosstelling W ûrzburg
in 18t0.Thans was Duitschland geheelonder en Aschasenburg,benevens een deelvan den

't juk gebracht, en Napoléon maakte zoo linker Ri
jaoever,Lauenburg kwam aanDeneeigendunkeli
jk gebruik van zi
jn macht,dat marken, het tot een koninkrijk verheven
hij geheel willekeurig de noordwesteli
jke Hannoverwerd vergroot metOost-Friesland,
streek van Duitschland. de m onden van de Lingen, Meppen en eenige andere streken,
W ezer, de Elbe en de Trave,dus alhetland Frankfort a.M .,Bremen, Hamburg enLttbeck

tot Lûbeck aan de Oostzee:methetfransche
ri@
jk vereenigde en voortglng met de hulytroepen der minder machtige vorsten ln
Spanje te laten slachten.De veldtocht naar
Rusland was Napolôons grootste,maar ook
laatste triom ftocht,op welke hem nietalleen
hetgansche Ri
jnverbond,maarook eenprui-

bleven vri
je steden,Mecklenburg en Oldenburg werden groothertogdommen; alleen
Saksen verloor de helftvan zi
jn bezittingen.
Erwerd verder vastgejteld,datdegezamenli
jke vorsten en de vrige steden van Duitschland, zich zouden vereenigentotden Duitschen
Bond (zie aldaar),en de eerste grondtrekken

I)IlifsrIlI1tl1fl.
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der toekomstige constitutie werden in de
zoogenaamde bondsacte van 8 Juni 1815ontworpen.Midden uitdeze werkzaamhedenriep
de terugkeer van Napoléon de vorstenweder
in de wapens. De pruisen, engelschen en
ned
landers beslisten ditmaal het lot van
. er
Europa in den slag van W aterloo of la Belle
Alliance,18Juni1815,hunzegepralendeintocht

in Pari
js bracht de Bourbons ten tweeden
lnale op dentroonen NapoléonnaarSt.Helena.
De tweede vrede van Pari
js(20 Nov.18t5),
liet Frankri
jk de grenzen van 1790. Tot

Duitsellland.

de pari
jsche Februari-omwenteling,die ze

eerlang,reeds in de eerste dagen van Maart,
allerwege,,,van Holstein totaan Baden'',deed
ontvlammen.Demeeste regeeringen voldeden,

lletzi
j terstond en vri
jwillig,ofaarzelend en

door den nood gedrongen,inm eerofmindere
lnate aan de eischen dermenigteen bezwoeren
zoodoende het dreigende sgook deromwente'
ling ;Baden,Beieren,svurttemberg,Hannover,
Saksen, Hessen-lfassel,Hessen-Darmstadt en
andere duitsche landen en steden hadden
meer of luinder hun deel aan de politieke
beweging en waren niet zelden het tooneel

verdere vaststelling der duitsche aangelegenheden en tot uitvgering der acte van het vanergerlt
jkebuitensporigheden;inW ùrttemW eener congres,werd te Frankforta.M .een berg, Beieren en elders liepen de boeren te
vergadering van afgevaardigden dergezamen- br
an
dn,
enstaken landhuizen en kasteelen l
*n
wa
pe
begonnen een verwoeden,bloedigen
li
jke duitsche staten,de Bondsdag,opgericht,

waarvan de keizervan Oostenri
jk voorzitter kri
jg tegen adelen ri
jkdom. 0ok Oostenri
jk
en Pruisen hadden ruimschoots hun aandeel
zou zi
jn.

Volgens het W eener congres was aan in de revolutionaire beweging. ln s7eenen,
Pruisen eq aan de staten vau Daitschland een sedert eeuwen vreemd aan omwenteling en

vri
je staatsl
-egeling en volksvertegenwoordi- oproer, ontstond den 13de,
'Maart een stri
jd
ging toegezegd;doch deze belofte,in de ure
des gevaars afgelegd,werd door Pruisen en
andere staten geheel niet,door andere eerst
na lang dralen en slechts ten halve vervuld

tusschen de btlrgers en de gewapende macht,
die het aftreden en de vluchtvan dengehaten
Metternich en een nieuwe constiïutie ten ge-

volgehad,terwijlBerli
jnden18t
1ek'diermaand
1)egroote,pasaan hetfranschejakontwor- getuige wasvan ecn worsteling tusschen de
stelde mogendheden begonnen zich een eigen- kri
jgsmachten hetvolk,waarbljdeparijsche

dunkeli
zag over de staten vanminderen bloedtooneelen van Februariberhaald werden;
@i
#k ge
ninisters,de samenstelling
rang aan te matigen.Overal openbaarden de het aftreden der l
daden der duitsche regeeringen een klein- van een nieuw kabinet en een meer liberale
geestigevreesvoorvri
jzinnigebewegingender staatsregeling w as ook .hier het gevolg van
volken en een reactionairen onredeli
jk ver- den opstand des volks.tzie de verschillende
zetrd
fege
we
bi
jn elkehervorming;elkevolkswensch staten).
voorbaat zemakskalve als onvervulIntusschen was eenduitsche eenheid)sedert
baar aangemerkt.Dit alles ging gepaard lnet geruimen ti
jd reeds de leus eener talri
jke
een stelsel van spioneering en bespieding, Parti
jin geâeelDuitschland,hetstelliguitgewaarbij zelfs het geheim der postnietge- druktverlangenvandemeestestatengeworden.
eerbieligtl werd;schier allerwegen nam men Te Heidelberg kwamen in,M aart1848op eigen
een hardnekkig vasthouden aan het oude gezag een aantalleden derverschillende stenwaar,metschending van verleenderechten,en denkamers bi
jeen en riepen tegen den 3ostell
een algemeene geest van reactie begon de daaraanvolgende alle leden derstendenvergaregeeringen te bezielen. Daarbi
j begon ook deringen in deduitschelandentezamen,om de
weer de oude godsdiensti.
ge verdeeldheid te vorming van een duitsch parlementtotstand
woeden. Toch kwam erin éenOPzichteenheid te brengeq,en werkeli
jk togen tegen hetbein het staatsleven, daar de meeste duitsche paal
de ti
jdstip van allekantenafgevaardigden
staten,met Pruisen aan de spits,zich sedert dier staten naar de duitsche nationale ver1836 tot een ZollveleiîI (duitsch tolverbond, gadering te Frankfurt,waar men debelangen
dat de bi
jzondere tolliniënvanvroegerophief van het fluitsche vaderland in overweging

iaren)
en den gri
jen doorvoervanhandelswarendoor nemen en voor 'teerst weer (na 42 #
een groot deelvan Daitschland verzekerde) een ri
jksopgerhoofd verkiezen zou.Dezeververeenigden, dat voor handel en industrie
belangrl
gke gevolgen had.Tevensopenbaarde
zich eenzuchttotherstelling van middeleeuwsche toestanden, een zucht,die niet onbestreden bleefdoordeideeën,welkedefransche
revolutie in het leven had geroepen,en om-

gadering,die alsvoor-parlementslechtsvoorloopige maatrugelen zou bepalen en vier
weken later door een constitueerende zou
vervangen worden,werd door de Bondsver-

gaderiug als staatkllndig lichaam erkend;zi
j
benoemde een permanente commissie om

streeks dezen ti
jd begon ook Gall,een der intusschen de zaken te behandelen en dit
eerste socialistische agitators in Daitschland, lichaam bepaaldedaarop,datin geheelDuitschde blikken van het arbeidendevotkopgeheel land afgevaardigden ter constitueerende vernieuwe dingen te vestigen en hetrechtopbe- gadering zouden benoemd worden (éen op
staanszekerheidteproclameeren.Hetverlangen 50000 inw.
) en dat bijdeze verkiezingen elk
der duitschevolkennaarbehoorli
jkedrukpers- duitscher in zi
jnland stemgerechtigdzouzi
jn.
vri
@
jheid vond bi
j de regeeringen zeerweinig Eerlang terwi
jl Pruisen en Denemarken
ingang,en van den invloed deropenbaarheid elkander terwille vaq Sleeswijk en Holstein
in 't algemeen , van de ontwikkeling der beoorloogden,de republikeinschepartijonder
publieke opinie enz.kon men in Duitschland aanvoering van Hecker en Struve in Baden
nog slechts t
lo eerste kiemen bespeuren.ZoO hethoofdopstak;terwi
jldoorgeheelDuitschwaren er in 1848 een menigte brandstofen land een verwatring en regeeringloosheid
in de duitsche staten opgehoopt,en het was heerschten, waarvan de geschledenis nauwe-
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li
iks een tweeule voorbee
ldkent,ent1coosten- spttnning had gehoudea. Eersttwiatig @
jaren
:#
s
rl
jksche monarchie op hetpunt scheen van later zoll het t0t vervulling kolnen. M iddeuiteen te vallea had de permanente com- l
erwi
jl sloegen Daitscbland's grootste staten,
m issiehaartaak volbrachtendeconstitueerende Oostenri
jk en Pruisen, beirle bogeerig naar

vergadering zich werkeli
jk te Frankfurt gecoastitueerd, waardoor de eens zoo invloedri
jke Bondsvergadering alhaarlnachtverloor.
ln een van haareerste zittingen nam zi
jhet
gewichtig besluit, dat alde constitutionecle
verordeningen der bi
jzondere staten van

de hegemonie in hun land, metnatjverige

blikken elkanders hout
'
ling gade, totdat het
i
n 1866 tot een fellen oorlog kwam. Toen
@
1!1 1864 de ongel
i
jke stri
jd tegen het kleine
Denemarken over het bezit van Sl
oeswi
jk,
Holstein en Iuauenbllrg met den afstand van
Dtlitschland volkomen met de tot'stand te genoel
nde landen aan Daitschland geëindigtl
brengen algel
neene constitl
ztioneele verorde- was,ontst
ond tusschen oostenri
jk en Pruisen
ning l
noesten overeenstemmen of andersniet de kwestie omtrent de regeling van het beverbindcntlzout
len zi
jn.Den29?te'tJunikwam stullr der veroverde hertogdommen, en het
lle
t
I
t
i
j
ks
par
l
eme
nt
,
na vaak beleulmerd te W a; naar aanleilling hiervan,dat (le oorlog
#
zkan (loor verwarring en verdeeldheitlia den van 1866 uitbarstte. De slag van 3 Julibi
j,
boezem der vergadering zelf,tot (1e bclang- of liever tugschen Königgrâtz en Sadowa,

ri
jke benoeming vaneenopperbestuurdervoor
het aanstaand vereenigd Duitsche ràjk. Met
grooto lneerderheid Van stem men werd de
aartsëlertog Johan van Oostenri
jk:een algem een geacht man en oom van kelzcr Ferdî
nand 1,totvoorloopigri
jksbestulzrdergekozen.

waarin Oostenri
jk met zi
jn bondgenooten

(i'
lannover, Saksen, Nassau, Beieren,W ûrttemberg, Baden,Hessen en nog andere duit-

sche staten) door Pruisen overwonnen werd,
besliste in het voordeeë van laatstgenoomden
staat, die in Augustus '66 hi
jden vrede van
Deze nam die benoeming, welke,op enkele Praag de volgende voorwaarden wist vastte
uitzonderingenna,degoedkeuring derduitsche stel
len: Oostenrijk staat zi
jn rechten op de
staten wegdroeg,terstond aan en nam reeds
12 Juli zitting in het parlement. De Bondsvergadering verklaarde nl
z,de haaropgedragen
taak a1s geëindigd te beschouwen en droeg
het llaar oggetlragen gezag,namens de ver-

deenscl
le hertogdommen aan Pruisen at
'en
treedt uit den Dtlitschen Bond,diethansvoorgoed wordt opgeheven en vorvangea door
ecn Nltos-tl-Dttit8elt F'
é/
-&p/
zt
'
/, waarin Prtlisen
het hoofd is. Bovendien keurt hetde inli
jschillenderegeeringenaandenri
jksbestuurder vlng van Hannover! Nassau, Hessen-lfassel
over, zoodat hiermede de Duitsche Bond en Franklurta/M.bl
j Pruisen goed (een verophield te bestaan.lntusschen bleel
chetmeer lneerdering van grondgebied van laatstgeen meer, hoe zwaar een werk het was het noemden staatmetongeveer1280vi
erk.mijlen
scllig der Duitsche eenheid'' in de vaart te of ruim tweemaal de oppervlakte van Neltri
jgen. 0ok in het nieuwe parlement,dat derland en een bevolking van meer dan 4
omstreeks 500 uit alle deelen van Daitschland millioen zielen). Overde inrichting van den
bij Vr1J0 keuze afgevaardigde leden telde, Noord-Duitschen Bond, zie boven, staatsinwas kleingeestige nai
jveraan deordevanden rîchtîng.
dag.Eindeli
jk toch kwam de ri
jkscûnstitutie Na den oorlog van 1866 was alzoo dezaak
tot
, stand, waarbi
j bepaald werd,datthans der Duitsche eenheid een grooteschredeverdeûnitiet'de waardigheid van erfeli
jk keizer der gekomen. Al de landen ten n.van do
der duitschers aan een der regeerendo vor- M ain-linie hadden zich tot éen statenbond

sten zol
lwordenopgedragen.Metvoorbi
jgaan vereenigd,onder leiding van Pruisen!terwi
jt
'van Oostenri
jk, werd hiertoe 28 Maart1849 met de zuid-duitsche staten militalre vergekozen de koning van Pruisen, Frederik dragen gesloten waren. Een schoone geleW ilhelm'1V. Toen deze wankelmoetligevorst genheid totde eindel
ijkeverwezenli
jking van
echter de hem aangeboclen keizerskroon,uit llet ideaal der nationale eenhe'd bood de
vrees voor Oostenri
jk en Rusland, van de Fransch-Duitsche oorlog ('zie aldaar) Van
hand wees en vele dl4îtsche regeeringen bo- 1870- '71en deman,wien Duitschlantlzilneen-

vendien tegen de riiksconstitutie protest
indienden, ging het Prankfurter parlement
(Mei 1849) uiteen; alleen eea l00talzijner
leden verklaarde te zullen bltjven en zetten

heitlen staatktlndigebeteekenisonderJeoverige europeesche statente danken heeft,isvon

Bismarck, de eerste rijkskanselier van het
vereenigtle Duitschland. 18 Jan. 1871 werd
hun vergaderingen,alsromp-pctrlemettt,teStutt- in hetpaleis van LodewijkXIV teVersailles,
jkvanBeieren
gartvoort,waarzi
jechteratspoedigdoorden or)voorstelvan koning Eodewi
W iirttembergschen ministerltömerverjaagtl hetDttitueltek:lz:k-rtjlrllitgeroepen,welks sawerden.Te vergcefstrachtte men nogopbi
j- menstelling boven onder staatsinrichting is

eenkomsten te Gotha en te Erfurteen andere aangegeven.
regeling tot stand te brengen, te vergeefs
Voor Duitschland brak nu een nieuwe era
zocht Pruisen door het Driekoningen-ver- a11,1'1. 10 Mei 187t werd door den vrede van
bond'' met Hqnnover en Saksen gesloten, Frankfurtaan dellain def'
ransch-duitscheooreen nadere eenheid te verltri
jgen;alle plan- log beëindigd. Duitschlantl bedongdaarbijafnen mislukten,en oostenri
jk,op Pruîsenver- stantlvanElzasen LotharingenmetStraatshurg
bitterd, eischte,datde ri
jksconstitutie opge- en M etz,en 5 milliarden francsoorlogscontrihcven en alle zaken weer0P den voet van bl
ztie; toen de laatste termijn in 1873 afbevöor '48 gebracltt zouden worden. Zoo werd taald was,nam tle ontruiming dernog bezetto
tle ottde Bondsdag weer hersteld (185t)en fransche gebieden een aanvang, en 16 Ser
)b
vertlween het droomlleeld der Dl
zitsche een- 1873 overschreed delaatstedllit.
:che joldaat,lf.

heid, dat drie jaar lang Europa in groote fransche grens.Verschillende bli
jken vanvi
j-
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andige gezindheid jegens Duitschland der
fransche chauvinisten hadden een nota (Jan.
1874)tengevolge,waarbi
j derijksregeeringte
kennen gaf zoo de toeleg bestond een wraakoorlog te beginnen, Duitschland niet voornemens washetvoorFrankri
jk meestgunstige
oogenblik aftewachten.Devredewerd echter
nie
t ane
de
ma
De
errst
ealFestoord.

dlzltsche ri
jksdag WaSdoorden
keizer 21 Mrt. 1871 te Berlijn, de nieuwe
ri
jkshoofdstad,geopendgeworden;volgensde
eerstetroonredezouhetnieuweduitscherijkeen
ri
jk desvredeszi
jn.Devorderingendernieuw
gevormde Centrumpartij(r.-katholieken),die
naarmen vreesde de machtdesri
jksten behoevevan herstelder wereldlijke machtvan
den pauswilden aanwenden,leden de rijksregeering echter weldra een nieuwen strijd.
den zg.kultuurstri
jd,aanvangen,die totomstreeks1882duurde(ziePruisen,Geschiedenis)
en in welke zil
'vooralin Pmzisen door een
reeks deels door den Landdag, deels dool

D ultsehland.

hebben te Leipzig,aldaar geogend.Uit dein

1875 ingediendestrafketnovellebli
jkt,hoezeer
de ri
jksregeering reeds toenmaals zinde op
maatregelen tot onderdrukking van voorden

staatgcvaarli
jkgeachtepolitiekeoppositie;veel
hiervan vond nog geen instemming bi
j den
Ri
iksdag:als b.v.desocialisten-paragraaf;de
*#
Arnim-paragraaf echter (zie Arnim),gericht
tegen ontrouwe diplomaten, werd in 1876
ahngenom en.

Hetplotselinginstroomenvandeontzaglijke
getdmassa derfranscheoorlogscontributiellad
een geweldige beweging in de geheele natio-

nale nijverheid tengevolge.Degrootewerken,
doorderegeeringondernomen(nieuw oorlogsmateriaal,vestingen,spoorwegen)leiddentot
een overhaaste ontwikkeling eneen reedsvooraftoteen zeerkortbestaangedoemden bloeider
industrie.De waarde van het geld daalde,de

prijzen stegen,hetovervloedig kapitaal,geen

gelegenheid tot belegging vindende,werd in
allerlei speculaties gestoken ; de terugslag,

den Ri
jksdag aangenomen kerkeli
jke wetten die niet uitbli
jven kon,begon reeds in 1873,
het gedurende de vorige kwarteeuw aan de toen de groote beurskrach te MTeenen (Mei
klerikalen verloren terrein trachtteteherwin- 1873) zich naar Duitschland voortplantte;in
nen.De Ri
jksdagnam nogin1871deinzonder- de krisis die volgde moasten vele bedri
jven
heid doordeBeierscheregeering verlangde zg. geheel of ten deele worden stilgezet; een
kanselparagraaf aan,en bevalin 1872deuit- verschrikkel
ijke nood brak over de geheele
wi
jziny der Jezuïeten en de aan dezeverwante arbeiderswereld van Duitschland uit.Onder
kerkelljke orden;1874 Lrachteen wet tegen deze Omstandigheden keerden geheele dromhet onbevoegd uitoefenen van een kerkelijke men van arbeiders zich tot de sociaal-dem obediening, in 1875 w erd het verplichte bur- kratie;dezehadindenRijksdagvan1871slechts
gerli
jk huwelijk ingevoerd,in 1876dekansel- twee afgevaardigden(LiebknechtenBebel).in
Paragraaf belangri
jk verscherpt. In dezen die van 1874 reeds 9,met omstreeks 380.000
kultuurstri
jd stond dein 1872 benoemdemi- kiezersachter zich;bi
j de verkiezingen van
nistervan eeredienstFalk den ri
jkskanselier, 1877 vereenigde zijeenhalfmillioenstemmen
Bismarck, m et energie terzi
jde. Paus Pius op hare kandidaten, waarvan er 12 gekozen
sprakbijverscheideneallocutieszi
jnafkeuring werden: hare voornaamste bolwerken waren
uit over de politiek derri
jksregeering,ver- toenmaals Berlijn en Saksen, weldra ook
klaarde in een schri
jven van 7Aug.1873aan H amburg en Altona. Deregeering wildereeds
den keizer dat allsn diedendoop lladden ont- in 1875 bi
@
#
ide indieninq der strafwet-novelle
vangen,onderdanenwarenvandenpauseli
jken door een bizonder artzkel de socialistische
stoel, en vaardigde ten slotte de encycliek agitatie afbreuk doen; de Ri
jksdag echter
van 5 Febr.1875 uit,welke de nieuwrkerk- verwierp in 1876 dit artikel. Ook de aanslag
wetten ongeldig verklaarde en tegeltkerti
jd van den anarchist Hödel Op keizer W ilhelm
over de bisschoppen der omstreeksdezenti
jd (1t Mei1878) kon de Rijksdagsmeerderheid
ontstane Parti
j der oud-katholieken het ban- er nog niet'toe brengen haar afkeer voor
uitzonderingswetten te overwinnen; 24 Mei
vonnis uitsprak.
De ri
jksregeering w erd in haar strtjd werddeonmiddellijknadenaanslagingediende
tegen het Centrum voornamel
ijk gesteund socialistenwetverworpen.2 Junivolgdeechter
door de nationaal-liberalen,die bi
jdeverkie- de moordaanslag van Nobiling, eveneens een
zingen voor den tweeden duitschen Rijksdag anarchist, op den keizer, die aan hoofd en
(1874-76) 150 zetels bemachtigden,terwijl rechterarm gewond werd; de kroonprinsnam
ook de klerikale afgevaardigden belangrijk oogenblikkeli
jk deregeeringover,deRi
jksdag
versterkt terugkeerden (van 57 op 94). ln werd ontbonden, de nieuwe verkiezingenver1874 dreigde bi
j de beraadslagingen omtrent sterkten de konservatieve en gematigd libede rijksmilitiewet,eenernstigconllicttusschen rale elementen,zoodat 19 Oct.1878 desociaregeering en volksvertegenwoordiging uit te
breken; de openbare meening koos echtvr
over het al
.ge
meen de zi
jde der regeering,en
door een compromis kwam hetseptennaattot

listenwet met 221 tegen 149 stem men werd
aangenomen. Alle vereenigingen op socialistischen grondslag werden nu opgeheven verklaard en verboden, de socialistische pers

stand, dat de legersterkte in vredesti
jd voor
7jaren op 401.0000 man bracht.21Dec.1876
werden eenreeksdoordeklerikalenendeFortschrittspartijbestredenjustitieelewetten(wetboek strafvordering,burgerl.rechtsvordering
enz.) aangenomen,die 1 Oct.1879 in geheel
Duitschland in werking traden;op denzelfden
dag weqd het ri
jksgerecht,dat volgens een
besluitvanBondsraadenRi
jksdagzi
jnzetelzou

werd tot onmogelijk wordens toe gemaatr
egeld,over Berlijn en zijn omgeving, later
ook over Hamburg, Altona en Leipzig de
zg. kleine staat van beleg afgekondigd,
alle agitatoren werden verbannen. De keizer, die intusschen de baden te Teplitz,
Gastein,Baden-Baden en W iesbaden bezocht

had,keerde 5 Dec.naarBerlijn terug om de
regeering weer te aanvaarden.Voor deopen-
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li
jkeagitatiekwam nlzde geheimepropaganda haar ontwerp introk. 17 Nov. 188t echter
in de plaats;uithetbuitenland,in iletbizocder verklaal
'de zij bàjkoninkltjke boodschap dat
uitZûrich,waarhetblad de zsozialdem okrat'' het haar vasïen Avil wasdesocialeweweving
gedrukt werd, en uit Londen, waar de door ter hand te nemen;tegeli
jkertijk ontvouwde
M ost geredizeerde ,:Freiheit''verscheen,wer- zi
j een omvangri
jk program , dat behalve

ongevalverzekering ook deorganisatievan het
beroeps-ziekenfondswezen en eep begin van
staatszorg voor invaliditeit en ouderdom omvatte Van de in 1882 ingediende ontwerpen
niettemin werd de aanvankeli
jk voor drie van een ongevallenwet en een ziekenfondsjaren uitgevaardigde socialistenwet in 1880 wet werd in 1883 het laatste aangenomen;
door den Riiksdag op drie jaren verlengd. hierbij zegevierde het beginselvan de verNveldra begrepen deregeeringenendeparti
jen Plichïe verzekering (verzekeringsdwang). ln
dat een bloote gewelddadige onderdrukking 1884 kwam een ongevallenwet t0t stand,die
niet bi*
jm achte zou zijn de bewegingin haar geleideli
jk engroepsgewijsbijdeverschillende
sa
tn
uiteeen
n ige
en de
darte
doo
ische
rn
pova
sitn
ieve
de bedri
voortgang te a
jvenzouwordeningevoerd;staatssubsidie
hervormingen
z0u niet worden verstrekt, we1 echter een
arbeidende klassen m oest worden te gemoet algemeene leitling en toezichtdooreen ondergekome
Daa
rr
ee
ci
hs
t
rh
ier
oorri
ruimer mid- mi
de
lenen.
erde
n ve
ceht
da
nvde
j
nisterie van rijksverzekering. Meer was
l
tsregeering met den uit de verkiezingen van 1884 voortbeschikbaarhad,moesten eerstnieuwebronnen gekomen'Ri
jksdag niet te bereiken.De gervan inkomstenwordengevonden.Voorde door sterktenationaal-liberalenenCentrum-mannen,
Bism arck voorgeslagen tabaksmonopolie was die het Same
n t0t 158 stemm en brachten,
*
in den Ri
jksdag geen meerderheidtevinden; W :ren nOg ln geenen deele in staat tegen de
de verzwaring echtervanandereindirectebe- oppositie der overige parti
jen op te roeien.
lastingenentollenvielbi
jdenalgemeenenroep V el zette de regeering in 1885 een nieuwe
om bescherming derinlandschex
'ndustrietegen verhooging der tollen voor verscheidene probuitenlandscheconcurrentiegemakkeli
jker,en ducten door,doch de opbrengst daarvan was
12 Juli 1879 werd met m edewerking van het niet toereikendom,watderegeering bedoelde,
den massas socialistische geschriften in
Daitschland ingevoerd; uit alles bleek,dat
geen der genomen maatregelen in staat w as
den voortgang der beweging tegen te gaan;

Centrum hetnieuwe toltariefdoor denRi
jks- de bi
jdragen in de ri
jkskas der afzonderli
jke
dag aangenomen,evenwelondervoorwaarden staten af teschaYen,dearmereklassen geheel
die het ri
jk in z'
lin vrije beschikking overde van directe belasting te onthefen, enz.Een
meerdereinkomstenbeperkte;dezg.Francken- wetsontwerp inzake brandewi
jnmonopolie des
steinsche clausule bepaalde namelijk, dat rijks werd verworpen (27 Maart1886),evenhetgeen boven de 130 m illioen mark zolz alseen onmiddelli
jkdaaropingediendvoorstel
wordenontvangendenafzondel'li
jken gtatenten t0t verhooging der belasting Op den brandegoede zou'komen.De behoefte derregeering wi
jn (26 Juni 1886). Terwijlop deze wllze
aan den steun van het Centrum voor haar de onont
beerli
jke middelen voor ingriipende
verdere plannen inzake de politieke en soci- sociale hervormingen achterwege àleven,
ale vraagstukken deed haar stappen doen om
de tusschen beiden bestaande breuktehelen;
w el hadden de door Bismarck te Kissingen
m et den nuntius Masella en te Gastein met

denpro-nuntius (1879)gevoerdeonderhandelingen geen dadeli
jk gevolg, doch door de
geleideljke verzachting en ophefflng van de
meeste kerkwetten eenerzi
jds en de verzoenende houding van paus Leo Xlllanderzi
jds

groeide in stilte trots de strengstetoepassing
van de in 1884 en 1886 hernieuwde socialistenwetj de sociaal-dem okratische beweging
a1s bi
j den dag aan ;vruchteloos werd over

bi
jna alle groote steden in het ri
jk dekleine

staat van beleg afgekondigd,werden de laet
m eest op den voorgrond tredendeleidersverbannen,werden elke propagandistischebeweging met krachtonderdrukten werkstakingen
wasdekultuurkamp omstreeks1882beëindigd. enz. door de politie teh strengste bewaakt.
Tot deze toegevendheid was Bismarck niet Bi
j de Ri
jksdagverkiezingen van 1884 steeg
in de laatste plaats bewogen geworden door het aantal sociaal-demokratische afgevaarzijn verdere ondervinding in den Ri
jksdag digden van 13 op 24, het stemmental op
(sinds 1880) inzake hervorming der suats- 550.000. Groote verwachtingen werden door
huiphouding.Zouden.geli
jkzijnbedoelingwas, de konservatieven en ook door het Centrum
de armere klassen geheel van directe belas- gekoesterd van de reorganisatie der vrîie
tingen kunnen worden ontheven en metgeld vakvereenigingen tot invloedri
jke, levensuit de ri
jkskas sociale hervormingen kunnen krachtige korporaties;de grondslag van een
worden doorgevoerd, zoo m oesten,om tus- beweging in deze richting was de gildenwet
schen inkomsten en uitgaven het evenwicht van 18 .
Ju1i 1881, die bedoelde bonden een
te bewaren,nieuwe hulpbronnen worden op- reeks bi
jzondere rechten toekende.
gespoord, en w elzoodanige,die niet in unDe economische eenheid van Duitschland
deren vorm in geli
gke mate zouden drukken k0n niet voltooid heeten zoolang Hamburg
op degenen die het de bedoeling wastever- en Bremen zich buiten het r'
ljkstolgebied
lichten. Zoodanige bronnen werden echter hielden;door Bismarck werd sinds1879alles
niet gevonden en het eerste ontwerp eener gedaan om deze beide staten te bewegen
ongevallenwet werd in 1881 door den Ri
jks- tot dat gebied in te treden ; 25 M ei 1881
dag verworpen;de in behandeling genomen kwam een aansluitingsverdrag m et Hamri
jksverzekering met rijkstoelage bl
J de bij- burg tot stand, in 1884 volgde toen ook
dragen Van Workgevers en werknemers werd Bremen. Deze aansluiting viel voor in een

derwi
jze geAmendeerd datde ri
jksregeering tijd van grooten bloeider beide oudeHanze-

pllltselllalld.
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steden. De vestiging van een Brem er groot- tot actie gaarne naar elders afgcleid zag
handelaar Ltideritz in Zuidwest-Afrika was ondersteund. W einig goodsvoorspelde echter,

het lktgangspunt der duitschekoloniaal-en
expansiepolitiek.Door een telegram van Bismarck aan den duitschen konsulte lfaapstad
(24April1884)werd debezlttingvanLïideritz,
Angra-peqaena (zie aldaar), onderduitsche
bescherming gesteld,en Dtlitsclllantltotkoloniale mogendheid gemaakt.A1s zoodanig geraakte ltet bijna onmiddelli
jk op gespannen
voet metEngelanl,datdadeli
jk alles in het
werk stelde om de duitsche invloedsfeeren
zoaveel mogeli
jk te beperken (verdrag van
6 April 1886 inzake de grensli
jnen in den
Stillen Oceaan,overeenkomtvan 2Allg.1886
aangaande de west-afrikaanscheprotectoratcn
aan de golfvan Guinea,enz).
Het congres van 1878 te Berli
jn had een
algeheclen olnlnekeer tçweeggebrachtin de
buHltcnlandsclle politiekvanDuitschland,welks

voordetoekomsthetdràjvenvandenfranscllen
li
jkste vertogenwoordigers van de revanclàeidee.Tegeli
jkertijd dreigde weer gevaar van
de zijde van Rusland,waar de minister van
Binncnl.Z., Ignatiew, en generaal Skobelew
vooreenbondgcnootscllapmetFrankri
jkeneen
oorlog met oostenri
jk, i
jverden; de czaar
evenwel zag ziclldoorden inwendigen toestand van zi
jn land steeds weer t0t een
vreedzame politiek gedwonren en zookwaln
lletniettoteenvredebreuk.Hetbelangrijkste
diplomatieke succcs in llet kritieke jaar
1882 was voor Dtzitscllland de toetreding van
ltalië,datzichdoorFrankri
jkindeTunesische
kwestie ten sterkste benadeeld aclltte, tot
(
1en duitsch-oostenri
jkschen bond (Driebond).
lprankri
jk betoonde zich onderhet kl.
binetkamerpreqidentGambetta,een derllartstocllte-

houding in den russisch-turkscheû oorlog Ferry (sindsFellr.1883)overlietgeheelvredevan 1877/78 geheel den russen ten goede lievend, en vond daarvoor in 1884 in de

was gekomen. 0ok op hetcongreswerkte
Bismarck met alle macht voor de bclangen
van Rusland,waarbtjhi
jopeennogkrachtiger
tegenstand vanOastenrtjkenEagelandstuitte.
Toen echterderussen in denzomervan1879
draalden met de tenuitvoerlegglng van de
ogercengekomen ontruiming van Balgari
je,
.
zag Bismarck zicllgenoopteen maning van
oostenri
jk te ondersteunen,waarmedehl
jden
russisclten trots op hetgevoeligstbeleedigde.
Onmiddellijk werden aan de russische west-

egyptische kwestie weer steun lli
j Duitscllkabinet,ingevolge lletlnislukkenvandeTonkinsche expeditie,viel,en 18 Sept.van lletzelfdejaareen staatsgreeptotdeverceniging
van odst-llumelië en Bukgari
je onder vorst
Alexander leidde,en deBulgarcnzicltteqeliikerti
jd v/d russischen invloed zochten vrl
j ie
makcn,wasplotseling wederhetgevaarvoor
een europeeschen oorlog aanwezig. De llouding xan Rusland tegenover vorstAlexander

land. Toen eclltcr 30 M aal'
t 1885 genoem d

grens troepen saamgetrokken encenl'ussische vcl.wekte in Duitscllland een storm van ver-

generaal ijlde naar Pari
js oln metFrankri
jk
overeen bondgenootschap te onderhandelen.
Keizer W ilhelm beproefda persoonli
jk door
een samenkomst met den czaar te Alexandrowo (3 en 4 Sept. 1879) de goede verstandllouding te lzerstellen. Tegeltikertijd
echter onderhandelde Bismarck te Gastein
met Andrrtssy, den leider der oostenri
jksche
politiek,over een defensief verbond tegen
Rasland, hetwelk 7 Oct. 1879 tot stand
kwam . Beide mogendheden verbonden zich
tot wederztjdsche bi
jstand tegen Rusland
en tot ,welwillende onzi
jdigheid''voor het

ontwaardiging en metklem begon men llier
en daar op interventie des ri
jl
tsten guqste
van Bulgarije aan te dringen.Bismal.
ck ve*klaarde echter, dat Dtzitschland niet voornemens was ter wille van Bulgari
je de
vriendschap van Rusland op het spel te
zetten; llij slaagde er ecllterniet tellvolle
in hetdoor Rusland verspreide gerucllt,dat
Oostenri
jk in llet geheim doorDuitscllland
in zi
jn houding tegcnoverRusland versterkt
werd, te ontzenuwen. Het antwoord op het
dri
jven van den franschen oorlogsminister
Boulanger was de indiening bijden Ràjksdag

geval dat een van beide door een andere van een niellw septennaat; zonder dellafloop
mogendheidm ochtwordenaangevallen.Voorts van het vorige afte wachten,werd een be-

werd doorhet nieuwe,door denRi
jksdag op langri
jke legeruitbreiding voorgesteld, ten

16 April 1880 aangenomen septenaat de gunste waarvan zoowel M oltke a1s Bislnal'
clc
sterkte van het staande leger van 401.000 met alle macht arbeidden.Voorgesteld wel'd

op 427.
000 man gebracht. ln allephasender
oostersche krisistvan demontenegri
jnschetot
de egyptische, glngen als nu Duitschland en
Oostenn
rl
jk hand in hand,en hunbeslistehouding liet ook niet na indruk te maken op
Rusland. Na de vermoording .van czaar
Alexander 11(t3 Maart188t)besteegAlexander111,wiens duitscherhaatbekend was,den

de sterkte vanhetduitscbelegerinvredesti
jd
van 1 April 1887 tot 31 Maal't 1894 op
468.
409 lnan te stellen,derhalve met 41.135
man te verhoogen.De commissie,welke het
ontwerp 4 Dec.in handen gegeven wel'd,besloot, in plaats van 41.135 man op 7 iaren,
slechts te bewilligcn in 13.000 man voor de
naaste 3 :
jaren en 9000 voor llet*daarop-

russischen troon ;de dringende behoefte aan volgende Jaar. De tweede lezing van het
vrede evenwelvanhetinwendig diepgescllokte ontwerp ving 11 Jan.1887aan.De oppositie-

ri
jk dwongen ook hem de vriendschap van parti
jen, die dcn doorslag konden geven,
den ouden bondgenoottezoeken; 9Sept.1881 besloten ten slotte de gevorderdesterktevan
plaats llad te Danzig een verzoeningssampn- 468.409 man te aanvaarden,doch slechtsvoor

kol
ust tusschen keizer M'ilhelm en denczaar.
DeverholldingvanFrankrijktotDuitschland
was intllsschen minder vi
jandig geworden.
Het optl'eden van ditland in Tunis in 1881
was doorDuitscbland.datdenfranschendrang

de eerste 3 jaren (amendement-stauFenberg)
en aldlls werd 14 Jan. met 186 tegen 154
stemmen besloten,waarop onmiddelliik ontllinding van den Ri
jksdag volgde Gelurende
den verkiezingsstri
jd, die op de heftigste
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wi
jze gevoerd werd,werden gedurig alarm- van 100 millioen m ark tegem oetzag ;verder
berichten omtrent oorlogstoerustingen en werd uiteen consumptiebelasting op desuiker
troepenmobiliseering aan de fransche en nOg 40 mill
ioen mark gevonden. De partijrussischegrenzenverspreid,zoodatdemeening verhouding in den Ri
jksdag brachtmede,dat
ontstond, dat van den uitslag dezer verkie- bovenalde bel
angen van de landbouwni
jverzing oorlog ofvrede afhing.Devoorstanders heid werden bevorderd.Nog lï
etzelfdejaar
van llet oorspronkeli
jk septenaatsloten een. kwam een kunstboterwet tot stand,waarbij
verkiezingsverbond en bel
aaalden daardoor het vervalschen van natuurboter met uik
een overweldigende meerderheid.W elkwam di
erli
jk vet bereide producten strafbaarwerd
ltet Centrum even sterk uit den stri
jd te gesteld. Bi
j de beraadslagingen inzake hervool.
slrlli
jn? docll zi.
jn bontlgenooten , do nieuwing van de socialistenwet in Jan.1888
(luitsclt-vri.lzinnigen,de welfen en de sociaal- steldederegeeringbelangri
jkevarscherpingen
deltlokraten, leden zware verliezen en de voor, dietOtontneming van lletduitscherschap
volksparti
jverdween gelleelvanhetpolitieke Fingen.Hierop ging de Ri
jksdag echter niet
toozdeel.Gekozen werdell duitscil-conserva- zn; hàj stond slecllts een verlenging van
tieven 80,rtjkspartii 4t,nationaal-liberalen tweejaren van de onveranderde wettoe(tot
101,tezalllen 222;Uentrum 99; duitsck-vrti- 30 Sept.1890).Desociaal-politiekewetgeving
zinnigen 32,Elzas-luotharingers 15,Polen 13, werd nog in 1887 doorhetuitstrekken van de
sociaal-demokraten 11, Vrelfen 4, Denen 1. ongevallenwet over de zeelieden ende Louw1)e legerwet, onmiddellijk weer bi
j den op vakken een stap verder gebracht.
3 Alaart1887 geopenden Ràjksdag ingediend, De laatste regeeringsdaad van W ilhelm 1
werd reeds lt Maart in derde lezing aange- was het bekrachtigen van de nieuwe wetop
nolnen,m et 227 tegely 31 stemmen;84leden, de Feerplicht,waarbi
j dediensttijdvanlandmeest Centrulnmannen, onthielden zich van weer en landstorm lneteenigejarenverlengd
stelnming, slechts 7 hunner stemden voor; werd.Hi
j overl.9 Maart 1888.Htjwerd opnog denzelfllen dag werd de wetdoorkeizer gevol
gd doorFriedt'iclt111,die,li
jdende aan

MTilhelm bekraclltigd. Terzelfder ti
jd kreeg eenongeneesli
jkeziekte(kankerinhetstrottenlnen een waarborg voor het behoud van den hoofd),sl
echts99 dagenregeerde(totlsluni
vrede in de hernieuwing van den duitsch- 1888)
,gedurende welke deordekartelpartijen
eostenl'i
kscllen-italiaansctlen Driebond, het- de duurvan ll
.j
etRi
jksdagsmandaatvan 3 op
geen hetrtjk bijeen eventueelen aanvalvan 5 jaren werd gebracbt; hi
j hield Bismarck
l?rankràjkdehtllpvanltaliëverzekerde,entoen als ri
jkskanselier aan,en devoornaamstegede gelnoederen tot bedaren waren gekomen beurtenisvan zi
jn regeering,hetontslag van
bleek het oorlogsgevaar,zoo het al bestaan minister von Puttkamer (8 Juni),behoorttot
llad,ten volle geweken.Na den valvan den de geschiedenis van Pruisen
rusteloos op revanche aansturenden Boulanger
Willteltîtff,zijnopvolger,begonzijnregee-

(t7 Mei 1887)beslootde ri
jksregeering met
klem tegen ltusland op t: treden; zi
j deed
clit op de meest gevoelige wi
jze,door het
krediet der russische eFecten,waarvan voor
ontzagli
jkebedrageninduitschehandenwaren,
aan het wankelen te brengen en hetrussisch
k-apitaalzooveelmogelijk te weren;dekoers
van de1)ljmassatenverkoopaar
lgebodenstuk-

ring met een Jekreet aan hetleq'er en de

marine, geheel in soldatentaal gesteld ;dit

scheen de heerschende meening dathi
j vervuld was van eer-en oorlogzuchtigeplannen
te bevestigen; in zi
jn troonrede bj de opening van den Rijksdag op 25Juniechterverklaarde hij ten aanzien der buitenlandsche
politiek: trouw te zullen vasthouden aan het

kendaallesterk.Toendaaropdeczaarl8Nov. bondgenootschap met Oostenri
jk en ltalië,
1887,op de terugreis van Kopenhagentotllet doch daarbijnaarpersoonlijkevriendschapen
kiezen vaneenoverlandweg gedwongen,teBer- een vredelievende betrekklne tot den keizer
lija verscheen en hier eenonderlloudhadm et van Rusland te zullen streven,een program
Vismarck,kwam eenhoozstgevaarlijkeintrigue dat trouw door hem werd nageleefd.Meteen
eeneropeenoorlog metDuitsclllanlaansturen- deel der duitsche vlootbracht hi
j reeds de
de rllssische partp aanlletlicht.De czaar n.l. vol
gende maand (19 en 24 Juli)den czaarte
toonde den ri
jkskanselier stukken, welke Kroonstad en Petersburg een eerste bezoek ;

de eerlijkheid der duitsche politiek in de op de terugreis deed hiiStokholm en Koblllgaarsche politiek ten sterkste kompro- Penhagen aan;nog hetzel?dejaarbezochthi
j
mitteerden. Bism arck's besliste tegenspraak Stuttgart,Munchen, MTeenen en Rome(mid
en pogingen o1n de valschheid dezerstukken den October). Een bezoek aan het engelsche
aan te toonen lieten niet na indruk op den hofin Aug.1889 had een vriendschappel
ijke

czaar te lnaken, doch met het saamtreklken toenadering tusschen Duitschland en Engevan russische troepen aan dewestgrenswerd land tengevolge.Een gereede gelegenheidtot
voortregaan.Dientengevolge stond de Ri
jks- samenzaan dezerbeidemogendheden boodnog
dag nog nieuwe sommen toe voor ten deele hetzel
fdejaarde opstand inOost-Afrika;van
gelleilngehouden lnilitaire doeleinden.
weerskanten verplichtte men zich totbestrijAlet den nieuwen lti
jksdag slaagde de ding van den slavenhandeldooreenblokkade
regeering er ook eindeli
jk in zich nieuwe der kust.
bronnen van inkolzlsten, door de herhaalde
Behalve eenkleinebinnenlandsche opschudlegerlitbreitlingen dringend noodig,t,eopenen ding,veroorzaakt door detegen deBismarckA'
let 233 tegen 80 stemmen werd 17Juni1887 sche politiek '
gerichte dagboekonthullingen,

een brandewi
jnllelasting aangenomen, van van den recllisgeleerde Gefcken (zie deze),
welke men een (latersterkbenedenderaming viel,nl.in de lentevan 1889,omstreeksdezen
gebleven)verm'
eerderingderstaats-inkolnsten tijd eenbuitenlandschincidentvoor.Depolitie
147

111.
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van het zwitsersch kanton Aargau stelde op deze hoogst gewaagd. Na de tlitvaardiging
21 April 1889 den politie-koullnissarisJvoi1l- van de dekreten van 4 Febr.1890 werd llct
gemuth, uitgezonden op spionnendiensttegen dui
deli
jk,dattusschenkeizerenri
jkskanselier
de in Zw
r itserlalld verbli
jfhoudende sociaal- omtrent vele hoofdpunten van regeeringsbedemokraten,in verzekerde bewaring,llem ten leid een diep verschilvan lneening bestond.
laste leggend als agent provocateur te zi
jn Hierop duidde oolt reeds de ontslagnamevan
opgetreden;m en hield heln 10 dagen gevan- Bismarck a1sprtlisisch handelsminister,weinige
gen. De duitsche regoering ritôhtte nu een dagen tevoren. Een tweede verschil van genota tot c1e zwitsersche,waarin zijlïaarmis- voelen wel'd algemeen aangenomen inzaltede
lloegen te kennen gaf over de gastvri
jlteid socialistenw et;de Bondsraatl lladin Oct.1889

der zw-itserscheoverheidjogenssociaal-demo- bijdenRi
jksdageenontwerpeenerbli
jvendeen
kraten en anarchisten ;verderwerden ernstig'e nog verscherpte socialistenwetingediend.Bismaatregelen in uitzichtgesteld.Rusland,door marck vorderde uitbreiding der Levoegdheid

het gemeenschappeli
jk Lelang genoopt,koos
in deze aangelegenheid geheelde zi
jde van
Duitschland en ondersteunde krachtig devorderingen van deze mogendheidbi
jdezwitser-

oln teverbannen(uitwi
jzingsbevoegdheid).De
keizer metdeoverigeregeering achtten de-wet
aannemeli
jker zonderu'
ltwi
jzingsbevoegdheid,
geli
jk ze door de Ri
jksdagscommissie,belast

sche Bondsregeering
lnet het voorloopig onderzoek, iribedenking
W at het binnenland betreft werd nu aller- werd gegeven;toen nu?naeen op21Jan.door
eerst, na langen voor-arbeid en langdurige den keizer gepresideerdenkroonraad,dedoor
beraadslagingen en discussiesdoorden Ri
jks- de konservatieven van de regeering gevordag een invaliditeits- en ouderdoms-verzeke- derde verklaring,datdesocialistenwetzonder
ringswet in behandeling genomen. De groote ui
twi
jzingsbevoegdheiclonaannemeli
jkwas,uitlnoeilijkheden van deze,zich over 12millioen bleef, deden de konservatieven 25 Jan. 1890
arbeiders uitstrekkentle, diep in alle econo- de geheele w et vallen. De met bezorgdheid

lnische verhoudingen ingrijpende en in hare tegemoet geziene Rijksdagsverkiexingen van
toekomstige ontwikkeling ter nauwernood te 20 Febr. 1890 toonlen een geweldigen aanoverziene onderneming schrikten velen af, was der sociaal-demokratisclke stem men
die overigens in beginselzich voor een dus- 1k
427,
000 tegen 763,000 in 1887; op vele
danige wet uitspraken, welke bi
j de behan- P aatsen werden zell's de gezamenlpke tedeling ook felle bestri
jding voud; bàjna alle g0n de sociaal-demokratie verbonden
parti
jen waren bi
j de eindstemming (24 Mei partijen geslagen;de nationaal-liberalen ver1889) verdeeld;echter werd de wet met 18.
5 kregen 41,de ri
jksparti
j 20,de duitsch-kontegen 165 stemmen aangenolnen; 22 Juni servati
even 71, hetCentrum 113,de vri
jzinwerd zàibekrachtigd en 1 Jan.189ttrad zi
j nigen 64,de sociaal-demokraten35 mandaten.
in werking. De tot standkoming dezer wct
ln Maart18610 vergaderde te Berlijn deinwas hoofdzakeli
jk toe te schri
jven aan het ternationale conferentie inzake bescherming
ar
aa
ui
tge
zn
ond
ae
lr
le
d europeesclle
jk Va= den arbeid, Wa
duideli
jk te verstaan gegeven persoonli
verlangen van den keizer datvelen dervoor- staten deelnamen,
Rusland en
stemm ers genoopt had hun bedenkingen ter Turktie,dienietuitgenoodigdwarengeworden.

zi
jdetestellen.Dezepersoonli
jkeinlneng'
lngvan Terzelfderti
jd had delangvoorzieneontslagden keizer in een sociaalvraagstuk was iets name van Bismarck plaats.De eenheid des
geheel nieuws in de politieke geschiedenis rijksbegonditsteedsdringender te vorderen:
en Inaakte grooten indruk, evenals 's keizers de keizer bleefin tegem oetkorning aan deverhouding bàide grootemi
jnwerkersstakingvan langensderarbeiders hetmiddelzien om deso-

1889,in W estfalen,tijdenswelke hi
j een deputatie der stakende arbeiders ontving ende
mi
jnbezitters aanmaande te trachten zichmet
de stakenden te verstaan.4 Febr.1890 bracht
twee dekreten van den keizer aan den rijkskanselier 0n aan de m inisters van openbare
werken en van l
landelenni
jverheid,inaansluiting op de keizerlljke boodschap van 1887)
waarin staatsbemoeilng werd toegezegd inal
de vraagstukken wier oplossing bi
jdegroote
werk-staking van 1889 wenschelijk gebleken
waren. Nieuw was in deze dekreten alleen
hetpersoonlijk initiatiefvandenkeizer.Sinds
1881 waren alle toegezegde verbeteringen
(regeling van arbeidsduur,Zondagsrust,Leperking van vrouwen-en kinderarbeid enz.)
reeds in behandeling genomen,doch hoofdzakeli
jk tengevolge van Bismarck's bestrijding
gevallen:de rijkskanselier bestreed,nadatde
keizerltjke beloften van 1881 grootendeels
vervuld waren, alle verdere sociale hervormingen;vooralde wettelijk vastgesteldenor-

ciaal-demokratietebestrijden;derijkskanselier

mogeli
jk)Q0n Voorgaan Van Duitschland in

De op 6 Mei geopende Ri
jksdag nam als

.

wilde aan repressieve maatregelen vasthouden
en verzette zich tegen de door den keizer
voorgestelde sociaal-politiek, die door hem

als een gevaarli
jke,noodlottige waaghalzeri
j

werd aangemerkt; deze tweespaltbegonweldra de eenheid van hetbinnenlandsch bestuur
tebedreigen;deonderministersaarzelendwiens
zi#i
de in deze te kiezen,nietkunnende voor#

zien welke zienswijze de overhand behouden

zou, geraakten in een onhoudbare positie;
Bismarck zocht zich te handhaven door een
koninklijke orderVan 8 Sept.1852 in herinnering te brengen, die den ministers voor-

schreef bà
j alle belangri
jk-e voordrachten bi
j
den koning vooraf den minister-president te
raadplegen;de keizer ging hierop echterniet

in en maande den ri
jkskanselierherhaaldeli
jk
aan zdn ontslag in te dienen,watdeze ten

slotte 18 Alaart1890 deed;hetontslag volgde
20 Maart, en ging vergezeld van een benoeming tot generaal-overste,verhefûng tothertog van Lauenburg, enz. Bismarck werd als

male arbeidsdag scheen hem een utopie,een
internationale overeenkomst hieromtrent on- ri
jkskanselier enz.opgevolgd door Caprivi.
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eerste poging tot bescherming vanden arbeid
een arbeidswetin behandeling,die echtereerst
hetvolgend jaartotstand kwam en Lehalve
beperking van den Zondagsarbeid weinig po-

lniteehland.

politiek der regeering. Ten slotte evenwel

vereenigden de partàjen zich en 18 Dec.1891
keurde de Ri
jksdag met243tegen48stemmen
hethandelsverdrag metoostenrijk goed;met

sitiefs bevatte; zi
j werd 6 Mei1891 aange- nagenoeg even groote m eerderheid werden
nomen en 1 Jlzlivan datjaardoordenkeizer O0k de Overige Verdragen aangenomen.
beltrachtigd Inmiddels was reeds 28 Juni
ln Nov.1892 werd bi
j den Ri
jltsdag ander1800 een wet inzake het vormen van kamers
van arbeid tot stand gekomen.Op grond Van
de invoering i
n Frankri
jkvandenalgemeenen
dienstplicht zag de regeering zich omstreeks

m aal een wetsontwerp tot legeraitbreiding

gaf dat de regeering van zins was ernst te
makenmetdenalgemeenendienstplicht,liethet
zich aanzien of de wet m et een overweldigende meerderheid zou worden verworpen;
Caprivi kon het ontwerp slechts redden

raadslagingen bleken de meeningen om trent
di
t ontwerp Ilitermate verdeeld.Aan deeene
**
Zl
(
j0 lokte de hooge vordering een heftige
#J

ingediend;ditmaalzou eenerzi
jdshetbeginsel
van den algemeenendienstplichtworden doorgevoerd en llet staande leger in vredesqjd
dezen ti
jd ook weer genooptlegeruitbreiding lnet80,000 man versterktworden,anderzi
jds
te vragen;een desbetrefende wetvond echter de tweejari
ge oefenti
jd voor de onbereden
hettigentegenstandendevri
jzinnigeelementen wapens worden toegestaan; de m eerdere
in den Ri
jksdag vorderden in rtzilvoor een kosten?op 60 millioen mark perjaargeschat,
grooter aantal manschappen verkorting van zoaden gevonden yvorden uit een verhoogde
oefenti
jd;toendeOorlogsministerVerdydezen belasting op bier en brandewijn en uit een
eisch onaannemelijk verklaarde en te kennen beursbelasting. Reedsbi
j de voorloopige be-

door detoezeggingvanzooveelmogeli
jktegemoette zullen kom en aan den eisch van verkorten oefentijd;alsnu stemden ook de Cen-

trummannen en zelfs de Polen voor de wet,
die voorloopig het leger op 486.983 man in

vredesti
jd bracht.1 Oct.1890liepdesocialis-

tenwet af; de duitsche sociaal-demokratie
vierde deze gebeurtenis meteenparti
jcongres

te Halle (13-18 0ct.
)en stelde hetvolgend
jaar op den parti
jdag te Erfurt (14- 21 0ct
189t)eennieuw program (Erfurterprogram)op,
W at de buitenlandsche en de kolonialepolitiek betreft, ging Caprivi geheel door op
het Bismarcksche Program.Bijhet verdrag
van 1 Juli 1890 metEngeland werdhetW itugebied en het Zanzibar-protectoraat aan Engeland afgestaan en de invloedssfeer in het
gebied der afrikaansche m eren binnen be-

langri
jk engergrenzengebracht;daarentegen

oppositie uit; aan de andere ztjde wilden de
konservatieveq niet in den tweejarigenoefenti
jd bewilligen en den driejarigen behouden;
ten slotte werd doorvrtjheer von Huene,1id
van het Centrum, een Lemiddelingsvoorstel
gedaan;in plaatsvan op 492.068maa(zonder
deonderofncieren)zouhetlegerop479.229man
in tiid vanvredewordengebracht;ditvoorstel
werl doordertjksregeeriuggoedgekeurd,ech6 Mei 1893 door den Rijksdag met2t0stem .
men tegen 162 (
konservatieven.'ràjksparti
j,
nationaal-liberalen en Polen)verworpen.0nmiddelltjk werd nu de Ri
jksdagontbonden en

een nieuwe verkiezinq uitgeschreven,die 15
Juni plaats had onder de leuze voor oftegen
legeruitbreiding op '
len voet van het voor-

stel-lluene. Terwi
jl hetCentrum,van welke
partij slechts 12 leden voor het voorstellluenehaddengestemd,bijdeverkiezingalle
voorstandersin zi
jn midden lietvallen,splitsten de vri
jzinnigen zich in twee fracties,de
vri
jzinnige volksparti
j (tegenstanders der 1egerwet,onder Richter)en de vrijzinnigevereeniging ;bovendien begon de 18 Febr.1893
te Berll
gn opgerichte Bund derluandwirtezi
jn

kreeg Duitschland o.a.het eiland Helgoland.
ln 1890 ging ook het koloniaal beheeruitde
handen der Duitsch-oost-Afrikaansehe compagnie op het ri
#i
#k over en werd een onderministerie van koloniën en een koloniale eerste agrarisclle agitatie en trachtte ook het
raad ingesteld. Einde Jtzni 1891 werd de antisemitisme zich te doen gelden; door dit
Driebond m et Oostenri
jk en ltalie voor6.
jaar alles werd een algemeene politieke verwarvernieuwd.Overigens zochtde ri
jkskanselier ring en een algem eene verschuiving in de

doorhandelsverdragen metOostenri
jk,ltalië, verhouding derparti
jen teweeggebracht;geZwitserland en België voor Duitschland een kozen werden 68 duitsch konservatieven,28
midden-europeesch handelsgebiedtescheppen, leden der ri
jkspartij, 96 centrummannen,53
om zoodoende het gevaltr voor algeheele nationaal
-liberalen, 23 kandidaten der vrijverlamming van den duitschen exporthandel, zinnige volksparti
j, 13 der vri
jzinnige ver(dat dreigde door het russische stelselvan eeniglng, 11 der zuidduitsche volkspartàj,16
uitsluiting van den duitschen handel en door antisem ieten,44 sociaal-demokraten,19Polen,
de sterke protectionistische maatregelen in 8 Elzassers,7 W elfen,4 kath.boerenbonders,

de Vereenizde Staten (Mac-lfinley-bill),welk
voorbeeld Frankri
jk op het punt scheen te
zullen volgen)afte wenden en het rijk voor
langen ti
jd vaste afzetgebieden te verzekeren.In rui!voorlageretarievenm oestDuitschland echter ook zelfzi
jn tarieven verlagen,
en b.
v. aan Oostenri
jk den invoer in het
duitsche ri
jk gemakkelijkc maken,aanltalië
lagere invoerrechten op wi
jn toestaan,enz.,

(Beieren), 1 Deen en 6 totgeen parti
j behoorenden. De op 4 Juligeopende Ri
jksdag
nam de legerwet 15 Juli m et 201 tegen 185
stelnmen aan en werd dadelijk daarop gesloten,nadat nog Caprivi had verklaard,datde
noodige nieuwe belastingen zooveelmogelijk
op de sterkste schouders gelegd en de
zwakkere krachten zooveel mogelijk verschoond zouden worden.
wat in de kringen der duitsche landbeeren
IndeeerstvolgendejarenkwameneenFinanzeen heftige oppositieverwekte;ook Bismarck reform,all
erleihandelsverdragen,metSpanje,
oefende een scherpe kritiek uitop dehandels- Rumenië en Servië en ook met Rusland, en
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kolonialeOvereenkom stentotstand.Een groote plomatieken weg uit den weg werd geruim d.
.

verandering bracht hetjaar 1894.Op grond
van de anarchistische aanslagen in ZuidEuropa verlangden velen een verscherpt optreden en hetweder in werking stellen van

Naar aanleiding vanhetvermoordenvantwee
duitsche zendelingen te Schan-toeng w erd op
15 Nov.1897 de haven van Kiau-tsjou bezet
en kortdaarop tusschenDuitschlanlenChina

uitzonderingswetten tegen de sociaal-delno- een pachtverdrag omtrent een gebied van

kratie. Een conflict tusschen de Berli
jnsche
arbeiders en eenige grootebierbrouwerijen,
die geboycot werden,versterkte deze tendenzen.De r'
l
jkskanselier echterbetoondeweinig
neiging om metnieuwe uitzonderingswetten
in te gràjpen, terwijl graaf Eulenburg, de

omstr.400 km.2afgesloten.DooreenovereenkomstmetSpanjekwamen30Juni1899deKarolinen metde Palaoe-eilanden en deMarianen
aan Duitschland. Aan de vredes-conferentie
te Den Haag (18 Mei-29Juli1899)werdook
door Duitschland deelgenomen.lndeninOct.

krisis eindigde met het ontslag van beide
regeeringspersonen. ln Caprivi's plaats werd
vorstzu llohenlolle-schillingsfûrstri
jkskanselier, die ook pruisisch minister-president
werd (29 Oct. 1894). 0p 5 Dec. 1894
werd het nieuwe Ri
jksdagsgebolzw feesteli
jk ingewi
jd. Toen de presidentden volgenden dag de eerste zitting meteen,,l1och''
op den keizer opende,bleven.de aanwezige
sociaal-demokraten zitten. Hoewel deze delnonstratie in en buiten het parlementgroote
verontrustingbaarde,vonddetegendesociaaldemokratie ingediende zg. Ulnsturzvorlage
grootetegenkanting.Terwi
jlindeperseenverwoede striid Over hetOntwerp gevoerdwerd,
zette hetUentrum in de Ri
jksdagskommissie

land zich striktOnzi
jdig;de stemminginden
en werd ditnog meer,toen Engeland einde
December vier duitsche handelsschepen a1s
verlnoedeli
jk oorlogscontrabande bevattende
in beslag nam en eerst op voorstellenvande
zi
jde der duitscheregeeringvrijlietenschadevergoeding uitkeerde.
Zeer vruchtbaar was de Ri
jksdagsessievan
1895/96; behalve .tal van kleine wetten en
wi
jzigingen,o.a.van delegerorganisatievan
1893,werd 1 Juli1896 een nieuw burgerli
jk
wetboek met222 stemmen tegen 48(sociaaldemokraten,antisemieten,Elzas-Lotharingers)
aangenomen,in 1897 gevolgd dooreennieuw
wetboek van koophandel;verderkwameneen

pruisische minister-president, zich tot de 1899 tusschen Engeland en de Zuid-arrik
scherpste m aatregelen bereid verklaarde. De republieken uitgebroken oorlog hield Dllitsch-

lande was echter overwegend anti-engelsch,

een algeheele verandering van den geest der reeks nieuwe militail'
e strafwetten,een her-

wet door; deze veranderingen echter,voor%esteld als ten doelhebbendereligieenzedelljkheid krachtigerinbescherming tenemen,
werden door de midden-parti
jen aangemerkt
alstegenhetvri
jewetenschappelàikonderzoek
gericht en onaannemeli
jkverklaard.Daarhet
Centrum het regeerings-ontwerp niet aanvaardde, vond ditgeen meerderheid en het
werd 11 Afei1895 bi
j de tweede lezing verworpen. Van de overige beslt
ziten van (len
Ri
'
jksdag gedurende 1895 waren de voornaamste de verllooging van de suikerpremie
en van de bralldewi
jnbelasting,deversterking
der lnarine mqt vier krtlisers,en dewettegen
den slavenbandel en den slavenroof in de
koloniën.20Juni1895 werd hetNoord-en Oostzeekanaal geopend. Verder bracht hetjaar
1895 een algeheele scheuring in de duitschkenservatieve partij,tengevolgevaneenstri
jd
tussch- de agrarische elelnenten en de
christeli
jk-socialen, die daarmeeeindigdedat
deze laatsten onder den hofprediker Stöcker
uit de parti
j traden (1 Febr.1896),om zich
weinig later weer in kerkeltjk-socialen en
de door Naumann, Göhre en Sohm (Nov,
1896) gestichte nationaal-sociale vereeniging
te splitsen.
W atde buitenlandsche politiek der laatste
jaren betreft, hielll Duitschland zich in den
oorlog tusschen China en Japan onzi
jdig ,
doch zette metRl
lsland,Frankrtik en Spanje
eeh verzachting der vredesvoorwaardendoor.
In de Armeensche kwestie gafhet zi
jn stem

ziening van het wetboek van burgerli
jke
rechtsvordering en een marinewet(vlootuitbreidingltotstand.BijdeRi
jksdagsverkiezingen
van 1898 werden gekozen 52konservatieven,
22 leden der ri
jkspartii,106 centrummannen,
48 nationaal-liberalen,1.
3 ledendervriizinnige
vereeniging,29 dervri
jzinnige en 8c
lerzuldduitsche volksparqi,2ledenvan denBund der
Landwirte,4 boerenbonders, 10antisemieten,
9 W elfen,56 sociaal-demokraten, 14 Polen,1
Deen. 10 Elzas-luotharingers en 13 tot geen

parti
j behoorenden.De nieuwe Ri
jksdag verwierp 20 Nov.1899 de zg.tuchtlluiswet,en
nam 11 Juni 1900 een novelle op de nieuwe
vlootwet,die een belangri
jke verhooging der
toegestane gelden bedoelde,aan;tevensbleek
bj de desbetrefende beraadslagingendatvan
1906 af een nieuwe vlootuitbreiding in het
plan der regeering ligt. Van de overige in
1900 behandelde wetten lokte de zg. lexHeinzejbestaandeuitaanvullillgsparagrafeno.a.
van hetwetboek van strafrecht,ee'
n algemeene
agitatie uit; bedoelde wetverbood hetuitstallen of ten toon stellen van afbeeldingen,
kunstproducten, enz.,alsmede hetopvoeren
van zoodanige tooneelstukken die,zonderontuchtig te zpn,toch geachtkonden wordenhet
schaam-en zedeli
jkheidsgevoeltekwetsen;de
aanneming der betreFende paragrafen werd
door de krachtige obstructie van de door de
vri
jzinnige fracties gesteunde sociaal-delnokraten verhinderd,waarop het Centrum het
initiatiefnam toteenvoorstelzonderbedoelde

aan de voorstellen der mogendheden aan de paragrafen,waarop de wet 22 M ei1900 werd
làorte,doch verzette zichtegen hetllitoefenen aangenomen.26M oiwertlook denieuweongevan een gewapenden druk op den sultan,ge- vallenwet aangenomen.ln 1900 had Daitsch-

lijk Engeland hadvoorgeslagen.ookopander landdeleidingvandenoorlogvanEuropategen
gebied kwam Duitschland gedllrig metEnge- China (zie aldaar).16 0ct 1900 nam ri
jksland in geschil,datechter telkenslangs di- kanselierHohenlohe ontslag;lli
j werd opge-

l:llltsellland.
LX'
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volgd door den staats-secretaris van buitenland,von Bûlow.
De nieuwe 00llW : wier intrede inDaitschland O13 beveldes keizers, reeds een J
Saar
ijke wereld was gevroeger door de alnbtel
vierd,begon voor Pruisen (zi
e ald.) met de

lllitsehland.
- -.- - -- -

-

der-regimentrichtte.Daarin deed hi
j eenl
)eroep op de bajonetten van zi
jn getrouwe
Alexandri
jnen,om alle ongehoorzameburgers
Fehoorzaamheid te leeren.Eeneigenaardigen

lndruk maakte het daartegenover, dat een
paar weken voor deze demonstratie van den
plechtige en feestelàjke herdenking van het keizer de groothertog van Hessen op een

tweehonderdjarigebes'taanvanhetkoninkri
jk. parlemcntaire soiré'e bii
#eenvanzi
jnministers
De op grooie schaal beraamde feestelijkhe- zoo weinig afkeerqetoondhadvandesociaalden m oesten ecltterplotseling wordenafgebro- demokratie, dat h1J met Ullrich, dèn leider
ken door de ernstige berichtenoverdeziekte van deze parti
j in hetgrqothertogdom,een

van 'skeizers grootmoeder,koninginVictoria. langdllrig gesprek had gehad over de maatKeizer W ilhelm gelastte alle plechtigheden schappelllke vraagstukken van den dag,welk
afen ging naar Engeland olnvanharelaatste voorval, in verband met allerlei voorlitstredagen getuige te zpn. Hoewel de stemming vende regeeringsmaatl-egelen, zi
and den
*i
#n l
onder het dllitsche volk reeds in die dagen, bi
@
j
na
a
m
va
n
he
t
I
t
o
o
d
e
Gr
p
p
/
/
l
f
?
o
/
p
gt
/pozl benog voor Chamberlain's openbare belee- zorgde.
diging van llet nationale gevoel, Engeland,
Gedurende het zom er-reces der parlemenom deszelfspolitiek in Zllid-Afrika,nietgoed- ten hadden te Berli
jn sam enkomsten plaats
gezind
was, deed m en eerst geen nïoeite tusschen de ministersdei.verschillendebonds@
.0m
ln de
zzeelfsreis politieke bi
joogmerken te staten,teneinde tot eenstemmiglaeid te geraniet toen ûok de duitsche ken omtrenteennieuw tarief-ontwerp:hierbij
zoeken,
kroonprins door zijn vader naar Engelanci zag de ri
jksregeering zich gedwongen tegeontboden werd M aar de betrekk-eliike 01,
1- moet te komen aan de eischen tleragrariërs,
verschillighsid waarmede men in lllitsch- dezelfden die hetkanaal-ontwerp (zie Pruiland in den beginn.
e 's keizers engelschereis sen) hadden doen vallen. llet kort daarop
had behandeld , veranderde gaandeweg in (
Juli1901)openbaargemaakteontwerp,dato.a.
misnoegen over de ofscieelelà
blglt
iltdel-ei,toen een belangrà
jke verhooging van de graanbekend werd dat de duitsche keizer,na den rechten voorstelde Om den invoervan buiten
rang van veldmaarschalk in het eng.legerte tebemoeil
i
jkenenzoo den inheemschen landhebben aanvaard,lord Roberts in dehoogste bouw te bevoordeelen ten koste van duurder
pruisische orde,die van den ZwartenAdelaar, brood,vondvandezàj
dedervri
jzinnigepartijen
had opgenomen.ln Engeland,waar menzich heftige bestrijding en lokte een ontzaglijke
langzamerhand verstoken was gaan gevoelen agi
tatie uit.2et entwerp werd een kommisvan de sympathie van de vreemde volkeren, sie uit den Ri
jksdag in handen gegeven die
nam men nota van '
skeizers oplettendheden het een jaar later (Jul
i 1902)door de taljegens zijn oom en de offlcieele personen. looze am endementen der sociaal-demokraten,
k
eizbr W ilhelm ondervond dan Ook veel dieook een monster-protestbeweging overhet
sympathie van het volk op straat en van de geheeleri
jktegendenieuwetariefwetop touw
eng. pers, en de laatste begon reeds uit te zetten,ternauwernood ter hellt had afgehanweiden in politipke beschouwingen over de deld,zoodat verondersteld wordt dathetOntuitstekende betrekkingen tusschen beide lan- werp eerstnadeRi
jksdagsverkiezingvan1903
den. Van duitschen kant antwoordde men door den Ri
jksdag in behandeling za1 kundaarop koeldat er geen reden bestond voor nen worden genomen en datin dat gevaldeze

vi
jandschap tusschenbeidelanden,maareven- wetbi
j dieverk-iezingen belangri
jken invloed
min voor eengrooteretoenadering,in weerwil op de parti
jgroepeering in dit lichaam zal
van de vriendschapsbetui
gingen der beide uitoefenen.
hoven.
Tusschen het rijk en W ïirttemberg kwam
De opschudding over lord Roberts'benoe- in 1901 een overeenkomst tot stand betrefl
ming in de orde van den Zwarten Adelaar fende de invoering van gemeenschappeli
jke
was in de duitsche Pers nog niet tot beda- postzegels.W ïirttemberg heeftzoodoendeeen
ren gekomen toen een zenuwl
àjder, zeltere van zi
jnbizondererechtenprijsgegeven;BeieW eiland,te Bremen naar het hoofd van den ren. (le eenige bondstaatdle nog afzonderkeizer een stuk àjzer slingerde. Het geval liike postzegels uitgeeft, schi
jnt voorloopig
was een tegenhanger van het ongeluk te dit voorbeeld niet te zullen volgen.
Breslall, waar een krankzinnige vrouw vroeDeanti-Engelschebeweging kreeg inNovemger een bi
jlnaarhetri
jtuig van den keizer ber 1t)0t nieuw voedseldooreen llitlatingvan

had geworpen. De justitie maakte uit,dat
W eiland niet veraniwoordeli
jk k0n worden gellouden voor zi
jn daad. Op den keizer
zelf had het gebeurde echter,in verband met
de voorafgegane oppositie tegenzijnoptreden
in Engeland in de pers, een diepen indruk
gemaakt. Hi
jbleefmetvoorliefde,in navol-

Chamberlain in een redevoering totzijnkiezers,waarbi
@
i
F hi
@
jEngeland's oorlogsmanieren
wilde verdedigen m et een beroep op Duitschland's taktiek in den oorlog van 1870/1871.
De verontwaardiging over deze vergeli
jking

kwam eerst tot bedaren toen de ofllcieuze Norddelztsche Allgemeine Ztg.proging van de konservatieven.spreken van een test aanteekende tegen zoodanige bewe1:aanslag''; en dat de keizer het niet geheel ringen.Deze zaak bracllt echter geen veranonmogeli
jkachttedatdekritiek van derevolu- dering teweeg tusscllen de beide ltoven. ln
tionaireelementeninvloed had gehadophetge- 1902 werd de Driebond met Oostenri
jk en
liënvernieuwd.
valzbleek uiteengeprikkeldetoespraak,diehi
j ltaEe
welnig later tot de soldaten van hetAlcxanschooloproer in 1901 te Mrreschen,

Duîtsehland.
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Dukaat.

Verhouding der parti
jen in den Duitschen Rijksdag 1871- 1t4
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waar de bestrafûng van een aantal school- Zevenaar (10 km.van Arnhem) wordt reeds
kinderen die bi
j het godsdienstonderwijs niet in 970 onder den naam Thumna vermeld;het
in het duitsch hadden willen antwoorden,hun heel
'
t ruim 900 inw.,voor 9/1: r.-katholieken.
ouders onder den drang van de PoolschenaDuiven4ltlls, gehucht in de gemeente 01tionalistische geesteli
jkheid t0t wanordelijk- debroek,Gelderland.
heden had verleid,opende de Pruisische reDuivend#ke.Gemeente in Zeeland (arrongeering plotseling weer de oogen voor dissementen kanton Zierikzee),ôpheteilahd
het Poolsche gevaar. Onder haren invloed Schouwen-en-Duiveland, ömgeven door de
heeft de rechtbank te Qnesen,die in dezaak gem eenten Elkerzee, Ellemeet, Serooskerke,
recllt moest doen,de voornaamsteschuldigen Kerkwerve en Brouwershaven en ten noortotLi
jzonder zware strafen veroordeeld.Het den doorllet Grevelingen bespoeld,163/4km2.
eenig gevolg van hetharde vonnis was dat groot;de bodem bestyatuitvruchtbaren kleihet dell baat van de Polen tegen alles wat grond; de gemeente -ls gevorm d uit de vier
daitsch is, heviger aangewakkerd, en de kan- heerl
ijkheden Duivendàike, Brijdorpe, Klaassen op een verduitsching van de poolsche kinderenkel'ke en Looperskapelle; hoofdmiddel van bestaan islandbouw ; D.telt560 inw. ;
grensgewesten nog gerinrerheeftgemaakt. ki
Dultseh-oost-Afrika,Zle Oost-Afrika.
esdistrict Ziprikzee; personeele belasting
Duitseh-zuidw est-Afrika, zie Zuidwest- 8s
teklasse.- DebuurtschapDuivendi
jkeheeft
Afrika.
een 100-tal inwoners.
Duivel of satan, in de christeli
jke theo- Buivendreellt.Dorp in de gemeente Nieulogie: een engel,om zi
jn ongehoorzaamheid wer-Amstel,met een 500-talinw.
door God uit den hemel verdreven naar den
D uivellhoek of Duivershoek,gehuchtin de
afgrond der hel.
Zeelzwsche gemeenten Hontenisse en Graauw.
puivelalld. Oosteli
jk deelvan hetzeeuw- Duivellkervel,Zie Fumaria.
Buizel of Duizel-en-steensel. Gemeente in
sche eiland Schouwen-en-Duiveland,tusschen

het Grevelingen,hetKranlmer,de Zi
jpe,het N.-Brab. (arrond. 's Hertogenbosch, kanton
Mastgat,de Keeten en de Ooster-schelde,on- Eindhoven),ongeven doordegemeentenVeldgeveer 6 uren in omtrek.
hoven,Riethoven,Eerselen Hoogeloon,13t/2
pllivelsdrek,Asa foetida,een gomhars,af- km2. groot, bi
jna alles diluvisch zand met
komstig van deplantsoortNartlteœAsafoetida, m eerdere poelen;de gemeente bevat de doruit welks wortel zi
j door middelvan insni
j- pen D en Steenselen hetgehlzchtSteenvoort,

dingen verkregen wordt;verspreidt een zeer tezam en met 550 inw.; ongeveer de helft
onaangenamen geur, wordt vooral in Perzië daarvan woont in het dorp Duizel; hoofdverzam eld,en over Bom bay naar Europauit- middelvan bestaan ià lanzbouw.Kiesdistrict
gevoerd; wordt vooral gebezigd bijhet be- Eindhoven;personeele belasting 9deklasse.
reiden van sommige geneesmiddelen.
D uizelldblad,zie Achillea.
p uivelsllaaiptren,zieCampanulaenErvum. D uizendKuldellkruid,zie Erythraea.
D uiven,zie Duif.
D uizendknoop,zie Polygonum.
B ulven.Gemeente in de prov.oelderland
Duizendpootell,Duizendbeenen,zieM yria(arrondissement enkanton Arnhem),omgeven Poda.
door de gemeenten W estervoort,Angerlo,Dilluiztllldsttllooll, zie Dianthus.
dam,Zevenaar,Pannerden,Bemm el,Huissen,
Dujardill (Karel) Nederl. schilder, geb.
ruim 35 km2groot; de bobem bestaatnage- 1622 te Amsterdam, leeiling van Berghem,
noeg geheel uit Ri
jnklei; hoofdmiddel van ging vroeg naar ltalië,vestigde zich daarop
bestaan is landbouw ; de gemeente bevat de te Amsterdam,vervolgensteVenetië,en stierf
dorpen Duiven, Groessen en Loo, de buurt hier,20Nov.1678;zi
jnstukken(landschappen,

Ni
jegraafen vele verspreide hoeven,tezamen dierstukken en bambocciaden)zi
jn zeer zeldmet 2950 inw.; kiesdistrict Rhedenp perso- Zaam .
neele belasting 8steklasse. Het dorp D.,aan
D ukaat, naam van gouden en zilveren
den weg van Arnhem naar Emm erik, en aan m anten,het eerst omstreeks 1100 in hetBy-

de spoorli
jn Arnhem- Emmerik en Arnhem-

zanti
jnsche rijk gebezigd; had in verschil-

p uke of Y ork.
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Illlnlas'
.

lende landen en ti
jden verschillendewaarde; Naaaneenigevaudevillestehebbenmeegewerkt
in Nederland tot 1875 een handelsmunt, ter begonhi
jzicl'
lopdehoogeredramatischegenrt
as
toe te leggen,en deed in 1829hethistorische
waarde van ruim vijfgulden
lll
lke of Yorks 1) ook Atafoe en Oatafoe,
koraaleiland *der'Uniongroep of r
lo
; kelaoeeilanden in den Grooten oceaan,ten n.
w .der
Salnoa-eilanden,3 km 2 groot,150 bewoners.
2) Antarctisch eiland,aan de kust van Vic-

dral
na 11*
e311-i 111 f'/ .
$f/ eout' opvoeren, een
werk in tlel1 geest der nieuwe romantisclle
dral
natiel
t,dat groot slzcces had,enhem aanmoedigtle op (le11 ingeslagen weg voort t,
e

Borchgrevink ontdekt.
Dllleam
de arille, e0n bitterstof, C22H:
u 010,
die *ln stcngels van Soktl/tltlltf/lfle(t'?/'
lt
f1'(
1,d0
bitterzoet,voorkomt;is in waterm0eil
i
jk1in
alcohol licht oplosbaar.
lllllttit,t geltristalliseerde , zoetslnakende
substantie. (2c11140c, wordt verkregen van
een van Madagaskar afkomstige mannasoort.
llllleiglll), havenstad in Montenegro,5t)t1
0
inw-, heeft een fort,behoorde t0t 1880 aan

l'
ol
nantisch-t
lramatiscshensmaak volgende,door

gaan;zi
jn stultken volgt
len na de Juli-revotorialand, zeer ertsri
jk, werd in 1900 door llltie elkander snel Op en vielen,geheel den

r

llun excentriciteiten hartstoclltelljke taalbizonder in den smaak ,de voornaamste zi
.
in:
-13?/p'l.'
y (1831),A''
ap(
)l(%)kt.
'
J?p3?
,
f/pt'
/9-/6 (1831),1'es'
es(,
t (1.
832), zlîlyt
ble(1833),Zlpzl.
J1tal'
t(le 3ft
'
fkf/lz
lt'
f(1831
$,
),C'
tlllqltllt(1837.
.
))lja'tl.
Tp33t
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:(1838),
lu('
tltt
îtz'
ilzt
l(
)1i*Jsllelen . ltîtJ'
ftt
,
z?t
v
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:
h1842')
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1,o1t,
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9A-lr(1841),1l(t/?
/7f.
r (1842),1es.
'
f?t
?p?pl'
:c//tw
.
(leSff?
??/-(1#
4
'1.(
x1843),
'le'
l
zk/-rpl
/dela.
/?é?
//é(1856);
.

bovelldien ontleende l1i
J.ook tal van tooneel-

1.
3Ilrki
*
je.
werken aan zijn rolnans Hi
j bereisde alD ulttint!a van ToLoso, belninde van don l
erlei landen, Legon l
neerdere schol
zwburgi
n
Ce
r
va
nt
e
s
'
roman; in schert- ondernelningen,l'
ichtte een aantal bladen op,
Quichotte
.

senden zin zooveel als geliefde,beminde.
llulder, dorp in de gemeente àveerselo,
met een 1100 talicw.
I:ulkell. Stad in den kreits Kempen v/h
Prl1@1S. regeeringsdistl-ict Dfisseldorf, 15 km.
van de nederl.grens;in 190():9527 inw.
piillllen. 1)Heerlijkheid van den hertog
van Croy in den kreits Koesfeld v/hpruisisch
regeeringsdistrict M unster in W estfalen, is

die alle een ltort bestaan hadden,nam onder Qaribaldi deel aan de veldtochten 0P
y1
.0.
1jl
.y
j enz., zag zich door het publiek meer

en lneer met onverschilligheid bejegend,en
stierf5 Dec.1870 inhetdorpPuysbi
jDieppe.
1883 werd op het plein MalesherbesteParijs
een monument voor hem opgericht,hetwerk
van Gustave Doré;inzi
jngcllot
lrteplaatswerd
in 1885 een standbeeld voor hem onthuld. D.

306() ltm.2 groot. 2)Stad) hoofdplaats der schreefofonderteekende257 deelenromans,en
heerli
jkheid D.,24 km.z.w.van Munster,in 25 (leelen dramatische werken. Hi
jhad vele
196
.
16):6046 inw.

m edewcrkers:Alatjuet,Goubaix,Anicet-Bourgeois, A. de Lellwen, Brunswick, Meurice,
v/l na-amerik. staatMinnesota,invoerhaven Bocage,Nerval,Feuillet, Souvestre;van vele
Iluluth.Hoofdplaats van St.Lauis county

aan het westeinde v/h Bovenmeer,in 1904): der op zi
jn naam uitgegevenromansontwierp

52,969 inw.,tegen 3483 in 1880 ;hoogovens, hà
ialleenli
jk lletplan.dat dan door anderen

brouweri
jen,groote slachterijen.
onder zi
jntoezichtenleidingwerduitgewerkt.
D ulw ieh, voorstad van fuonden,8 km.z. Zi
j
n
me
est gelezen romans zi
jn:Les /rp?
'
.
:
s
ka
t
he
dr
a
a
l
,
i
n
1
9
01
a
l
s
p
ar
van de St.Paul
îltoîtsquetaii-es (1844), Vingt cs,
sapl.
ès (1845),

liamentary division 97,354 inw., bevat het Le '
vf'
cpp/f: de Aott,
gp/f
kozt
? (26 dln.,1848-50),
in 1612 door den tooneelspeler Ed.Alleyne Le cpzzl/: de Jfpylf6-ts'
ït
s/p ç1845), La '
/-éïk'
lp

ofgerichte Dulwich College, met beroemde
verzameling schildertjen.
l)ull,., Ll
j natuurwetenschappelijke namen
afkorting van A,M .C.Duméril.
D ulnas,(Alexandre Davy delaPail
letel'ie)
Dumas de oudere (Dumas père) Fransch romancier en drat
naschrijver, geb.te VillersCotterets in Picardië, 24 Juli 1803, verloor
vroeg ztjn vader (generaal9.,geb. 1762t
overl.1806),kreeg
een gebrekkige
opvoeding, was

eenigen ti
jd bi
j
eennotarisopkantoor,ging in1823
naar Parl
gs,kreeg
hier door eellW**apenbroeder ZlJIIS
vaders een plaats
a1s kopiïst op het
secretariaat Van
den hertog van
Orléans, en debu-
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(1846),L(btf<
f/zl: deuvpzà,
sc/vifà
f(1846),metvervolg; les tllft
vt
oz/p-cïng (1848), La .
lf
kpkzct?
(1849h, Métnoires tf'zfzl médecin (1848- 55),&t
Fentskbec?fcollierderelours(1851);velewerden
ook in het nedcrlandsch overgebracht.
Dulnas, (Alexandre) de jongere (Dumas
f1ls).Fransclïromancier,tooneelschri
jver,natuurlijke zoon van den vorige,geb.28 Juli
1824 te Parijs, begon op l7-jarigen leeftàjd
zi
jn literarische loopbaan met een bundel
gedichten: Les k?/c/àe'
s (le,./t?zf0?é.
%:,vergezelde
daarop zijn vêder naar Spanje en NoordAfrika, en gaf, teruggekeerd, een in diens
trant geschreven roman in het licht: Arell-

N

%

., t
.

Margot (1845), Le cheraliel.delft
zlool-ff
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ver Inet een bundel novellen, die
in 1826 uitkwam. AlzsxwxoltE DgAlws pizltE

Pari
js1846- 479,die weinig bijvalvond. Ht1
legde zich nu toe op het w-eergeven der
typen en zeden van het pari
jsche genotleven; in een aantal werken schilderde hi
j
dezewereld op eene van scherp waarnemingsvermogen getuigende wijze,en in een lichten, aantrekkeli
jken sti
jl, tegelijk met behendige dialectiek de ware moraaltegen de

grootsteedsche verdorvenheid enhaartwi
jfelachtigen zedencodexin bescherming nemende.
Van zijn romans in dezen geesthad vooral

bumag.
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btllwag.

La, #t
'
/3??: au.
'
r cf/mf
l/ït?.
s (1848)succes;hi
j be- hoewelhierin ook reedshetrechtvan gevallen

handelt in ditwerk inde weinig geïdealiseerde
geschiedenis van een aan de tering gestorven
courtisane m et roerend eiect het pr0bleem
der redding eener gevallene door de macht

vrouwen op achting ensympathievandezi
jde
(Ier mannen,dewenscheltkheidvanechtscheiding invelegevallen,enandereliezelingsideeën

van den schrijvertersprakewordengebracllt,
jke,niethindcreenerzuivereliefde.Hi
j bearbeidde deze.stof 6eschiedtdit op een natuurli
ook toteen drama,datna herhaalde interdictie ll
jk-gewilde wàjze. Aan de tendenzstllkken
eerst in 1852 mocht wordenopgevoerd.Hier- van zi
jn derde periodedaarentegenontbreekt
alle werkelijk leven;alles,situaties,karakters,taal,hartstochtleven,is daarinsclleefen
valsch voorgesteltlten behoevevan dedeorden
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ALEXANDRE DUMAS laltz
s.

mede was zi
jn roem gevestigd,zijn richting
voorloopig bepaald. In de succesvolledram a's
DianedeLys (1853)en Le.
Dtrz?lï-Apt
lzl4:(1855)
zàjn evenzoo gevallen vrouwen de heldinnen;
ook deeerstvolgendestukken:LagCft'
yf?
xktd'arg:s/(1857),1:Flsnaturel(1858),l'
Atpèreyrodigue
(1859),werden metgrooten bi
jvalontvangen;
heteenige van zijn stukken data1s tooneelwerk volkomen mislukte,wasl'A1lè
,
1'
,desJ:pz-

mes (1864); alsnu volgde:Le ,
s?/1?
.
pn'ccd'l413e
/.
t
?,p,13/: (18195, met E.de Girardin),LesïtFtlp.
q
de Azpl#czz?:Aubray (1867),Le Flleulde.
Ppz3?p?
k/zrfc (1869,onder den schuilnaam Gustave
de Jalin),Une ')ïs?'
/t
,de gzflct
,:(187t),La.
J5-'
WeesseGeorges (1872))AcffemmedeClqude(1873),
Molîsieltr .zl./p/
lf
lps: (18744,L'tîtralè
gère (1876),
Les l%zàfc/ît#'(1876,metdenrusCorvinenonder den schuilnaam Pierre Newski),La cp-tesse Atlplt
zsï (1876, met G. Fould en weer
onder den schuilnaam Gustave de Jalin),La
.

.

f.
5?'
??cc.
:,
% de Acf/t
ft
zts (1881).Van zijn laatste
stukken werd Denise (1885)koel,kh-ancillon
(1887)echter,trots zàjn vele paradoxen,nlet
enthousiasme ontvangen. D. stierf 27 Nov.
1895 te Marly bijPari
js.D.heeft alsdrama.

tist een eigenaardigen ontwikkelingsgang
doorgemaakt en werken van zeer verschillende geaardheid geleverd.Door de stukken

schri
jver gewilde lzitl
tomsten;D waant zich
geroepen de samenleving te verbeteren,te
verhetl'
en, en zi
jn werken zi
jn zooveel als
kennisgevingen van zijn referm-ideeën
en maatschappeli
jke hypothesen. Deze neiging om znn kunst een sociale missie
te geven,komt ook uitinzi
jnromanL'afail-e
tl/tr
plpopccffv (1866,totdrama verwerkt t890).
overigens zefte hijzàjn ideeën nader uiteen
in een reeks brocilures,a1s Une lettl-e,l'pffrelles lettl-es :'fr les c//f
lyt
,: du p'f
yyfr, L'homme-

S qzti t?ft
?A?/et le8
Jelp?pe, l't4e-la.
/ Les J:??0?@t?.
Jt
?pppkcdquiwpf:sf(verschenentusschen1871-

80), en in het stri
jdschrift L@ f
/v:.
sfïpk? du
tylzh
prc:(1880). ln de uitgave van zijnThlâtre
cppzw/ef (1868- 98) wordt e1k zi
jner stukken
meteen voorrede ingeleid. ln 1874 werd hij
lidderAcadémiefranqaise.Hijlietbijzi
jndooè
tw ee onvoltooide dram atische werken na:l(t
;'
0'p@zô/c0?f:,waarin geloof en weterlschap llun

stri
jdvoeren,enlaAplf/édeTltèbes.Urouzetzegt

van D.: ,:Dum as flls bérita de ses ancêtres
une nature puissante et bonne.Amoureux de
l'ordre et de l'élégance,cêlèbre comme causeur et conteur, fin al
nateur d'art, ilétait
assez sensible pour souirirdesviceshumains,
assez énergique pollr les combattre, assez
spirituelpour les ridiculiser. 11 donne à,son
art une m ission sociale et est avant tout
moraliste. Son but est de reconstituer la
aforme de la faynille,qu'il
sociltt! par la rê
faut fonl
ler sur l'amour et non sur l'argent.

En attaquantdesprtjugésrépandus,ilcngahe

Ilne lltte avec le public;mais, z
t force d'habileté
. et d'audace, de logique, d'esprit et
d'art des prtzparations,ilestsftr(1elevaincre.
Ainsi rt
hussit-il à conduire )
'
tla moralitr?dela
' du
conclusion Par l'apparente immoralitt,
trendre vivantle dêveloppement
'
spectacle,et i
d'une tllèse abstraite. Sans doute,il se met
souvent en scène,ou dêàpasselamesllre;mais
qâtre qu'il laisse
il a une telle science du tht
rarement oublier ledrameà traverslatht
lorie.
Ce mêlange de profondeur dans le fond etde
savoir-faire dans la forme en fait lln des
auteurs dramatiques 1es plus puissants t
iu
xlxe siècle.'' ln den grond is Dumas over-

uit zijn eerste periode,1852- 59,Mmrd het alin zi
jn werken fantastisclz,mystiek,heftig,
fransche tooneel snel en volkomen gerevolutioneerd; Dumas flls kweekte het sinds in een hartstochtelijk lleminnaar van abnore problemen en wanhopige conclusies;
Frankrijk heerschend realisme,datzijn stof mal
aan het heden ontleent.Le .
D:)?lï-??lpA?#:, met niet lninder echter franschman dan afrikaangroote opmerkingsgave het werkeli
jke leven der,iszijn methode steeds logisch,hàjbouwt
a1s voor alle tijllen, en ontwikkeltzi
jn
afgekeken,geldt alszi
jnbestebli
jspel.lnzàjn op .
doxen als metwetenschappelijke exactlatere werken komt het tendenzieuse allengs par.
scherper uit; Iuq rist'
te de 'lflce,
s en AtfPrikt- lleld en nauwkeurigheid.
c-.
:tyGeorgesvertoonen nog ietsvandenauw- Dllllpas.(Jean Baptiste)Fransch sclleikunlettend: studie derw erkelpkheid en deeigen- dige, geb. 15 Juli 1800,hoogleeraar aan de
aardige scherpte van waarneming welke de Sorbonne, van 31 oct.1819 tot1851.minister
stukken van zi
jn eerste periode kenmerken; van landbouw,stierf 11 April1884t,eCannes

bulnas.
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hoofdwerk : 7'/f/?
'
/J de clt'
//??'
/f
? t//k7?/?-gltle ft?;
'
r
.

bumfrles.

scheepvaart naar Port-Glasgow,Greenock en

Glasgow,scheepsbouw.
as.
ts (1828- 45,8 dln.).
Dlllnas: (Alexandre Davy) vader van A. DIIlll-DulltofDumdum (Dam-Dama).MiliDt
lmas pts
re, fransch generaal,geb.25 M rt. tairkampement01).ongeveer 11/2uurafstand
1762 op Santo Domingo,natuurlijkezoonvan van Calcuttlt in Bengalen, Engelsch-lntlië,
een m arkies Pailleterie en een negerin,trad met een grootefabriek van draagbare wapens:
in 1786 als huzaar in het fransche leger, hier wert
l heteerst een gewi
jzigd soortpaprert
lreeds in 1792$ divisie-generaalenkreeg troon vervaardigd, f1e dum-dum-kogels, die
llet bevel over de Alpen-armee,waarmee hp zeer gevaarli
jke ongeneesljke wonden toetot aan den M ont-cenis vooruitdrong ; oct. brengen;op lletvredes-congres teDenHaag
1793 kreeg hi
jhet opperbevelin (1e Vendfhe, in 1.899 werd door de sectie,belast met het
wekte door zi
jn gematigdheid hetwantrou- examineeren der bewapeningskw estie, de

wen 0p, vocht in 1795 in ltalië en m aakte duln-dum-patroon met meerderheid van
in 176)8 de campagne naar Egypte m ede: op stemmen al
seen ongeoorloofd projectielaanden terugweg aan de kustvan Beneden-ltalië gemerkt.
verslagen, werd hi
j door de napolitaansche Dulneril.(André M arie Constant) Fransch
regeering langen tijd gevangengehouden;hi
j zoöloog, geb 1 Jan.1774 te Amiens, boogoverl.26 Febr.1846 te Villers-ootterets.
leeraar in anatomie (sinds 1801) en patholo1:11 X aurier.(George LouisPal
mellaBus- gie (sinds1818)aan de m edische faculteit te

son)Karikaturisten illustrator,geb.tePari
js, Pari
js,bekleedde verder sinds1825 den leer-

6 Maart 1834, ging in 1851 naar Engeland, stoelder amphibieën- en vischkunde aan den
studeerde in descheikunde,wi
jddezichvoorts JardindesPlantes;'overl.2Aug.1860tePari
js,

aan de schilderkunst,stond te Pari
jseenigen hàjschreefZoölogie(fntt/pf?
'
y?
gé(1806), Erpêto-

ti
d onder leidinz
nGl
eyre,zetteteAntwer- logieptgît
ô-t//: (metBibron,9dln-,1834- 54))
ei
'.
%.' va
o
pen en te Dïisseldorfzign studiën voort,ging Iclttltyologie tzp/tz/.y/
?
z
'
v/f:(1860)enz.

Dumfries.1) Dllmfrieshire, Graafschap in
jk Schotland, benoorbinnen korten ti
jd de reputatie van een tee- hetwesten van zuideli
kenaarvan ongewonebedrevenheid;hijillus- den de Solway-Firtll,28564/5kmz.groot,telde
weer naar Engeland en vorwierf zich hier

treerde Thackeray's Estltoîîtls endiensBallads, in 1901: 72,569 inw. Door het land loopen
Foye's130oL:PJMartJ
u
s,enz.enleverdeteeke- takken derCheviot-heuvelen,zoodathetgraaf'è
ningen voortijdschrlften,als,,cornlaillMaga- schap over llet geheel heuvelachtig is,voorzine'';ten slotte aan deredactievan,,Puncl1'' alin het n., en over groote uitgestrektheden
verbonden werd hàj de s-graceful satiristof met heide bedekt;tot de hoogste punten bemodernfashionablelife''.Hi
jscllreef,oorspron- hooren de Louther-heuvel, 769 m., en de

keli
jk voor ,llarper's Magazine'' drie door
llemzelf geïllustreerdenovellen:l'etel.f/
?ôtl
/t
kfloà
(189t),T/-?
,//
'
??
/ (1894,de geschiedenis vaneen
scllildersmoéel van het Quartier Latin,welk

Queensberry-heuvel, 889 m. Nauweli
jks 1/a

van den bodem wordt bebouwd. D.wordt
door de rivieren Nith, Annan en Esk bewaterd, heeft een lnild doch vochtig klimaat,

werk groot succes llad en in 1895 gedrama- aan de vischri
jke rivieren kampen vruchttiseerd werd), en l'he .
J.
&f0'/?
'
W??,(opgenomen baar akkerland, en overigens uitgestrekte
1897);voorts verscheen van hem .
z
4 Legelîd weilanden,vooralgeëigend voor de schapen-

of Camelot .
F>?r
c/?/3
-tw and .
Jàpt
??)l.
s.D overleed fokkertj.Aan den voetv/d Hart-heuvel,804

8 oct. 1806.
m.lloog, aan de grens met Selkirk,llevinIllllllbarton of Dunbarton. 1)Dplmbarton- den zich macl
ltige steenkoollagen,bi
j Mossat
shire,graafschapvanzuidelijkSchotland,voor- alluinwerken,in de omgeving van den Leadlleen Lennox geheeten.intweegescheiden dee- heuvel,aan degrensmetLanark,lood-,koper-,
1en tusschen Perth,Stirling,Iuanark,Renfrew antimoon- en m angaangroeven; overigens

en den Clydeboezem gelegen,is6983/4km2 worden tamelijk groote hoeveelheden kalk,
groot en telde in 1901 113 870 inw.,tegen gips en bouwsteen geWonnen. De indllstrie
98.014 in 189t, is met de westeli
jke tal
tken van D. strekt zich pzit Over katoenspinneri
j
van het Qrampiangebergte I
lezet, die,voor
het meerendeel met heide begroeitl,in den
Ben-vorlicl) een hoogte van 1006 meter bereiken. Slecllts een klein deelis vlak lartd.

en laltenfabrikage.De havens aan deSolway-

Firth dri
jvenkusthandel.-rweehoofd-entwee
nevenli
jnenbemiddelenhetverkeertusscllende
hoofdpunten.D.bevat vele olzdheden,alsbre-

onder demerenishetvischrijkeIaochLomond tonsche en romeinsche legerplaatsen,cairns,

llet voornaalnste. De llodem,die voor27O/o deensche zuilen,kasteelrulnen,enz. D.zendt
llellouv/d is, llevat i
izer,steenkool,sclliefer 1 afgevaartligde naar lïet parlement.
*#
en llouwsteen in overvloed en is ook uitne2)Dt
lmfries,hoofdplaatsvan hetgraafsch.

lnelltlgesclliktvoorveeteelt(rllndree,scllapen, 1).,128 km .z.z.o.van Glasgow,links aan de
varkens).Aan de kustwort
ltharing-enzalm- hier bevaarbare Nitll,is de voornaamstestad

visscherij bedreven; industrie (wol,katoen, van Zlzid-schotland,teldein 190t:18,148inw ;
papier,i
jzerwaren),bergbouw (ijzer,steenkool). de stad heeft een statigekerk, eenfraaistadHet graafscllap zendt 1 afgevaardigde naar l
'
lllis(l
Mid Templel,een monumentvanRobert
het parlement.
Burns, Cricllton-institullt krankzinnigenge-

2)Dllmbarton,hoofdpl.van hetgraafscltap sticht, strafgevangenis; op het kerkhof der

D.,20 km .n.w. van Glasgow,fraaigelegen, St.Michaëlskerk het mallsoleum van Bllrns,
aan de Leven,niet ver van haar monding in vriells w'oonlluis ook nog llestaat. Fabrikage
de Clyde, telde in lgot: 15 167 inw., laeeft van hoeden, wollen manufacturen, schoenen,

'atoendrukkerijen, llleekerijen, touwbanen, verderllierbrouwerijen handelin hout.D.is
k
levendig handelsverkeer met de rivierhavene,
ook de hoofdmarkt van Schotland voorrund-

l um rries.
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D um onfpallier.

vee en varkens.ln de voorstad M axwelltown des /p'?'.
9 des cfkMrtfzl/.
s électl-iqltes tt,
lfpoint de '
'
pu:
0en SterrenWacht en eel
l museum.
des (f-p.
pfïctzfïpoî.
sélectriques(1860);sllmoire,
s?fJpullllries Btlrglls, groep van eenige schot- le.% cpî/z-txzl/: iltduits des '/ltzc/zïsts magltlto-llec-

sche steden (Damfries,Annan,KirkcudLright, f'
rz
ku:: (1860);Rechel.
cltesy/f'
r lescpzl.
s/t
xs/tsdes
Lochmaben.Sanquhar),die tezamen eenpar- piles z
àlp/ftïf///:,
s(1861):Tlaitê f/lf
lpr?
kv:etp?-t'flementslid kiezen.
fiqlte de fl/ler
/rf
.
,
f
.
p/'
lïéllectriqlte(1864);Notice,
:?/0Ilimiellell.(Johannes) Dtzitsch eryptoloog, le ctlô//?transatlantique (1869);Efets /?y-/t/?4?',/:
.

.

geb. 15 Oct. 1833 te W eiszholz zn Silezië, d('
tll,.
% les.pJ/:.
:f
) bieltl-ontate (ley?pff
ft
ms:engt
llték-al
deed na voltooide studiën sinds 1862 een et f'
fvec les sel8 t,zc/ftï/tllfr,
g de '
l'''
p?'.$ï0> et J.,h-pz??-pp'
.

reeks reizen naar Egypte, werd bi
j de op- (1872);otigilte de /',
/
-??#?
,
fc/?
bA?
-(1873);D(
,
:
tel-llèlrichting der universiteit te Straatsburg aldaar zllfïpl'
l (les éf
/t
lzlî:zlf.
s de cpo?yfp-'
àfc//
r
pzldes J/:cfkf
?hoogleeraar in de egyptologie, en stierf hier aimantt8 (1874)1 Du A-JJ: de la terre dans les
7 Febr. 1894 Hi
j schreef: Bauerkunde t'
&/- transmissiolts f//f/g/-tt.pAg
kk
4p.
: (1876);les.
fà?
'
f!
))-ts
Tellt
pelaktlagekt'
pp/?Dendera (Leipz.1865), Die co3lducti-ices (1876) le 7'&J/.
?7?t)3àt? (t878) le
.

.

é'/pfte :ïo
l:r (
igypt.K önigiitt'
/zl: dem .
/7 Jaltrlt. J-fïcrpwp/?psp, le .//c,
m'
zp.p/lp3'
/: et le r/lpzlpgp-tfy?/kc

rpr unseret. zt
?ï/pcchzlpzzw (aldaar 1868), Geyc/?fc/dfcdesKf//p3zAegyptens (1879,in de door
W .Oncken uitgegeven A llgemeine Geselticltte
itt A?
,4z:/#:z?
'
-:f:/Ivs#:AîJ) Zw- G:pgrif
w/lié des
rf///
?o'
lAegyptelts (Leipz.1894)enz.
Diilnllller. (Ernst) Duitsch geschiedschràjver,geb.2 Jan.1830 te Berli
jn, stichtte te
H alle een seminarie voor geschiedenis, en
werd in 1866 gewoon hoogleeraar aan de
universiteit aldaar,bekleeddenog verschillen-

deandere posten bijhetonderwlsalsanderstijdschriften: Gescltichte Ctp: (htfrlinkischekb
zins, en schreef, behalve opstellen enz. in

Jkt
?ïc/d:,
s(dubllelbekroond,1862-65),DasForAzlc/&l
/c/ldes Aïdc/lp/'
sSalotèto III wprlKonstavtz
.
(1857), /1lb.ri,li1,ts vzl# 'Uk/gtzrllf..Quellen up#
Forsehttlègeèt ZMr Gescltichte des f't/ywf/zfz3z.g im,
z1
.4/kflt
g de8 10 J@#rA. (1.866)enz.; ook bewerkte hàjdeel2 en 5 der Epistolae Carolini
aeri(1894 en 1899)enz.
Dunlolleeau, (Jean Baptiste) graaf van
-

(1882);ltElectrieitécpzzlpzlcfoi-ce'
?zlp/o-ïc:(1883).

Ilunlont. (Léon) Fransch philosoof,geb.

1837 te Valenciennes, studeerdeinderechten,
bereisde daarop Midden-Europa,Italië,Algiers

en Spanje,en leefdenazi
jnterugkeergeheel
voor de wetenschap op zi
jn landgoed St.
Saulve bi
j Valenciennes,waar hi
j 7Jan.1876
stierf; hàJ was een beslist aanhanger der
darwinistische ontwikkelingsleer;hi
jschreef:
Lesctzk
u:,
sdu rire(1862),Haeckeletla f/l/prd
'
t
?
de l'lrolutioîb en Allemagne (t873), Théorie
.
scïcFlfï/ig'
l/: de la .
s:3A,
:;/
?f/JfJ (1876)enz.
Dunlolttd'Urville.(Jules Sébastien César)
Fransch zeevaarder,geb.23 Mei 1790 in het
departement Calvados, trad in de fransche

marine,nam indejaren 1819 en'20deelaan

de expeditie onder kapitein Gauthier naar
de kusten van den griekschen archipel
0n der Zwarte
Zee,en deed ver- r'
volgens in 1822 I
%
Bergendal, maarschalk van Holland, geb.7 onder kapitein
* #.A Yv .%. AN
Nov. 1760 te Brussel, was eerst architect, Duperry met de
* :* k uz
l
z
nam in 1787 deel aan den opstand der zui- korvet La Colj
r
q
.

'

deli
jke Nederlanden tegen Oostenrijk, trad quillezi
jneprsten

daarop in franschen kri
jgsdienst, hielp de
Nederlanden veroveren,werd luitenant-generaal der Bataafsche republiek, versl
oeg bij
Bergen hetanglo-russische leger(1799),werd

f w.
h

tocht om dewe-

reldibi
jeentwee-

A

V
s-.
4

den en derden *
tocht, 1826- 29
in 1807 tot m aarschalk van Holland benoemd, en 1837-40,voerJ
#
versloeg in 1809deEngelschen op W alcheren, de hi
**>
j zelf het
*
#
.
'â j
werd na de vereeniging der republiek- door kom mando1' teJv
H
'
'
.
ï
r
l
x
ë
t
.
#
'
*
#
#
ï1
Napoléon aan het hoofd der 2de militaire ruggekeerdwerd
d
>>
j.
,
:
b.*
41 .
''
z*'' y'2e#'
i?
.e
, *.F
divisie geplaatst en tot graaf van Bergendal hi
z yzo
'
$
j tot contere
z'Cz p4.z' /.
xe.-v
ee.
o
z #'.
e'. :
gemaakt, n:m in 1813 deel aan de oorlogen adm iraal be- a $J<i1es$'f'.''z*e.eA
op duitsch grondgebied,verdreef26Aug.bij noem d en dooz
<
Dresden de russen vàn de hoogten van Pirna, deSociété degévoerde na de nederlaag bi
jllulm zi
jn troe- ographie metde Dvllos-l-o'UltvlfztzE.
pen behouden tusschen pruisische en oostenr. groote gouden
legers door naar de lransche hoofd-armee medaillegedecoterug,nam in 1815 ontslag uit den franschen reerd;metzi
jn vrouw en zoon kwam hiiol
n
dienst, keerde naar Brusselterug,en overl. bi
j hetspoorwegongeluk van 8 Mei1841
: op
hier 29 Dec.182t.
de lijn Pari
js- versailles.D.ontdekte LouisD u X olleel. t'
fhéodore Achille Louis, Philippe- en Adélie-land,doorvorschte straat
graaf) Fransch geleerde, geb. en overl. te Torres, de Cookstraat,vele eilandengroepen

jtotuitbreiding
Parijs 1821.
- 1884, wi
jdde zich eerstaan de van Oceanië,en droeg veelbi
archeologie, weldra echter aan de electro- van de kennis der oceanische natuurgeschietechniek,verbeterdeenconstrueerdemeerdere denis en volkenkunde.Zijn reisberichten puvbyageie la corrette T'dyfroapparaten (electro-automatische temperatuur- bliceerde hijin '
regulateur enz.)en schreef:De '
ykz?I'
se#Covt- labe(12 dln.tekst,6 afdeelingenatlas,1830dflzèfïzlpyl/é & trarers la Grèce(1846),Desp&cr- 39), Vbyage rf?4pJ/:8ud etdans J'Octll?zp'
,
: (23
ratiolts z/s/f/prp/pf/ïgz/d:(185t);Eœpos/desap- dln.tekst,6 afdeelingen atlas,1841- 54).
yl/fccf//pp: de J'tr/ecfrïcïfl (1856- 1863); Etude Dulnontpalller.(Victor AlphonseAmédée)
du -tvzl/fz
g??kc et del'tl/:c/rtl-zzlt
w xtfï,
svl:aupoint Fransch leneeskundige, geb.1826, overl.te
de rue des tzpw/
ïct
xfk
bp:électrigues(1857);Etude Pari
js,1899,was aan de voornaamstezieken.

pum oulin.
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Duna.

huizen verbonden,hield zich vooralbezig met van Lodewi
jk XVl;genoemdevorstherstelde

hethypnotisme en dephysiologischewerking hem in den rang van kolonel,dien hijreeds

van den m agneet,w as bovendlen een speclaliteit in de gynaecologie,schreef:Etttdetl
zphimentale .
s?
,
fr 1a '
p/tfft///pscpyïé et /f
x'
mltallo//l/A-@./
?fc #z
?
z
f Dr.Azfrcç (1879),Etude dzztf
zu'
mentale de J'é/cfïpzl des f
'
'
/?'
,
rt
?
ya agents./?7?#
?
,
A
/.
:?
kvé.
:
q?
f)-lthystlvie,!'/
1.!
,
/
.
p/lt?f?
:)p: et/t
fsuggestiolt(met
'

Magnin, 1882 85),Pteîltier cf
kylg/'
l.
s'
intet-natipoàt'
f/ (
le /'/;.y.
pkàt
?f'
?
r
.
:z??: (1889),Tl-aitet'
ètentJpcft
,/de
f'twf/pm//rïftlcltl-oktiqlte (1890).
Dulnoulin ofDu Moulin (Charles),inlati
jn
M oliàaeus, fransch reclltsgeleerde, geb. en
overl.te Parijs,1500- 1566,bewoogzichook
op theqlogisck gebied,verwierp de kalvinis-

op Corsica bekleetl had, en benoemde hem
tot kommandant der m ilitaire stelling Cherbourg. Sinds den aanvang der groote revolutie mengde D. zich in allerlei politieke
intrigues; in het geheim aanhanger der 0r-

léans, zocht hijmetalle partàjen op goeden
voette bli
jven.ln 1792 werdhijlninistervan
buitenl.zaken.Reeds een m aand laterdemissionairkreeg hi
j een kommandobi
jhetNoorderleger, onder Luckner, en had het geluk
door den veldtocht van de Argonne,besloten

metde overwinning van Valmy,Frankri
jkte

redden van den eersten schok der buitentische leer, hing de Augsburgsche confessie landsche i
nvasie,terwi
jlhi
j door een nieuwe

aan, maakte zich zoowel bijde kalvinisten
als bi
j de katholieken gehaat, moest zich
herhaaldeli
jk verborgen houden en zich naar
het buitenland begeven, en werd ook voor
eenigen tijd gevangen gezet. Als rechtsgeleerde oefende h!j een belangri
jken invloed
uit, hoewel hij aan de bylie nietslaagde;
vi
jand derfeolaliteitwashljeendervroegste
stràjdersvoor de geli
jkheidvanallenvoorhet
burgerli
jk recht.
pumoulin. (Pierre), in lat. Molinaeus.

overwinning bi
j Jemappes,Belgiëaan Frankri
jk bracht. Sinds, verteerd door hoogmoed, begon hi
j dictatoriale alluresaan te
nemen, en zag zich nu weldra tot de ver-

dachten gerekend; bi
j een nieuwe vers'

'
d

#

z

(s+
%

te Sedan opgevoed en ging daarop naar En-

geland;opzz
l-jarigen leeftl
-ld werd hi
jhoogleeraar in de wi
jsbegeerte te Leiden,in1599
predikantte Charenton bi
j de vrouw vanden

r-kath. hertog Hendrik van Bar,Katharina,
zuster van Hendrik 1V ;in 1616 ontbood Jakobus l hem naar Engeland,ten einde een
plan tot vereeniging aller protestanten ineen
enkel kerkgenootschap uit te werken,welke

Z

*Q
*t
'
%.
j
#,
N

.
Ix.
*@
'

N

Fransch polel
nikusderhervorming,geb.1568,
overl. te Sedan, 1658;door een dienstbode

van den Bartholomeusnacht gered,werd hi
j

veringscalnpagne,
aitmaal tegen de
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N ederlanden,bij
N eerw inden (18
Maart1793) verslagen, werd l
aiidoor
de Conventie
:
# van

zi
@
jn kommandement
ontheven; hàj ant-

woorddedaaropmet
aanmatigenden
brief, begon tevens
metdeOostenrij
kers

e0n

te onderhanlelen,

nam de kommissarissen, door de
DvAlouf
tlsz.
Assemblée gezor'den om hem tesompoging echter geen gevolg had!sinds 1620 m eeren zich naar Parils te Legeven teneinde
hoogleeraar te Sedan, overl. hi
J 10 Maart rekenschap af te legg.en,gevangen,leverde

1658.Van zi
jn hand verschenen omstreeks80 hen uitaan Oostenràjk,en maakte toebereidwerken, vooral tegen het katholicism e ge- selen om tegen Pari
jsoptetrekken;op dit
jn leger verrichte strijdschriften; te noemen zijn:Nou- moment werd hijechter door zi
relles briques ppvr l
ef
ptfd/ïz/zézlfdeBttbel(1604), laten;voor zi
jn leven beduchtredde hijzich
Aecroissementdes t?txkf.'
r de Sl/p? /?p?,f)-(Jteiildre le in hetoostenri
jksche kamp,te Ath :de Conrancs
feu du pl
z
f/'
gtxff
.
?/
zp'
t?et'
/èt
?7t
??-les '
stz//y/ktc/lpkà:ltll
,
- ventie stelde nu een prijsvan 300.000 f'
tttaill'
es et les ïoît'
/àf/gc/kzcts wt
jn hoofd.D.zwierfsinds onderverschiltwr'
f/t'
,
s(1604),Lettres op zi
#.
M.
M'
.t'
dt
?l'Egliserpyptxfkz:(1611)Allatopliede lende namen rond,leefdehoofdzakelijkvande
pt'
f messe (1636),leCtfwz/cïy
z(1641),Défettsede opbrengst van zijnpennevruchten(opgenomen
J0'
:.
:
la cf
.
l
zl/t
w.
sïpp/ de l'Eglise z-c/brz
ilf
k de .
/3rc//
z
lc: in :Berville en Barrière.(Nllectioltdes93?Jz??p'
(
1
Gt
7)
;
de
a
r
me
ni
a
ne
n
bes
t
r
e
e
dt
hï
j
i
n
:
g
1
z
?
,
(
f
l
e
l
a
t
i
f
s
2
/
,
l
a
r
'
l
z
p
p
/
/
f
f
ï
p
o
l
f
r
a
n
f
t
t
l
i
s
e
)
5
6
dl
n?
Pa
r
i
j
s
tomie de /'z
1820-26),en begafzich tenslottenaarEnge1.rz/?'
JzlïtI?u'
.
:?zlt?(1679).
Dulnouriez. (Oharles François) Fransch land,dathi
jvoor g'eldelijke belooning krtigsgeneraal,geb.25 Jan.173t)te Cambrai,trad plannen tegen Frankri
jk verstrektpjookdoor
in 1757 in franschen krijgsdienst,nam deel de ltestauratieverworpen,stierfhi
jbjLonden,
aan den Zevenjariyen oorlog in Duitschlant
l, 14 Maart 1823
zwierf daarop eenlgen ti
jd doorEuroparond, lliinlpiell.Landgerneentein den kreitsM ïilwierp zich in allerlei avonturen, vocht op heim a/d Ruhrvanhetpruis.regeeringsdistrict
.

.

.

Corsica tegen Paoli, was in 1770 weder te Dïisseldorf,8700 inw.;steenkoolbergbouw .
Pari
js,leidde hier eenigen ti
jd een losbandig Ilull of Duin. Gehucht in de gemeenteHilleven in gezelschap van Collé,Crébillon flls varenbeek,N.-B1-ab.
en de courtisane Legrand, werd verbonden
Dtllla, lettisch Daugawe, rasslsch Zapad-

aan hetdiplomatieke korpsvanLodewijkXV
en zag zich door Choiseulmet allerlei geheime zendingen naar Hongarije en Polen
belast,tot de hertog van Aiguillon hem des-

naja Dvina (westeli
jk Duna).Een der hoofdrivieren van svest-Rusland,en van het Baltische bassin,in 1024 km. lang en omvateen

stroomgebied' van 85401.km2.Zi
j ontstaat in

avoueerde en hem gevangen deed zetten , het di
strict Ostasjkofvan het gouvernement
eerst op de Bastille, later op het kasteelvan Twer,uit het meer Dwin,ten zuiden van de
Caen,waar hijverbleeft0tdetroonsbesti
jging W olgabronnen, doorloopt het meer ochwat

làllnabllrg.
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Dunbar.

en Leschri
jftvervelgenseenwi
jdenboog door detoegewtjdeheldindermenscheli
jkheidgedude gouvernementen Twer,Pskow,W itebsk, rende den Krimoorlog,en ElizabethFryoefenjnhumanitairedenkMohilew,W ilna,Koerlantl,Li
jiand:bi
jRiga dengrooteinvloeduitop'zi
iszij590 meterbreed;16;ltm.beneden deze I?eelden.Getlllrende den oorlog van 1859 als
stat
l valt zI
#) bt
jl-lunalnont
le(oestj-Dwinsk) toerist Italië bezoekende! was llij bàjSolfein de golf van Riga.
rino getuige van het li
lden der gewonden,
Bllnaburg, sint
l1893 ambtelàjk Dwinsk.1) diegeheeledagen ophetslagveld blevenliggen;
District in het n.w. deel van het rlssisch ll
ij organiseerde onmiddellijk te Castiglione
gouvernel
nent Nvitebsk, 45,
)5 km2. groot, meteenigevrouweneenredli
ngsdienst,waar239.250 inw.,landllouw,henllep-en vlasbouw. mee hi
j reeds velen verlichting kon bieden.
2) Hoofdpl. v/l district1) een vesting eer- De biigewoonde tooneelen echter lieten een
sten rangy aan den reohter Dl
lna-Oever en zoo cliepen indruk op hem na,datlaijzich
jden aan het tlenkbeeld
aan het meerSltsjoen,in 1897:72.230 inw.; geheel begon te wi
gylnnasium voor meisies, allerlei industrie, van de verlichting van hetltjden der slachtûliaalderRussischeRi
jksbank,handel,scheep- oiers van den oorlog, door de neutralisatie
vaart op de Duna
der ambulancen. Te Genève teruggekeerd gaf
Dunalbldvar. Grootgemeente en hoofdpl. hij Un .
sp?d?
Jt?/??
'/-deSf?/è'
/9-?
Wt
?in het licht, een
ln de m eeste talen Van
v/h district D.(54.750 1
'nw.)in hethongaar- werk, dat weldra @
sche komitaat Tolna ,rechts aan den Donau, Europa was overgebracht.en op de openbare
12.700 *
11155,.) meest r.-kath.magyaren:land- meening de uitwerking had van een zweepslag ;dehierinneergelegde gedachten werkten
bouw,wi
jn- en oogstbouw.

hi
j naderuitin:L(tC/lJr?
'/t
Jz
'nterkkationale.
:?fr
deDun
*j
eelo
Do
jteca.aRe
chnter
i
jr
ivan
iedrv
an
W ea
i
ce
hs
,font
sn
taa
a
n de
zz
ul
dr
de
r lesc/z
lt
'
//p2?.
: de @
?(
/ft?
'
'//:(Internationalebarmhar-

westgalicische karpaten, uit de vereeniging

tigheid op de slagvelden, 1863), en in:La

van twee bronarmen,de zwarte(Czarny)en Ts-t-ftel-qbitl 'k-zil-fcrpzt///pzlkztfle t,okz teznps de g'?ftn*zrt?
de W itte (Bialy)D.,mondtuitna een zeer (lnternationale broederschap in oorlogstijd,
bochtigen loop van 258 km/,tegenoverOpa- 1864).Van alle zi
jden in zàjn propagandagetowec.
steund,had deze in Oct.1863 een eersteconDllnamonde. (Sinds 1893 of:cieelOestj- ferentie tot gevolg, waarheen ongeveer alle
Dwinsk)Vesting in het districtRigav/hrus- europeesche gouvernementen of:cieele gedesisch gouvernementLi
jfland,aan den linker- legeerden zqnden en die aanleiding gaf tot
oever der Dtlnal
nonding en aan de monding de oprichting van hetzRoode Kruis.Het voldaarin van de Bolder-A, beschermt de mon- @endjaard
nool
digdedeFederatieve Raadvan
ding van de Dl
lna.
Zwitserlan a 1e geciviliseerde naties uit tot
Illlllan. (CharlesStanislas)Fransch philo- een diplomatiek congres, op hetw elk tot de
soof, geb. te Nantes, 1849,schreef behalve conventie van Genève werd besloten, die 22
artikelen in de oRevuephilosophique ':Essais Aug. 1864 werd geteekend, en w aarmee D.
de .p/
ZJ
i-n denkbeeld verwezenli
jkt zag.Hij legde
?1
,lo.
9(
3ph?
k#
f
.
/
#
'/kkéréfle (1898).
llullant(JeanHenri)Zwitserschphilanthroop voorts zijn geheele vermogen ten koste aan
en schri
jver,geb.8 Mei1828 teGenève,stu- het Roode Kruisverbondg en trok zich later

Op een dorp bi
jhet meer van Constance terug,waar hem allerleieerbewi
jzengewerden:
de yrijs Binet-Fendt (30 Dec. 1897), hem.
als mtondateur de la Croix-Rouge et initiateur
de la Convention de Genève du 22 aoftt1864''
door den Federatieven Raad toegekend,
ve
* rder de Pr
js
. ,voor uitnemende diens-

ten aan de lijdende menschheid'' van het
lnternationaal oeneeskundig Congres te Moskou,en eindeli
jkt. 10 Dec.. 1901 (met Frédéric Passy te Parns) de pri
gs van Nobely:vool.
verdienstelijke werken in het belang vanden
vrede''llem door lletnoorweegscheStorthing
toegekend.D.schreefbehalve de genoemde

wrerken:Lgotieey??r la W/gpo?
céde7'?/9?
,
?.
q(1857),
Akqf/?- .%îti. /'fwc/f'
fîbtçqe
/t'
f0?z.
: les .*,
p-4/e?/.
: p??/.:?1/?')?/'
/,0$.
:
#.
#' t
etf'
/?/.
r/f/f'
//.
q-Lhtis (1863) L'elkqll
s-ejt'
)3??,
.
t
/?
0? recpk?:/?
//fJ (1859),L(
I9-tf
??p?,f'
//?
-p93de/'f??-?
t?0?/(1865).
Ilunapata-j. Grootgemeente in het hon.

gaarsche komitaat Pest, links van den Donau,6000 inw.
D una-hzerdallely. Grootgem eente in het
hongaarsche komitaatPreszburg,op heteilnnd
JEAN HENRI DUNANT.

Schutt(zie a1d.),4500 inw.

Ilnllaveese.Grootgemeentein hethongaarsche komitaat Pest,4400 inw.
deerde in de letteren,etllnograpllie,archeoloD unbar. oude havenstad en thans drukbegie, gesclziedenis, en deed daarop verschil- zochte badplaats in het schotsche graafscllap
lende reizen in het buitenland;de werken Haddington,aan de Noordzee, 42 km. oostevan mevr. Beecher-stowe,miss Nightingale li
jk van Edinburg,in 1901:5031 inw.;3 km.

Dunbal.
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van D. behaalde Cromwell 3 Sept.1650 een van hooger onderwi
js van D., geïnstituoverwinning op de schotten onder Leslie.
eerd door miss Baxter voor de oplelding van
1)11111,111-.tW illianll Schotsch t
lichter,geb. personen van beiderleigeslacht,werdin1883

om streeks het midden der 15deeeuw,inEast- geogend, in 1890 m etdeUniversity van St.
Lothian, verkeerde aan het 1101'van James Andrews vereenigd, in 189.
5 echter weer
lV, en overl.om streeks 1520; voornaamste daarvan gescheiden,en had in 1899: 17 do-

werken:I'
hetltistletfzàf/tlte p'pyc (dichtstukop centen en 220 studeerenden;hetleerplanvan
hethuwelijk van James IV met Alargarete hetcollege sluit in zich eenavondcursusten
Tudor,dochter van Henrik V11),Tltetstïzlccp/- behoeve van dezulken die geen geregelden
tlte ,
sf
?!,t
?/l (le(t(lly .
sJ3>.
s tltrolt
glt ltell: en Tlte dagcursus kunnen volgen. De oude deelen
goldeit fcrpp.
der stad bevatten vele nauwe en bochtige

llllneall 1, koning van Schotland,volgde
in 1034 zi
jn grootvaderMalcolm 1I,werd in
1040 doorzijn neefAlacbetitverslagen.
Ilunttall iI, koning van Schotland (t09.
')
94), zoon van A'
Ialcolm 111,kwaln in 109c
'1

straten en steegjes,deamphiteatersgewijs oploopende niellwe stad lleeft ruime en f'reede
straten,D.lleel'
t vele openbare parken;het
rflooistedaarollder,het Baxterpark,iseengift
van David '
Baxter, den grondlegger der lin-

het volgend jaar verjaagd en vel'slagen.

D. voert sinds 1889 den titel van'city of

-

m et hulp der Engelschen op den troon,werd
echter door den overweldiger Donald Bane

neninl
lustrie .van D.; het grootste, in het
westen der stad,lleslaat (len Balgay-heuvel.

D uneallsby-llead ofDl
angsby-lleafl,ooste- eerste-rangsstad,sinds 1892 (
iraagt de burgeli
ikste kaa'p
n de noordkllstvanScllotland, meesterden titelvan Lord Provost. Hetbe*'
*' aa
onder 58O 29, N.B. en 3o 5.AV.L.van Gr. vat vele ziekenlluizen,instltutenvoorgebrek-

aan den oostinging der Pentland-Firth
kigen,eenlncurables'hospital(geopend1894)
làulleker. (Max W olfgang) Duitsch ge- allerlei instellingen van weldadigheid,doof-

schiedschri
jver en politikus,geb.15oct.181t
te B'erli
jn, overl. 2t Jtlli 1886 te Anslach,
schreef:Qz.l
'
q
#
Ft'llesGel.îktçtîticlte(academischproef.
schrift, 1840), l''
elbt
lttll
'tt
'
it ?/0?f/ Al'
l
'
.
utoj.s'
atie
(18.
58), Gesclticltte (les .'
1/ft?
r/à/y
/l.
s (zijn hoofdwerk, 5de druk 7 dln., 1883,en een supplementvan 2 d1n,1886).
Dullcker, (Dora) Duitsch schrijfster.geb.
28 Alaart 1855 te Berli
jn, schreel'. 3foderite
x
'
Veister(t883),tooneelstukken en Lli
jspelen,
hulnoristischewel'ken enromansennovellen:
onder deze laatste ziin te noemen: lfp/.
yt
r/?
im Aorzl(t889),k'nlteilbttr(189:
1),Die3ft
?tft
?,
srp
e/'
l
(1894), Die GoldFiege (1894), L(
)ge2 (1896).
sfiittek' (1897), Sumplland (1898), Groszstadt
(t899).
Ilulldalk. Hoofdstad v/lt iersche graafschap Louth, 80 km.n.van Dlzblin,aan de
mendig van de Castletown in de Dundalkbaai,telde in 190t,130697 inw.;brouwertjen,
brandel'
i.j
en, sclleepsbouw', vlasspinneri
j,spi
j.

stolnlnen-instituut,krankzinnigengesticlltenz
(; km,beneden D.ligtBroughty-Ferl'y,waar
de ràjke kooplieden en industrieelen wonen.
Dtlndee is (
1e hoofdzetel derlinnen-industrie
en van den handel in làinwaad van GrootBritnnnië; het meest worden ruwe linnen
stoffen vervaardigd (osnaburghs sheet
e
ings,
ducks, dowlas, dril, canvas: cordage);
in de linnen-industrie van D.ziln 25.000 arbeiderswerkzaam,indejute-industrie20.000;
dehiervervaardigdejutestoYen Lehoorent0t
de goedl
toopste der in Groot-Britannie vervaardigfle textiel-fabrikaten; ecllter worden
ook prachtige jute-tapi
jten gemaakt, doch
vooral enlballage-stofen, paklinnen, zakken
enz. Perjaar wordtte D.voor51/gmillioen
pond sterling linnen- en jute-stoffengeproduceerd.Verder heeft D.i
jzcr-enleer-industrie,
scheepsbouw, looierijen)terwi
jl hetook een
gezochte nlarmelade in den handelbrengt.D.
isook de hoofdzetelder walvisch-enrobben-

kerfabrieken, sclleepvaal't,l4itvoer van graan, vangst van Groot-Britannië, en heeft het
vee en levensmiddelen naar Liverpool.
monopolie van de walvischvangst in straat

Ilulldee. Stad en pl
trlel
llentstlistrict (2 Davis en de Baffinsbaai. Dehandelsvlootvan
afgevaal't
ligden) in het strlllltsche graafschap D.bestond in 1899 uit141 schepen,tezal
nen
Forfar,70 km.n.n.o.van Et
linburg,na Edin- metende 103 805 ton, waaronder 91. stoom -

llurg en Glasgow de volkrijkste stat
l van schepellmettezamen 63.950ton.ln1899werd
SchotlandennaLeithen Abert
leen de belang- in D.ingevoerd vooreenwaardevan3.726.885

rijkste havenplaats van de schotsche oostkust, ligt aan den noordoevervan den Tayboezem, waarover llier. sinds de instorting
van de oude brug,28 Dec.1879 de nieuwe,

yond sterlinz; hoofdartikelen waren:ruwe
Jute (2.
407792).vlas(490.503),hout(18t.193),
suiker (159.979). granen (40.242)en papierlnaterialen (95.269 pond sterling). ln 1899

voorde grootste schepen toegankeli
jkehaven,
ruime dokken (llleteen verkeerperjAarvatl
1/: millioen ton),een fraai,in 1.743 gebouwd
raat
llluis, een beurs in griekschen sttll,een
3o-talkerken en kappellen,een lnerkwaartligen
48 m.lloogen toren told-stelnlel,lletAltlertlnstitullt (lnet vl'i
je billliotlleek, nluseuln,
schiltlergalertj enz.), in detl gotiscllen sttjl

530467 ton; van de ingeloopen schepen
kwamen 35tschepen nlet273.16tton op de
groote vaart.D.,waar Edward 1 zich meerlnalen opllicld,wertlin 1313 door Bruce ten
tleele verwoest,in 1385 door den hertog van
Iuancaster verbrand,in 1645doordennlarkies
van A'
lontrose geplunderd:Karel11llieldltier
na zi
jn kroning te Scone i111650 llof.0p de

3593 yards lange Tay-brug werd gebouwd. liepen de llaven van D.in : 1603 schepen mef
D.telde iu 1t)01: 160.
871 inw.;hetheeft een tezamen 544.718 ton;uit:1644 schepen met

der l5de eeuw,naar teekeningen van Gilbert
Scott, 1865- 8'
J gebouwd, de Kinnaird Hall
met plaatsvoor 2000 personen ; Dundee University College, de voornaanlste inricllting

weigering van D. om zich aan Cromwell te
onderwerpen,werd de stad in 1651doorMonk
genolllen.D.was de eerste stad in Schotland
waar de hervorming vasten voetkreeg ;Bris-

Dundee.

-
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hartdemartelaar prediktehierti
jdensdepestepidelnievan hetjaar1544.
pundee, plaats in het noordenderbritsche
kolonie Natal,totdusvereindstation derzi
jli
jn
Glencoe-vriiheid van de spoorli
jn DurbanLadysmith-lohannisburg; in de omgeving
kolenvelden. Bi
j l). vond 20 oct.1899 het

eerstegevechtvanden zuid-afrik.oorlog plaats,
waarin de Engelscllen overuronnen.
Dundee,zie Grahaln.
Dundonald,zie Cochrane
Dllnedill.Stadop hetZuid-eilandvanNieuwZeeland, hoofdstad der vroegere provincie
Otago, 14 km .van l'ort-cllalmers,havenplaats
van D., llierm ede en met Christchurch en
lnvercargill per spoor verbonden, werd in

Dun-le-palitean.

Rossum gebrandschat;eris een r.-kath.Gesticht van Liefdadigheid.
pullgelless.Voorgebergte aan de zuidkust

v/h graafschap Kent,uiterste zuidwestpunt
van Engeland,ligt onder 50f
J54'47.
'N.B.en
30 42'0.L. v.Gr.
Illlllweness-point.Zuidoostspits van Pata-

gonië,71/2 km.z.w.vankaapdelasVirgenes.
Dullgenselle-K looster, gellucht in de gelneente Den Dungen,N -'
Brab.
Illlllgellsche-steeg'
,gehuchtin degemeente

Scblli
jndel,N -Brab.
ullgsby-llead. zie Duncansby-llead.
Buni.(Egidio Romoaldo) ltal.opera-com-

Ilonist,geb.9 Febr.1709 te Matera,leerling
van Durante; debuteerde in 1735 met een
1848 alseen nederzetting derVri
jeSchotsche opera, Net.()ite, welke te Rolne Pergolese's
kerk gesticht, breidde zich snel uit sinds in Olyêiviade in de schaduw steltle. D.scl
lreef

18st op eenigen afstand buitengewoon ràjke aanvankeli
jk in den lichten sti
jldernieuwere
goudvelden werden ontdekt;D.is goed gebouwd,en telde in 1891. 23.376 inw.,enmet
de voorsteden Caversham , St.-lfilda,SouthDunedin, M ornington, Roslyn, M aori-llill.

napolitaansche school en kreeg nimmer in
ltalië een noel
nenswaardigen invloed. Eerst

nadat hij te Parma den franschen sti
jlhad
overgenomen en zich eigen gemaakt, kreeg

North-East-valley en W est-llarbour 45.869 ziin arbeid llistorischewaarde;doorinvoering
inw.; openbare blbliotheek,planten- en accli- van ital
iaansche elementen schonk hijdegeeel in verval geraakte opéra comique der
matisatietuin,inrichtingvanhoogeronderwi
js. h'
Port-Chalmers staat in geregeldestoomvaart- Franschen nieuw leven,en werd metdewerken
verbinding met M elbourne en verscheidene die hi
jsinds 1757 tePari
js,schreef'
,detweede
steden van Nieuw-zeeland.
vader van dezen kunstvorm.Hi
j overl.11
Dllnfermlille.Stad in het schotschegraaf- Juni 1775. De voornaamste zi
jner ogera's:
schap Fife, 26 ltm .II.W . van Edinburg,fraai La F& /'J0,
-.:/7/t?(1765),strekte langen tl
jdten
van de Firth van Forth,
gelegen op 5 km
bevatve
w ala
erin
oude
Kar
ke
elrke
1 ge
n,bor
ruïen
nen van een kasteel,
werd en Karel
11 in Aug.1650 het covenant onderteekende,
verder een abdi
j in normandischen stijlmet
de grafsteden van RoLert Bruce cn andere
schotsche heerschers;fabrikage van linnen en

voorheeld aan vele franscheen duitschecomponisten.

Dunk.,bi
#
jnatuul-wetenschappelijkenamen:
Diinkelberg. (Friedrich W ilhelm).Grond-

W .Dtinkcr.

legger der huidigekultuurtechniek,geb.4M ei
1829 te Schaumburg a.d Lahn,studeerde te
damast en manufacturen, voorts weveri
jen, Gieszen,bezocht het Freseniussche laborataijzergieteràjen, zeepziederàjen, aarlzienlijke rium teW iesbaden,bekleedde allerleifuncties,
andel, in de omgeving steenkoolmàjnen en in private genootschappen en vereenigingen
kalksteengroeven.D.teldein 1901:25.250 inw zoowelalsinpruisischen ennassauschenstaatsDunganen.De mohamedaansche bewoners dienst,arbeidde ook in hethoogeronderwi
js,
hield cursussen over grasbouw,drainageenz.
van noordwesteliik China.
Dungannon. htad i/h iersche graafschap was van 1871- 95 directeur der landbouwTyrone, 64 km. w. van Belfast,3800 inw.; academie Poppelsdorf,van 1887- 98 lid van
handel in graan en vlas,fabrikage vanm oes- het pruisische huis van .afgevaardigden,
seline,linnen en grof aardewerk ;in den om- waarin hi
j tot de nationaal-liberale fractie
trek kalk- en steenkoolgroeven.
behoorde, en schreef:D el.W iesenbatt in seiDungarvan. Zeebad en badplaats in het îl,
el'
tltto?
t/?,
/l
'
Jrf.
scAq/7/lc/àéo
lItz/
l
,
dfcc/lsïsc/lp??,Grllndiersche graafschap W aterford,42km.w.z.w. zf
wcp, (3 Brunswijk, 1894),Encyl
cloplldielfzlts

van W aterlbrd,aan de monding v/dColligan Iletltodolt
jqiedei.ffif/flz
fi-ft?
c/l/klk(Brunsw.1883),
in de diepe Dungarvanbaai; 5260 inw,vis- Lçtbtdît:
z'
î-tscltaftll
'
clteBetriebsleltre(Brunsw.1889

scherijen kusthandelin graan,vee enboter.
Illlnven. (Den) Gemeente in de prov.N.Brab.(arrondissementen kanton'sHertogen'
bosch),omgeven door de gemeenten 's Hertogenbosch,Rosmalen,Berlikum,Schijndelen
St.-Michielsgestel:de gemeente worltdoorsneden door de Zuid-W illemsvaart;langs de
noordgrens loopt de Aa; de bodem bestaat
geheel uit diluvisch zand; D.bevat het dorp
DenDungen,degelauchtenDungensche-klooster
en Zeldenzat,benevens eenaantalverstrooide
hoeven, tezam en met 1360 inw., die hoofd-

98), All
gemeine ?f/l# angeêoalkdte '
lfïc/zzlfc/lf
(1892), Die Technik (/:3-Reinigung dff
ytffischen
'
t
fyk
,
tf iltdttstl-ielles- .
z1.&'/
?t7:,
:cb- dltrclt .
sé'
r1.
sp/?
,
f/l
g
z
à
foltfFiltration (1900).
Dunkeld.Marktvleki/hschotschegraafschap
-

Perth,aan deTay,1200inw.(metDowally).
Dullker. (W ilhelm) Duitsch miaeraloog
en geoloog, geb.21 Febr. 1809,teEschwege,
werd in 1854 hoogleeraar in mineralogie en

geognosie te Marburg,overl.hier 13 Maart
188a;hi
j schreefover degeologievanNoordDuitschland,over de mollusken, en richttein

zakeli
jk hun bestaan vinden indenlandbouw. 1846 met Herm. von Mei
jer hettijdszhrift
Kiesdistrict 's Hertogenbosch ;personeele be- 11Palaeontographica, Breitriga zur Maturgelasting 8ste klasse. Het kleine dorp Den schichte der Vorwelt''op.
Dungen. w elks kom dell naam van KerksenD unkerque,zie Duinkerken.
hoek draagt, werd in 1543 door Maartenvan
Dun-le-palleteau. Hoofdpl.vanhetkanton

Dunlop.
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ptintzer.

D. (13 gem., 16.290 il1w.),van hetfransche /?y-p/t?.
s.
sp/-?
7ôlf,
S (1639). D.is een der groote
tlepartement Creuse,2t km .van Quéret,1670 leiders van de scholastieke wi
jsbegeerte;
inwoners.
zijn philosophie, sterk beïnvloed door het
.

Dulllop.Dorp in het schotsche graafschap antagonisme tusschen Franciscanen en DomiAyr, 12 kln. n.w.van Killnarnock,telde in nicanen, gaf aanleiding tot het schisma der

1j01 1542 InW.en isberoemd om zi
jn kaas. Thomisten (naar Thomas van Aquino)en de
Ilunlop. (Alexander Coltluhoun Stirling Scotisten, en staat op den bodem van het
Murray) Schotsch letterkundige, rechtsge- scholastieke realisme, waarvan D.de zuiverleerde en politikus,geb.1798,Overl.teEdin- ste vertegenwoordiger endei
jverigsteapostel
burg 1870,kreeg in 1852zitting in hetluager- was. 0p theologisch gebied maakte hetleerhuis, waar hi
jmetde libera,
le partijstemde, stuk van de onbevlekte ontvangenishetvoorschreef een ,Geschiedenis der romeinsche naamste punt van dispuut uit tusschen beide
literatuur tot de eeuw van Augtlstus',bene- genoernde richtingen, wier voornaamste en
vells eenige reclltsgeleerde werken.
m eer d'iepgaande lneeningsverschillen echter
Dulllnore Ilead,kaap aan de zuidwestkust op ander dan theologisch terrein liggen. ln
van Ierland,benoorden de Dingle baai;vöör tegenstelling met Atluino, die van oordeel
was dat rede en openbaring twee onalbanD.ligt het kleine eiland Blasket.
dedigde
Dllnne darm , zie Darmkanaal.
kelàike bronnen van kennis zi@i
Fn,ver
Diinneren. Linkerzi
jrivierder Aare inhet D.de leer, dat vangeenjuisteenwarekennis
zwitsersch kanton'Solothurn.
omtrent eenig kenbaar dlng,zondertusschenllullllet. Visschersdorp in het schotsche komst van de Op de openbaring berustende
gr
ce
ha
b
aaaf
i,st
ldpeCaitllness,aaudevischrijkeDunnet- theologie,sprakekanzijn.Overeenkomstig dit
in 190t als gemeente 1232 inw.; beginselontkende D.le mogeli
jkheid om het
Dunnet-llead, de noordpunt van het schier- bestaan van God door redeneering aan te
eiland Dunnet,gelegen onder 58040'19'N.B. toonen, of hGo
i@
jds natuur met hetverstand te
en 3023,'
W .L.v.0r.,voorzien van ean vuur- verstaan;
verwierp dientengevolge het

toren,is het noordeli
jkst punt van Groot- door Aquino geleverde ontologisch bewi
jsa1s
Britannië.
punnottar-castle. Een kasteelruïne in
Schotland, aan de kust van het graafschap
Kincardine.2 km.z.van Stonehaven,op een
rots, werd in 1394 doorW .Keith,maarschalk
van Schotland, gebouwd, in 1685 t-lt staatsgevangenis ingericht,in 1715 geslecht.
Dlllloon. Stad in hetschotschegraafschap
Argyll,aan de westkust derFirth vanOlyde,
had in 190t a1s gemeente 10 465 inw-,iseen
bezochte badplaats.
D unsborg of Dunsborgerhoek,buurtschap
in de gemeente Hengelo,Geld ,met een200tal inw.
D tlns Seotus.(Joannes)Engel
sch scholastikus,geb 1265 of 1274,te Dunston in Northlzmberland, volgens anderen te Dunse in
Zuid-schotland,volgens nog anderen te Dun

volkomen waardeloos. Een ander voornaam
punt van verschil metAtluino,had betrekking

op de vri
jheid van den wil, door D. a1s
absoluutbeschouwd.W egenszàjnscherpzinnigheid,die zit;h echterdikwijls in de spitsvondige dialectiek verliest,werd hijDoctorsubtilisbi
jgenaamd.
Dunstable. Stad in het eng. graafschap
Bedford, 30 km.z.van Bedford,telde 1901

5147 inw.;stroohoedenvlechtertj.

Ilunstall de heilige,aartsbisschop vanCanterbury,geb.945 te Glastonbury,gingaldaar
in llet klooster, werd in 940 aan het hofvan
Edmund beroepen, kreeg weldra invloed op
de staatszaken,werd door koning Edgar tot
bisschop van Canterbury en tot prilnus des

rijks verheven; na Edgar's dood (975)zette
hij de verhelflng van Edward rzdeMartelaar''

in noordeli
jk Ierland,trad vroeg in de orde door,verloor onder Ethelred den Onberadene

der Franciscanen en studeerde te Oxford in alle macht,en leefdesinds980teruggetrokken
de theologie en philosophie;in 130t of 1304 in zàj
n diocees, Canterbury: hij overl.hier
ging hi
j naar 1t) Mei 988.
Parljs,werdhier llun-sur-Auroll,vroegerDun-le-Roigebeedoctorin degod- ten,hoofdplaatsvan het kanton D.(12 gem.,
ere
-%pqxN
bFN
g ele erdh eid, 9130 inw.)v/h.fransche dept.Cher,22 km.
4
t p
w
%. 4'#
werd in 1308 van Saint-Amand-Montrond, bij het Berry&
naar Keulen be- kanaa1,
#
'
r
4240inw-,i
jzermijnen,steendruksteenen.
,?
: *lx:< ê
e
,
d .'
t
>q
e
n
s
t
i
er
f
Dunsur
x
eus
e. Hoofdpl. v/h kanton D.
# *'
t
x+
r
oe
pe
n
@
ez.
t*
>q *
hier n0g hetzelf- (18 gem.,6340inw.)v/h.lranschedept.Meuse,
z?
a/z:yYy
'
ï
de. jaar? 8 Nov. 25 km.van M ontmédy,900 inw.
%
w
'

Ztn philosophi- Diintzer. (Heinrich) Duitsch philoloog en
sche werkenzi
jn literatuur-historikus, geb. 12 Juli 1813 te
doorden francis- Keulen,studeerde te Bonn,KeulenenBerli
.
jn,
*'
''
w
ef.
.
.a.
a.
eve' z X>#
.
6
?
.
,
'
z
;
,
.
v
.
.
,
..
e.
mG*,
,.
.
*e.
.
r,. /<mav
oe
yz
#zfv.
ve-.
.
z.
.e,ed
(..*'v.
'.v
caan W adding u erd in 1847 bibliothekaris der openbare
'
u
.
z
,
.
eee.
feZ
-w>
d.
a
z
.
U
T
#
z
a
:
z
.
#
'rz''z/%
(/e<.s
,z.
s,y
'.ee..
ez
ed
Lj
..
li
e
k v/h r.
%'
'
Li@i
enverzameld bi
?
<'
@,
>v *'
#e
Onbd
eorthe
zi
jn
-kath.gymnasium teKeulen.
zz '
r'
;z
'a
,.e&(f
j zzz.
,;e
v/a
.,R# z
4<.,
e
n
ui
t
ge
ge
ven
$
a
t
a
l
r
i
j
ke
geschriften ziin de voor*'
j
r
onder den titel: naamste: Die Lehre'
t
lps der /rff.Vortbildllng
J. .fh/oà.
s- k
bkoti (1836),Di
e.
p:lr/ïoàt
f/ïpzlder'
'
Jzltfpgo-'zlcoà.Splachen
tl/w
ltN't/.otttîtz(t)cp/- (1839), De '
àh
:rq
s?f qttem ''pctokf Satlt3m>
'
p (met
ecta,, l-ecogn-ita: Lersch, Bonn 1838), Hont
sc7k:
er zfokts (ler :p'-.
JoayxEs Drxs Scol'gs. pl?,
ptis: xsc/lp/ïf
-.s et Kql
clos (183t
)), De Z:p/ptft?f'
d
'studiisffpzzlery
cï,
s
rp/zkp/pzlft'fznrf.s #'
*l- (dött:1848),Kl
-itik und .
Ak/c/&-f/gl
g der f'
fprtzlltstiata t'
fPP.hibelltis collegii,
rp?)?t
'
/3/?
-S.Isidorl- zi
,
scltekt Gedichte (5 dln., Brunsw.1840 46),
>z
.

r%.ze
*'
-j
,.,y.
'ez e
e>. ..,
vxsw
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ea' .a .
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D upln.

Die Fz-6f
gzylt
u/fc der t
?
??
:
sc/àt
??l I'oesie (lel.G/lt
?tr
//f
'/à talen de overeenkomstige telwoorden bezit;
./
(1840 42), ltettltit
.
qf
/p/.atk-istolelt
hclleitf'
/pc///
c eveneens zou het in gebruik nemen van dit

(Brunsw.1840),Die ?'f
;/l.S(
'
ftii.iker J@@?:?.
/)-t/.
gtly?
z
ttnd :r/ff?4&l-/(1846),Dieffp///t
'
??'
ï.
sc/kc/?
zBeilviit-teides GJf/f
?r- tti
td sleltsclteèlgeseltlecltts (Qött.
1859), utl.
istltrclt (Paderb. 1862), .
Kl
bcllt(
)1l',

stelsel twee nieuwe cijfers vereischen,teneinde de ltlde en lldeeenheidvan elkeklasse
te kunnen voorstellen. De thans nog gebrui-

keli
jke en van deBabyloniërsafltomstigeverKöcltlg ?fzlf/ die Odyssee (lfeulen 1872),110- deeling van den tijd (12 maanden,24 uren
yzltlr/c/?c Abhaltdlttîlgelt (Leipz. 1872), Die euz.)berustgeheelop hetD.
Sb?llpr?'.
sc//fjkl Ft'tl.qen (1874), Verzei
chst?
'
,
: (ler D uotlenostolnie, een door een operatie
rôpî.z1.ltel-tt
îlèlel.(les3.
/ltseu/
??.
sHz
-kfllla,
ff?lf
?/dtf/./z daargestelde kunstmatige open verbinding
i$%XJ//I(1885).ln wi
jderen kringisD.bekend tusschen den twaalfvingerigen darm (duode.

'

geworden doorzl
jn werken overdenbloeiti
#jd num) en de maag bi
j een niet ti
jdig uit den
der duitsclle letteren,waarvan de voornaalkl- weg te ruilnen stel'kevernauwing ofafsluiting
/6// z'// (I()zt van denmaagui
ste zi##in, bellalve (le .
/t'
/./f/?//f
'/?//l
-f
tgang(Ilylortls),b.v.bi
jkanker.
deltfe
sc/?c/àlk-lttssilvei'
it(Hef,
t1. 85,svenigelljena) Illlodenuln, lat.,t1e twaalfvingerige darm
later Leipz. 1853 1900),Goethes.
f'/'p??t
://?t,?/,
s (zieDarlnk-anaall'
,t/àff
?t/fl
/lfft
'
s.ontstek-ingflaal.van.
ltndfàtf//t/p/tf(Leipz.t850):Goetllesl'
'
tf?/.
:/(18b7), lllldldecillld), tluodees van lat. duodecim,
t vel in
Goetltes 7'
t/ysf)(1854),Goetltes Götz0/
,
//4
//11///?()/tt twaalf, boeklbrmaat, waarbii
#.
# he
(1854),/..,7/J:dl-eit-//ft?-s/p/'?-lteltl-beittt/?.gt?/?tl()itcct/t.p///t'y twaalven gevouwen wordt,derhalve 24 bladIphigenia (Stuttg 1854),verder debiographi- zi
jden bevat; tegenwoordig weinig lneer gesche studiën :lhaltenbilllel-tt/?,
sGoetltes.flf
/t?/df/- bruikeli
.t
*
jk.
zeit (t852), lh-ettlttlesbilllet. (
f?
/.
s GoetltesLf
t&t
'/l Dllodralna, drama waarin slechts twee
(Leipz.t853),ATetteGt
?c//?c-Sfl4t@/
k??
,(186t),Goetlte personen optreden, zie ook Melodralna.
zlzàt
/ Ik
ritrl .
z1.'
l/.f
/l/.
sf(1888),.
z1.lts Goethes .
>'
?'
f
??fzI- (
Ilutjqullln (01-si)/k/cJ/f?l/ideltt,9,
/
,
031estJtff
???l,
deslcreise (1868,
),Cltarlt
lttev(
)ltSteitt./.
f/
.
/1Lebeits- lat. wanneer twee lletzelfde doen is het nog
èl
,
/t
d (Stuttg. 1874), C/dtfi'lotte t-t
?/? Steiît kfl'
td niet hetzelfde; dezelfde handelingen hebbell
Cpz'podt
'
f Sclttoteî'. .
A'
y
??f
? '
Vek-teidigtt
lèg (1876)) verschillende waarde alnaar de een ofander
-cht!
- dezelfde handelingen w orden
GoetltesEiêttt-ittJ?IHreiillltk'(Leigz.1883).Ab- ze Ve1-1-1
F?tfpt
y/lfzlgpo?
zzttGoetltes.
/.
zpôf
z/lltlld Wz
r6/'/
d
q('
ol(1885), dik-wi
jls naar degenen die ze verrichten verGoetltes Vel-eltl-ttllg f
ftn.lkhisel.
iit d
?phlOsteî-leiclt, schillend beoordeeld.Het gezegdeiseen ver3faria Z?
f#t
??
J/
z
'
ctt
,rolth'
ste(t885),alsmede het kortcitaatuit Terentius'Atlel
phi(V,3):y:lluo
stri
jdschriftZnrGppflleft
llaseltltzbg(Stuttg.1891), quum idem facillnt,hoc licet impune l'acere
eindelijk deuitgavenderBt.
iept,
ecltselsztriscltelt huic, illinon licet''(wanneer twee hetzelfde
Goetlte '
?f?/# Stqatst-af Schttltz (1853),Goetltes doen,zoo m ag misschien wel de een hetonLiebesbriefe t'
/g?
-.
F)'
t'
f'
?
f roltSfé/o'
à(Leipz.1886), gestraft doen, maar (daarom nog) niet de
Goetltes T'
ttptl/pfic/lé/.(lersechstl/--sftvl'1zr''
t?imarisclteit andere).
Dllpe,fr.bedrogene, degene op wien alle
Jahre (t889), Goethes Lebett (1883), waarop
ook levensbeelden van Sckillei. Cfst
/ Lessilt
'
g Onaangename gevolgen neerkemen.
(Leipz.1881 82)volgtlen.Verder ziinn0zte Ilklpetit-Tllollars. (Abe1)Fransch zeeman,
noemen Atts Herdet'
u Nacltlasz (Frankf.1856), geb.3 Aug.1793,werd in1841vice-admiraal
IlerdersACJ,: nacltfffflielt(1859),Von lflftfan en maakte in 1837- 39 een reisom dewereld;
Ilerdet.(186t 62), Bt.iefe des ffprzpg.
s Karl op de Gezelscbap-eilanden nam hi
jmaatl'ez1kv8f.
s/ an .
ff'
é'
lp&6/ ztttd ff:rf
//-(1883),voorts gelen die tengevolge hadden dat in 1843 de
ransch protectoKnebel: Bi.
iefe rp/l Schillek-s Gt
f/flzalt:?
'
,
z'
l60?, Nei Tahiti-eilanden onder f'
rek-trqtttel'
t Fk'eulld (1850),AltsKltebelsBrief- raal kwamen en later eeu fransche bezitting
wechsel pàïf seilter Sc/l//
-'
p.
sfpr Ilellsiette (Jena werden.D.,de den eigenlijken Pritchardwe18:
$8). D.was medewerker aan Hempels Bi- gens pogingen, oln de inboorlingen tegen de
'

.

.

-

.

bliothek #erdeutscheltK lttssiker,aan Kiirschners franschen op te zetten in verzekerde bewaDetttsclte Nlflpzltt
,//ïf/t
?rt
v
f/?f?- enz. Anoniem ver- ring had gesteld, werd deswege teruggeroescheen van D. Adelilte.Liebesliedeî'z'
ppzItltein pen; hi
jstierf 17 Maart 1864; hijschreef:

(Keulen 1860). Veel belangwekkends bevat
ook zi
jn geschrift: 51eill
,Beruf alsWzdd/eppz.
(Iaeipz.1899).
D 1,@, lat.twee Een compositie voor twee
(verschillende) obligate instrumenten met of
zonder begeleiding ;muziekwerken voortwee
zangstemmen met begeleiding, of voor twee

geb
liiksoortige instrumenten heeten duet.

Voyage t'
/?
z
ffpl/r #l
f tklollde .
91//
- la Jrt
kqf: La
F'
t
&l?
/,
s (1t dln.en 4 atlassen,1840- k9).
.
D upetit-e
rllouars. (Louis Marie Aubert)
Fransch plantkundiee, geb.5 Nov. 1758 bà
i

Saumur, bezocht 1792- 1802 Mauritius, Madagaskar, Réunion, werd in 1806 der school
voor het boe.kwezen te Pari
is, en overl.11
'F
M oi 1831. Hi
J schreef: llistoii'
et
ft
?t
s végétaui
r

uodeeilnaalstelsel, dodekadiek,dodeka- 'z-eczrpd-//dà sttr les iles (le F/-tfz
àîcp,de .f?fl/
z
fp-&p'
)'
?
zet
disch talstelsel,twaalftallig stelsel,hettalstelsel deJfltft
vtz,
scttr (Par.1804), 11&fpd
'r:des rt
kf
J'
r'
/pclfpl//d
: (lasts le8 iles austt-ales t/'a1fl'iqtte
datniet zooals hetgewoneoftientallig(deca- talt.
disell)stelselvan 10 tot 10,maar van 12 tot (1806), 3lllanges (le &tkftï/àl-g/f: et de tltW tf/tl.s
12 voortschrijdt, zoodat eerst 12 eenheden (18t1), Le t)e).-gt?r fI.altç.(tisplIfrtfitéJytlzltly-t;
f/de
eener klasse een eenheid der eerstvol
gende /
(fcltlllti'edes t//&/-t?
sft-ttitiei,
s (1817).
hoogereklasseuitmaken,waarbijalzoode een- pllpil.(Andrê MarieJeanJacqlles)Fransch
heden vanelkeklassepotentiënvan12zijn.Dit politikus en rechtsgeleerde,geb. tFebr.1783
stelsel,dat vkegensdedeelbaarheidvantwaalf te Vaszy,overl,10 Nov.1865 te Pari
js; zi
jn
.

door 2,3,4 en 6 de voorkeur zou verdienen vele rechtsgeleerde geschriften als Libertés
boven het dekadische stelscl,isnergensin ge- f
'
/e l'Eglise #rfllicltl'e (Parijs 1824) Glossqire
bruik kunnen komen daar geen der bekende de !'(f3!c?
'
t?
êà(lt.(
);t/)'
tt/kj'
cf/
'
.
s(metLaboulage1846)

Dupill.
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hebben weinig Of geen wetenschappeli
jke
waarde.
pllpill. tpierre Charles Françnis, baron)
Franscltpolitilcusen volkslluishoudktlnde,brecder v/d vorige, geb. 6 Oct. 1784 te Varzy,
overl. 18 Jan. 1873 te Pari
7
js, wasmarine-

llupuls.

derrevolutic,van1816- 49 derTweedekamer,
stemde llier steeds met de liberale minder-

heid,was in 1830 eeniyen ti
jd minister van
justitie,enin 1848 presldentdervoorloopige
regeering.
lltlpollt-svllitt!, (Charles Brook) Fransch

ingenieur, deputé v/h dept. Parn,in 1834 in staathuishoudkundige geb. 17 Dec. 1807 te
in llet drietlaagsch ministerie van Bassano Rouaan,overl.10 Dec.1878 te Pari
js;alhoeminister van m arine)sénateur)inspecteur-ge- wel voorstander van economische vri
jheid,
neraal v/h zeegeni
ewezenenz.,schreef 'l'bpff- drong hi
j toch in vele gevallen op staatsges (la1t8 l(t ('
t/tto/t
/t?
-/
.
?/.
éft/
,
goké (le 181f
.
yf
)1821 t6 tusscl
lenkomst aan* lli
j schreef:Essai,
s/gz'les
s dttf'
/-cfpt-ff/ avec le t'
lff/
dln-,13al-i
-.s1824
1
)--2
44,lthrcepl'pff//c//'?t?desjltx- I'ektfdrp/l.
*'
?
l
'
/
t
f
/
(
1
8
46
)
.
)
L'ist. ''
tioîts (/t?
plr/.
:1800p'
lfyf
/lr!t
'
f1851(4dln.1851)enz. t/,?7?.?#/?f etl'lîtat(t85(
J),L(,
bcp/?
zf/t'
flislbfïpo'
l(1860),
puplay. (Simon Emmanuel) Fransch clli- L@ libes'té pp////
klft
?coztsiderlet/tfoî.
sse8 y'
lp.
pp/-f,
s
rurg, geb. te Pari
js, 1836, werd in 1867 t'
fpt?
c l'adl
ltististrlttit
lîtlocale (18ç4),Del'lquilibre
.

.

-

.

.

ope (1867,
),Leykzp.
t
//.
,
t
èill?t?/ïf/
r
l
/?f:e1tFrtfsc:
c
hirurgi
fn derpari
$
i
'scheziekenhuizen;
,in18a
78 :3lEtti.
professor in de chlrurgicale kliniek,lshoold- (1868), Ett
tde q
sdf/'le q
sà
f//kfwcltîtiversel(1870),
redacteur van ,,Archives générale de médi- slélatt
gesw/dl/p,
spw//ïgkfc.
s(1878).
cine'') bewerkte met Reclus Traitê de cltiDuppau, tjechisch Doupov. Stad in het
L'ltrgie (1892-99,2de druk),en gafm:erdere oostenrl
jksche district Kaaden,Bohemen)20
vakgeleerde werken en verhandelingen in
het licht.

km. o. van Karlsbad, 1600 duitsche inw .;

bierbrouweri
j.

D iippel.Dorp in den kreitsSonderburg in
Fransch iconograaf en historikus, geb. te hetprui
s.regeeringsdistrict Sleeswi
jk,ophet
900: 605 inw.;D.is
Chartres, 1834, overl.te Pari
js,1894,langen eiland Sundewitt, in 1.
tijd verbonden aan hetcabinet des estampes bekend door de gevechten in de duitschvan de Bibliothèque nationale,sinds1885 als deensche oorlogen van 1848 en 1864.
conservator, schreef: H istoire de 1@ g/'t?
J?frt? Dl
lprat.(PascalPierre)Fransch politikus,
(1880) Essqi (
le bibliogl-apltiede8 plfp/'
t
vt?
.
s1.
e- geb. 27 M rt. 1815 te Hagetmau?werdin 1839
leeraar in geschiedenis aan het lyceum te
latifs# lq ,
grt'
f'
/
7/
,
I/.:(1962) enz.
Iluplex,lat-,dubbel.
Algiers, nam in 1848 te Pari
js deelaan de
D upliek,antwoord ter weerlegging vande Febr.
-revolutie, richtte met Lamennais het
blad ,,Le peuple constituant'' op,later een
repliek (zie ald.)des tegenstanders.
D uplikaat, dubbelstuk, tweede exemplaar weekblad: ,La politique du peuple,''week
eener oorkonde diein duplo (dubbel)voor- na de staatsgreep van 1851 uit,hield zich
m eest in België en Zwitserland op,gaf te
handen is.

pllplessis.(GeorgesVictorAntoineGratet-)

Dllployé.(Emile) Fransch hoogleeraar in Lausanne eenigentijdeenbladuit ,,L'Econ0-

de stenographie, geh 1833, vervulde eerst miste,'' werd in 1871 tot lid der nationale
een geesteli
jke Lediening, begon zich echter vergadering gekozen, ging 1883 a1s gezant
vroeg geheelaan de snelschrijfkunstte wi
j- naar Chili, en overl. op de terugreis naar

den,en stelde metzi
jn broeder,Gustave D., Frankri
jk, 17 Aug. 1885. Hi
j schreef oa.:
een nieuw stelsel saam,uiteengezet in: Sté- Essqi Aïyfprfgàf: sur les z'rfcp,
s qnciennes et zzàpt
xw/?/p Dtt
ployl p?r l'art de y?fïr/-:, a'
vec derltes de /'z1.
ylpçr
J9-k?
,
e septetttrional (Pari
js 1845))
J'écrïfffrp,la wtfrp/:(1864),richtte eengenoot- T'
/
'
zzlps et,
séxloghue (1845)) Le8 tqblesde.
prf
?schap tot verbreiding dersnelschri
jfkunstop, seriptiozt de .fzpfft',s B onaparte et 8es cpvlp/ïcc,s
afeen weekblad:,,le Sténegraphie''uit,en (Luik 1853),Lesozc/c/t?
.
ptWïy/t
w,letrs frtxrlzfz?
llet bovendien een reeks in znn stelsel over- leurstfpc/r/ylc.
setJ:zfl- inplleytce (Brussel1865),
geschreven boeken drukken,diehi
jalsBiblio- L@ cpyp'àfrtz/ïpo?despetJf: êtqtsen fzfrpp:(Parijs
é/zIt
/?
,
f: sténogl.
aphique uitgaf.
1867), Les z'
lrpnz
f/ions (1870),L'espr>
'fde8 z-&
Dupollellel. (Adolphe) Fransch ingenieur, rolutions (18;9).
geb. te Florac, 1821,nam het initiatief voor
Dupray. (Henri Louis) Fransch schilder,
den aanleg van een trans-saharischen spoor- geb.te Sedan,1841,leerling van Cognietenvan
weg,engaftalvanbelangri
jkestudiënomtrent Pils,debuteerde in 1863 methet stuk : ,Brigroote werken van allerlei aard in hetlicht: gadier,vous avezraisonût,en schilderdevoorts
-1/
'f//?/-///'f
t (f''
lf4 80l/?0*
/'
J/6 bijna uitsluitend soldatenstukken, parade's,
t/f'/ pot(k. /t4 cr6vtiol'
t
%
/ l(t .
sd//.
/;ft'
f'des laltdes de Gt
t,
r
sc/
?y'
//: (1864); revues, m anoeuvres enz.
l'
s-aitl #'Aytfztt,
l//?
7
f/?fé et de plp/p///c ayl.icoles
Dtlpré-l,asale. (Honoré Oasimir Emile)
(1868))le//l.y//pzp/-tt
,,gttlrison probable(1874), Fransch rechtsgeleerde, geb.te Lyon,1817,
le&/?
z
t?//ï9'
/deferfztïF/
z
,
syt/At
t,
z.
lpk>,p'
pyz
ècfïpgzcololtiqle trad na voltooide studiën in 1840 in de
:30,
//: l'Algêrie etleSpkftft
zo?
z(1878),les Tt
zc/àt?
s magistratuur, en Nzerd in 1870 advokaat.
j hethofvan cassatie;hàjgafin
solaires A-tk/
k.
sptu.l'eœcesztricitldes'
pz
lp?4zpp/3kz
py//,
s generaal bi
lfr le
/w
?&/z//fc,
d
,
'
z
ré,
s (1882), Thlorie c/tl
sallttviotls art1
.
'- het licbt: Du tfrpï/ a'ttllp//kp?fr,ltude d'
Fcïé/,
s (1891), la tlrc?f/tt/ïpyîde8,?t?
s/.
sett'
/: la tspc/
r
tt
,/ït
sp?t? (1851), Dlseouls et '
rég?
fgl
'
fpïz-é,
s
pluiet
ftzs.
s l'atmosyhère (1893),les A(
to-z.
twc.
sde (1885) enz.
Aé/éz/?f: et l'ztz/l//tvpz/ké/'
lf de8 étxlf,
r c0ttl'
t
.
@2
1te8
Dupnis. (Jean) Fransch koopman enreiziger, geb. 1829, vestigde zich in 1860 te
(t896))etc,
Dupont, (Jacques Charles) gezegd D.de Hankeou als koopm an, ondernam van hieruit
.

.

.

.

.

.

.

l'Eure, fransch politikus,geb.27 Febr.1767, meerdere tochten doordezuid-chineescheproi/h dept. Eure, overl 3 Mrt. 1855 in N0r- vinciën, verzekerde zich van de bevaarbaarm andië,w aslid v&n dewetgevendelichamen heid van de Song-lfoi of Roode rivier en
148
111.

pupuis.

- 2354 ---- -.-.
- -

Duquesnoy.
7

-

-

begaf zich daarop naarPari
jsom deregeering
rd in 1895inspectetlr-generaal:hijschreef:
te bewegen Tonkin te vermeesteren ; geen we
lespt
ïrglf6,
: (gedicht,1883),lesG/-t
xyll.
:M aitres

gewillig oorvindendeginghi
jnaarIndo-china de /(4 l'ittêratttre p-?f.s.sc çtltXIXe Siècle (1885),
terug,voer met een kleine koopvaardi
jvloot Jrictor ffzwp (1886), Berltard Palissy (1898).
de Roode rivierop,engeraakteherhaaldeli
jk
Dupuytren.(Guillaume)Franschchirurgen
in geschil hoo
metfdo
deor
az
nami
aak etische autoriteiten,
ontleedkundige, geb. 6 Oct.1777 te Pierrewerd van de latere Buf
hetgeen de
fière,(dept.Haute-vienne),1813- 18hoogverovering van Tonkin :D. schreef:l'Quvei- leer
aar in de chirurgie,bekleedde sinds een
'2
'
lc- klinischen leerstoel aan het Hôtel-Dieu te
ftfrédttFeuveWp/
fg:6fkfcp?zk?pz?,:rc: etles.A'?t?

ments #ff Tonkilb(1873),Journal(le z'p//f/ptlet
t
f't?
zwétsïffpoîdeJ.p'fpuï.
s(1879).
Dupuis. (Jean Baptiste Daniël) Fransch
beeldhouwer en graveur,geb.te Blois,1849,
overl. te Pari
js, 1899: bas-reliefs, bustes,
medailles enz.
Dllpuy.(Paul)Fransch arts-philosoof!geb.

1827,werd in 1878 hoogleeraar.titulair ln de
interne pathologie, schreef:Essai ck'
itique et

f/l/prkl
f:dew/lf/p.
sp.
p/ll
'
: mldicale(186.
1),A'fttdes
y?fr la p/éf/lptf: eaz
ptr
'ïA?lezlft
z/: deC/(
/?r& Bernal'
d

s'
ul. le .
gpz/liaé// y'
Journal de médecine de Bor-

deaux),Dela'l/ctly.
sï/ldes//d/f&,
smltapltysiqttes;
D?/ l-ôle de la lttltapltysique tft
//l.
: les cp0'
l'?
.
(f'
J,
$sttscé,
: It'
utnaines,
-Esst
li .
s?
f/-lesc(t//#pr?k.
9)Ctxz
l
fd6)
'
.

forceet/pï(Actesdel'académiedeBordeaux),
D%b /ï@?0-: arbitl'
e (1870), le '
IGJ,Jpéril dpcft'
//
(1878),Dela #tl?
l?pch.t,
fd
k e2tJ'
rt3lcc(1882).
Ilupl
ly. (Jean) Fransch publicisten politikus,geb.te Saint-palais,dept.Gironde,1844,
was eenigen ti
jd eigenaar van de ,Siècle&,
werdvervolgensdirecteurvan,
:petitparisiens
t,
alsmede president van het pari
jsche pers.

syndicaat;in 1891 door de republikeinen van
het dept.Hautes-pyrénées in den Senaat ge-

kozen, aanvaardde hij 22 Juni 1899 in het
kabinct W aldeck-Rousseau deportefeuillevan
:nancien,en trad in 1902 lnede af.

Pari
js, overl. 8 Febr. 1835, von:
l meerdere
operatiemethoden en instrumentenuit; eenige
ziiner leerlingen gaven zi
jn Leçons oralesde
c/
plkle cltirttlvicalefaites(
1l'Hstel-Dieu(4dln.,
Pari
js 1820-34)in het licht.
Buquesne. (ALraham , markies) Fransch
admiraal, geb. te Dieppe,16t0,w as Op 17iarigen leeftijd reeds gezagvoerder ) vocht
#
1637-.
43 tegen
e
d
e
s
p
a
njaarden,
'
%
7
1
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ABRXIIAM DtkotllssxE.

ging daarop in
zweedsch.dienst,
en behaalde in
1643 als V1
@C0admiraalv.Göteborg 00n 0V0rwinning op de
deensche vloot;

naar Frankri#
jk
teruggekeerd,
deed hij in
1650 de engelschenafbreuk,en
verzekerde door

zi
jnoverwinning
bi
jMessinpopde
vereen. nederlspaansche vloot

pupuy. (Charles) Fransch politikus,geb. onder l)e Rui
jter (22 April1676)Frankrijk
voor een kwarteeuw de heerschappi
j op èe
Middellandsche zee;btideophefflngv/h edict
van Nantes (0ct.1685) werd voor hem bijde
algemeene verbanning der protestanten een
1892 minister van onderwi
js; na Ribot's uitzondering gemaakt; na nog in 1683 de
aftreden vormde hi
j 4 April 1893 zelfeen roofstaten Tunis en Algiers te hebben gekabinetrRvaarinhi
jpersoonli
jkdeportefeuillevan tuchtigd eilin 1684 Genuatehebben gernederd,
binnenland nam,doch trad,toen de radikale trok hi
j zich uit hetopenbare leven terugen
medeleden van zijn kabinet ontslag namen, overl. 2 Febr. 1688 te Pari
js; hijhepft te
25 Nov.oOk zelf af;hi
j werddaaropdoorde Dieppe een standbeeld (vanDantandeoudere,
Kamer van afgevaardigden tegen Brisson tot onthuld 1844).
presidentder Tweedekamergekozen(5Dec.), Duqueenoy. (François)Zuidnederl.beelden legde biiden bommenaanslag van 9 Dec. houwer, geb. 1594 te Brussel, kreeg eerst
groote koeltloedigheid aan den dag,'werd onderrichtvan zi
jn vader,bestudeerdedaarop
deswege voor 1894 herkozen ; 30 Mei 1894 te Rome de antieken,en kreeg hier den bi
jwerd llel11na Casimir-perier'saftredeopnieuw naam van Fiamingo; in 1642 werd hi
j tot
(q
1() vormin'g van een kabinet opgedragen,in hofbeeldhouwervanLodewi
jkX1l1vanFrankhetwelk l1i
,behalvehetvoorzitterschap,weer ri
.J
jk benoemd;hi
j overl.12 Juli1646 op een
de portefeuille van binnenland nam ; na Car- reis te Livorno,vermoedel
ijk aan hem door
not's dood werden bi
jdepresidentsverkiezing zi
jn broedertoegediendvergif;hoofdwerken:
97 stemmen op D.uitgebracht 27Juni1894).
; heilige Suzanna (in Sta. Maria di Loreto,
een coniict m et de kamer noopte hem in Rome).Andere werken van hem zi
jnde marJan. 1895 als minister afte treden ;1 Nov. merbeeldzuil enz. aan de hoofdingang der
1898 vormde hi
j wedereen kabinet,waarin #
'
i
#ustitiekanselari
j,twee engelen aan defaçade
llijnogmaalsdezelfdefunctiënopzichnam ;12 der Jezuïetenkerk en het bekende M alînekett
Jt
lni1899 trad hij af,en werd in 1900inden Pis
Zij
(n
16t9),allen te Brussel.
broeder,Jerôme D ,geb.1612,becldsenaat gekozen.
pllplly. (Cilarles Ernest) Fransch letter- houwer,werd 24 0ct 1654wegenshetplegen
kundile en scllrijver?geb.1849 te Lectours, van onnatuurlijke ontucht levend verbrand;
jn hoofdwerk is hetgrootegrafmonulnent
(
lep.Gers.bekleedde allerleibetrekkingenbi
j zi
het hooger onderwijs, was onder Lockroy v/d bisschop A.Triest(1654)indekathedraal
afdetlingsct
let laterministervanonderwijs,en te Gent.
5 Nov.1851 tePuy,was1874- 80hoogleeraar
in de philosophie aan verschillende colleges,
werd daarop school-inspecteur,in 1885lid der
Tweede kamer,en in hetkabinet-Ribot7 Dec.

.

Duquet.
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puquet. (Alfred) Fransch historikus:geb.
jsche balle in1.
812; als advokaatbijde pari
geschreven, hield hi
j zich tevens bezig met
de studie dergeschiedenis,bi
j voorkeurvan
de militaire geschiedenis;hi
j scheef:Frescltf,
/f//6r,Ckdlons,z
$>#t
zyî(1880),L@guerl'ed'Italie
(t88t), La gff6rz'
: de1870-71.Paris (189091),ktBatailledeSp///rpfp (1897)enz.

Dtlr, lat. Durus, hard,benaming van een
der beide hoofdtoonaarden, nl.van die welke
als derde trap de tertsheeft).
Dur., bi
jplantnamen :Johann Philipp Da-

roi (duitsch plantkundige, geb,2 Juni1741
te Brunswi
jk, overl. 8 Dec.1785 aldaar als
arts,schreefmeestover boomkweekeri
j.

Dqrans@'

in de rechten Durand,en keerdein 1872 naar

Frankri
jk terug;zi
j schreef:D(
4sia(18T6,66ste
druk 1800) en L'ezpiation de Stzzh
lly (187ç),
veelgelezen romans uit het russische samenleving ;verder de romans:La .prfzlc:,g,::oglte-

p'p/-(1876),Lesffp?
ozlïttydïs:(t877),Les@r:?
/,
res de.
//ttïf
s.
st
x (1877),Mqrier ,
stzFlle,.
z4rd'
tztfFlp,
Perdue, fp,
scRozier (1882), La yccp/ltf: mère,
fzp?
z
lf,
s Bz-euil (1883)) Uà 'zly.
sflr: (1890), Le
Pt
/,
>J (1800),A'
l
o.
ette(1891),L'klritière(189t),
Plril (189t), Le mqri d'Aurette(1892),Jelie
p-pwrï//l # rendre (1.
893), Un z'gzfz mênage
(1893),L'avett (1S91), Fidelka (1894), Le#J
#'pr (1895),Cêpkise (1896),Villorê (1898),Petiteprincesse (1899),Zoby (1900),Le cp:'
lfr de
Tvpffg:(1901).
Dlxrand-loardel. (Charles Louis Maxime)
Franschgeneeskundige,geb.enoverl.teParijs,

.

.

D urabel, lat.,duurzaam.
D urak, doerak,russisch scheldwoord,zooveel als nar, zot.
Ilura m ater,zie Hersenen, en Ruggemerg. 1.815- 99,gaf ta1 van vakw erken in hetlicht,
Dllran.(Augustin) Spaansch kritikus,geb. voor het meerendeel chronische ziekten en
14 Oct. 1789 te M adrid, w erd 1836 opper- m inerale wateren behandelde: Traité cliniq'ue
bibliotllekaris der koninkl.bibliotheek aldaar, et .p-tzfkl/c de8 maladie8 des rieillards (1854),
in 1840 wegens de Sept.-revolutie ontslagen, Trtu'/l thlrapeutique t&.
: :t
zsfz minlrales (t857);
1843 herbenoemd, 1854 tot directeur bevor- met Le Bret en Lefort bemerkte hi
jook een
uœ minlrales (1860).
derd, overl. 1 Dec.1862 te Madrid:hi
j be- Dïcfïpsgftxïr: glnlral des a'
handelde behalve de spaansche vooral ook Gedurende de laatste jaren zi
jnjlevenseen
de fransche literatuur.
ijverig Dante-vorscher schreefhl
jnog:Dante

Duranee. Linkerzi
jrivier v/d Rhône,ont- z4n'
g/Jcrf(1893),1a,Divine Cpzpz
/t
fïc (vertaling,
springt aan den Mont-oenèvre v/d Cottische 1894),l'Amour tftxs,
sla Dirine Cpzzll#ï:(1895),
Alpen, en molldt uit,na een onbevaarbaren la Persoltne de Dt
zpf: dans /t
x D irine Comldie
loop van 320 km .,4 km .beneden Avignon, (psychologische studie, 1896),DanteetBlamet twee armen, die het eiland Courtine trice #txzl,
g la '
N /tz nuovq (1897), DanteAl
iomsluiten.
gkieri.La Vitazlzfpt). (vertaling,1897).
Durand, (Joseph Pierre)Fransch physi
o- Dtlrand-xorimbeau.(Henri)gezegdHenri
logist en philosoof,geb.te Gros,bi
jRodez, des Houx, fransch publicist, geb.te Pari
js
dept.Aveyron,1826,nam deel aan deFebr.- 1848,trad vroeg in de journal
istiek,richtte
.

revolutie,moest na den staatsgreep van 1851
het land verlaten,geraakte in Engeland bekend met de hypnotische suggestie,in Amerika electrobiologie geheeten,werd een warm
aanhanger dezer leer,ging naar Amerika oln

in 1881 2!La Civilisation'' 0p,en redigeerde
eenigen tlld het ,:Dagblad van Rome''waarin

hi
j de wereldlijke machtvan den pausverdedigde; deswege tot een geldboete veroordeeld keerde hijnaar Pari
jsterug en gafeen
zijn in zi
jn jeugd teMontpellieraangqvangen deelSoltrenirs Jlzfzljoltrnalistefrrlzljlffï:a'.&pz/l:
medische studiën te voltooien,keerde na de (1868)inhetlicht,datop den index werd geamnestie van 1860 naar Pari
jsterug,en be- plaatst waarop de scbri
jver acte van onderg0n alsnu propaganda te m aken voor het werping deed;verderschreefhi
j:l'
l'
awrï,
spzl
hypnotisme; hi
j wordt als een der voor- La Tri
ple-Alliance,J'
J/-J/AIC Pecci(1899)enz.
loopers van de schoolvan de Salpêtrière en
Durango 1)Staat in Mexico,z.w.deelv/h
van die van Nancy aangemerkt:hi
j schreef: voormalige intendantschap D. of Nieuw-Bislcvan
Electrodyztqmisme rital p?f les l'
elatiolts /?/ly.slp- caya, omvat het n.dee
zi
ll hetmexicaansche
logiques de î':.s/
uit over den afval
))'
/
'/etdelazzlt/f/lz-c(1855),Cout'
s hoogland, en strekt
de:rt'
fWlyzlt,p?Ihypîtotismezàéz-r:lfz (1860),Es- naar het binnenland van de westeli
jke rand.

.

yt'
fisdeyl/lpdïp/pgl:pltilosopltiqlftl(1866),lesOr'
J- keten, de Sierra M adre;D.bevat goed begilles t'
//l/'
/zl('
f/t?
.
s de /'/1pm30?t
? (klairées par lq

waterde hoogvlakten en dalen: de grootste

pltysiolegie et p'tfzltxfpplïécomparative (1871),le rivier is de Ri0 de Nazas;het klimaat isgeJft?rzl
6ï//:lfz scientiFqlte (1894).
zond,de luchtbuitendenregenti
jdzeerdroog;
Durand. (Emi1e) Fransch componist,geb. de winters zi
jn koud en niet vri
jvansneeuw
te Saint-Brieuc,1830,leerling van het Con- en i
js; hoofdmiddelen van bestaan:veeteelt
servatoire te Pari
js, Lehaalde in 1853 den en landbouw.D.beslaateen oppervlaktevan
tweeden prijs van Rome,ging daarop in het 98470 km2. en telde in 1900:371.274 inw.:
kunst-onderwi
js, was professor in harmonie- de blanken bestaan m eest uit nakomelingen

leer aan het Conservatoire,enz.,en compo- van landverhuizers uit Biscaya,Navarra en
nèerde, behalve vocale melodiën,twee ope- Catalonië; de groote meerderheid der bevolretten:l'Eliœir deCpzw//ïvf:(1868),l'Astronome king bestaat uit indianen,diedeelsin vroeger
t'
/M Pont-Ne'
af (1869); hi
j schreefeen Traitê door de zending gestichte plaatsen wonen,
ts'/lqrzzlpzlï:en een Traitêdecpzpwpyïffp'lm'
tœicale.

deels jagende en roovende door het land

Burand. (Alice Marie Ce
'leste) Fransch zwerven. 2) D.,hoofdstad van den staatD.,
schrijfster, pseudoniem Henry Gréville,gcb. ook Guadiana en ter eere van den eersten
12 Uct.1842 te Parijs,dochter van professor president der mexic.confederatie(DonQuadeFleury, ging m et deze in 1857 naar Peters- loup Victoria) Ciudad de Victoria geheeten,
burg, huwde hier met den hoogleeraar ligt2042meterV0rb0V0n Zeonivoau in PPn Wa-

Iltlranso.
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terarm e hoogvlakte, is zetel van het prov.

bestuur, alsook eens bisschops, telde 1895:
26.425 inw ., kathedraal,munt,twee bank-instellingen, tabaks-industrie.D.werd in 1559
door Alonzo de Pacheco gesticht,bleef lang

een Onbeduidend plaatsje en danktzi
jn Opkomst aan de rijke mi
jnen van Guarisamey.

Burdik.

toestand verlteeren. De stad dri
jftalleennog
handel op Triest en andere oostenri
jksche

havens. De uitvoer bestaat in hoofdzaak uit
hqiden, wol, pluimvee, eieren, brandhout,
houtskool en cerealiën. Te D. eirkdigt de
transadriatische telegraafkabel.

D,,oudti
jdsEpidamnus,een Omstreeks625

Durallgo. Districtshoofdpl. in de spaansche prov. Biscaya, 30 km. o.z o.van Bilbao, telde 1897: 4235 inw.D.
,yelegen aan
den grooten weg van San Sebastlan en Tolosa naar Bilbao, speelde in de Karlisten-

v. Chr. onder den corinthischen aanvoerder
Phalius in het land der illyrischeTaulantiërs
gestichte kolonie der Corcyreeërs,en reeds
weinig later een vol
kràjke stad,gafdoorzijn

staat Oolorado; 2800 inwoners, bergbouw,
veehandel.
D urante. (Francesco)ltal.componist,geb.
15 M rt. 1684 in Napels, overl.13 Aug. 1755
a1s directeur van het conservatorium Sta.
M aria di Loreto te Napels; uitsluitend kerken kamerwerken,van welke slechts weinige
jner werken zlln
F
edrukt zi
jn; de meeste zi
Tn bezit van de bibliotheek van hetconserva-

rhachium ;later werd zi
J een rom einsche k()lonie en de landingsplaats van den overtocht

staatkundigen partijstrijd aanleiding totden
jke rol.Op een Peloponnesischen oorlog; onderdeRomeinen,
oorlogen steeds een belangri
naburlge rots ligt het kasteelEcheburu.
onder wier bescherming de stad sinds 229 v.
p urango. Hoofdpl.van La Plata county in Ohr. stond, kreeg zi
j naar hctvoorgebergte
het z-w.bergachtige deelvan den n.-amerik. waarop zi
jgelegen wasyden naam van Dyr-

torium te Parijs.
Duralltis,tGuilelmus)gewoonlijkSpeculator
geheeten,rechtsgeleerde,geb.1037tePuimis-

van ltalië (Brundusium) naar Griekenland;
bi
j D. begon ook de vermaarde Egnatische
weg, die door geheel Macedonië en Thracië
en over Thessalonika,Amphipolis en Philippi
naar Byzantium voerde.ln 48 was D.hoofd-

kwartiervanPompejus,laterhetverbanningsoord van Cicerolhaarhoogstenbloeibereikte
de stad toen zl
j Op het einde der 3deeeuw
tot hoofdstat
l derromeinscheprOvincieEpirus
nova verheven werd; onder de byzanti
jnsche
heerschappi
j was zijhoofdplaatsderprovincie
Thema Dyrrhachium. ln 345 werd zi
#
jdoor

son,studeerde te Bologna,was eerst leeraar
i!l het kanonieke recht te Modena,bekleedde
daarna allerlei hooge ambten in dienst van een aardbeving zoo goed alsgeheelverwoest,
den pauseli
jken stoel,werd 1286Lisschopvan in48tdooroostgoten onder Theodorik enin de
M ende in Languedoc,in 1295 stadhouderder 10e en 11e eeuw tweemaal door de Bulgaren
Romagna, en overl. 1 Nov. 1296 te Rome. belegerd en veroverd en vcrvolgens door
Zijn rechtsgeleerd hoofdwerk is Speculttm keizer Miclïael Ducas tot een hertogdom geàftflcït
xk,een omvangrijk stelselvanhetprac- maakt en aan NicephorusBryenniusgegeven.
tj
tische recht; bekend is ook zi
jn liturgisch 0ok in de latere geschiedenis wordt de stad
werk :Rationale tffz,ïzlprffol pfFcïp3.àfp/.
nog herhaaldeli
jkgenoemd.Bi
Jdedeelingvan

Duras. Hoofdpl. v/h kanton D (15 gem.,
8.180 inw.)v/hfranschedept.Lot-et-Garonne,
op een hoogen heuvel die het dal van de
Drok,een zijriviervandeGaronnebeheerscht

het Byzanti
jnsche ri
jk Venetië toegedacht,
stichtte M ichael, bloedverwant van den gevallen keizervan hetbyzanti
jnsche ri
jk,hier

het despotaat Epirus,w aarvan weldrageheel
23 km .van M armunde,1630 inw.
Albanië en Thessalië deeluitmaaltte;M ichael
Durazno. Departement in het binnenland 11 stondin127$7 D.afaanzi
jnschoonzoon,koder z.
-amerik. republiek Uruguay,ten n.en ning Manfred, in 1272 kwam het aan het
w.door de Rio Negro,ten z. door haar lin- in Napel
s regeerend geslacllt Anjou,in 1392
kerzi
jrivier, de Rio Jibegrensd,beslaat een aan Venetië;in 1501 werd hetten slotte door
oppervlakte van 14.315 kmz,en telde in 1900 de Turken veroverd.
een bevolking van 36.432zielen ;hoofdmiddel
D llrbaell. Dorp in den badenschen kreits
van bestaan is veeteelt. De hoofdplaats Du- OFenburg, 7 km . z. o. v'
an Appenweier,in

razno,ofSan Pedro delD.,ligt nabijdeRio 1900: 2281 inw.; wi
jnbouw, fabrikage van
Ji,telt 5000 inw.,en is per spoor met M ontevideo verbonden.
Dtlrazzo, ital.; slawisch : Druc, turksch :
Durtz, albaneesch : Duressi. Zeestad in het
turkschevilajetSkoetari,Opper-Albanië,ten
noorden van een ruime bochtderAdriatische
zee,op een rotsig schiereiland,in een schilderachtige doch ongezonde streek; de eens
beroem de stad, thans weinig meer dan een
groote ruïne,nog door half vervallen en ten

kirschwasser.
Durban of Port d'Urban.Hoofdpl.van het
graafschap Durban der britsche kolonie Natal,Zuid-Afrika,eenigehavenplaatsvan Natal
en de beste haven tusschen de Delagoa- en
de Tafelbaai) telde in 1891:35.014 inw.in
'
het o01logsp
jaar 1900: 55.731 inw.;plantentuin, vuurtoren, belangri
jlte in- en uitvoer.

D., aan drie spoorlijnen gelegen en naast
lfaapstad en Port-Efizabeth de voornaamste

deele ingestorte turksche en byzantijnsche plaats in de britsche bezittingen in Zuidlnuren omgeven,telt nog slechtseen1é00-tal Afrika, werd in 1823 gesticht en naar een
inw. De stad is zetel van een r.-kath.aarts- gouverneur der kaapkolonieBenjami
n d'Urbisschop. De vroegere beteekenis van D. ban,benoemd.
berustte vooral daarop, dat het de dichtst
Durban Hoofdpl.v/h kanton D.(13gem.,
bi
iItalië gelegen stad van het Balkanschier- 5820 inw.
) v/h fransche dept.Aude,32 km.
#'
@
eiland was en een uitmuntende haven bezat. van Marbonne,900 inw .
Thans echter is de haven verzand,terwiilde Durdik.(Joseph)Tsjecbischphilosoof,geb.
verkeerswegen naarhetbinnenlandinsleckten 15 Oct.1837 te Horitz inBohemen)studeerde

biiren.
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burhaln.

te Praag en is sinds 1874 hier hoogleeraar burg,waarschi
jnlijk ook Venetië,leerdehier,
in de philosophie;hi
j houdtaan de richting hetzijtoenmaals of bijeen later bezoek,de
Kant-Herbart vast;in 0 ryznamunauky H er- werken van Mantegna kennen, watvangroo-

bartovy.(Over de beteekenis der Herbartsche
philosophie,Praag 1876),bestri
jdthi
jde m0gelijkheid eener zg.nationale philosophie als
wetenschap; zi
jn hoofdwerk is Vseobecnâ
rf/
?,
sf/àé/ï/
ctx (Algemeene esthetiek, 1875), met
vervolg Poetika 1884); verder schreef hij
monographiën overhet temperament,hetkarakter,enz.,natuurwetenschappelijkeverhandelingen en twee dramas

ten invloed was Op de vorming van zi
jn
kunstrichting,en werd naar het schi
jnt door
Jacopo deBarbaribi
jde antiek endemythologiebepaald.ln 1494keerde hi
jnaarzljn geboorteplaats terug, waar hi
j nu met Agnes,
dochter van den werktuigkundige H ans Frey
in het huwelijk trad. Zelfstandig en naar
hoogere volkomenheid strevend kunstenaar,
kon hij nqast de toenmaals te Neurenberg

Diiren.1)Kreits van hetpruis.regeerings- bloeiende l'abriekmatige kunstproductie eerst
langzaam waardeering verwerven. Sinds1505
echterkrceg hijeen groot aantalopdrachten
en arbeidde hi
jin verschillende duitsche en
ital.steden,meest voor kerken envorsteli
jke
personen. ln 1520/21 deed hij een reis naar
de Nederlanden, B'
aar hi
j een verkoudheid
lllaal der Rijkstank, vijf r.-kath. kerken, opdeed, die den grond legde vooreen ziekte,
waaronder deSt.Annakerk,tweeevangelische waaraan hi
j 6 April 1528 te Neurenberg
kerken,keizerW ilhelm-enBismarckm onum ent overleed. Hi
j heelt in genoemde stad een
(van J.Uphues),watertoren metverzalneling op het Dûrerplein, in 1840 onthuld, door
oudheden, raadhuis m et m ooie zittingszaal, Rauch gemodelleerd en door Burgschmiet
stadsbibliotheek(13000deelen)enverzameling gegoten standbeeld.
romeinsche oudheden;stiltsgymnasium,1326a
'
Dllressi,zie Durasso.
gesticht; allerlei indlzstrie (laken, papier, Illlrtlt.(Théodore)Franschletterkundigei'n
ijzerwaren,veloerstapi
jten,vlasspinneri
j,looie- publicist,geb. 1838, begon in 1868 te Pari
js
ri
j,bierl
arouwerij,loodwit-ensuikerfabrikage). een republikeinsch blad,,:La Tribune'';zijne
ongeveer 4 km.van D.hetstadje Nideggen in boekfbrmaat uitgegeven geschriften LeenhetdorpFrauwïillesheim.- D.,tentijdeder wegen zich voor het m eerendeelop hetgebied
Romeinen M arcodurum geheeten,zou evenals der politiel
c: Lettl-es ,
:?fj- le.
?t
l/pcf?
bo?y (1863)
tti-eu
Keulen door M.Agrippa gestichtzijn; in 96 0n 0P dat der schoone kunsten : les Peil'
n.Uhr. versloeg Civilis hier de Ubiërsin 70 i
îètpressioltnistes (1878), (h-itiq'
ue t/'
@'
?,
('
f0
,
?/-#cfrt
f:
werd de plaats door genoemde aanvoerder (1885, een serie studien over de lledenveroverd. ln de tweede helft der 8steeeuw daagschekunstenaars en phil
osophen).
hielden de frankische konilv enhiermeerdere
D'Urlt!y! (Thomas) lneestToln geheeten,
ri
jksdagen en kez-kvergaderingen. Karel de engelsch dlchter,geb.Omstreeks1630teExeGroote verhiefD.tot ri
jksstad;in 1238 door ter, overl. 20 Febr.1723 te Londen,schreef
district Aken,5s3 km2.)in 1900:90,670 inw ?
in 1 stad en 88 landgem eenten.
2)Hoofdpl.van den kreits D.,aan deRoer
en aan meerdere spoor
li
jnen,telde in 1900:
27.171inw., waaronder ongeveer26000VaI1g0lischen en 260 israelieten en overigensr-kath.;

keizer Frederik 11 aan graaf W illem van
Jfilich in pand gegeven vooreen leening,bleef
D.tot aan de lransche Occupatie deel uitmaken van het hertogdom Jfilich. In 1543 werd
de stad na een hardnekkigevez-dediging door
Karel V ingenomen en verbrand;in 1642werd

vOlgens eigen verklaring meer oden a1s Ho-

zijdoor den hessischen generaal Eberstern,
in 1794 door de l
'ranschen belegerd;in 180t
kwam zi
j aan Frankri
jk,in 1814 aanPruisen.
lliirer.(Albrecht)Duitsch scllilder engra-

Jlf,prpills fppï
tt'
gep?
z
p/t
fkîc/lp/.
!/(6dllA.,Lond.
1719 v.v.)in hetlicht verschenen. A1s ztjn
beste blàjspelgeldt Tlte/'
phît/husbastd:p3-tlte
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te Neurenberr, visschers en veefokkers,ontstond sinds 1421,
zoon van een ult bi
j een toenmaals in de Die gelegdenc
lam en
Hongari
je naar kreeg reeds vroeg een kapel, die later tot
genoemde stad secretarie werd ingericht;het werd herhaalverhuisdengoud- deli
jk (1625, 1665, 1775,1825) door groote
smid,kreeg van watervloeden en zware branden (1687)geteizi
jn vaderonder- sterd . in 1841 werd er een nieuwe haven

richt in diens
handwerk,kwam
vervolgens in
g z
' 1: :
1468 in de leer
'xk 4 'f. g
bijden beroem den NeurenberAlzsulscllr Dfiltul
t.
ger schilder M ichel W ohlge(zelfportret-)
muth, ging in
1400 reizen,bezocht Bazel, Colmar, Straats.. *
j
: q.%* *hw. 4#&
<*.*
,$1
K..*a
.%
.f ve%.
.1
-.
xx.
1
wt

die te zamen onder den titel: La'
lt
glt f'
/k?# l
)e

p//?'
,0v sistei-s.
.p/
veur, een der
Illlrgerllalll, vroeger lldoornerdam.Dorp
grootste kunste- in de gemeente Ransdorp,N.-Ho1l.,aan het
naars zi
jns ti
jds, IJ en aan de Zuiderzee, 3 uren van Edam,
geb.in M ei1471 met een 600-ta1 inw., voor het meerendeel

'

'

ratius en bi
jna viermaal zooveel bli
jspelen
a1s Terentius;verder schreefhi
j talvan uitgelaten-vrooli
jlte,veelalaanstootelàjlteliederen
vele waarvan hij zelf op muziek zette,en

e

'
T* e
#
# f
? #!
. 1.
'/ r

aangelegd.
Durgerdalllnler-llie, waterplas in de ge-

meente Ransdorp,N -Ho1J.,aan de westzi
jde
van het dorp Durgerdam.
Dllrllaln. 1) Durharnshire,graafschap van
noordelijk Engeland, in hetn.door de Derwent en de Tyne van Northumberland en in
het z door de Tees van Yorksllire gescheiden,grenst ten w.aan Cumberland cn W estmoreland en ten o. aan de Noordzee, is

burham .
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b urlaell-

26203l4km2.groot,enteldein1901:1.187.324
inw.D.is in het n.en in het w. bergachtig,
het oosteli
jk grooter deelisvlak;in hetw.
verhefen zich takken van den Penninischen
keten, die meest kaal en metheide bedekt
zi
jn,en indenKilhopeLaw eenhoogtevan670

moeten lidmaat derengelschekerk zijn;de
universiteit telt verscheidene tutorsenandere
onderwijzers. Twee andere inrichtingen van
onderwiis (collegiate establishments) te D.,
nl.het University CollegeenBishopHatfield's
Hall,alsmede het College ofMedecineenhet

maakt; beide rivieren zijn evenals de Tyne
vanhetgraafschapzelfbevaarbaar.Aandekust
ligteen weelderige zoneakkerland,metzoutmljnen inhetzuiden.Hetgraafschapiszeerrijk
aan delfstofen;indesteenkoolmijnenvanDurham werken omstreeks 100,000 arbeiders;

derheeft de stad eenfraaistadhuis,eengroot
vergaderlokaal der mi
jnwerkersvan D.,een
latijnsche school,een seminariederengelsche
kerk.De hoofdproducten der industrievanD.
zijn mosterd,tapiiten 6n i
jzer
Durllalll. Hooldstad van Durham county

m bereiken. Hier ontspringen deW earen de College of Science te Newcastle, staan met
Tees,welke laatste een 15 m eter hoogen val de universiteit van D.in directverband.Ver-

verder bevat de grond enorm e hoeveelheden van den n.-amerik.staatNoord-oarolina,nxw.

ijzeren lood.datmeestin degrootesmelte- vanRaleigh,5500 inw.;tabaksindustrie.
ri
jen en fabrieken versmolten en verder ver- Diiringsfbld (Ida von)Duitsch schri
jfster,
werktwordt. De glasblazerijen van D.leve- geb.12 Nov.1815teMilitschinNeder-silezië,
ren per jaar omstreeks 50,000 millioenen huwde 1845 metvri
jheer OttovanReinsberg,
iesschen, behalve een menigte andere glas- hield zich sinds in verschillende plaatsen van
waren. Nevens bergbouw en verwante be- Duitschland, ltalië, België, Zwitserland, en

dri
jven heeft D. landbouw en veeteelt;de Frankri
jk op,en stierf25 Oct.1876 teStutt-

korthoornigeDurham-koegeeftper dag tot 27 gart: weinige dagen later volgde haar echt-

liter melk,die zeerri
jk isaan kaasstof.Een
deelderkustbevolking leeftvan devisscheri
j,
te Jarrow en Sunderland zi
jn scheepsbouwwerven;D.heeftgroote hoeveelhedenijzer-en
loodwaren,glas,papier,leer, aardewerk, vitriool,salmiak,li
jnwaad en driluit,hetheeft

genoothaar vri
jwillig in dendood.Zi
jschreel
een reelts salon-en familieromans,schetsen,
gedichten,liederen.
Dllrio,zie Zibethboom.
Dikl'
klleiln,of D.an der Hardt.Stad inhet
ambt Neustadt van het beiersch regeerings-

HetgraafschapLzendt16 afgevaardigden naar
hetparlement, nl.het platteland 8, de stad
Sunderland 2,de steden Darlington,Durham,
Gateshead, Hartlepool, South Shields en
Stockton e1k 1. Uitden grond zijn talvan
romeinsche oudheden, als altaren, urnen,
munten enz. opgegraven, en in de nabi
jheid
vanLanchester,BinchesterenEbchesterbevinden zich nog overbli
jfselen van romeinsche
legerplaatsen.
:)Hoofdstad van hetgraafschap D.,parlementsdistrict,zetelvan een bisschop, middelpuntvaneen7-talspoorli
jnen,ligt18km.v/d
Noordzee, aan een steile hoogte,dieaan drie
ziiden door de op drie plaatsen overbrugde
W

fabriek,wi
jnbouw,handel.
Durklleinl.tEmile)Fransch socioloog,geb.
in de Vorezen,1858,studeerde in de philosopllie,wi
gdde zich na een reis naarDuitschland geheelaan sociologie,en hield in 1887
een bijzonderen cursusin de sociale wetenschappen en de opvoedknnde aandefaculteit
der letteren te Bordeaux ;in 1893 als doctor
ès lettres toegelaten,werd hi
j kortdaarop
hoogleeraar-titulair; behalve studien in de
,,Revuephilosophique''schreefhi
j:Delt
ltfïzp
l.
sïpo?
#kftraraildpcïc/(1893),les.
/?)#/p8delamltltode
soet
hlogiîue(1894),leSuicide(1897);hijisoprichter en redacteur,sinds 1898,van :,lAnne
'e
sociologique.''

een dicht spoorwegnet, vooralin de omge- district Pfalz, 13 km . n. van Neustadt, in
ving van Darlington, Durham en Newcastle. 1900 :6207 inw.;olie- en papierm olens,verf-

ear wordt bespoeld,telde in 1901:14.641

Durlach. 1) Ambt van den badenscllen

inw. Aan de rivier ontstaan verschillende kreits Karlsruhe. 200 km2., in 1900:39.197

nieuwe wijken;hetoude gedeelte derstadis inw., in 21 gemeenten.2) Hoofdpl.van het

door een ringmuur omgeven.De top van den ambt D., 4 km. o. van Karlsruhe, aan de
heuvel draagt de ommuurde,praclitigekathe- Pfinz, aan denvoetvan denTurmberg,waarop

draal,in normandischenstijlgebouwd,en1093
aangevangen,in 1480 voltooid,155 m.breed,
gemiddeld 52 m .breed,en in demiddentoren
65 m.hoog,bevatde graftombe van den H.
Cuthbert en van Bede.ln de nabi
jheid staat
hetonder W illem den Veroveraar gebouwde
slot, langen tijd verbli
jf van den bisschop,
thansuniversiteits-gebouw.ln1290werddoor
den prior van D.hier een college gesticht,
dat owder Hendrik V1ll opgeheven werd ;ten
ti
jde der republiek stichtte Cromwellte D.
een nieuw college,datbi
jdeRestauratieweer
werd gesloten.De tegenwoordigeuniversiteit
van D.werd geopend in 1833;eenkoninklàjk
charter schonk haar in 1837 de bevoegdheid
graden uit te reiken;zi
j bevatleerstoelen in
rodgeleerdheid, kerkgeschiedenis, klassieke
llteratuur,hebreeuw sch,wis-en sterrenkunde,
medicijnen; licentiaten in de godgeleerdheid

nog een romeinsche wachttoren staat, aan
de spoorlijnenBazel-Heidelberg,KarlsruhePforzheim en Karlsruhe- Eppingen,in 1900:
11.353 inw.; overblijfselen der oude vestingwerken, oud kasteel, gotische evangelische
kerk mettoren (12de eeuw),standbeeld van
mark-graaf Karel 1l, die D.in 1565 totzi
jn
residentie maakte, groothertogelijk progylnnasium (in 18b6 gesticht),i
jzerindustrie,fabrikage vanmachineriën,orgels,naaimachines,
glacéleer,handschoenen,margarine,wi
jnsteen;
bierbrouweri
j, handel in groenten op Karlsruhe. D.,in 1161 voor de eerstemaalvel'meldt,en toenmaals een kleindorp,behoorde
voorheen tot het graafschap Calw ,kwam în
1227 aan den markgraafvan Baden,en was
1565- 1715 residentie dermarkgravenBadenDurlach.De stad werd 16 Aug.1689 doorde
franschen onder Mélac ingenomen en ver-

purnford.
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piisseldarc

b
rand.2$Juni1849vondenhierverwoedelterkundeaandeEcolepolytechniquetelP
arijs
,
gevechten plaats tusschen de pruisischetroe- schreef geschiedwerken, als: Le ct
o-tslzlt
z/
pen en de opgestane badenschen plaats.
Carlo Cl0-c/t
x, étude dzfr le.
pp8?/'
J#cJ/dePa'
ul
Durlllbrd,zie Port-Durnford.
I#r(1883,doordeAcadémiebekroond),Histoil-e
Diirnstein. Stad inNeder-oostenrijk,dis- sommaire deFrattee(t881),romans,a1sAndrle
t:ict Vrems,aan den Dohau,600 inw.,over- '(1884),Le pt
zrt
g du cprw,
s (1885),L'
ltltisson
blàjfselen van een kasteel, waarin zichard (1887), Vietoire d'âme (18889, La #y?derêve
Leeuwenhart in 1293 eenigen ti
jd g'evangen '(1889), enz.; ook gaf hi
j de memories van
werd gehouden.
'Barras (4 dln.,1896)uit,
Dikrrenbel'
g.Dorp in hetpruis regeeringsD 'UrA'
ille-eilalld, of Kairoe,eiland tegendistrict M erseburg,8 km .zo.van Merseburg, over kaap Pomone op Keizer-W ilhelmsland.

in een vruchtbare streek,in 1900:1102 inw.

llusart (Cornelis) Nederl. schilder, geb,

Dllrrm enz-'liilllacker. Dorp in het ambt
M aulbronn van den MTfirttembergschen kreits
Neckar, aan de Emz, in 1000 :3379 inw.;
allerlei industrie.

24 April 1660 te Haarlem,overl.ald.1 Oct.
1704,leerling van Adriaan van Ostade,schilderde evenals deze tooneelen uit het landleven,kermissen, herberg-interieurs,en even-

Dursley.Plaatsin hetengelschegraafsch.
Gloucester,o.z.o.van Berkeley,aan denvoet
der Cotswold-llills, 1900;11.633 inw.;wolindustrie, laken- en papierfabrikatie, steengroeven.
llurlal. Hoofdpl. v/h kanton D.(8 gem-,
10,660 inw.)v/hfranschedept.Maine-et-luoire,
18 km.van Baugé,3060 inw.
purll. tHenl
-l
'Alfred)Fransch dramaturg,
geb.en overl. te Pari
js,1829- 1889,schreef
gelneenschappelijk metzi
jn onafscheideli
jken
medewerker Henri Chivot, een 100-talvaudevilles,blijspelen,operetten,en anderewer-

aart zi
jn leermeester in kleuren-energie in
die mate, dat beider werken dikwi
jls met
elkander zi
jn verward.Amsterdam,DenHaag,
Nveenen,Dresden en Petersburg bezitten werken van D., die zeer gezochtzi
jn,evenals
zi
jn gravures.
Dusellet.1)Districtin hetnoordeli
jk deel
aan het gouvernement Tiiis van RussischTranskaukasië 39121/2 km2., 70.000 inw.2)
Hoofdpl.van hetdistrictD.,aan den Georgischen straatweg,telde 1897:2456inw.,meest
armeniërs;Ooft-en wi
jnbouw,weveri
j,
Dusolier.(François AlexisAlcide)Fransch

ces hadden:Fleur de f/?
,
g (1868), le Carnaral
(ltttit#?pr/t?blalèo(t869),Doit-on ledire(1872),
/c
/Boitet
h
tBibi(1876),Madame .
#W?
?lr/(1879),
les Al-t/cpsspr,
s (1779), la Jfcycpffc(18pt),le
Tl-ltc t
@'.
a
4)'
//à@f0-(1882),le f'
to-tokt'
/Mogol(1884),
les Noees t8'?/zl réserriste (1785),Cent Dkrf/t
w,
Sttt.
eouf,Tz/
?.
:elleraliel-s de la Tableo'
po/#p.
Duruol'
. (Claude Jules Dufour, gezegd)
Luchtschipper,geb.te Pari
js,1841,overl.te
Erquelines in België,1899,deed tallooze van
grooten moed en ongewone koelbloedigheid
getuigendeopsti
jgingen,waarvan debekendste
zi
jndiemetzl
gnballonNeptune,indenIranschduitschenoorlog,ti
jdenshet beleg van Pari
js,
en die te Calais,in 1874,metzi
jnechtgenoote,
waarbijhi
j, boven de Noordzee gevoerd,in
de nabijheid van een visschersboot wistneer
te komen, en nog ti
jdig metzàjn vrouw opgevischt werd.
Dllruy. (Victor) Fransch geschiedvorscher, geb.11 Sept..1811 te Pari
js.werd in
1863 ministervanopenbaaronderwijs,alshoedanig hi
j vele hervormingen doorvoerde,
moestin 1869 voor den tegenstandderklerikalen wi
jken,en overl 25 Nov.1894 te Parl
js; hoofdwerk: Histoir'edes rt
?pà(/?'
p,
.
q,depitis
les ft?z
3k,
y).
: les w/vs:'
ltkulés.)'
l/yçzf'tll'iltrasi(
)lt#t
?.
:
Barbal.
es(7dln.
,1879- 79).
Iltlrny. (Albert) Fransch schri
jver, zoon
v/'
d vorige, geb. 3 Jan 1844,nam deelaal
de oorlog van 1870,en arbeiddetotzijndood
voor herstelvan het keizerri
jk:hi
j overl.12
Aug.1887;hi
j schreef:L'iît
structionylz/&l/kl/c
et/t
xRévoltttiovt(Pari
js 1882,doorde Académie bekrgond),L'al-mtk loyale en 1789(t888),
Etudes ts'Alfpïy-cmilitaires'//-la .
J?J,
?op?
z
//?
'
p3,et
l'Empit'e(uitgegeven 1889).
Duruy.(George)Franschscllriiver,broeder
van den vorige,geb.10 Mrt.1453 te Parijs,

dept. Dordogne,1836,studeerde te Pari
jsin
de rechten, begon zich echter vroeg geheel
aan de letteren te wi
jden,schreef aanvankelijk voorbladenen tijdschriftenonderallerlei
schuilnamen (Etienne Maurice, Jean de la
Martrille) en ook onder zi
jn waren naam,
was eenigen ti
jd secretaris van Gambetta,
en werdin 1881te Nontron totafgevaardigde
en in 1885 doorhetdept.Dordogne totlid
van den senaat gekozen,in 1894 herkozen
Hi
j schreef:Ceci0î':.
s/pas v//lirre(1860),Albs
gens de lettres (1864), Pol-traits pïff/rrfïz-é,
set
pittolesques (t867),Politiquepour fpv,
: (1869),
CequeJ't
xïrtt4147 août1870 pzfférrio-.
187.
/,
(1874)enz,Onder hetkeizerrijkwashijmedewerkeraan vele oppositie-bladen.
Dusseau. (Petrus Johannes Valentinus)
Nederl.dichter,geb.te Culemborg,13 April
1807,was llxthersch predikant te W inschoten
en Schiedam, eh overl. in laatstgenoemde
plaats,30 Sept.1853;hàjschreefeenKortbegrl,
L
p der kerkell
jkegeschiedenls (1847),leerredenen,en meerdere dichtbtlndels,a1s Gedichten wppr de beseltaafdeJ'
:zf
g:(1835),Diclttel-l,
qke
iilekt
gelingelt(1838),Spiegelder#t?
kf,
gt
/(1846)enz.
Diissel. Ziirivier v/d Rijn,ontspringtten
w.van Elberleld,dri
jftvelewaterwerken,en
mondt uit bijDî
isseldort na een loop van
45 km.
Diisseldorr.1) Regeeringsdistrictderpruisische provincie Rheinland,vormthetnoordelijkstdeeldier prov.,bestaatuithetvoormalig hertogdom Cleve en deelenderhertogdommen Jïilich en Berg en van hetaartsstlft
Keulen,uithetvorstendom Mörs,de abdàjen
Essen en W erden,hetrijksvri
je vrouwenstift
Elten,en de heerli
jkhedenW ickrathenDyck,
grenst ten n.en w.aan de Nederlanden,ten
o. aan de regeeringsdistricten Mûnster en

ken voor het tooneel,waaronder vooral suc- letterkundige en politikus, geb.te Nontron,

werd in 1891 hoogleeraar in de franschelet- Arnsberg, ten z. van Keulen en Aken, is

biisseldorf.
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grootendeels vlak,alleen inhetz.o. bergachtig

(uitloopersv/hSauerlandsclzeGebergtep,wordt
van z.o.naar n.w.door den Riin doorsneden
(welke rivier hierrechtsde W upper,Ruhr,
Emscher en Lippe, links de Erft opneemt
terwi
jl in het westelijk deelvan D. de Niers,
naar de Alaasgaat),beslaateen oppervlakte
van 54722/5 km.2)bevat64 stads-en365landgemeenten, en telde in 1895 een bevolking

van 2,191.,359inw.(1,100,
848mannen,1,090,51.1

vrouwen;naarreligie1,26$3,692r.-kath.,897,214
evangelischen,13,842 andere christenen,16,032

1895,zie boven tabel). Eerburgers der stad
zijn de schildera-professoren Oswald en Dr.
Andreas Achenbach.
De stad bestaatuit eenoudestad(Altstadt,
het noordeli
jk en oudste deel),een nieuwe
stad (Neustadt),de wijken Karlstadten Friedrichstadt (ongeveer de zuidhelft), en de
voorsteden Unterbilk (i/h zusden),Oberbilk
(i/h z.o.),Flingern (i/h 0.), en Derendorf(in
het n.). ln deplaatsvan deingevolgeden
vrede van Lunéville (1801)geslechtevestingwerken zi
jn in den loop des ti
jdsmooiestra-

israëlieten en 579 beli
jders van andere gods- ten, promenaden, parken enz.gekomen,a1s
diensten); in 1900 werden 2,599,596 inr'.ge- b.v.de parkaanleg de Hofgarten,die van den
teld.D.is het meest industrieele distrlctvan Ri
jnoeverdwarsdoorde stadtot aan de Pemgeheel Pruisen (àjzer,zàide-,linnen-,katoen- pelforterstraat reikt,en sinds 1900 een lonindustrie) en heefthet dichtste spoorwegnet. teinmonument,van Hamm erschmidt,bezit.Van
Aan de Ruhr liggen rtjke kolenvelden Het den Plantentuin,welke in Oct.1892 eenherregeeringsdistl-ict is verdeeld in 25 kreitsen: inneringsmonum ent voor de in de oorlogen
van 1864- 71 gevallenen kreeg, voert de
pracht*ige Koningsallée naar het Stândehausxreltsen
c o, 1
r aq 1 a t a u
* stadskvelta
park ln de Friedrichstadt. Over de arm en
z
O
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.
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rta4
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., der Dûssel liggen tal van bruggen (Qoldene
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Cleve

56 054 62l8 493594,
1l2 59G11

Brûcke in de Hofgarten, enz.). De hootdstraten zi
jn de Allee-,Goltstein-,Hofgarten-,

543,1t'55286 2477j52 55Q 007 57379
195,67 8989l i?784f$6508 59() t)1608

Donndorf, 1879 onthuld) en een springfon-

$08,10
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Kaiser-qrilhelm-, Kaiser-, Graaf Adolf- en
H aroldstrasse, de Koningsallee, de Berger,
Bolker, Elberfelder, Höhe-, Schadow-, Flinger-,Basar-,Osh-,Bism arck-,Friedriclastrasse.
Onder de openbare pleinen zi
jn te noem en
:89,61197949 (
;.
349l13337
$:
$ 480j283930 de Corneliusplatz bezuiden den Plantentuin,
561,
78J72107 35720 307l7 433 82491 met standbeeld van P. von Cornel
ius (van

11ees .
I52
-3,82 (18 55$ 23029 44 799 GIQ 7()788
Kr
K
ddj16250,,
70913(3
7421
5 22129
97tl
828(
)3$9.
21r964
1(
)1404619*l
Q8
ree
tt
ee
ll
d
2
8
1.3
) 35
Dttlsllurg. . . 37,53 70272 3()$189 38242 572 $)272
-6
)
Alu111e1l1l(llu111-) 1()1,753
.14897 62700 50($G5 829l50 t)72
ltullrol't
129,56 99l4l 520l3 4600() 727 11,C210
Essell'x8,82 961Q8 40306 53679l180 l18 8417

Esselt
Mors

Gelderlt

1(elllpelt .

.

.Dusseldort
*

48,61175985 1,
G314tl2t
l90117*(
)213747 tein (
van Mïisch);in de nabi
jheid daarvande

lltlsseldol-f
562,09 749')8 2()8l5 53 591 Q77 96 559 Schadowpl
atzmetkolossaalbustevOn Schadow;
Elbexfeldd- . 31,31 l39337 100492 35460 1492l56937 het Koningsplein, ten z.daarvan ; de FriedVarmelt'
x71,72 I2G992 l0281% 2103l 500l4l947
Mettmalln
252,47 8()744 :k6989 22 (167 20( 9210$ richsplatz aan de Al
leestrasse;de Markt bi
j
ltemsclleldY
27,75 47138$.
3 4()$â9 6 s62 88 58-10: den Ri
jn,metruiterstandbeeld van keurvorst
lzelïnep .
275,49 73()()3 37 952 11734 55 7743$) Jo
hann W ilhelm,1711doororupellogegoten ;
Sollngelt*
21,75 4081.$ 30232 9 590 251 45î!1,9
Sollllgett
271,59 97835 573S7 39489 181l12545 de Burgpl
atsten n.daarvan,aandenRi
jn,met
Neusz
293,54 61 667' 2()5G 55()92 5l3 6$0$)7
jfselvan hetin17t0verbouwde
Grevellllrotclt -237,17 44()27 G128 37145 75t) 15851) toren,overbli
ijkkasteel;
M.-GladI)ac11.
11,96 5366Q 8812 43 947 71O 58t)l-l. en in 1872 afgebrande keurvorstel
Gladl)'tt'll
228,301l3l11 72682 89 631 7()%127 95G de M axplatz met de Mariazuil (van Reiss,

1873).Monumentenbehalvedereedsgenoemde:
trictsbestuur) de groep ,,Hulde van Rijn en
Dlissel aan keizer W ilhelm l''(van Janssen
en Tiishaus, 1896);hetbronzen ruiterstandbeeld van lteizer W ilhelm l (van Janssen,
onthuld 18 Oct.1896),hetbronzenstandbeeld
M
ei 1
.899
van
Bi
smaon
rctkhuld.
(van Bauer en Röttgen,10
W ereldli
jke bouwwerlten :
het Raadhuis, aan de M arkt,in 1567in gotiseerenden renaissancestijl gebouwd,meteen
in 1885 in fransche renaissance herbouwden
westvleugel, wandschildel-ingen (1896) van

Het l
-egeeringsdistrict D.is verdeeld in 12 voor het Stl
indehaus (gebouw van hetdis-

rijksdagkiesdistrictell:Iaennep-Mettmann,Et-

berfeld-Barmen, Solingen,Dttsseldorf,Essen,
Altillleim a. d. Ruhr-Duisburg, M örs-Rees,
Cleve-oeldern, Kempen, Mûnchen-Gladbach,
Krefeld en Neusz-oregenbroich.

2)Iuandkreits van hetregeeringsdistrictD.)
3)Hoofdstad van hetl-egeeringsdistrictD.,

zie boven tabel.

voorheen hoofd- en residentiestad van het
hertogdom Berg,45km.van denederlandsche
en 75 km. van de belgische grenzen, ligt
onder 51013'N.B. en 6046'0.L v.Gr.,27m. Albert Baur, F. Klein-chevalier en Fritz
boven Ri
jnspiegel,in een heerli
jkedalvlakte, Neullaus;verder het Jagersbof, Oud keurvor-

rechtsvan den Rtjn,die hier3t0meterbreed steli
jk jachtslot;het Akademiegebouw,met
en tot 16 m eter diep is en door een steenen ateliers, schoollokalen, zalen m et afgietsels
brug (1.898 door Krohn begonnen)is over- in gips,en aula;de Kunsthalle,1887gebouwd
brugd,in het m ondingsgebied van de Dûssel,
die hier met twee, een deel der stad insluitenâe hoofdarmen ontmondt. De stad heeft
een uitgebreidheid van 8 km.van o naarw.
,

en Van 81/tkm.Van n.naar Z.)en een 0mvang van 33 km. Zii telde in 1780:8764,
in 1816: 14.100)in tp;0: 70.
094, in 1895:
175.985, in 1900: 213.
767 inw. (108,
672
mannen, 105.095 vrouwen ; naar religie in

in franscherenaissance;de stadsschouwburg,
met standbeelden van lmmermann en M en-

delsohn-Bartholdy aan het hoofdfront (1901,
hetwerk van Buscher),hetreaalgymnasiuln,
het paleis van justitie, met de laatste olieverfstukken van Schadow (Paradijs,Hel,Vagevuur), het Apollotheater (1844 geopend,
gebouwd door Endt,baroksti
jl),het gebollw
der Handelskamer (1901 geopend),enz.

bilsseldorf.
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Kerken:D. telt 16 r--kath. (St.Lambertikirche,14t
1eeeuwl)en5evangelische(Johanniskirche,enz.)kerlten.De stad wordtbestuurd
door een opperburgem eester, 9 wethouders
en een gemeenteraad van 36 leden;zijheeft
een beroepsbrandweer, gasfabriek, stedelijk
electriciteitswerk, waterleiding (ge:ltreerd
grondwater). D. is zetel van hetdistrictsbestuur en van allerlei rechterlijke licham 0n :
! het heeft aan inrichti
ngen Van 011roomsch-katholiek gymnasium,
d
e
rwi
j
s
e
e
n
in -1F
a45 gesticht; een stedeli
jk paritetisch
gymnasium,1838 geopend)allerleiinsteliingen
van middelbaar onderwijs,28r.-kath.
,8evangelische en 2paritetische volksscholen;verder
dekunstakademie,een kunstni
jverheidsschool,
allerleivakscholen,handelsschoolvoormeisjes,

Butr.

der stad aan de Dûssel, de Grafenberg en
allerlei punten Op beide oevers van denRi
jn.

D.,oudti
jdsOok Dûsseldorpe,Dûsseldorpen

Duseldorp geschreven,benoemd naardeDfissel, wordt voor de eerste m aal vermeld in

een pauseli
jke oorkonde van1859;beteekenis
kreeg het eerst toen na den slag bi
j W or-

ringen in 1288 graaf Adolf van Berg hettot
stad verhief,het tot bolwerk tegen deaartsbisschoppen van Keulen maakte! en het de
taak gaf den handel Op den Rign voor het
land van Berg open te houden. De stad
breidde zich nu snel uit en was sinds 15t1
residentie der landvorsten van Berg. Toen
raet hertog Johann W ilhelm in 1609 het geslacht der hertogen van Berg uitstierf,kwam
D.aan de pfalzgraven vanNeuburg,die evenenz. Verzarnelingen en kunstinstellingen : de eens te D. resideerden. Keurvorst Johann
Kunst-akademie bevat de akademische kunst- W i
lhelm (1690- 1716)begon metden aanleg
verzameling, bestaande uit resten der oude der Neustadt, en schonk de stad ook haar

schildergalerijdiezichthansindePinakotheek schilderijengaleri
j,diein1805voorhetgrootste

te Mïinchen bevindt, tezamen 14t schilder- naar M ûnchen weggevoerd werd en in 1871
werken,verder een verzameling gravures en aan Beiden werdafgestaan.Nazi
jndoodhield

teekeningen (14.000 en 24.000 nummers),een D. op residentie te zi
jn. Onder keurvorst
kabinet van antikiteiten (gipsafgietsels), en Karl Theodor ontstond de Karlstadt,alsook
het museum Ramboux (navolgingen van de een schilderakademie ln hetrevolutietiidvak
voornaamste ital.scllilderwerken ; de Kunst- llad D.zwaar te l
ijden (beschieting op k0ct
halle bevat de stedelijke schildergaleri
j(t50 1794); van 1795-1801 was het fransch,in
werken,waarondervan Achenbach,Oornelius, 1801 werd het aan Beieren teruggegeven,in

Knaus,Lessing,Mintrop)enz.),benevens een 1806 werd het hoofdstad v/hgroothertogdom
perm anente tentoonstelling van te koop aan- Berg ; in 181.4 kwam het met dit hertogdom
geboden werken der Dusseldorfsche kunste- aan Pruisen.In 1902 (t Mei- zo 0ct.
) werd
naars;hetstedeli
jk llistorisch museum heeft te D. een tentoonstelling van industrie en
een rijke verzameling van historische,ger- kunst gehouden.
maansche, romeinsche, middeleeuwsche en
Dllssell Qemeente in N.
-Brab.(arrondissenieuwere Oudheden, benevens een collectie ment 'sHertogenbosch,kanton Heusden),omschilderjen,portretten,stadsgezichten,platte- geven door de gemeenten W erkendam ,De

gronden enz.;het Gewerbemuseum herbergt W erken, Almkerk, Emmikhoven, M eeuwen,
eell deel van de verzamelingen der Central- oapelle, W yspik, Raam sdonk, Made in N.Qewerboverein, alsm ede de Böninger-verza- Brabant en Dubbeldam in Z.-HOlland,bestaat
uit verscheidene polders en eilanden vanden
meling van oostersche kunstvoortbrençselen; Bi
esbosch, en wordt doorsneden door het
D. is een der hoofdzetels van den dultschen
kunsthandel; permanente tentoonstellingen riviertje DussenofDussensche-oantel;hoofd-

houden Ed. Schulte, en von Bismeyer en
Kraus; van prof.Benzenberg kreeg de stad
een sterrenwacht.Te D.verschenen in 1902:
37 nieuw s- en advertentiebladen.- Verlteer:
D.heeftsinds1892 een binnenhaven,sinds1896
een handelshaven, en staatin geregeld stoomvaartverkeer met Londen,Hamburg,Bremen,
Stettin,Koningsbergen, Riga en Petersburg;

middelen van bestaan zi
jn landbouw en vee-

trams loopen. De stad bestaat van industrie

D llssell-x uilkerk. Dorp in de gemeente
Dussen,N.-Brab.,1/2 uur van het(
lorp Dtlssen
en 2 uren w.van Heusden; ongeveer600 inw.

teelt; de gemeente bevat de dorpen Dussen
of Dussen-Munsterkerk, Dussen-Muilkerk en
de I'older, tezam en met ruim 3000 inwoners

Kiesdistrict W aalwi
jk; personeele belasting
8qte klasse.
Dussell.(Bruno vander)Nederl.staatsman,
geb.teGouda,9Aug.1660,ontvingzijneeerst'
e
hetheeftverder3spoorwegstations(Oentraal-, opleiding vanziinoom HieronymusvanBeverNoorder- en Zuiderstation) en ligtaan de ningh, studeerle te Leiden,was pensionaris
spoorli
jnen oberhausen- Keulen, D.- Mett- van zi
jne geboorteplaats, alsook lneermalen
mann- llagen (56 km.), Schwerte- Gladbach, burgemeester, werd afgevaardigd naar de
Essen-D. (3b km.), D.
- luennep (42 km.) vergadering tot het voeren van vredesonderen Opladen- speldorf- W elver derPruisische handelingen teGeertruidenberg(1710),ennaar
j in 1716hetBarrièrestaatsspoorwegen, terwi
jlnaar Krefeld,Kai- die te Utrecht,waar hi
serswerth, Ratingen en Ohligs electrische tractaathielp slui
ten;hi
j overl.1742.
tbovenal metaalindustrie, verder weverijen,
spinneràjen,ververijen,looieri
gen,brouweri
jen,
branderi
jen,metaalgieteri
jen?enz-)en handel
(500groothandelhuizen,vooralintextielenmetaalwaren);onder de bankinstellingen zi
jn de

Dtlsslingen. Dorp i/h ambtTûbingen v/d

wûrttemburgschen kreits Schwarzwald,8 kln.
z.van Tûbingen,in 1900: 2054 inw.;allerlei
Niederrheinische Bank,deBergisch-Miirkische industrie,handel,veeteelt.
Bank en de DûsseldorferVolksbank degrootD utell, eng.:hollandsch;duteltmavt,hollanste.D.heeft een zeer schoone omgeving; de der (meervoud dutchmen).
door de dïisseldorfers meest bezochte punten
IàIltr., bi
j natuurwetenschappelijke namen:
zi
jn de Zoölogische tuin in hetuiterste n.o. René Joaquim Henri Dutrochet)iransch na-

ptlfreuil de R llfns.
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b uvernoy.
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tuurvorscher, geb. 14 Nov. 1776 te Néon,
overl.4 Febr. 1847.
llutreuilde llbins.(Jules Léon) Fransch
reiziger,geb.teSaint-Etienne,1846,vermoord
te Tong-npbou-ndo, aan de grens van China
en Tibet,1894,ging in 1878 naarAnam,a1s

1883 herhaaldeli
jk in de kamer gekozen;htj
van zijn geboorteland,Savoie.
D(l1'al.(Qeorges)Fransch publicist,geb.te
Parijs, 1847,bezocht van 1863afeenigenti
jd
de kcole navale,was medewerker aan verschreef eenige werken over de geschiedenis

kommandant van een der oorlogschepen die schillende bladen, schreef voorts dramats,

Frankri
jk aan den keizervan Anam ten ge- 'en romans enz., waaronder zi
jn te noemen:
schenke gaf,bereisdelater Egypteen hetge- le Tpîfr du vzlpzltf:en 80 p?ô?zff:sz(revueindrie
bied van de Kongo, en ondernam in 1891 bedri
jven, 1874), Arthtes et ctzhpfïz?: (1878),
met Grenard een aardri
jkskundige exploratie, Histoirede la littlraturer/zt
p/zffïpzlpzgïr:(1879),
op welke hijdoorrooverswerd omgebracht; laJfpr/cgalaèlte(roman 1880),Vie>
'
/& histoi3-e
znnaanteekeningen,door zi
jn reisgenootGre- (t884), les p/'
:
p/l:/8
*31: d'Amsterdatlt (1884), le
nard gered,werden onder .den titell
'
Vissiolî, cto'
ylcfàpff/pa3.isf
'
:s (1884-89),Laurette(1885),
scientipquetft
ïo?.
slaltaute.
z
1.sk
'
:(1897- 99)in llet l'H01
,
lme è la.
/anfk/k: lllit
,
'
i'e(1886), ?/0?,Coup de
lichtgegeven.D.schreefverder:le f?p/4/'/???: fusil (1886), Paris t/?
,
/l S'
it(1886),Coquz'
kîde
f/'.
z4?13ktzAp.etles.
z4zlvltzp/k'
/t
s (1889),I'
hibetetles wk-ïzl/:/pys (vaudeville,metJaime,1888).
rek
qiolls limitrophes(1889),enz.,terwijlhi
j ook Dllk'auellel (Léon) Fransch letterkundige
eenige kaarten, alsvan oostelijk lndo-china en dichter, geb. te Pari
js,1850,was mede(t881),van denloopderafrik.rivier Ogowee, werker aan bladenen revues,schreefliederen,
enz.vervaardigde.
romans,als: le .
fàt?z'
frt
zd'
/ (1890),leLivret8'?r3/
Dtltrieux.(Pierre)Belgisch geneeskundige fos.estiel-(1893),Cltez0îp?
/:(t895),Mtzelle(1895),
en reiziger,geb.te Tournai,1848,washoog- l'Hortilltmlbe(1897),enz.
leeraarin ophtalmologie te Kairo,en verge- Duvaux. (Jules Yves Antoine) Fransch
zelde de expeditie-oambier naar de binnen- letterkundige en politikus, geb. te Nancy,
landen van Afrika (1877-78); hi
j schreef: 1827,was professorte Saintes,teMontpellier
ophtalillologie fkg.
pfgsp: (1877), le t?/?p/4c et en te Nancy,werd in1876afgevaardigdevoor
les tl?zttrt
/b/fcfïyà:.
'
s(1884),Souçenirs (8'0/0?: erplo- Nancy,zag zichin1881herkozen,werdonderS'atil
m pkltscc/: dans /'z4érk
kl/: intertl.opicale staats-secretaris bi
jhetministerie van open(1885),
Aperft
u deala wtzf/lp/pgd'
:des .
&/y'p.
p&z/.
: Laar onderwijs onder minister Ferry, aan'
dabts ld/kff
/'
àfp ittteltropieale (1885) enz.
vaardde in het,kabinet-Daclerc zelfdeportelluur, buurtschap in de gemeente 01st, feuille van onderwi
js-tl88z)en behield haar
Overi
jsel.
onderFallières(1883);hijtrok zich sindsuit
Duurkellakker,buurtschap in degemeente het openbare leven terug.
Muntendam,oroningen.
Duverger. (Théophile Emmanuel)Fransch
D uursw olde. Dorp ilt de gelueente 0p- schilder,geb.te Bordeaux,autodidact,scherp
sterland,Friesland, 13/4uur 0.van Beetster- waarnemer, vervaardigde meest kleine'stukzwaag,heeft met de onderhoorigebuurten ken,die uitmunten door fljne expressie en
.

Bakkeveen,de M olenbuurt en Voorwerk een bevallige com positie : la Gamelle du grand1000-tal inw.
papa, les Dam es de charitê,1es Bohe'miens,

Dllval. (Mathias Alarie) Fransch genees- le Laboureur etses enfants(museum vanhet
kundige,geb.te Grasse,dept.V>r,waspro- Luxembourg), Quand 1es chatj n'y sontpas,
sector aan de hoogeschool te S
'traatsburg, 1es souris dansent, Allant aux champs,enz.
hoogleeraar te Pari
js,hield zich vooralbezig
Duverlloy.(HenriCbarles Louis)Fransch
met anatomische en embryologische studiën, pianist en componist,geb.teParp
-s,1828,leerschreef vakgeleerde verhandelingen in vak- ling van het Conservatoire aldaar,behaaldein

bladen,benevens;Slaltueltp/microsctve(1873),
Coltrs de p/
/k
yq
sïp/pgi: (1872), Prtkis f:c/lgz?
't
/pfc,
mio.
oscopique et h?
'
.
:/p@p.ç?
'kz/c (1878),Maltuelt?:
l'altatoptiste(1883),Dictioltnail'
ef/.
s?ft?/de8:c/
kz?ct'
.
s
Sîlédicales (1885),le.
l?tk.
?/'@0@d
'
.
:A??: (1885),l'Anatomie f/tf
o//rt
'
f/: etypp llistoh-e(1886),Ellttteslts
t'
/'/?,
'
.
s/t
?/twït
?(1896).
Duval. (Edgar Raoul) Fransch magistraat
en politikus, geb. 1832 te Laon, overl. fe
Monte-carlo 1887,bekleedde allerleibetrekkingen bi
j de magistratuur, nam na 4 Sept.
1870 deel aan den fransch-duitschen oorlog,
werd in Juli1871 indenationalevergadering
gekozen,stemde metde rechtercentrumzi
jde,
voerde oppositie tegen Thiers en de orléanisten,werd een derleidersvan debonapartisten, stem de in 1875 tegen de republikeinsche constitutie, richtte het imperialistisch
blad ,,La Nation''op, werd in 1884 weer in
de kamergekozen, en voegde zich nu bi
j de
gematigde republikeinen.
Duval (Joseph César) Fransch politikus,
geb.te Saint-lulien,dept.Haute-savoie,1841,
apotheker in zi
jn geboorteplaats,werd sinds
.

1848 den eersten pri
jsvanRome,werddaarop
hoogleeraar aan hetConservatoire;organist
aan meerdere protestantsche kerken, zocht
hijhet kerkgezang tehervormen,enbewerkte
metzi
jn oom,GeorgeKuhn,eenNburealtc/
zpfr
t?épsa'tllleset#:calttiqltes /dt'
fr?;lpoà?
'
.
st
& &quatre
roi.
r etcpz
?/.
pp:f: eîtwfto-/g,en metDupratoeen
vervolg hierop,voorts metKuhn een Solfège
des c78t'
/p/t
,z/3'
.
s,en alleen een Solfège # ehalègeplents t
/: clefs en een SolfègetT9-/?'
'
$/?
.
k'/:,
.hi
j
componeerde een 100-talsmaakvolle en elegante genrestukken voor piano.

Duverlloy,(VictorAlphonse)broedervan
den voriqe,pianisten componist,geb.1842,
zag zich ln 1855 door het conservatoire den
eersten pri
jsvoorpianospeltoegekend,ëchreef
een concert voor piano, een lyrische scène,
getiteld Clthpâtl.
e, en kreeg in 1880,oy een
dramatisch gedicht, La /:Azl
y)J/:,den prlx de
Paris. Te Luik werd in 1892 een opera in
drie bedri
jven, Sardattapale, van hem opgevoerd,en in de Opéra te Pari
js,in 1896,een
anderzangspel,Hellq datslechtseenmiddelmatig succeshad.Hi
J aanvaarddedaarop een

Dux.
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Dw arsgraehten.

benoeming tot Professor VOOr piano aan het rool.àïz
ltgr:zl. ln 1848 behaalde hijdenpri
js
Conservatoire.
op de pri
jsvraag aangaande een geschiedenis
Ilux,tsjechisch:Duchovcov.1)Districtvan der nederlandsche versiûcatie sinds de 15e
Bohemen,394km.2groot)in 1900: 84,
533inw., eeuw, uitgeschreven door het Nederl.lnstimeest duitschers, is verdeeld in de kantons tuut; kort voor zi
jn dood kreeg hi
j van de
Bilin en Dux 2)Stad,hoofdpl.v/hdistrictD.
, regeering op het episch gedicht Jakob ran
niet ver van Teplitz,11,
920inw.;suiker,glas- Artevelde rGent 1858) en den dichtbundel
en aardewerkfabrieken.
Nazonler (1859)den vi
jfjaarli
jkschenprijsvoor
Duyekinck. (Evert Augustus) Amerik. vlaamsche literatuur. D. was ook de op-

schrijveren literatuur-historikus, geb.23Nov. richter v/d Duitsch-vlaamsche Zangersbond.
1816 te New-York,waseerstjurist,wi
jdde I).V .,afkorting van Deo ppkpfd, lat.:zoo
zich na een reis door Europa (1837)aan de God ssil.
letteren,gaf van 1840-42 metC.Mathews Dl'orlïk. (Anton) Boheemsch komponist,
Arcturus,a Journalof Books Oud Opinions'', geb.8 Sept.1841 te Mqhlhausen (Bohemen),
en van 1847-53 met zi
jn broeder,George llad in zijn jeugd en gedurendezijnopleiding
Long D.(geb.1823,overl.1863)dey
?luiterary (te Praag) metgroote stoYeljke moeilijkheW orld'' uit; laatstgenoemde hielp hem ook den te kampen,kreeg in 1875 van deoostenaan zi
jn hoofdwerk :CyclopqediçtPJ Americaît riiksche regeering een stipendium voor vi
jf
pïfprttflfr: (Philad. 1856, herdrukt in 1865, Jaren) waardoor het hem mogeli
jk werd
1875 en 1888);E.schreefverder:Irringiasta zich geheel aan de komgositie te wi
jden,
rd in 1892 directeur van het conservato(1859), History PJ tlte ??
Jt
z'
;- thl.f/?t>CTIb'p0l(3 we
*
dln., 1861-65))enz.,en overl.13 Aug:1878

te New-York.
Duym aer A'
an q2svist. (llbertusJacobus)
Nederl.rechtsgeleerde en staatsman,geb.20
Febr.1809 te Deventer,zoon van A.J.Duymaer van Twist en J.vanLoghem,studeerde
te Deventer en te Leiden in de rechten,ves-

te N e57-York, in 1895 leeraar aan dat
te Praag, 1901 directeur, in laatstgenoemd

1'11(
1n3

jaar werd hi
j ook lid v/h Oostenri
jksche

Heerenhuis. D.. een der meest gevierde der
hedendaagsche komponisten,schreefliederen,
duets,koorgezangen,sonaten enkleinerewerken voor klavier,kamermuziekstukken,ouvertigde zich a1s advokaatinzijngeboorteplaats, tures, symphonién , acht opera's, legenden,

werd hier in 1835 procureur bij de rechtbank, had van 1843 tot 1851 zitting in de
Tweede kamer (de laatste drie maanden a1s
voorzitter), en werd 21. Jan.1851 totgouverneur-generaalvanNederl.-lndiëaangesteld;
gedurende zi
jn bestuur, dat hij12 Mei1851

stri
jkkwartetten, een quintet, een serenade
voor blaas-instrumenten enz.)welke werken
wegens hun oorspronkeli
jkheid,ri
jken inhoud
en kleurig kolorietook inhetbuitenland,voornameli
jk in Duitschland enEngeland,ingang
vonden. D. behaalde llet meeste succes met
aanvaardde, werd de zg.passerpacht opge- zi
jn Slawische Dansen en zi
jnSlawischerhap-

heven,door het openstellen van havensin de
M olukken een einde gemaakt aan het sedert
hetbeheer der Com pagnie toegepaste stelsel
van uitsluiting dier eilanden,de hervorming
der opiumpacht voorbereid,enz.; verder braken op Ceram,Banka en andere deelen van
den archipel onlusten en opstanden uit, en
w erd ter w estkust van Borneo een oorlog
met de chineezen begonnen,die eerst onder

sodiën.
Dw allg, macht welke over iemand wordt

uitgeoefend en tengevolge waarvan hijzijn
vri
jheid van handelen verliest.Dtvangarbeià:
gedwongenarbeid,opgelegdaanveroordeelden.
lhvaîlgberel.rechtsterm :bevelschrif'
t van den
rechter in naam van het hoofd van den staat,

gewoonlijk om iemand te noodzaken totbe-

taling der verschuldigde belastingpenningen.

zi
jn opvolger werd beëindigd; tijdens het D tra3lgbltis: buis met lange mouwen of m et
laatste gedeelte van zijn bestuur ving ook eene doorloopende m ouw, gebruiktom krankDouwes Dekker zijn agitatietegenhetnederl. zinnigen, gevangenen enz. ti
jdelijk hetvri
je
regeeringsstelsel in lndië aan. D., in den

gebruik der bovenste ledematen te benemen.
minister van koloniën, Pahud, in vele opIlw araka. Davaraka,Dwarka, engelsch Jizichten een tegenstander vindende,vroeg in Fat.Havenstad enbedevaartsoordderhindoes
1855 zijn ontslag,dathem 21Nov.1855werd ln het den goekwar Van Baroda,een VaSa1-

verleend; hijlegde 22 Mei1856 hetbestuur vorst van het indo-britsche ri
jk, toebeneer, keerde naar Nederland terug,was van hoorend landschap Okhamandal(inhetdistrict
1858- 62 nog lid van de Tweede en van W agher),op hetschi
eiland Gujerat,datin
1865- 8t van de Eerste kamer,en overl.1 administratief opzichter
deeluitmaakt van het
Dec. 1887 op zijn buitengoed Nieuw-Rande presidentschap Bombay,aandeArabischezee,
bi:i
enter.
is een der zeven heilige steden der hindoes,
# Dev
Duyse. (Prudens van) Vlaamsch dichter, verlnaard wegensdentempelvanKrisjnaof

geb. 17 Sept. 1804 te Dendermonde,overl.
13 Nov.1859, als archivaris der stad Gent;
ztjn talri
jke epische, lyrische en dram atische
dichtwerken hbbben veel bi
jgedragen tot de

herleving der vlaamsche taal. Vele zijner
gedichten zi
jn verstrooid in de sinds 1040
verschenen ,,luetteroefeninge
n'' en in het
Nederduitsche Jaarboekje',;zig
!n eerstebun-

Dwarkanath, die een 50 meter hooge,zeven
verdiepingen tellende pyramide daarstelt,en

elk jaardoorgemiddeld 10,000 pelgrimsbezocht wordt.
Dw arsdiep ofW olddiepje,watering inde
Groningsche gemeente Marum ; het valtbij
Enumatil in het Hoendiep.
Dwarsdijk of Ni
jendijk,buurtschap in de

del verscheen in 1831. Verder moeten ver- gemeente Cothen,Utrecht.

meld :Vaderla3îdsche Pp:z,
ù (3dln.,1840),Na- Dwaregraelltell,(Noorder-enzllider-)twee
talia (1842))Hetfflalt
o-blad (1848),Gedichn
,>: buurtschappen i/d gem.Giethoorn,Overi
jsel.

Bwars-ln-den-weg.
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byek.

b ware-in-den-w e: ofPoeloeSangean.EiDw t.,afkorting van Pennyweight,zie ald.
land in straat Soenda,waar deze het nauwst
Dyadiek,gr.,ofdyadisch stelsel,tweetallig
is, onder 50 58' Z.B. en 1050 54'30'
'O.
L ., stelsel.
verheft zich omstreeks 30 meter boven het
Dyas,zie Permische formatie.
water, is m et geboomte bedekt, bevat ook
Dyek.(Antonievan)Zuidnederlandschschilenkele sawah's, die door expressel
ijk inden der,geb.22 M aart 1599 teAntwerpen,kwam
bouw- en oogstti
jd daarvoor overkomende
Lampongers worden bewerkt, is overigens
onbewoond;het behoort administratief totde
residentle Bantam.
pw arsweg',gehucht in de gemeenteAm erongen,Utrecht.
p weepzueht, zie Fanatisme.
llwerg, iets dat abnormaal klein van gestalte is. Zie ook :Mensch.

pwilla, of noordeli
jke Dwina (Severnaja
Dwina), ter qnderscheiding van de Duna of
westelijke Dwlna. Grootste riviervannoordeli
jk europeesch Rusland,ontstaatin het gouvernementW ologda, uit de vereeniging der
rivieren SuchonaenJtlg,bi
j W eliki
gUstjug,
loopt van hier noordwaarts, vereenigt zich
na een loop van 70 km met deW ytschegda,
neemt daarop een n.
w .richting aan,betreedt
200 km.verder hetgouvernementArchangel,
neem t links de W aga en rechts de Pinega
0p, en ontlast zich 73 km.beneden de stad

Archangel in de W itte Zee. Bi
j Archangel,
waar zl
J reeds4 km.breed is,splitstzijzich
in drie hoofdarmen; van welke slechis de
oosteli
jke ofBeresowsche arm voor grootere
schepen bevaarbaar is. De geheele loop van
de D.bedraagt,van de bronnen derSuchona

af, 12283/5 km., van de bronnen der W ytschegda,die qp het puntvan vereeniging de
D. in waterrjkdom verre overtreft,17823/5

km.,van de vereeniging van Suchonaen Jug
755 km .; het stroomgebied bedraagt 365.381.
km2. De Suchona komt uit het meerKubinsko
je en is van het begin af bevaarbaar.
DoorhetHertog-Alexander-van-W ûrttembergkanaalstelstelstaat de D.ingemeenschap met
de W olga en de Newa;stoomvaart bestaat

van hetmeer Kubinskoje totaan Archangel,
op de zi
jrivier W ologda tot aan de stad
W ologda, op de Jug tot aan Podossinowev,
op de W ytschegda tot aan Uljanowsk.
Dwillgelo. Gemeente in Drenthe (arrond.
Assen,kanton àlepllel),omgeven doordege-

Axl'lloxlu vAx 1)ycx.

(zelfportret).
eerst Onder leiding van den historieschilder
Van Balen, w erd later leerling van Rubens,
w erd in 1618 bàide broederschapSint-luul
tas
te Antwerpen als meester ingeschreven,ging
in Nov. 1620,op een uitnoodiging van Jakobus l van Engeland,naarLonden,hetvolgend

jaar naar ltalië, waar hi
j Titiaan en Paolo

Veronese bestudeerde en een groot aantal
portretstukken enz. schilderde, bezocht in

1625 Marseille en Parijs,hieldzich vervolgens
een 6-taljaren in zijn geboorteplaats op,ger
aakte op gespannenvoetmetzi
jnleerlneester
Rubens, en aanvaardde deswege een uitnoodi-

meenten Diever, Smilde, Beilen, Ruinen en ging van prins Frederik Hendrik om naar

n Haag te komen; in 1632 ging hijten
Havelte,G8t/:km.ogroot,van n.o.naar zw. De
doorsneden door de Havelter-Aa; langs de tweeden male naar Engeland,welks koning,
noordgrens loopt de Drentsche Hoofdvaart;
de grond bestaat behalveeeniggroenland aan
de A a geheeluitdilavisch zand ;degemeente
bevat het dorp D.en de buurten Lee,Eemster, Leggelo, het gehucht Lheebroek en
eenige verstrooide huizen enz.,tezamen met
2340 inw.KiesdistrictM eppel;pers.belasting
9ï
1eklasse.H et dorp D.jfraaigelegen aan den
in de Havelter-Aa uitloopenden Dwingeler-

Karel 1, hem een jaargeld van 200 pond
sterling schonk; hij huwde nu met Maria
Ruthwen, de schoone doclz onbemiddelde
dochter van den graaf van Gowrie,lteerde

naar Antwergen terug,dat llijingevolge de
revolutionaire gebeurtenissen aldaar weldra

weer verliet, ging naar Parijs, en,nergens
voldoenden arbeid vindende, reeds na twee
maanden weernaarEngeland,waarhi
j9Dec.
1641 stierf.Hi
j heeftteAntwerpeneenstandbeeld (van L.de Cuyper,in 1856 onthuld);
in 1899 hadden ter gelegenheid van het300e
'
iarig jubileurnvan zlngeboorteteAntwerpen
schltterendefeesteli
jkhedenplaats.D.,a1skun-

stroom, 3 uur n.
n w. van Hoogeveen,heeft
een 1000-tal inw.; er is een herv.kerk m et
peervormigen toren.Na de ophef:ng vanhet
edict van Nantes vestigden zich hier tal van
fransche uitgewekenen, waaraan nog de zg.
Fransche huizen, een stichting van een der stenaar minder forsch en krachtig alsRubens
en van een beperkter verbeeldingskracllt,is
baronsvan Pallandt (1685),herinneren.
voeliger en keuriger in uitdrukking en verbwinsk, ambteli
jke naam van Dlznaburg, ge
hevener in opvatting 4an deze;inhetportret
zie aldaar.

Dyek.
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Bziatzko.

wordthijalleen doorTitiaanovertroFen.Be- door den zweedNobel(zie Nobel's dynamiet)
halve portretten (meest van vorsteli
jke en uitgevonden.
andere hooggeplaatste personen) schitderde Dynam ologie,leer van de natuurkrachten?
hi
#
i
F voornameli
jk religieuze werken; onge- ook van de krachten der artsenijen.
veer alle kunstverzam elingen van beteekenis
Dynam o.m aelline,dynamo-electrische mainEuropa,alsmede veleparticulieren,een groot chine,of Ook eenvoudig dynamo,in ruimeren
aantalkerken enz. bezitten werken van D. zin naam van elke door motorische kracht
Dyek (ErnestMarie Hubertvan)Belgisch gedreven machine totvoortbrenging van elecoperazanger, geb. te Antwerpen, 1861,stu- trischen stroom ;in engeren zin :een machine
tleerde in de rechten,tradindeiournalistiek, geconstrueerd naar het dynalnoprincipe van
was redacteur van ,,l'Escaut'' te Antwerpen W erner Siem ens. Naar den aard vàn den
en van ,,la Patrie' te Pari
js, werd door La- voortgebrachten stroom onderscheidt lnon
meureux voor zijn concertengeëngageerd,en wisselstroom-en gelijkstroom-dynamo's.Elke
behaalde groot succes in demuziek van W ag- dynamomachine laat zich als electromotor
ner, trad sinds op in de rol van Lohengrin, (
zie a1d.)bezigen;hieropberustdeelectrische
van Faust,in deM eesterzangers, créeerde een krachtsoverbrengi
ng (zieald.)
W erther,Tannhauser,Siegmund,enz.Hi
jzong Dynam om eter,krachtmeter,apparaat tot
te Bayreuth,in Covent-Garden,in de Opéra het m eten van krachten die een trek- of
druk
we
erwste
ar
nd
kinhe
g bbe
uit
noe
tf
eene
ove
n,rwi
ofnne
ee
n.
n gedurigen
te Parijsenz.

Dyllernrurtll,Stad i/d kreits W ohlau v/h

pruis.regeeringsdistrict Breslau,10 km .van
Dynast,gr.de machtige, bi
jde ouden in
W ohlau,in 1900 : 1389 inw. aardewerkfabri- het algem een een heerscher, een met gezag
bekleede, die echter van te weinig beteekage,zuivelbereidinq.
Dyle,vlaam sch DlJle, rivier in België,ont- kenis werd geacht om den koningstitel te
staatnabi
j de grens van Brabant metHene- kunnen voeren ;de hiervan afkomstige uitng dynastie beteekent eigenlijk heergouwen,Op Ongeveer 150 meterbovenZeeni- drukki
veau,doorloopt Zuid-Brabant en Antwerpen, schappi
j,macht,thans:reeks van heerscbers
wordt na de opneming van de Thil,deLasne uit een zelfde geslacht,vorstenhuis.
en de Dem er bevaarbaar, en vereenigt zich
D ynastidae,Neushoornkevers.
bi
j Rumpstmet de Nethe totdeRupel,welke Dyne,krachtseenheid naar absolute maat,
recàts in de Schelde uitmondt; de D.is 86 de krachtbenoodigd om eenm assavan 1 gram
km .lang,waarvan 23 km.bevaarbaar;bene- een bewegingssnelheid van 1 centim eter in
de seconde m ee te deelen.
den Mechelen iszij30- 50 meter breed.
Dylne. Oudtijds de westelijkste stad v/h I))'e....., grieksch voorvoegsel,overeenpeleponnesische landschap Achaia, zou oor- komende met de nederl.voorvoegsels mis..

spronkelijk denamenPaleiaenStratoshebben z'trqk .. enz.
gevoerd,werd omstreeks 700 v.Chr.doorde
Dysart. Stad aan de kust v/h schotsche
bi
ieenvoeging van acht kleinere plaatsen een graafsch. Fife, aan de Firth van Forth,in
:#
groote stad,waarvanthansnog eenigeweinige 1901 a1s gemeente: 16,045 inw.; een goede

ruïnen bestaan,bijhetgehuchtKaravostasion, haven,scheepsbouw,steenkool-enijzergroeven.
12 km.z.0.van kaap Araxos.
Dysartllrie,stotteren.
Dynam ene,de 200ste planetoïde.
Ilyllalneter of auxometer, instrument om

Ilysenterie, heftige darmontsteking,loop,
buikloop, onderscheidt zich van diarrhee in

het vergrootingsvermogen van verreki
jkers hoofdzaakdoordatzi
jvergezeldgaatvankoorts
te naeten.
en pijn en van bloed enontstekingsproducten
Ilynamiek, het deel der werktuigkunde in de ontlasting.
dat de leer van de beweging der lichamen
Dysmellorrllöe,gestoorde,moeili
jke menen van de bewegende krachten behandelt.ln struatie,menstruaalkoliek.
de muziek :leerder sterktegraden en dekunst
Dysm nesie2 geheugenzwakte.
van hun gebruik.
Dysm orphle,misvorming.
Dyllam is,gr.kracht, werkend verm ogen.
D ysopie,dysopsie,zwaktevan dengezichtsDynalnisell, op de dynamiek betrekking zin,gezichtszwakte.
hebbende ;ook,als tegenstelling van m echaDysosm ie,zwakte van den reukzin.

niek:door innerli
jke krachtwerkend,daarop

Dysparellnie,gebrek aan geslachtslustbi
j

geenoorspronkeli
jkeuitgebreidheidtoeschrijft,
maar hen de ruimtelaatvullenalleenli
jk door

Disphagie,moeili
jk slikken
Dysphollie.gestoorde,moeili
jke spraak.
D yspnoe,kortademigheid.
Dysthymie,zwjarmoedigheid.
D ystokie,moeililke,onregelmatigebevalling.
Dytieidae,de zwemkevers.
Bziatzko.(KarlFranzOtto)Duitschschri
j-

berustend.
de vrouw .
Dyllam ism e. ln de philosophie : theorie
Dyspepsie, gestoorde,moeili
jke spijsverder stof,die delaatstebestanddeelen daarvan tering.

aantrekkings- en afstootingskrachten. Het D.
staat tegenover het atomisme.
Dynam iet. Algemeene naam van een 100tal verschillende ontplof:ngsstoffen, die allen
dit gem een hebben, dat nitroglycerine haar
m eestwerkzamebeginseluitmaakt.Degeheele ver,geb.27 Jan.1832 te Neustadt in Opperklasse der dynamieten is een resultaat van Silezu
lë, studeerde te Breslau en Bonn klashet streven om de vloeibare glycerine een sische philologie, werd in 1865 hoogleeraar
vasten vorm te geven en tegeli
jk haaruiter- van'het lyceum te Luzern,bekleeddeallerlei

mate gevaarli
jke fjngevoeligheid te vermin- andere betrekkingen bijhethoogeronderwi
js
deren.De eerste dynamietsoort werd in 1.
867 en a1s bibliothekaris,en w erd in 1886 hoog-

Dzlatzko.
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Dzierzkowsk .

leeraar in de bibliotheek-hulpwetenschappen teldes ant
iken.
llfcAdf
J:,
s:zl,
9(Leipzig 1900)enz.
en opperbibliothekaris te Göttingen,Hi
j gaf pzierzkowski.(Joseph)Poolsch-schri
jver,
in hetlicht:Beitragezlf?'GutettbergfrageJ'ver- jeb. 1807 te Xawerow in Galicië, overl.13
der G'
utenbergs /k'
#/l:,
s& Drztckerprazis,
' Eztt- Jan.1865 te Lem berg,schreef eenreeksverzcfc/c/à
fzw zf3
z# gegewrl
irtigel'Sftoltf der 'flf.
sdp/
î-

tellingen enromans?waarinhijhetzedelijkbe-

sckaftlichen .
58:
1/iothekelt Del
ttschland8 en Bei- derf in de hoogere standen en de deugden
trage zvr Kenntnl
ht
g.
9 Sckrift-, W?<c/
'
l- ltnd der lagere volksklassen opinteressantewijze,
nïh/ïpf/lclr
vvy:zl,
s (nr. 2, 4, 5, 6, 8, 10) 11 doch niet zonder tendenz tegenover elkaar
.

en 13 van zi
jn:Sammlung bibliotkekslrissen- stelt;zi
jn voornaamste werken zi
jn:Salon i
sckaftlicher .
z4rl:ï/:zl, (Berli
jn 1889- 1900), ulica (Het Salon en deStraat,Lemberg1847),
l-oor'ts Untersuchunge'tJ:cr ausgeulöhlte X c2?l- Uniul
ersalFle/?
nrf/zt
sl:
ï (1859,2 d1n.)
.

M.
E, e, vi
jfde letter en tweede klinkervan gesloten lettergrepen steeds door een dubbel
het grieksche,lati
jnsche,nieuw-lati
jnsche en letterteeken (steel,heel).
gerlnaansche alphabet(inhetslawischealpha- E wordt ook gebezigd als verzamelwoord
betis zij de zesde letter),wordtinhetnederl. de E van een woordenboek (alle metE aanverschillend uitgesproken, in hoofdzaak op vangende woorden tezamen).
drieërleiwijze,nl.lang (beer,weten),kort ln de muziek isE (mi)de derde toon van
(ver, el), en toonloos (gedacllte). De E is de toonschaalwaarvan C (ut,d0)de grondafgeleid van de vijfde letter van hetphoe- toon is;E grgoteterts:hardetoonsoortvan E

nicischealpbabet,deHeèdePhoeniciërshadden m et voorteekening van vierkruisen,voorf,en
deze letter van de egyptische hieratiek ;He; c, g en d ;E kleine terts;zachte toonsoort
oorspronkeli
jk een halfklinker,verbasterdein van E fnetvoorteekening van een kruis,voorf.
hetgrieksch tot een klinker.ln verschillende
Eads. (James B.) Amerik.architect,geb.
talen worden bi
j de eteekensgebezigd,om de 20 M ei1820 in lndiana,overl.8 M aart 1887,
waarde aan te geven (é,è,ê,ë);in de sla- specialiteit in scheepsbouwkunde, duikerwische talen geeft een Omgekeerd circoniex- apparaten,bruggenbouw ;bouwde in 1869 de
teeken bov
efta;
an
ted
heda
tc
klaennk de
hee
zi
jlledteen gemouil- groote Mississippi-brug bi
j St.Louis.
leerden
eken dient
EaKle,eng.adelaar,arend.Goudmunt der
in het poolsch Om de nasalisatie der e aan te Vereenigde Staten van Noord-Amerika,ter
geven. De e behoort tot de veelvuldigst waarde van 10 dollar,en m et een adelaartot
voorkom ende letterteekens.Het teeken & is beeldenaar,zoowel in zi
jn veelvouden a1sin
een saamtrekking van e en ten beteekentelt. zi
jn deelstuk-ken;gewicht16,7181 gram,geAls klank houdt de e het midden tusschen a halte aan goud :15,0463 gram.
en i; de korte e nadert meer de a,de lange
Eaglellawk.Stadjein Victoria,graafschap
de i. De e-klank ontstaat doordat tong en Bendiogo, Austral
ië, 5000 inw.; màjnwezen.
gehemelte m atig worden opgeheven,waarop
Eagle-pass.Plaats in den n.-amerik.staat
de toon zich door het aldusgevormdekanaal M exico,aan derioGrandedelNorte,2800 inw.
een weg baant.
Ealing. Stad in het engelsche graatschap
Als afkortingsteeken staat de E of e @lI1. Middlessex, 9 km. van Londen, in 1901:
romeinsche handschriften voor Ennius, egre- 33.040 inw.; frajie villa's,vele inrichtingen
gius,emeritus,est,evocatusenz.E op duitsche van onderwijs; ln de nabijheid het graaf-

rijksmunten van 1872- 86 geefttekennendat schappeli
jk krankzinnigengesticht, alsmede
het stuk te Dresden is geslagen; jongere Rothschild's Gunnersbury-park.
ri
jksmunten meteen E gemerktzi
jn te Frei- Eap, eiland,zie Karolinen.
berg geslagen.E opanderepruisischemunten
Earl. (engelsch spreek uit eurl; angelbeteekent: geslagen te Koningsbergen, op saksisch;eorl.beantwoordt aan het noorsche
oostenri
jksche:teKarlsburg(inZevenburgen), j
sa
er
dle)rtGr
daeaf,adelli
jke titelin Engeland,kwam
op fransche. te Tours. ln de natuurkunde
verovering van Engeland door de
beteekent E electriciteit (+ E ; positieve, Denen onder Knutden Groote (1016) in de
E :negatieve elestriciteit).Alsgetalteeken plaats van hetsaksische ealderman (zie Alstelde de korte e ot epsilon bi
j de Grieken5 derman), liet zich ten tijdedeNormandiërs
voor wanneer zi
jboven-rechts,en 5000 wan- niet door hetfransche com te verdringen, en
neer zij beneden-linksvan een accentteeken was tOt op het midden der 14t1e eeuw de
voorzien was; evenzoo de lange e ofêta8en hoogste titel;in 1346 stelde Edward 11l een
8000. 0ok bi
j de Romeinen werd de E soms hoogere rang in,dien van hertog (duke);en
a1s getalteeken gebezigd,nl.in de plaatsvan earl daalde tot den derden rangtitel toen
de D (500).ln de middeleeuwsche methode Richard 11 in 1386 den titel van markies inom getallen uitte drukkensteldezi
jhetgetal stelde.Reeds ten tijde der normandischeko250 voor.
-

ningen was de graventitellouter een rangTaalkundig onderscheidt m en de onvol- titel, zonder territoriale m acht.Elke earl is
komen en de volkomen e; de eerste komt tegeliik viscountofbaron,welke tweedetitel

voor in gesloten lettergrepen (ver,weg)en belee?dshalve (by courtesy) aan zijn oudsten
wor
dtvoorgesteW dooreenenkelletterteeken; oon wordtgegeven;dejongerezoonsvoeren
de tweede wordt in openlettergrepen zoowel z
denfamilienaam m et het predieaat honorable
door een enkel als een dubbel lt
ltterteeken (achtbare), de dochters echter den titelA-an
voorgesteld (stelen,helen,deelen,heelen),in lady voor den voornaam.

Earlom .
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I'
lltrlolll,(Richard)Engelsch graveur, gcb.
3- 1822; gravures
en overl. te Iuonden, 174.
naar Correggio, Rubens, Mengs)Rembrandt,
Va
n Dyc
ac
imi
es
Ear
ll.Mk,
eefr
ensr
ivil
e
r enz.

Eastw lek.

diaansche grens getuigendc werken,a1s:ba-

cp/tt
z/l) p/-life (
tr
p?'
fflegelèds p/'tlte Sl
r
p/f.
;
r (1849),
ull
ltet-icazb t'fbtll-iyiltal /
?pl-//b/?
rp (1853.
))Clticoi-a
t'
folt
'
f otltel-'
)6#?
rt
)7J.
sf
?/-the cp/
z
lf
/l
4é?-p/'
.
s aitd the
.

i/hschotschegraafschap cpk/v?f:/étf (t851), en is vooralbekend door
Perth;hctmeer(Loch Earn,Arendsmeer),11 haar tegen Beecher-stowe gerichten roman
kln.lang,800 m eterbreed,180meterdiep,ligt zlzfzàfPhillis'scabilt(1852).
5 km. w van Comrie; op een zàjner eilan- East-'leath,zie M eath.
den bevinden zich ruïnen Van een kasteel;
Ilaston.Hoofdplaatsv.Northampton collnty
de het meer omtingende bergen bereiken van den n.-amerik.staatPennsylvanië,90km
hun hoogste pllnt in den Ben-voirlich (969 n.vanPhiladelphia,ineenheuveligelandstreek
1n.) De Earn-rivier,die in ditmeer ontstaat, aan dc monding van de Lehigh il1 de 1)elamondt na een oosteli
jken loop van 74 km.9 ware,14.500 inw.Larayette college,lnet een
km.z.o.van Perth in dc Firth van Tay.
3o-tal hoogleeraren en omstreeks30f
)studeeFastbourlle. Stad en zeebadplaats in het renden;à
jzerindustrie.handel.
engelsche graafschap Sussdx,aan hetlfanaal,
Ix
lltstport.llavenplaatsin W ashington county

5 km. n, o. van Beachy-Head (175 meter
hoog),het eindpuntderSouth-Downs(zuiderduinen),had in 1901:43.
337 inw ;fraaistadhuis,twee mooie lqerken, aan het strand een
esplanade van 3 km.metbatteri
j,pier van
3f)0 m., vele hotels,E.wedi
jvert reeds met

v/d n.
-amerik. staat Maine,op de zuidpunt
v/h Moose-eiland in de Passamaquaddy-baai,
5000 inw.,eenijsvri
jehaven,waarinhetwater
bij vloedgetij t meter sti
jgt;handelmetde

tttre p/-tlteFnearts (Londen 1818 en 1870).
Zijn vrouw,ElizabethRigby,sinds1849met
E. gehuwd, overl. 1893 te Londen,schreef;
Lettres /kply?
z the ,
s#p3-: PJ tlte Aff/fl
-c(1841),
Lironian tale8 (1846), Five great painters
(1883)enz.
East-luondo l.1/Districtvan deoosteli
jke
provincie der Kaapkolonie, 1766 km .
2 groot,
21.500 inw.
, vormde tqt 1866 het oostelijk

12,339 inw.)zi
jdeweverijen.
East-Ridillg,hetoostelijk districtv/heng.

omgeving, vooralin visch en timmerhout,is
door een 360 m .lange brug met het vasteBrighton om den voorrang.Hoofdgrondbezitter land verbonden.
is de llertog van Devonshire.
I'
las
n.
t
--alme
'orrfilk.
alltl. Stad in M ultnomah county
East-Galloway,zie Kirkeudbright.
v/d
staat Oregon,aan de W illaI.
lltst-llalll. StaY in het engelsche graaf- m ette, tegenover Portland,waarvan het a1s
schap Essex, voorstad van Londen,aan de een voorstad is te beschouwen, 10,600 inw.
monding vandeRoding,benedenBarking,telde
East-providt
kllee.Stad v/dn.
-amerik.staat
in 1901;95,989 inw .
Rhode-lsland,in de Providence-rivier,tegenEastlake.(Charles Lock)Engelschschilder over Providence, waarvan het a1s voorstad
en schrijver,geb.17 Nov.1793,overl.23Dec. geldt,8500 inw
1865 te Pisa; geschied- en genrestukken;
East-Retlbrtl. Stad in het eng.graafschap
schreef:Alateriqls Jpr q Agfp/w ofoil-painting Nottingham,aan hetTrent-ltotherkanaal,tus(Londen )1847- 69,) Contributions fpthe/?'
/:r(f- schen Sheffleld en Lincoln, telde in 190t:

.

graafschap York,links vande Ouse,3038 km.2
groot,in 1901:415,112 inw .
East-River,28 km.lange waterweg inden
n.-amerik.staat New-York,verbindtdehaven
van New-YorkmetdeLong-lsland-sond,heef'
t
tusschen New-York en Brooklyn een breedte

van omstreeks 1200 m eter, en neemt naar
deelvan Britsch-lfaffrarla,werdnaden Krim- genoemde Sond nog in breedte toe: de E.
oorlog in 1857 bevolkt met het duitsch- wordt overspannen door de East-Riverbrug

engelscile legioen.2)Hoofdpl.v/hdistrictE., (een hangbrug);ten o.daarvan werd in1897

aan de kust,aan de m onding van de Buffalo, een nieuwe brug begbnnen,die in 1900 onheeft omstreeks 12.000 inw., 4 bank-instel- geveer ten halve voltooid was
lingen een stadhuis,een openbarebibliotheek,
East-sa6inaw ,zie Saginaw.
een goede reede,enisuitgangsyuntderspoorl'last-haillt-luollis. Stad in St.Claircounty

weg Burgersdorp naar Orange-vri
jstaat en v/d n.-alnerik. staat lllinois,a/d linker MisPretoria, de kortste verbindingslijn tusschen sissippi-oever,had in 1900:29,655 inw.;aande zuidkusten de binnendeelen van zuideli
jk- knoopingspunt van het geheele spoorwegAfrika.Uitvoerhaven van wol
East-luothian,zie Haddington.

El
tst-slain. W estelijk,aan de Hudsonbaai

gelegen deel van Labrador,heetzoonaareen
aan de James-baai en aan deEast-M ainrivier
gelegen factorie derengelschepelshandelaars,
en behoort tot Canada.

Eastman.(Charles Qamage)Amerik.jour-

verkeer tusschen Saint-luouis en het oosten,
is met Saint-luouis verbonden door een 2000
mcter lange brug; veefokkeri
j,handel.
l'
rast-stollellouse. Stad in het eng.graafschap Devon, aan het Kanaal,in het oosten
aan Plymouth grenzend, en slechts door een
arm van de Plymouthsond van .Devonport
gescheiden,had.in 190t: 15,11t inw.;appro-

nalist en dichter, geb 1 Juni 1816,overl. viandeeringsmagazi
jnen voor de marine, in
1860,richtte meerdere groote bladen op,a1s 1835 gevestigd,metbakkeri
jen,slachterijen,
The Spirit ofth8 Age''e.a.
enz.; verder een marine-hospitaal voor 1200
Eastman(MarieHenderson)Amerik.schrijf- zieken,barakken,kazernes,dokken.
ster, geb.1818 in den staat Virginia, vrouw
Eastwiek.tEdwardBackhouse) Eng.orienvan generaalSeth E.(geb.1808,overl.1875, talist en politikus, gcb. 13 M aart 181.4 te
schrijver van;History p/'tlte.
lkt
îfcs tribe8 p/- W ar:eld, hield zich in dienst der Engelsch-

tlte f
-nlff:: States,1850-57);zi
jschreefeenige Oost-lndische Compagnie langen tijd inlndië

van groote kennis van het leven aan de in- op, werd vervolgens hoogleeraar in het hin-

Eaton-llall.
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Eaux-chaudee.

r

dostansch aan het collegevan genoem de com - de E. allereerst te Milaan bereid,vanwaar

pagnie te Haileybury,en stierf16 Juli 1883 zijdoor Paulde Feminis,die in 1690 burger
op het eiland W higt. Hijschreefreishand- van Keulen werd,onder den naam eauadmi-

boeken voor verschillende deelen vanBritsch- rable,die eerst later in eau de Colognewerd

lndië en uitgekomen biiMurray,verder een veranderd, naar Duitschland werd overge-

Vocabulary of tke Sf?lr@/lï language(Bombay bracht; Feminis stierf zonder directe nako-

1843)..
z
1.grammarp/'tlteffï/ltszf,
s/t
xzlïlanguage
(Londen 1847 en 1858),een vertaling van
Schiller's Gesckichte (/:?* Niedovlande (Lond.
1847)enz.;zijn verbli
jfin Perziëbeschri
jfthij
in: Jourltal of a tfzy/pozltz/ïyf',
stkreeyearsresidencein 'cràtl(Lond.18644.

melingen enlietzi
jngeheim naaanzi
jnneef,
Johan AntonFarina;dezenam denfrmanaam
Farina aan met de toevoeging ,,ter stede
Milaan'';na hetuitstefven vandefamilievan
J. A. Farina gingen :rma en zaak op een
zijlinie der familie over, die nog heden te

z.van Chester,aandeDee;hetkasteel,1870-

midden der 18t
1e eeuw zeer winstgevend,en

Eaton-llall.Landgoedv/dhertogvanW est- Keulen bestaat.
minster i/h eng.graafschap Cheshire,6 km. De handel in E.was reeds omstreeks het

82 in gothischen sti
jl gebouwd,ligtin een velen wendden pogingen aan om de samenruim park,en bevatgeleschilderi
jen(Rubens, stelling te weteu tekomenoleennabi
jkomend
Millais)enz.
namaakselin den handelte brengen;hoewel
Eall (fr., meervoud eaux), Asater;in de
scheikundige techniek, zàin eallx loogen,of
gedestilleerde wateren,a1sb.v.eauforte sterk
water,eau de vie,brandewiin:van deze benamingen zi
jn meerdere in faetinternationaal
spraakgebruik overgegaan, a1s b.
v.Eau de
Javelle, Eau de Cologne. ln de parfumeriebereiding verstaat men ondereaux eersfens

de fabrikanten derE.ertothedeningeslaagd
zi
jn het geheim van hetreceptte bewaren,
zi
jn indenloopdesttjdsverschillenderecepten
gepubliceerd, die meer ofminder dichtbi
jkomende producten opleveren;een daarvan is:
gerectifceerde wi
jnzeest24liter,Nérolipétale
90 gram, Nôroli bigarade 30 gr.,rosmari
jnolie60gr.,oranjeschilolie 150gr,citroenolie

over bloem en of andere plantendeelen gedes- 150 gr.,bergamotolie 60 gr.
tilleerde wateren, w elke dan waterige opEau de Créole,zie M ammea.
lossingen der in de gebezigde planten voorEau de Javelle,Javellesche lo0g Ofbleek-

handen etherische oliën zi
jn.verder o0k al- water (Liquor Kalichloratiofhypochlorosi,
coholische oplossingen van etherische oliën Aqua Javelli) W aterige oplossingvanonderen oplossingen vanm engselsvan verscbillende
etherische oliën.Tot de eerste behooren:eau
de m enthe poivrée, pdpermuntwater, eau de
fleurs de tilleul;lindebloemwater,ealldeieurs

chlorigzure kalibenevens chloorkalium,werd
vroeger daargesteld door het inleiden van
chloor in een potasch-oplossing,thans door
vermenging eener waterige oplossing van ge-

d'oranger,orangebloemwatar;alcoholisch zi
jn zuiverde potasch met in water omgeroerde
ealzde Lavande,lavendelwater,en vele met chloorkalk, bevat minstens 0,50/n werkzame
willekeurige namen aangeduide wateren,a1s chloor:wordt voor dezelfde doeleinden gebeeau de la reine,eau de mille lleursfduizend- zizd a1s de goedkoopere eau de Labarraque

bloemengellr): deze alcoholische vloeistofen
worden ook bouquets en essences geheeten.
Eau Claire.Hoofdpl.v/hgelijknamigcounty
in hetn.w.deelv/dn.-amerik.staatW isconsin,
nietver van Chippewa-Falls,aandemonding

(zie volgend art.).een natriumpreparaat,dat
Eau de Iuabarraqlle, Labarraquesche
loog,ofbleekwater (LiquorNatrichloratiof
hypochlorosi).W aterige oplossinR vanonderde E.zoo goed als geheel verdrongen heeft.

v/d Clear W ater in de Chippewa ;omstreeks chlorigzure natrium,benevens chloornatrium ,
20,000 iltw ., tegen 2300 in 1870;drie ruime werd vroeger door hetinleiden van chloorgas

parken,operagebouw,seminarievoormeisjes, in een sodaoplossinz,tbans meestdoor onttentoonstellingsgebouw voor landbouwnijver- leding vnn chloorkalk met soda daargesteld;
heid; meelfabrieken, linnen- en katoenen het wordt gebruikt om te bleeken,vlekken
waren, electrische apparaten,hout-industrie, weg te maken.a1s mond-,gorgel-,wasch- en
houthandel.
verbandwater enz.

Ealxde ColoKne (fr.:keulsch water).Een
der bekendste en meest gezochteparfums,
dat door een 30-tal fabrikanten te Keulen,
de frma Farina,bereid wordt.Overhetrecht
om den wijd en zi
jd bekend gewordensrmanaam te voeren zi
jn talri
jke processen gevoerd:ook bestaattwi
jfelomtrentdenwaren

Eau de vie ofEau-de-vie,van eaubwatrr,
enrie,lèven(ofVitis,wiinstok).fr.,Brandewtn.
Eaux-chaudes,ofAigues-chaudes(Aquae
Calidae) Badplaats in het kanton Laruns,
arrondissementOloron,vanhetfranschedept.
Bassas-pyrénées,is een totde gemeente Laruns behoorend gellucht metruim 200 inw.,

uitvinder;volgens som migen was diteen ita- in de wildromantische kloof van de Gave

liaan, Johannes Maria Farina (zeb.1685 te d'Ossau, een der bronarmen van de Gave
Santa M aria Maggiore in het district Domo d'Oloron,6;5 m eter boven zeeniveau,aan den

D'Ossola); deze zou zich te Keulen hebben
gevestigd,hier een parfumeriezaak begonnen
zi
jn,en in 1709 hetkeulsch waterhebbenuitgevonden;hetrecept,tenstrengstegeheim ge-

vpet van den 2885 m.hoogen Pic du Midid'Ossau.Hetwaterderizwavelthermenwordtbi
j
vrouwenziekten en rheumatismevoorgeschreven (per jaar omstreeks 2000 kuureasten);

houden, bleef een erfstuk in de familie,die het badseizoen loopt gan t Jllni- l Oct. De
hetonderdefrma,jlohannesMariaFarinaover bronnen,waaronderdedubbelbronl'Esquirette

het Jûlichplein''exploiteerde.Volgensande- (35 en 31.
,50 C.), le Rey (33,50) en le Clot
ren is noch J.M.Farina de uitvinder,noch (36,40) de voornaamsts zlln,leveren per dag
Keulen de plaats van uitvinding,maar werd
149

ongeveer 2000 hectoliterwaterop.Ten o.van
111.

Eauze.
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E.het gehuchtEaux-BonnesofAigues-Bonnes,
met 775 inw. Beide plaatsen liggenin nauwe,
donkere bergkloven 0n staan door fraaie
kunstwegen met Laruns 5n verbinding.ln de

omgeving talri
jkegrotten.
Eauze. Hoofdpl. van het kanton E.(1t
gem.
,8930 inw.)van hetfranschedept.Gers,
29 km. van Condom,41.75 inw.; wl
gnbouw.
alambiekfabrieken, centrum van den handel

in Armagnac-brandewijn;fraaie kerk uithet
begin der 16de eeuw. E.was in den romeinschen tiid hoofdstad der Elusaten,latervan
het deràe Aquitanië, eindelijk van Eauzan,
een deel van Neder-Armagnac,werd ingenom en door de Qoten, de Saracenen, de
Noormannen, in 914 geheel verwoest,later
door de naar Auch gevluchte inw.herbouwd.

Eb en vloed,zie Geti
jden.

'lbaueheerell,een vluchtige schets maken,
in algemeene omtrekken schetsen,in hetruwe
bewerken; lbauche,vluchtige schets,ruw ontwerp,werk dat op de onderdeelen endctails

Eberbaell.

hausen Van het vorstendom SchwarzburgSondershausen,1730 inw.;vorsteli
jk slotmet

met oranjerie,opvoedingsgesticht voorverwaarloosle kinderen,groote suikerfabriek.
Ebeling. (Ado1f) Daitsch schrijver,geb.
24 Oct.1827 teHamburg,studeerèeteHeidelberg philosophie, was eenigen ttd (tot
1870)hoogleeraar in duitsche taal- enletterkunde aan de Handelsacademie tePari
js,was
van1873-78a/donderkoninkli
jkekràjgsschool
te Kairo verbonden,en overl.21 Juli 1896 te
Keulen:behalvebijdragen voorbladenschreef
hi
j: Bildern aus Xt
zïrp (1878), Aegyptiscken
Tagebuclt (1880- 85), Fiirstin zfzlt
ï Professor
(belangwekkend door de betrekkingen v/d
scllri
jver metHeine,1880),AlemoirendesF#rsteîtI'
alleylmtd (189t-93), Napoleon III zf0
4:
seiltffpl(als vervolg op de ook doorhelnbezorgde duitsclle bewerking der M lmoires van
Rélnusat en Durand, verschenen Onder den

titelNapoleoîtI '
lfzltfsein .
Jfp/ (1891- 93),Die
S/c/iz?
ppréi z,
tk'l den (iltestelt Zeiten bis f
zz
lff die
na gereed is,nog bi
jgewerktmoetworden; Gt
wcyàd/l
t'
fo'f(Paderborn,1889,propaganda-werk
bi#
ju'
ltbreiding:iets vaags,onbepaalds,alge- voor de anti-slaverni
jbeweging)enz.
lneenheid.
l'
lbellaeeeilll. Plantenfamilie v/d orde der
Ebbenhout(van hetlati
jnebettlts,gr.ebeîtt
ls, Diospyrinen, met een 250-tal, voor het lneeenditv/hhebreeuwscheebel
b:steen).Naam van rendeelin de tropen inheemschcsoorten;het
verschillende harde, zware, kostbare hout- zi
jn boomen metzeer hard hout,ofstruiken;
soorten. Het echte of zl
'ratw
te E.is zeer harll, de l
lladen zi
jn gaafranlig en lederachtig;de
en van een diepzwartekleur;bijverbranding' bloemkroonisvergroeidbladig.M eerderesoorontwikkeltheteen eigenaardigen,aangenamen ten v/h geslacht Diobl
pyros leveren ebbenhout.
geur; het is zwaarder dan water; voorlleen
Ebenezer. Zendingsstation van hetRi
jnwas hetals oplossend,zweetdri
jvend mit
ldel sche Zendinggenootschap in hetdistrictOlanof:cineel; thans wordt hetvoornameli
jk ge- william der westelàjke Kaapkolonie,met een
bezigd voor fl
jn schrijnwerk, alsmede voor 300-talinw.,meest hottentotten,werdin 1832
handvatsels,krultken,heften,stokken,pijpen aangelegd,heefteen missiehuisen fraaiekerk.
en voor velerleiproducten der houtdraaleri
j. Ebensee. M arktvlek in het kanton lschl
De boomen die echt E.leveren bellooren tot
de plantengeslachten Diospyros en Alaba uit
familie der Ebenaceeën; c
le E.leverende
boomen komen alleen in lndië.in den Indischen archipel,en op Aladagasltar en M auri-

in het oostenr.district Gmunden,Opper-oos-

blank. Ook andere zware en min of lneer
donker gekleurde houtsoorten worden E.geheeten,a1slletgroenachtig blauwelrest-iltdisclte
of groei
te E., van Bl
,
'
qloîtia /plfcpaw/p/z, het
.
evenzoo gî.oelt E. geheeten hout van Bî.
ya
p?
pci/?4.
s, ook aspalathhout genoemd.Aan het

f'
ranken,aan de Main,in 1900 : T98 inw.

tenri
jk,aan de monding van de Traun in de

Traunsee; in 1900: 7656 inw .; amm oniak-,
soda-, horloge-fabrikage, vakschool voor

houtsni
jkunst.
tius voor. Bi
j allen is alleen hetkernllout >lbellsfeld. Marktvlek in llet ambtStaielzwart, de buitenste lagen daarentegen zi
jn stein van lletbeiersch regeeringsdistrictOberEber,(Pau1)lat.Eberus Duitsclltheoloog,

prot.,geb.8 Nov.1511 inFranl
ten.studeerde
te W ittenberg, werd hier in 1536 magister
der philosophie,later hoogleeraar in lat.taal
en oude testament, tevens prediker aan de
E. nauvr verwant ishet palisanderhout (zie slotkerk, was na Melanchton's dood een dcr
Jacaranda). Oltecltt of kuîtstmatig E. noemt voorn.vertegenwoordigers van diensrichting,
lnen harde iloutsoorten,bàjwelkedoorbiitsen die hie'i# vo
oral in I,l
htel
-licltt '
àr/lf
,
/ Bekettlttnis
of andere kunstmiddelen de kleur van E.is r()llt heilî.gelt Stx/crt'
fIltektt des Leibes ,
/,
fz1# Blutes
verkregen.
'
ào,
?,
.
st
?p-.
: IIe(.1'
1t .
76.
:/
,
4 Cltristt (W ittenb. 1562)
èlbbxv Vale. Stad in het engelsche graaf- helderuiteenzette;hi
j overl.10 Dec.1569.
stcee
hanpkoo
Monmo
993 inw .,
s
l- en uth, m et in 190t 20.
I
x
l
b
e
r
b
a
e
l
l
.
1
)
Di
s
t
r
ictvan den badenscben
j
J*Z0rl
àAi
11on.
kreits Mosbach, 209 kmz. groot in 1.900:
*#
Dui
t
s
c
h
bo
nwm
e
e
s
t
e
r
,
ge
b.
Ebe. (Gustav)
15.574inw.,26gemeenten.2)E.aandeNeckar,
1 Nov.1831 te Halberstadt,bracht,meestin hooftlpl. van het district E.,18 km.n.w.van
gemeenschap met Julius Benda (geb. 21 M osbach.aan den voet van den BurghaldenApril 1838), vele groote bouwwerken tot berg, rechts aan de Neckar,in 1900:5858
stand, vooral in barok- en renaissancesti
jl inw.; steengroeven, scheepsbouw, metaal(villa's,paleis vanTiele-W inckler,Concordia- industrie, scheepvaart, handel in hout en
(kpollo-lrheater te Berli
jn,1890),enschreef: wi.in.3)E.is ook denaam vaneenvoormalige
Die S.pt
ir
f/':zltzï.
sstrzàc:(Berl.1886),Dl
'
escA/?/kfc/c- ri
*
jke en vermaarde cistercienserabdi
jbi
jHatformektdesXtrzllr
zzlt
f/lt'
fttelttzkf,
galleltStilepoclten tenlleim in het pruisisch regeeringsdistrict,
(Ber1.. dl. t- 7, 1893-97),DieDe/cprttfftk/l.
s- Mriesbaden,in 1t16 door aartsbisschop Adal-

formen det.19.Jaltl.lt.(Leipz.t900)enz.
bert van Mainz gesticht,in den Boerenkri
jg
l'
lbeleben.Vlek i/hlandraadsambtSonders- en den Dertigjarigen oorlog herhaaldeli
jk

Eberhard.
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Eberhard.

zwaar geteisterd, in 1803 opgeheven,later zer niet uitgezonderd, en stierf 16 M ei 1417.
eerst tot krankzinnigengesticht, voorts t0t
Eberkard Ir, graaf v.W ûrttemberg,zoon

gerangenisingericht.

v/d vorige, bracht door zijn huwell
lk met

Lberhard Naam van verscheideneduitsche gravin Henriette, erfgename v/h graafschap
vorsten:
Mömpelgard,dezebezitting aan W ûrttemberg,
Eberkard, hertog van Franken,zoon van en stierf 2 Juli 1419.
den in 906 bi
j Fritzlar gevallen frankischen Eberhard r, van 1450 af graaf, Van 1495
graaf Koenraad, jongere broeder van den tot 1496 onder den naam E. l hertog van

duitschen koning Koenraad 1,dien hi
jsteeds W ïirttemberg, geb. 11 Dec. 1445;bi
j den
trouw terzijde stond, kwam later tegen dood zijns vaders,Lodewijk den Oudere,en
jn oudsten broeder (ï457)nog minderOtto 1 in opstand,en vielin 939 bi
j Ander- van zi
nach.
jarig,stond hi
j eerst onder voogdijvan zi
jn
Eberhard1,deDoorluchtige,graafvanW ïirt- oom, Ulrich V, aanvaardde op ï4-jari
gen
temberg (1279- 1325), geb. 13 Maart 1265, leefti
jd zelfstandig de regeeringovereendeel
zoon van den in 1265overl.graafUlrich,werd des lands,deed na een in bandeloosheid doorna den dood van zi
jn broederUlrich(18Sept. gebrachte jeugd in 1468 een pelgrimstocht
1279) alleen-regeerend graaf van W ûrttem- naar Palestina, huwde met prinses Barbara

berg; trotsch en oorlogzuchtig vanaard,was van M antua, en begon zich nu om het

hijgedurig met zi
jn naburen in stri
jd,vooral
met koning Rudolf, omdat hij weigerde de
gedurende het interregnum in bezitgenomen
ri
jksgoederen afte staan,werd na herhaalde
nederlagen gedwongen den nadeeligen vrede
van Eszlingen te teekenen (1287),schaarde
zich in den stri
jd tusschen de tegenkoningen
Adolfvan Nassau en AlbrechtvanOostenri
jk
aan de zi
de van den laatste;doordennieuw
#i

welzi
jn zijns land te bekommeren,vereenigde

drukking dernederzwabische ri
jkssteden ter
verantwoording geroepen en ihdenri
jks-acht
gedaan (t309), werd Koenraad van W einsberg tegen hem afgezonden; deze veroverde
ziin geheele graafschap; na den dood van
V
endrik V11 had hijhet ecbter weldra heroverd (t313);in den stri
jd om dentroontusschen Frederik den Schoone van Oostenri
jk
en Lodewi
jk van Beieren hield hi
j eerstde
zijde van den eerste, doch liep na diens nedel.
laag bi
jMiihldorf(1322)totLodewi
jkover.
ln 1320 had hi
j zi
jn residentie naar Stuttgart
verlegd: hi
j overl. 5 Juni1325, hetgrond-

(zie Zwaben,hertogdom)veelbi
jtotbewaring

beide deelen daarvan weer tot een geheelen
bevestigde deze vereeniging door het ver-

drag van Munster, 14 Dec. 1482 met zi
jn
neef, Eberhard VI, gesloten, waarbi
j de

ondeelbaarheid des lands opnieuw vastgesteld en tevens de seniocraats-erfopvolging ingevoerd w erd ; D., vredelievend van
aard, droeg, vooral a1s hoofd van den in
gekozen koning Hendrik Vll wegens onder- 1488 gestichten grooten Zwabischen bond
der rust,wist echter ook zoo noodig naarde

wapenen te gri
jpen, a1s b.
v.in 1462 tegen
den hertog van Beieren-luandshut, die hem
echtertweemaal,bi
jHeidenheim enbijQrenzen
versloeg, deed in 1482 een reis naar Rome,
verkreeg van paus Si
xtus IV de gewi
jde

gouden roos, werd in 1495 door den keizer
tot hertog verheven, zoodat W urttemberg
een hertogdom werd, en stierf24 Febr.1496
kinderloos; in 1859 werd op het pleln van
het slot te Stuttgart een door Hofer gemo-

delleerd standbeeld voor hem onthuld. Hi
j

gebied van W ûrttemberg ongeveer verdub- werd opgevolgd door Eberhard V1.
Eberkard Jr.
f de Jongere, a1s hertog van
beld nalatende.
Eberhard 11 de Greiner,graafvan W ûrt- W ïirttemberg Eberhard 11 (1496-98), zoon
an Ulrich V,geb.1447;aan hetbourgonditel
nberg (1344-92), kleinzoon des vorigen, v
zoon van Ulrich llI (overl.1344);ridderli
jk sche hof opgevoed en hier aan een lichtzin-

en dapper,tegeli
jkertijd echter omzichtig en
berekenend,was ook ziin voornaamste streven
gebiedsuitbreiding; hii regeerde eerst met
zi
jn broeder,Ulrich 1V, zette op den Rijksdag te Neurenberg,metgedeelteli
jke terziidestelling van de rechte zi
jns broeders le
huiswet aangaande de ondeelbaarheid v/h
W iirttembergsche gebied door, en bestuurde
het land na Ulrich's dood, 24 Juli 1366,alleen, putte dit in eindelooze veeten met naburen uit,brak de machtvan den Zwabischen
stedenbond, vooraldoor den slag bi
j Döffnn zi
jn zoon Ulrich
gen, 23 Aug. 1388,waari
sneuvelde,en stierf 15 Maart 1392.

Eberltard III deVrijgevige,graafv.W ïirttemberg (1392- 1417),kleinzoon des vorigen,
zoon v/d bijDöFingen gevallen Ulrich,stond
de Duitsche orde tegen de Lithauersbij,versloeg 24 Sept.1393 bi
j Heimsheim den ridderbond der Schlegler, werd wegens zàin
vredelievendheid dikwi
jls inallerleigeschillen
totscheidsrechtergekozen,slootmetzijnnaburen 14 Sept.1405 teM arbach een defensiefverbond tegen elken eventueelen vi
jand?denkei-

nige levenswi
jze gewendgeraakt,aanvaardde
hijna zijns vadersdood in 1480deregeering
over het Stuttgarter deel van W ûrttemberg,
dat hi
i echter bi
j hetverdrag van Munster
.*'
aan zi
g
n neef,EberhardV (
zie deze)afstond;
weldra berouw gevoelende over dezen stap

begon hij een vijandige houding tegen zi
jn
neef aan te nemen en bedong in 1485 een
geldeli
jke toelage en in 1492 (verdrag van
Eszlingen) de opvolging bi
jaldien Eberllard
V vôör hem zou komen te sterven; bepaald
werd echter,dathij,aan de regeering gekomen, een raad van toezicht van 13 leden

toezicht zou houden op zi
jn regeerwi
jze;
hertog geworden (1496)zochthi
jzichdadeli
jk
van dezen raad te ontslaan,die echter,weldra ziin willekeur moede,hem afzette,waaraan ieizer Maximiliaan zi
jn goedkeuring
hechtte; graaf Ulrich, kleinzoon van Ulrich

V,werd a1s zi
jn opvolgeraangewezen entot
zi
jn meerderjarigheid onder voogdijvan den
raad van toezichtgesteld.E.deedbijhetverdrag van Horb in 1498,tegen een jaargeld
van 6'.00 flori
jnen,afstand;hi
jmoesthet1an4
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Ebernburg.

he
Od
enld.
stierf in 1504 OP een kasteel in Synonymiseltes Handwörterbuclt der deutschen
vet
rlat
ee
nnwa
Spraelte (Hal1e 1802,15de druk Leipz.1896).
Eberltard 111, hertog Van W ûrttemberg
Eberle.(Adolf)Duitsch genreschilder,geb.
(1628- 74),geb.1614, zoon vanhertogJohan lt Jan. 1843 te Mfinchen, leerling, aan de
Frederik,regeerde van 1628- 33 ondervoog- academie aldaar van Piloty ; voornaamste

di
jschap,nam bi
j hetverdrag van Heilbronn
(1633)aan de zi
jde der Zweden deelaanden
Dertigjarigen oorlog en vluchtte na de zege
der keizerli
jken bi
j Nördlingen (1634) naar
Straatsburg, terwi
jlzijn land door de tegenparti
j overstroomd en als een veroverde
provincie behandeld werd; eerstin 1638 kreeg
hij zi
jn geheel verwoest en uitgeplunderd
hertogdom, slechtsonderallerleivoorwaarden
terug, werd doorzweedsche bemiddeling bij
den westfaalschen vrede echter ten volle in
ziin oude rechten hersteld, en stierf3 Juli
1874;hi
j werd opgevolgd doorzi
jnzoonW ilhelm Lodewàjk.
Eberltat'd fupfïpv?#l:, hertog van W iirttemberg (1677- 1733),geb.18 Sept.1676,zoon
van W ilhelm Lodewàik, volgde deze reeds
in 1677 op,stondtot1693ondervoogdi
jschap;
W ùrttemberg had ti
jdenszi
jnregeeringzwaar
te lijden van de roofoorlogen van Lodewàjk
X1V van Frankràik;indenspaanschensuccessieroorlog stond E.onder oppositie der stenden aan dezijde des keizers,enwerdin1712
tot generaal-veldmaarschalk des ri
jks benoemd; ztjn militairistische neigingen en
prachtlievendheid putten 's lands schatkist

stukken:Die Pfândung derletztenKuh (1869,
Hamburg, Kunsthalle), Oberbayrische Bierstube,Ein glïicklicher Fang (t891)
Eberlein. (Qustav) Duitsch beeldhouwer,
geb.14 Juli1847 te Spiekershausen bàillannoversch-Miinden,bezocht1866- 69 deKunstschoolte Neurenberg,slootzich biiue
' nieuwere realistische richting van R.begas aan,
vervaardigde mythologische beelden engroepen, monumenten, standbeelden, meest van

vorsteli
jkepersonen,(ruiterstandbeeldErnst1I,
voor Coburg,1899,marmerstandbeeld Frederik
1,voordeBerli
jnscheSiegesallee,1900),busten,
een kolossaal-relief:de Genius van Duitsch-

land (1883)enz.
Eberlin. (Johann) Duitsch prediker en
schri
jver,geb.omstregks 1465inBeieren,trad

in de orde der Franclscanen,ging in 1520 te
Ulm tot de hervorming over, arbeidde sinds

te Bazel,Rl
aeinfelden,Ulm enz.alsrondtrek-

kend prediker,en stierfna1530,alsgeeateltik
raadgever van den graaf van W ertheim ;van
zi
jnAltsgelriiltltenScltriften,meestvlugschriften
over vragen des ti
jds,verschenen dl.1 en 2
in de Neudhtcken deutsclter Litteraturl
rel'l
ce
des 16. 'ttltd 17.Jaltrlt.(Hal1e 1896 en 1900).
Ebermanllsfadt1)Ambtvan het beiersch
regeeringsgellied Oberfranken, 4291/2 km2.
gxoot,in 1900:22.133 inw.,68 gemeenten.2)

.

volkomen uit, terwi
jl hij overigens groote
ergernis gaf door zàjn omgang met zijn
minnares Christiane W ilhelmine van Grivenitz, waarmede hi
j, hoewel sinds 1697 met Hoofdplaats van het ambt E.,aan deW iesent
Johanne Elizabeth van Baden gehuwd,later en in den uitgang van het Trubbachdal:in
in het geheim hlzwde, en die onbeperkten 1900: 747 inw.; bi
j E.begint de zg.Frininvloed op de regeering uitoefende en zich kische Schweiz.
door allerlei middelengrooteri
jkdommenver- Eberm ayer. (Ernst W ilhelln Ferdinand)
wierf;eerst in 1733 werd zi
joverdegrenzen Duitsch agricultuur-scheikundige en meteorogebracht. E. stierf 31 Oct. 1733;hi
jwerd loog,reb.2 Nov.1829 in Beieren,bekleedde
opgevolgd door zi
jn neef, KarelAlexander. allerlel betrekkinren biihethoogeronderwijs
Eberllard.(Johann August)Duitsch philo- in Beieren,werd ln 18t8 hoogleeraarinagrisoof,geb. 31 Aug. 1739 te Hallberstadt, stu- cultuurchemie, bodemkunde, klimatologie en
deerde te Halle in de theologie,was eenigen meteorologie te Miinchen, kreeg 1899 zi
jn
it.kungen
ti
jd predikant, werd in 1778 hoogleeraar in emeritaat, schreef: Diephysik.Einlr,
de philosophie te Halle,en overl.6Jan.1809; des Wal
desauf Luft'
lfzl:Boden(Aschaffenburg

zi
jn Neue xz
lyp/pgï:desSpb'
txfe:(Berl.1772-78, 1873),Pltysiol.ChemiederPFanzen(aldaar1882).
2ie druk 1788), waarin hijnaar degrondstelEbern. 1) Ambt van het beiersch regeet6U
lingen van W ol; de rele tegen de streng- r
it
nngs
19di
00st:ri
1c8.
12nterfranken,3671/a kmz.groot,
geloovige theologie in bescherming neemt,
inw.,69 gemeenten,waaronder
vond in en buiten Duitschland grooten bijval, t stad.2)Hoofdpl.van het amhtE.,in 1900:
evenals zi
jn All
gemeine Tkeorie des Denkens 1137 inw.; in de omgeving vele ruinen van
zf'zt
sEmppndens (Berl.1776en1786);overigens burchten enz.,waaronder die van Allenstein,
oel
bnde hi
j van hetstandpunt vanLeibnizIlit de grootste van Duitschland.
strenge kritiek uitop de Kantiaansche wi
js- Ebernaud van Erfurt.Thûringsch dichter,
begeerte,vooral in de doorhem geredigeerde gaf na 1216 @ln het dialect Van Zi.1-n getijdschriften ophilos. Magazintd (16 stukken, boorteland in hetlichteen berijmde bewerHalle 1788-92) en ,
jphilos.Archivtt(2 dln., king der legende van keizer lfendrik 11 en
Halle 1702-95):verderschreefhi
j:Sittenlehre zijn vrouw Kunigonde,die op mondelingebejnsche prozabronnen berust;
der '
ll'
ozlz
?
,
fzl/'
/ (178t),vbrbereitung zvr natt
ir- richten en lati
lichen T'
/lpp/twï: (Ha1le 178t),TlteoriederScAJ- laatsteli
jk uiteegeven teQuedlinb.1860,onder
nelt X'
?
,
:zlq
s/: Itnd Wissenschaften (1783),.
a
1.llge- toezichtvan R.Bechstein.
meineGesclticltteder Pltilosophie(1788en17964, Ebernbllrg. Dorp in het ambt Kirchheim HandbucltderAestltetik(4dln-,Halle1803-05), llolanden van het beiersch regeeringsdistrict
GeistdesUrchristentums(3dln-,Halle1807-08), Plalz,in 1900:818 inw.;in de nabàjheid op
Versuclt t,lozcr allqemeinen deutsclten ksf
yspkl,y?zlf/c een berg de Ebernburcht,in dellde eeuw een
(6 dln., Halle 1795-1802, :oortgezet door bezitting der Saliërs, sinds 1448 der heeren
M aasz, 12 dln., 18t8- 2t, en door Gruber, van Sickingen ;1481 w erd Frans van Sickin6 dln.,1826-30;4dedruk,2dln,Leip.1853), gen hier geboren ; deze bleef tot 1504
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Ebersberg.

'

bezitter van den burcht, waarop later senschaftlicher Vortrâge'', van Virchow en

vele aanhangers der hervorming,a1s Hutten
en Melanchton, een toevlucht vonden; in
1689 door de Franschen sterk bevestigd
werd hi
j krachtens bepaling van den vrede
van Ri
jswi
jk in 1698geslecht;in1750werden
de ruïaengerestaureerd;in1794doordeFranschen weer verwoest kwam het overschot
later aan Karl Gfinther, goedbezitter van
Feilbingert, die den burchtin 1841 weer in
den ouden sti
jllietherbouwen;thanstothotel
ingericht; ter halver hoogte van den berg

Holtzendorf,2de druk Berl.1875),EineGalerie aîttiker Portraits (Mûnchen 1889), Die
hieroglypltisclteit Scltriftzeichen der Aegypter
(Leipz. 1890). Verder leverde hijden tekst
voor het praclltwerk Aegypten in Bild z
?
,
fn.2
Tflbrf(2 dln.Leipz 1878-79)en voorJunghaendel'sAegypten (Berl.1894);metH.Guthe
bewerkte hi
jhetgeïlllstreerdewerkPalt
istina
in Bild '
?
:zlt
f mprf(2 dln.Leipz.1883,nieuwe
uitgave 1887), alleen een Ciceronedurck das
alte zf3$: nette Aegypten (aldaar 1886). Zi
jn

Ebers.(Georg Moritz)Duitsch egyptoloog
en romanschri
jver,geb.t Maart1837teBerli
jn,studeerdeteoöttingen,eerstinderechten
(tot 1858),daarna in de klassieke en oostersche philologie, hield zich sinds 1859 te
Berli
ja uitsluitend met egyptische taal- en
oudheidkunde bezig,habiliteerde zich in1865
te Jena, waar hi
j in 1868 als buitengewoon
hoogleeraar lezingen over oud-egyptische

in Aïp?-t
zf?
'
.
scAcr Sckrift (2 dln. Leipz. 1:75).
Reeds vroeg begon hi
j aan egyptologische
kennis stor voor vertellingen te ontleenen,
en werd daarmeedeeerstevertegenwoordiger
v/d nieuweren archeologischen roman;in deze
romansoort munt E. uit door levendige en
effectvolle voorstelling. Derom ansEineagypt.
Kôbtigstoeltter (3 dln. Stuttg. 1864), Uarda
(1877),HomoSum (1878),DieSc/llf,
:.
sfprs(1880).
Der Kaiser (1881), k
bk,'
ayi,
g (1885), DieNilbraut (1887),Josua (1889),Po.aspera (1893),
Kleopatra (1894),Arachne(1897)endedichting
A,/z
//'
/yj(1888)spelen allen op egyptischen boc
der.
n; in andere omgeving voeren de idylle
Eine Frye (1884), en de romans:DieFrau
Bqrgermelsterin (1882),Ein mpr/(1883),Die
red(1888)
,Im Sc#l
G,
#l?
'
p#é//z
?
,
fér(1895))Im blauen
nocyt(j8g6)/ pgrbgg.g w/pylj/yny.
,
g (jyj
)6),alsook
.
Ih-à Mt
irclten (1891))hetsprookje:DieUko-#:JZJ'
JOA:/l(1895),en dedramatisckeVertelling:
Das J'
Fifyitj6rià/c/l(uitgegeven (1899).E.'s Ge-

werd in 1889hetHutten-sickingen-monument, hoofdwerk is:Papyros Ebers.Das Flc?-/p,
:fï,
scA:
gemodelleerd door Karl Cauer,onthuld.
Buclt /
Ji@?:9-die Arzneimittelder alten Aegypter
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sammelte '
F kr/
c: verschenen in 26 dln. te
Stuttgart, 1893- 94;de meeste werden o0k
in andere talen overgebracht;in het nederl.
werden o.a. de voornaamste uitgegeven onder de algemeenen titel pMeesterwerken''
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GycoltG M . EsElts.

volksuitgave, voor Nederland bewerktdoor

H. C. Rogge. (12 dln. Arnst. 1899--1901),

waaronder werden opgenomen: dl. 1:Eene
Egyptische koningsdochter,2.W arda,3.Homo
s
um,
ea en lrene, (allen 1899),5.De
ke
izer4.2dKl
e druk, 6. Serapis,2de druk,7.De
,

Nijlbruid,2dedruk,8.Josua,een verhaaluit
taalkunde, geschiedenis en oudheidkunde den ti
jd van den uittochtder lsraelieten,2de
hield,ondernam in 1869 een reisoverSpanje druk (allen 1900), 9 Melissa (Per aspera)

en Noord-Afrika naar Egypte,Nubië enAra- vertaling Louise Stuart,2de druk ;10.Cleopabië, werd in 1870 hoogleeraar in de egypt. tra, vert. L. Stuart, 2de druk,11.Arachne,
taal- en oudheidkunde te Leipzig,brachtden vert.L.Stuart,2de druk,12.Een woord,vert.

winter van 1872-73 weer in Egypte door,
vond nu in de bouwvallenvan Thebe,behalve
velenieuwe inschriften,een uit de 16de eeuw
voor Chr.afkomstige medische papyrus,die
sinds zi
jn naam draagt en zich in de universiteitsbibliotheek te Leipzig bevindt,trok zich
in 1889 om gezondlleidsredenenuithetonderwijs terug, en overl. te Tutsing, 7 Aug.
1898 op zi
jn graf op het Schwabinger

L.Stuart,2dedruk (allen 190t).
I'
lbersbaeh. 1)E.aan de Fils,dorp in het
ambt Göppingen van de W ûrttembergschen
Donaukreits,aan de Fils en aan despoorlijn
Stuttgart-ulm, in 1900: 2436 inw.;textielindustrie,fabriek van stoom -en anderewerktuigen. 2) E. in Saksen, dorp in het ambt
Löbau v/d Saksische kreits Bautzen,15 km.
z. van Löbau, in 1900:8849 inw.;natulzr-

te Rome. Van zi
ja vakgeleerde werken zijn
de voornaamste: Disquisitiones de dynastia
ricesima y:alftx regum tzp#.yl?fï
prlf/l(Berl.1865),
Aegypten '
lfstf dieAlc/l:rM oses.Stzc/lnrc/zcrK ommentar zzfGenesisuzltsEœodus (dl.1,Leipzig
1868), Ueber #c.
:kieroglyphhckeSekriftsystem
(in de psammlung gemeinverstândlicher wis-

voorts handel.
Ebereberg. 1)Ambtvan hetbeiersch regeeringsdistrict opper-Beieren, 5574/5 km2
groot, in 1900: 25.305 inw.;30 gemeenten.
2)E ,vlek,hoofdpl.van hetambtE.)in1900;
2339 inw.;bedevaartskerk.
Ebersberg. (ottokar Franz) Oostenrtiksch

kerkhof te Mïinchen werd een buste-monu- historisch museum ; fabrikage van katoenenment geplaatst, het werk van J. Kopf manufacturen,brandkasten,kinderwagens,enz.

Ebersdort
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tooneelschri
jver,pseudoniem 0.F.Berg,geb.
10 0ct 1833 te W eenen overl.16Jan.1886 ;
veleztjnerstukken,alsDerW ienerDienstbot,
DieProLiermamsell,DiePfarrersköchin(1871),
Ein Stïilldchen auf dem Comptoir (1876),
EineverritcktePersonenz.hadden veelsucces;
in hetgeheelschreefhi
jomstreeks150kluchten, blf
lspelen, parodiën enz.,het kluchtspel
W iener und Franzos'' werd in 1860 na de
vierde opvoering verboden. Overigens redigeerde lli
j meerdere witz- en spotbladen:
Kikerikt'' (van 1861 af),?:rritsch-r
lAratsclz''
(1858- 59,metW immer)enz.
Ixlbersdorl.1)MarktvlekinhetambtSchleiz
v/h vorsterdom Reusz jongerelinie.21km.
z.w.van Schleiz,vroegerzetelderlandelijke
regeeringslichamen en residentie,in1900lmet
inbegrip van de Broedergemeente,865 lnw.,
fraaislot,dat Hendrik X hierin1690-93liet
bouwen, eene in 1733 door den graafVon
Zinzendorf gestichte Broedergemeente met
vermaarde inrichtingen van onderwijs voor
'
jongens en meisjes. 2)Dorp i/h ambtFlöha
v/d saksischen kreits Chemnitz,in1900:3205
inw. 3) E., ook Kaiser-E.geheeten,vroeger
een dol'
p,thansbuurtvan W eenen (lldeBezirk); hoogovens,meteen aanzienli
jke jaarlijltscheproductievan ruw-ijzer.
I'lberslleilll. Dorp in den kreits en het
kantonSchlettstadtv/hdistrictBeneden-Elzas,
t;km.n.o.van Schlettstadt,nabi
j de 111,aan
de spoorli
jn Straatsburg-Bazel,in1900:1825
inw.;textiel-industrie,hennepbouw ;4km.van
E.Ebersmïinster met een voorheenberoemde
Benedikti
jner-abdi
j (gesticht 7deeeuw),eneen
mooie kerk (gebouwd 1727in baroksqjl).

Ebner-Esehenbaeh.

trekking tot de germaansche en lati
jnsche
der middeleeuwen na te gaan,om zoodoende
in het geheele geesteli
jke leven der middeleeuwen door te dringen.
Ebertll.(KarlJoseph)Duitsch ontleedkundige en bacterioloog, geb.21 Sept.1835 te
W iirzburg, studeerde aldaar, werd in 1865
hoogleeraar in de pathologische anatomie te
Zûrich,en in 1874 tevenshoogleeraarin yathologie, histologie en ontwikkelingsgeschledenis aan de veeartseni
jschoolaldaar;hi
j is
sinds 1881 hoogleeraar in de pathologische
anatomie teHalle;vanzijnmeestinVirchow s
rArchiv fûr pathol. Anatomie'' opgenomen
verhandelingen zàjn de voornaamste: Ueber
das Lungenepithel (1863), Ueber Nematoden
(t863): Der Typlvusbacillltslfs# dieintestinale
Infektlolb (1883), Bakteriologische Wandtafeln
(1891- 95). Van zi
jn bacteriologische onderzoekingen zi
jn die omtrent den typhusbacil
de belangrijkste. Sinds 1890 geelt hijmet
ooldscheider y
,Fortschritte der Medizin''uit.
Ebtkrty. (Georg Friedrich Felix)Duitsch
schri
jger,geb.26 Jan.1812 te Berli
jn,overl.
7 Juli 1884, werd in 1854 hoogleeraar in de
rechtsgeleerdheid te Breslau, schreef: Die
Gestirske zfzlt
fdieW eltgescltichte(anoniem 1846),
Ueber Guf Itltd At
7,
s: (1855), Gescltichte des
pl.
eltsz. Staat (1 d1n.,Breslau 1866- 73)enz.
I'
lbillgen. Siad in hetambtBalingen v/d
W ûrttembergschenSchwarzwaldkreitz,20lcm.
n.w. van S'
lgmaringen, in 1900:9001inw.;
lati
jnsche school, fabricage van corsetten,
ri
jtuigen, gewichten,tricotwarell,belangri
jke
schaap- en runderteelt,veemarkten.
Ebionieten. 0p het einde der 2de eeuw

I'
lbersfadt. Dorp v/d kreitsDarmstadt der naam van israëlieten die het christendom

hessischeprov.Starkenburg,4350inw.;papier- hadden aangenomen doch aan de mozaïsche

fablieken,likeurstokerijen,bierbrouwerijen
inzettingen tbesnijdenis,spi
jsgeboden,sabbatsEbersteill.Dorp in àet oostenr.districtSt. viering)vasthielden,daarentegen de wetvri
je
Veit, Karintië, in een schilderachtige omge- prediking van Paulus en de autoriteit der

ving,aandenvoetv/d2081m.hoogenSaualpe, nieuw-testamentische schriften op Mattheus
in 1900:2018 inw.
Ebersteinbul'g. Dorp in den badenschen
kreits Baden, voorheen hoofdplaats van een

en de Openbaring na verwierpen.
Ebisum inato of Abifumi. Havenstad in
Japan,aan de oostkust van het eiland Sado,

Feli.
jknamig graafschap,4 km.n.o.vanBaden,
ln 1900: 531 inw.;de omgeving isrljk aan
ruïnen van burcllten enz.
I'
lbtlrsw alddl,tot1877Neustadt-E.geheeten,
stad v/d kreits Oberbarnim v/h pruis.regeeringsdistrictPotsdam,45 km.n.o.vanBerli
jn,
in een aan natuurschoon rijke omgeving,aan

omstr.10.000inw.,iseendervoorhetvreemde
handelsverkeer openstaande havens;de uitvoerbestaathooldzakelijk uitmetalen.
I'
lblolleerell, fr, door glans verblinden,
overblufen.
Ix
lbnat.Dorp in hetdistrictObertoggenburg
van hetzwitsersch kantonSt.Gallen,inschil-

ltet'Finowkanaal, in 19()0: 21.
,614 inw., eene derachtig voor-alpenland, fraai gebouwd,in
in 1830 door Pfeil gestichteacademievan het 1900:2670 inw.

boscllwezen (60-tal studeerenden), metvele I'lbne/. (Victor) Duitsch natuurvorscher,
verzamelingen; verder ijzergieteri
jen, bier- geb. 4 Febr.1842 te Bregenz?werd in 1873
brouwerijen, handelin hout. D.heeftsterke hoogleeraar in histologie en embryologiete
i
jzprhoulende bronnen, meerdere bad- en Grasz en in 1888 hoogleeraar in histologie
zweminrichtingen, een Kurpark m et beziens- te Aveenen,schreef: Untersucltungen Vl6z'delt

waardige waterparti
jen.
I'
lbert (Adolf)Duitschromanist,geb.1Juni
1820 te Cassel,werd in 1862 hoogleeraar in
romaansche, in 1873 ook in eng.philologie
te Leipzig,overl.1Juli1890,schreef':Quelleîbforsrltl4ngeslrfz/.
sder Geschich,
teSpaniens(Cassel
1849'
), Handbucl
t der ital. Ncfïpwtf//ïf/o-tz/'
lfr
(1'
854),AllgenleineGc,
sc//
z
c'
chf:der .
fzï//crt'
ffdfz-des
Mz
ittelaltos /3/?
, Abendlande (zi
jn hoofdwerk,
Leipz.,3 dlb.,1874-87). E.zochthoofdzakeli
jkde romaansche literaturen in laarebe-

BauderSt
z-t
yo>/ccfolfï/c/l:o?'
ttstddieA'
zlfv?ïclrnfzw dekSpe3-matozoïdelt(1871),Wachst'
ttm '
l
fyîtfW echsel
der fffflo-: (1876), Die J'
lfyz:r: Furcltung (&.
:
Ts.
itoneies zfgzf
'
/l
'ltl-e Bezieltuitg zzf den .
/ftfzlpfz'
ïc///àfk?gozdesA'
'z?/
?rpp (Jena 1893),Uebertf?
':
Wirbelder Xspc/lp3z//,
sc/l: und die C/lt
/rtffrdo1-salisder Fisclte?
z
fkî#AmphibientW eenen 1896).
Ebller-l.lsellenbaell,(Marievan)geb.Dubsky. Oostenri
jksch scbrljfster, geb. 13 Sept.
1830 in Moravië,huwdein1848metdengenieof:cier E.(overl.29Jan.1898),houdtzich
.

Eboli.
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beurtelingsteW eeneneninhaargeboorteland m.hoogte)de Segreop,wendtzichplotseling
op, schreef aanvankelijk drama's, w'aarvan naar het z.en doorbreekt metvele kronkeMaria Stuart(1860),Doktor Ritter(1871),Die lingen denbergmuurdennoord-valenciaansche

Veilcken (blijspel1878), een tijdlang op de
planken bleven,voortsvertellingen,watweldra haar eigenli
jk gebied bleek;hareGesamnlelte Scltriften verschenen in 1892 te Berlijn

terrassen, die haar tevol'en dwongen een
oostelijken loop te nemen.Na hetgebergte
te heïben verlaten doorlooptzi
j als een rustige, breede str*
ool
n de Huerta de Tortosa,

ital. prov. Saterno,aan de Sele,11,300 inw
Ebrach.Marktvlek inhetambtBambel'
g11
v/h beiersch regeeringsdistrict Oberfranken,
in 1900 :1383 inw ; een mooie kerk,in 1280
voltooid, een der schoonste gedenkstukken
der gotische bouwkunst,met 26 altaren,en
eenorgelmet36registers,datalseenmeester'erk geldt.
Ebrard.(Johann Heinrich August)Duitsch
theoloog,geb.18 Jan.181.8teEilangen,hooglceraarin de godgeleerdheid te Zûrich ente
Erlangen,werd in 1853 consistdriaalraad te

en lnoerasgl'olld bestaande,zicll24k'
m.lnzee
llitstrekl
tende, bi
jna 40,C00 hectare groote
Ebrodelta, waal'door zij mettwee verzande
armen de zee bereikt. Haar breedte is betrekkelijk gering, evenals, naar verhouding
harer lengte,llaardiepte.Zeescllepen kunnen,
zelfs bijhoogwater,slechtstotTortosakomen.
over llaar geheele lengte wordthaar door
een menigte kanalen en Lesproeiingsgracllten
water onttrokken, vooral door het Keizerskanaal(Oanalimperial)ofkanaalvanAragon
(14 M.
2 per seconde) ten ti
jde van KarelV

in 6 dln.
tot aan Amposta.Alsnu begintde dgrre,door
Eboli. Stad in het district Campagna der de zon a1s verscllroeide,geheel uit vlugzand

Speyer,legde dezen post,wegens de liberale aangevangen; dat met grootsclle sluiswerken
oppositie tegen een nieuw door hem bewerkt te Tudela Leginten teSaragossa eindigt.Van

gezangboek neder,hervattezi
jnlezingenteEr- Amposta gaatdwars doorde delta een voor
langen,werd tevens predikant aldaar van de zeeschepen bruikbaren waterweg,hetNieuwe
fransch-herv.gem.,en overl.1888.E.waseen kanaal, naar San Carlos de la Rapita en de

fler vertegenwoordigers v/llhervormde confessionalisme,onvermoeid bestrijder van llet
1?rotestantsche nationalisme en vanhetkathollcisme;hi
jschreef vele godgeleerde werken
en verhandelingen, en onder de schuilnamen
Siegmund Sturm,oottfriedFlammberg,Ohristian Deutsch een reeks epische,lyrische en
dram atische dichtingen,alsmede novellcn en
historische romans.

haven Los Alfaques. De belangri
jkste zijrivieren v/d E. z'
ljn:rechts de Jalon (Xalon)
en de Guatlelupe,linksdeAragon,deGallego
en de Segre.
Ebsteill.(:Vill1e11
n)Duitschgeneeskundize,
gel). 27 Nov. 1836 in Sileziè,w erd in 1874
hoozleeraar iI1de lzledici
jnen endirecteurder
medische poliltliniek aan de universiteit te
Göttingen;zi
jn studiënbetreFenhoofdzakeltjk

van Spanje,ontspringt in deoud-castilaansche provincie Santander, bijFontibre,niet
ver van de bronnen derPisuergo: een z2iirivier van de Duero,en5km.westellikvan einosa,waarzijdoorheen loopt(847 m.boven

voor wier behandeling hi
jmeerderenieuwe
diëtetische kuurmethoden heeftaangegeven.
Hij schreef: Handbîtcltt
&r speeiellen Patltologie
' f/ok# I'
ltei.apie (2t
ledl'
uk Leipz 1878),Die
Natîtr z/zlt
f Beltalldhtn.
q t&r Harnsteine(1884,
1,

Ebro, lat.lberus. Een der hoofdrivieren de stoornissen in stofwisseling en voeding,

zeeniveau). ln tegenstelling met de andere Das ft?
g?'
.
z??pk
l beidet.G?
e
cAf(1885),DieFetleispaansche hoofdrivieren, die Itllen in een bigheit '
??sts ihre.
l?t
r/llpt'
@/zf3?.g(1887),DieZuckerwestelàike ricllting naar den Atlantiscllen llal-nî'
Iéhl. (1887). Die .
ffksdf das z/k:z?.
sc/zn'c/lc
Oceaan gaan, loopt de E. zuidoostwaarts, Lebekt azfl'el'
lltîègoat(1891),Ueber #k
'
:Lebensdoor Oud-castilië,Navarra,Aragon en Cata- lceize tsp/î Zuekerlcraltkelt(1892),Die Pestdes
lonië,om uit te mondenindeMiddellandsche Thttkydides (18t)9), Lebeit '
à/'z# Strebelb'
Jk/der
zee.Haarlengtebedraagt757km ,haarstroom- in3tern 3f:t@/z?'
03 (1900),DieMedizin ï?/lAlten
gebied 84,980 km.2In haarloopbaantzi
jziclt Testaptent (1901), Haktdbuclt #6r praktischen
aëlereerst,a1seen snelle bergstroom,eenweg Medizin (met J. Schwalbe, Stuttg. 5 dln.,
door de noordeli
jke hoogvlakten van Oud- 1898-1901)
Castilië, maakt na een oostelijken loop van
Ebstorf.Vlek in den kreits Ulzen vanhet
30 km. een om buiging naar hetzuiden,waar- pruis, regeeringsdistrict Lûneburg, 12 km.
door zij de Pisuerga totop 18 km.nadert, n.w. van Ulzen,in 1900: 1740 /
i
'
nw.Te E
zet haar loop vervolgens over 80 km.oost- werd de grootste wereldkaart der middel-

waarts voort, en betreedt a1s een statige eeuwen vervaardigd (zie:Miller,DieEbstorfstroom hetBoven-Ebrobekken,eene3800km.2 kalntc, eilîe W eltkal.te fz'
?/'
: dellt13.Jqltrlt,341e

grootehoogvlaktev/hlberischterrasland,welk
bekken zij totbeneden Logroùo mettragen
loop doorkronkelt;boven Tudela betreedtzii
llet Beneden-ELro-bekken, t
ie 20,000 km/
grooteNeder-aragoniscbe laagvlakte,voorheen
een binnenzee, thans voor hctgrootste deel

drlzk Stuttg.1900).Bi
j E.bphaalden in 1880
de Noorlnannen een groote overwinning.
I'
zbullidlskoop,eene doorTabarié,Amagat,
Raoult en Brossard-vidalgeconstrueerd instrument tot bepaling van het alcoholgehalte
van wi
jn;zi
j berustop de omstandigheiddat

een dor, eentonig steppengebied. 0ok llier het kookpunt van alcollolische vloeistoffen
maakt de E.vele kronkelingen en bochten ; aan haar alcoholgehalte beantwoordt De E.

bi
j Saragossa (184 meter boven zeenivcau) is alleen van practisch nut,doch voldoetin
wordtzi
fdoorzandbankeninlneerderearmen ditopzichtvolkomen.
Vesplitst.waarvandemeestedeszomersdl'oog- Ebur,ivoor;IL v.
s///pl,ivoorzwart
llggen. r1Aer hoogte van Caspe zich naar het llburille.Een door Latry .tq Pari
jstotvern.o.begevende,neemtzijbi
j Mequinenza (52 vaardiging van allerleivoorwerpen gebezigd

Ebnrneatle.
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Eeballium .
L.;-z

materiaal,verkregendooreenmengselvanfjngemalen been met eitwitofbloed in vormen
aan eenkrachtige drukwerking bloottestellen
en geli
jktijdig te verwarmen;hetzou eenzoo
groote hardheid bezitten dathetdevi
jlweerstaatenzichopdedraaibanknietbewerkenlaat.

beurstaal:verschiltuskchen denvastenkoopprijseneenkooppri
jsondereenofandervoorbehoud ofbeding tegenbetaling van eenpremie.
Eearté.Een door2spelersmeteenspelvan
32 kaarten(piquetspel)gespeeldkaartspel;elk
der spelersontvangt5kaarten(eerst2,dan3),

heid,alsivoor (eburj.0ok:hyperostose.
Eburonen.Germaansche volksstam inBelgië,bewonersvan hethooglandvandeMaas;
hun hoofdstad was Aduatuca,hetlatereTongeren.Hunne hoofden,Ambiorix en Cativol-

worden;de restder kaarten blijftliggen om
,jgekocht'' te worden. De voorhand mag bij
den aanvang van het spel vèrklaren ofzi
j
koopen wil of spelen;het koopen kan door
de tegenparti
j worden belet door de bloot-

sche legerafdeeling;het volgend jaarwerd
hen door Cesar een verdelgingsoorlog aangedaan,waarin zijgeheelwerden uitgeroeid.
e.e.,afkorting voor exemplicausa,lati
jn:
bi
jvoorbeeld;ook voorexcommissione,lati
jn:
in opdrqcht.
lk
lça de Queiroz.(JoséMaria)Portugeesch
romanschri
jver, geb.25 Nov.1845 te Povoa
do Varzim, studeerde te Coimbra,bereisde
vervolgens Spanje,Egypte,SyriBenPalestina,
kreeg,teruggekeerd,een administratieve betrekking te Leiria,wasvoorts gezantteHabana, Newcastle,Bristol(1889)en Pari
js,en
overl. hirr in Aug.1900. Zijn voornaamste
werken zl
jn de zederomans:(bcrimedoPadre
Amaro(1874),0 primo .
/tuï/ïp (1877),.
z1.Reliquia (1886), OsMaias (1888);verder schreef
hi
j de phantastische novelle O Mandarim,de
geestvolle Correspondencia de FradiqueM endes
(t89t),en metRamalho-ortigâodeavonturenroman O mysterio da estrada de Cintra (1870,
3e druk 1894).Zi
jne in de kritisch-satirieke
publicatie ,:AsFarpas''(1871)geplaatstestudiën verschenen bijeenverzameld onder den
titel: Uma eampanba alep'edasFarpas(Lissabon1891).E.voerdedenaturalistischeschool
in Portugalin.Hijwas uitgever dery:lE
tivista
de Portugal'' en der ,:Almanach encyclopedico (t895).
Eeaille, fr. schub,schild (van een schildpad), ingelegd schildpad;ook schubvormig
schilderwerk,vooralop porcelein.

zi
jnkaarten wegleggen entegenkoopkaarten
(steeds verdekt en telkens de bovenste)omruilen a:s hem goeddunkt.Hetkoopen kan
op dezelfdewi
jzemeermrlenherhaaldworden.
W iebi
jbeëindigingvanhetkoopeninzi
jnkaartentroef-koningheeft,schrijft1,wiedrieslagen
haalt eveneens1,wie alle vijfslagenhaalt2.
W ie aan de achterhand bi
j den aanvang van
het spel het koopen verbiedt,doch dan minder dan drie slagen maakt,geeftde tegenparti
j hetrecht2 te schri
jven.Bi
jhetspelen
moetkleurbekend,ofditnietmogelijkzi
jnde
getroefd worden.De volgorde derkaartenis
in elke kleur: koning, vrouw , boer,aas,
tien, negen, acht,zeven. W ie in den loop
van het spel5 heeftkunnen schri
jven heelt
het spel beëindigd en een parti
jgewonnen,
diedubbelgeldtbpaldiendeverliezernogniets
heeft gemaakt. Het verlorene wordt na elk
spelvoldaan.
Eeballium .(Ecbalium) Rlcu.Plantengesl.
vandefam.dercucurbitaceeën,metslechtseene
soort,inheemsch in delandenrondom deMiddell.zee:E.p/Fcïzlt'/:(E.p/t
xf:rïzfA?'ofMomordiea
elaterium), de ezelsaugurk ofspringkomkommer, veelvuldig als onkruid op kalkri
jken
akkergrond,hieren daar ook welals merkwaardigheid gekweekt;hetiseen eencjarige
plant, die eenmaal gezaaid zi
jnde, lneestal
elk jaar opnieuw opkomt,nietuitdenwortel
daar deze des winters sterft, maaruithet
zaad, hetwelk de ri
jpe vrucht,vanzelfofbi
j

Eburneatie,verbeening, vörming van com- de ltdekaart wordt blootgelegd en geefttroef
pacte beenzelfstandigheid van ongewonehard- aan enkan tegende7van detroefkleurgeruild

cus vernietigden in54v.Chr.een doorCesarin liggende troefkaart om te keeren.W ordt er
hun gebied in p'interkwartiergelegderomein- gekocht zoo mag e1k der spelers zooveelvan

#leardines s.f'/dlfrpwpgïl. Groep(orde)van aanraking openspringende,her-en derwaarts
weekdieren van deklassederBraeltiopoda(zie verspreidt;de plantheefteenwitten,dikkon,

ald.);de E.onderscheidenzichvandeoverige takkigen wortel,en een vleezigen,langsden
Brachiopoden voornameli
jk doordeaanwezig- grond kruipenden, takkigen, kortbehaarden
heid van een zijdelingsche aarsopening;het stekeligen stengel, met tegenovergestelde,
is echter nog niet zeker of dit verschilalge- driehoekig-hartvormige, dikke,grauwgroene,
meen is;verder is de schelp van de meeste golfvormig gerimpelde,van boven zachtstekehoorten zg.hoornachtig,dun,eenigszinsdoor- lige, van onderen kortbehaarde, aan lange,

schijnend,enbevatri
jkelijkphosphorzuredoch
slechts weinig koolzure kalk;de kanaalties
in de schelpwanden zijn uitermate klein;bi
j
alle soorten ontbreekt aan de rugklep een

omhoog gerichte stelen gezeten bladen;de
bloemen, in verspreid staande aren uit de
bladoksels voortkomende,zi
jnéénhuiziy,geel
van kleur,en verschillen weinig van d1e der

steuntoestelvoor de arw en;debeidekleppen gewone komkommers, kelk en bloemkrans

zijn nimmerdoor slottanden verbonden. Men zijn l-bladig,s-spletig,de vrucht islangwersplitstde E.gewoonlijk indriefamiliën:Lin- pjg eirond,ongeveer4cM.groot,ruwbehaard,

gulidae,Discinidae en Craniadae.
3-hokkig, m et sap gevuld,van een walgingEearlaat, alkalizout van dibroomdinitro- wekkende smaak,reukloos,eerst groen,later

iuoresceïne,datdoor nitreeren van dibroomiuoresceïne ofbromeeren van dinitroiuoresceïne verkregen wordt;hetE.kleurtzjdeen
wolblauwachtig rood.
Eeart, fr.,zi
jsprong; in de statistiek: afwijkingv/hnormale(gemiddeldeliindefransche

geel van kleur, en laat zich bi
j volkomen
rl
'ipheid of bi
j eenige aanraking van den
bloemsteel los, waarop uit de opening dan
het sap tot op zekeren afstand uitschiet,de
talrijke, omgekeerd-eivormige,gladde zaden
meevoerende.Oudti
jds werd de worteldezer

Eebollne.
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plant tegen kwaadaardigen huiduitslag aangewend; de bladen werden voor uitwendig

de langesteelde,
&

gebruikbi
jverouderdezwerenvoorgeschreven.
Hetslijmerige,groenachtige,uitermatebittere
vruchtsap geldt a1s vergiftig en levert ingediktzi
jnde,hetelaterium.

#

Eebolille, een nog onvolledig bekend alkaloïd, dat nevens ergotine in m oederkoorn
voorkomt;de saamstelling is onbekend

k2
-11

Eeeard.(Johannes)Duitsch componistvan
geesteli
jke zangen, geb.1553 te Mfihlhausen
in Thïiringen, kreeg muziekonderwi
js van

Joachim a Burgk en Orlandus Lassus te
Miinchen,trad in 1578 teAugsburg a1skapel-

meester in dienst bi
j Joh. Fugger, werd
in 1589 hofkapelmeester te Koningsbergen,
en overl.hier 16t1;hijcomponeerde behalve
vele geestelijke ook talvan wereldli
jke liederen,allen m et duitschen tekst.
Eeee hom o, lat. Ziet,den mensch! Volgens het evangelie van Johannes, hoofdst.

19:5, uitroep van Pilatus toen hijChristus

$
2
<

O

oranjeroode,intros-

sen gestelde bloem enm etklokvormigen k elk ; deze
struik eigent zich
in het bizonder tot
het bekleeden Van

muren;zijmoet op
eenvorstvri
jeplaats
overwinteren.
Eehallens.1)District v/h zwitsersch

kanton 57 aadt,
128 kra2 groot, in
1900: 9398 inw .,
in 27 gemeenten.

zll
El.,duitschr
rscherlitz, hoofdpl. v/h

ECCREMOCARPUS SCABEIt, districtE.,14km.n.
@, bloem.
van Lausanne, aan
de Talent,in 1900:

na de geeseling en gekroond m et den door- 11t0 inw.
;belangri
jke markten.
nenkroon aan het volk voorstelde om hettot
Eehange,ruiling,wissel;(
kkangeeren.ruilen)
wisselen, uitwisselen.
medelijden te bewegen.
I'
leelee.Stad i/h engelschegraafschapLan- Eehantillon,m onster,staal,proef.
cashire,; km.w.van M anchester, fraai geEehappade,fr.,indegraveerkunsteen door
legen aan de lrwell,in 1801,m et Barton-on- het uitgll
gden van degraveerstiftveroorzaakte
lrwell en andere voorsteden34,369iinw.,vele fout;in hetalgemeen:fouten dooroveri
jling;
villa's van vermogende kooplieden te M an- (khappatoire: uitvlucht.
chester,voorts katoen-industrie.
Eellappem ent,ontsnappingstoestel,hetdeel
Eeelesal-Bierlow . lndustrie-district in van een uqrwerk dat door de onrust ofdoor
W est-Riding v/h engelsche graafschap York, den slinger in heen-enweergaandebeweging
5 km,n.van Shef:eld,in 1901: 97,197 inw., gebrachtwordt en daarbi
jop deschakelsv/h
schakelrad stuit en wel zoo dat daardoor de
i
jzer en staal-grootindustrie.
EeelesEeld.Plaats in W est-Riding van het beweging van genoemd rad geregeld wordt.
engelsche graafschap York, 7 km. n. van
Eeharpe,fr.,sjerp,lijrgordel,eeregordel;
shefneld aan de spoorli
jn Leeds-sheffeld,in en lekarpe.5n een draagband;en pc/ltwrp:nemen.
1901:35,1153inw.,staalindustrie,
papierfabrikage in scbuinscherichting beschieten ;(kltarpeet.en..
Eceleshall.Plaats in het engelsche grY f- zi
jwaarts aanvallen,enécharpenemen,schuins
schap Staford, zetel van een bisschop, in beschieten.
1901;5594 inw.;leerindustrie?schoenmakerij. Eellauffelnent, fr.,verwarming;êcltaufeeEeelesia, gr., oorspronkeligk de volksver- 're'ls.* verwarm en,stoken;ook :hethoofd warm
gadering der vri
je burgers in de oud-griek- maken. in opgewonden staat brengen; zich
sche vri
jstaten; op hetvoorbeeld der griek- échaufeeren: zich kwaad m aken, zich opsche overzetting van het oude testament,die winden;Jc/ztzkf//cMr.stoker.
m et het woord E.het hebreeuwsche volk a1s
Eelleanee.f'
r.,vervalti
jd van een wissel.
kerkeli
jk geheelaangeeft,bezigden deschrii- Eellee, fr. Schaak; en Jc/lpc ltoudelt. den
vers van hetnieuwe testamenthetwoord2. vi
jand bezig houden,opholzden, in bedwang
voor de afzonderli
jke gemeenten in de ver- houden;lclteclljden..schaakmatgezetworden,
schillende plaatsen,alsookvoordechri
steli
jke een nederlaag li
jden,hethoofd stooten,een
kerk in het algemeen.Sinds bleef het woord plan zienmislukken,cenberekeningzien falen.
inrge
rui
ke
k bme
tk voordegoddelàik georganiseerde
Eellegaray.(Jose
')Spaanschschrijver,geb.
Christus tot hoofd (alszoodanighet 1835 te M adrid, sinds 1858 hoogleeraar in
eerst gebruiktin de brieven vanPaulusaan de wis- en natuurltunde aan dePolytechn.school

ColossensenendeEphezers).DekerkvanChr. in zi
jn geboorteplaats, sinds 1866 stemhebbestaatuit3deelen:destt'
iideltdekerkopaarde, bend 1id der Real Academia de ciencias,
dell
jdendekerkin'tvagevuurendezegepralende debuteerde a1s dralnaturg in 1874 met het
kerk inden Hemel.Hetverband,daterbestaat tooneelstuklces
posadel'
p:vgt
zt/f
yr(devrouw v/d
tusschen deleden van deze3verschillende dee- wreker) dat dank zi
j
de
a
a
ngr
ijpende handelen,wordtGemeenscltapderHeiligengenoemd;E.

ling ,krachtige karakterteekening en zuivertl fAp/ïctzapontoliea romana.apostol.roomsch- heid van taal groot succes had,en o.a.gekatholieke kerk ; ecclesiastlcas: zooveel als volgd werd in 1876 door La ultl'
m a 'zoc/?z
/
?en
geestelijke;in de Vulgata titelvan hetboek E n el.pzfi-io de la py/?lfcff,1876:O locvrtzJsanJezus Sirach ;eeelesiast1
'
:7
c:zie Theologie.
fïfstxt
f, 1878 : En ely?f/t
zr 2
/ en la crkfz,Correr
Eeeremoearpus Seaber R.et P.(Calom- t??>pos de 0,- ideal,1879:h'n,el::930dela zszfcz'fe
pelis Scaber DoN.),hangvrucht, eene tot de en Mar .:?'A/ol-illa.%,1880 :La muerte en los?f:Bignoniaceeën gerekende sierlilke klimstruik bios, 1881: El :0-/91 Galeoto en Haraldo el
uit Peru, met hoekige tot 5 meter hooge N/rvlt/olt
fp, 1882: Conpicto entre tst)
.
g deberes,
stengels, tegengesteldebladen, ruw behaar- 1885: '
Vida' alegre y '
/lzfo-f: triste, 1887:La

Eehelle.
7
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S-ealidad y elA/ïrïp?Dos'fcozt/fïq
szzàpd.1888:L0 gesl. v/d fam. der Asperfolieën;het ook in
sublilne :p,lo wtf/gttz.,1890:Manantiltlqlte 'îp Nederland, hoswel vri
j zeldzaam, op droge
setwpfff,Los z'/g
- zonnige plaatsen, aan wallen en heggen voor.ï
dos, 1891: Irene komende gewone stekelzaad, E. lappula,is

M.-- - .-.-

d
eOtraltt
,siempre een tweejarige plantmetbellaarde Lladenen
,o
en ya.tnc
zf/p, El lichtblauwe bloemkroon

.

i

prblogo devzldra-

N- v:qk'!

Ecllinus,zie Egel.

p
k
tz,Ulttv/fïcpilt- Eelliquier,fr.Schaakbord.
cî
yiente, 1892: Eehiquier-eilavlden, Schaakbord-eilanden,

,

'

Mariana,El 7,'
#p westeli
jke eilandengroep van den Bismarckx.
...
Cowedla.
:?01desen- Eclliuln Tnx. Plantengesl. v/d fam. der
k'
. tl lace, 1893: El Asperfolieën, mët ongeveer 30 soorten,kruid.
:
2
.
a
:
,;
.$. . ' 9,
'
.
ï' poder di 1(
.
t im- aclltigegewassenofhalfstruiken,gl'ootendeels
1
:
'
'
,
.
potencia, .
z
1. la inheemsch in de landen rondom de Middell.
',''2
I
t
'
3x
4.
j ' ' orilla del Tpt
zr, zee;de ook in Nederland voorkomendesoort
yN
J
' >

''
'x -

de .
p.poz. Juan, archipel.

.

'

..

t

ks . ' , ,,,,'

1894 : La z'
pzlcp- E.w?
,
f/.glz'e,de slangenkop ofhetslangenkruid,

%osa:1895:Man,
- is eentweejarigeplantmetbehaardenstengel,
t
Josk ECHEGARAY.

cha gz/: limpia, zittende,lancetvormige bladen en eerstroodElprimer ffc/ê de achtige,later meest blauwe,zeldzam er witte
un drama, El of vleeschkleurigebloemen; komtvooralvoor
'

esti
gma, 1896: La cé/lftx/zf: eallqjel'
lt, Amor in de duinen en Op hoogen zandgrond.
salvlq'
ie. Van ziine Obras W'
t'
fg??dfïct
x: eseogidas Eello, (gr. weerklank, teruzgekaatst ge-

verschenentotàeden 2 dln.(1884- 85).
plttllelle, fr., ladder.toonladder,maatstaf,
schaalvolgenswelke een teekening ofkaart
wo
rdtlzitgevoerd;in hetmeervoud(turksch:
'
skele, verbastcring v/h ital.scala) handelsPlaatsen, zeesteden, in het bizonder in den

luid)de terugwerping dergeluidsgolvendoor
een ofander beletsel(b.v.een muur,dewolken,enz.).Voorhetterugkeerenvaneenteruggeworgengeluidpreciesnaarziinuitgangspunt,
zoodatb.v.een woord door legene dieroept
weer duideli
jk kan wordenverstaan,moethet

I'
lrllelles.(Les)Hoofdpl.vlttkanton E.(11
gem., 6498 inw.) v/h fransche dept.Savoie,
19 km .van Chambéry,800 inw.
Eelleveria DC. Plantengeslacllt v'd fam.

staand beletsel werpt het geluid naar een
andere richting terug dannaardeplaatswaar
llet ontstond. Za1 de echo duidelllk van het
oorspronkeli
jk geluid gescheiden z'
ljn en niet

sierplanten gekweekt.
Eellidlllttel',Echidna,zie Vogelbekdieren.
l'
lellinaden..
BijdeoudeGriekennaalneener
groep kleine eifanden aan de zuidwestkust
van het landschap Acarnanië,voorde monfling van de rivier Achelous, heeten thans
Kurtsolari:hetgrootste heetDoliche.
Ecllinodea,zie Zee-egels.
Eehinoeaetuslux et01'
1.0,Egelcactus.Plantengeslachtv/d familie derCacteeën,meteen

groot zi
jn,dathetgeluid voor betheen-en
weergaan een ti
jdsruimte heeft,die hetmenscllell
gk oor noodig heeft om twee opeenvolgende geluiden duideli
jk te scheiden.Dit
is slechts mogeli
jk a1s het teruggeworpen
geluid eerst dan aankomt a1s het oorspronkelijk geluid reedsgehoordisenhetooralzoo
opnieuw in staatiseen geluid teonderscheiden.
Hetmenscheli
jk oorkanpersecondeongeveer
9 verscllillendegeluidenduideli
jkvanelkander

Levant, naar de trappen die hier naar de beletsel ongcveer loodrecllt op de richting
hoozgelegen los- en laadplaatsen leiden.
van het uitgezonden geluid staan;eenscheef-

der Crassulaceeën ; vele der grootendeels daarmee ineenvloeien, dan moet de afstand
in M exico inheemsche soorten worden a1s van het terugwerpend beletsel minstens zoo

200-tal soorten, waarvan de meesten veel. onderscheiden. Daar nu het geluidin rustige
vuldig gekweekt w orden.
luchtperseconde333meteraflegt)zoo zaleerst

Eellilloeereus LSM. Plantengeslacht v/d een beletsel,waarbi
j de afstanddiehetleluid
fam.der Cacteeën;menkentvanditgeslacht, voor het heen en weergaan 1/9 van 383 of
dat door vele plantkundigen slechts a1s een 37 meter bedraagt, een geluid geheelgearonderafdeeling van het geslacht Cereîlswordt ticuleerd naar het oor terugvoeren, zon-

beschouwd,een 50-talsoorten.
Eellinoeoeeus. zie Lintworm.
Eehinodermata,zie Stekelhuidigen.
Eellinoidea,zie Zee-egels.
Echinokokkenziekte, zie Lever-echinoœ
cocclzs.
Eellillops L.Kogeldistel,Plantengesl.v/d
fam.der Compositen,met een 70-talsoorten,
in Zuid-Europa, Noord-Afrika en de niettropisclle deelen van Azië; het zàjn distelachtige,wolligbehaardeoverblijvendeplanten
metlevendig gekleurde bloemhoofdjes.
Ecllillojlsls Zucc.Zee-egelcactus.Plantengesl. v/d fam.der Cacteeen,meteen 25-tal,

der datoorspronkeli
jk geluid en ecllo ineenvloeien, hieruit volgt dat wanneer men op
een afstand van 181/2 m. met luider steln
vt'
)ör een w-eerkaatsend vlak spreekt,alleen
de laatste teruggekaatstelettergreepduidelijk
kanwordenonderscheiden;mennoemtdeecflo
a1s dan ''én-lettergrepi.
q;is hetweerkaatsend
vlak 2 of 3 maal 18,5 m.verwàiderd,dan
zal de echo twee- of drie-lettergrepig zijn
enz. Is de afstand minder dan 18,5 m.zoo
ontstaat alleen een onduidelijke nagalm :het
oorspronkeli
jke en tcruggewo'
rpengeluidkuunen nietmeerafzonderli
jkwordenonderscheiden,doch hetgeluid wordt versterlttenmen

ten deeleechternog nietvastbepaaldesoorten zegt dan dat het nagalmt,weergalmt,resonen vele varieteiten.
neert; dit is b.v.in ruime vertrekken waar
Eehinosperlllum Sw.Stekelzaad.Planten- te nemen; naakte wanden resonneeren,be-

Eeho.
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hangsels, die het geluid slecht terugkaatsen,

Eehten.

Eeht,het tegendeel van vervalschtofnage-

doen de vertrekken dofklinken.Isdeafstand maakt, werkeli
jk zoo zi
jnde a1s wordtvoor-

grooter dan 18,5 zoo kan de E.zooveel let- gesteld, of zooals de naam aanduidt. 0ok :

tergrepen laten hooren a1s in den,ti
jdnoodig huweli
jk (zie aldaar).
voorheen-en weergaanv/hgeluid,gesproken Eellt. Gemeente in Limburg (arrond.en

kunnen worden. De echo van het grafmonu- kantonRoermond,omgeven doordegemeenten
ment in de Campagna,die volgens Gassendi Susteren, Ohé-en-luaak,Stevensweert,M aas-

een hexameterherhaaltwelke ongeveer 21/2
seconde voor het uitspreken vordert,m oet
derhalve yan een afstand van ongeveer 400
meter komen; de l7-lettergrepige echo in

bracht, Montfort, St.Odiliënberg en Posterholt in Limburg en W aldfeucht, Sâielen en
Havertin Pruisen,711/2km.2groot;debodem
bestaati/h w.en n.uitdiluvisch zand,i/ho.

zi:
i
#n oorsprong nemen. Bevinden zich in de
richting van hetgeluid op verschillende afstanden meerdere beletsels (muren,rotsenh,
zoo vormt e1k beletselzi
jn eigen echo,die
achterelkanderhetoorbereikell(meervoudige
echo). De beroemdste echo's van deze soort
bevinden zich bi
jRosneathin Schotland,opde
Groote Gansin den Saksischen Schweisz,bi
j

vanbestaan:landbouw,steenbakkeri
jenhandel
in graan.DegemeentebevathetsteedjeEcht,
de dorpen Pey en Echterbosch,de buurten
Berkelaar, Slek,St.Joost,Hingen,Gebroek,
Putsbroek, Aesterberg en Schilberg, en de
gehuchten Spaanshuisken, Ophoven, Diergaarde en Annendaal,tezamen met5400inw.
Kiesdistrict Roermond.Personeele belasting:

het park van hetengelsche kasteelW oodstock en z.liit limburgsche klei;aan deOudeMaas
moet op een afstand van ongeveer315 meter een smalle strook rivierklei:hoofdmiddelen

Adersbach in Bohemen enz. Een zoodanige kom der gemeente 8ste en overig deel 9de
echo ontstaat ook wanneerhetgeluid op twee klasse.
beletsels stuit die m et elkander een hoek
De stad E , nog door grachten omgeven,
m aken, en die door heen- en weer werpen waarover een drietal voorheen door poort-

hetgeluid Opdezelfdewi
jzevermenigvuldigen huizen overwelfde bruggen voeren,en die in

als de spiegels van een kaleidoskoop de gelneenschap staan m et de Geleen,bestaatuit

beelden. Eellzoodanige echo wordtdoorde
beide vleugelsvan hetkasteelSimonetta bij
Milaan voortgebracht) die bi
jvoorbeeld een
'
pistoolschottot 60-maal herhaalt. 0ok muren die opdenvoorhethoorbaarterugwerpen
van hetgeluid gevorderden afstand evenwi
j-

een drietalhoofdstraten,doorsneden doorzi
jstraten, en met de Plaats,een ruim marktplein,totmiddelpunt;E.ligtaandespoorlijn
Nijlnegen- venloo- Maastricht (station13km.
van Maastricht en 12 km.van Sittard) Het
stadje wordtin de geschiedenisherllaaldelijk

dig van elkander loopen,kunnen een meer- genoemd;achtereenvolgens een bezitting der
voudigecho geven.Echo-achtigeterugwerping frankische koningen,der graven van Loonen

van geluiden en wel onder Lelangri
jke ver- der graven van Gelder,wordthet reedsin

sterking van het geluid, vindt voorts plaats 1343 als stad verm eld ;E.werd in 1397,toenaan elliptische en andere gewelven, a1s b.
v. m aals reeds versterkt,door de Luikenaarsin

in een der galerijen der Pauluskerk te Londen; deze echo's berusten op hetprinciep
van den geluidspiegel.
ln de muziek noem t men echo een herhaling vaneenpassageingeringeretoonsterkte;
wordt veelvuldig a1s esectmiddel aangewend
in opera's,cantates,orgelspelenz.
èleho,bijde Grieken een woud-nimf,per-

de asch gelegd, in 1497 en 1498 door de
Bourgondiërsingenomen,indentachtigjarigen
oorlog bi
jna geheelverwoesten ontvolkt,in
1688 door de pest geteisterd ;in 1830 sloot
hetzich bi
j de belgische opgestanen aan.
I'
lelltbreuk, zie Overspel.
Eehteld. Gemeente in Gelderland (arrond.
en kanton Tiel),bestaatuittweevanelkander

soni:catie van de echo, door Pan beml
nnd,
zelf echter Satyrus beminnende; de eerste,
teleurgesteld,maakte hare kudde dol,waarop
haar lichaam naar alle streken verstrooid

gescheiden helften; de westhelft,m ethetdorp
E.,ligt tusschen de gem eenten Tiel,Lienden,
llzendoorn en W amel;de oosthelft,met het
dorp Ochten,tusschen llzendoorn,Kesterenl

werd;bi
j Ovidius houdtzi
jtelkens doorlange gesprekken Juno op, als deze haar gemaal, Jupiter bi
j de nymfen wi1verrassen;
hierover vertoornt beperkt Jlino haarqpraak?
zoodat zij niet dan het laatste woord van
hetgeen zi
j hoort kan herhalen; door Narcissus versmaadt,verteertzi
jvanergernisen
onbevredigd minverlangen, zocdatten slotte
slechts hare stem en haargebeenteoverLli
jft;
haar gebeente wordt tenslotte in rotsen veranderd,waarin haar stem sinds bleef huizen,
steedshetlaatstevanhetgesprokeneherhalerld.
Eeho, de 60stc planetoïde, in 1860 door
Ferguson ontdekt.
Eellokinesie, het op een ziektetoestand

Dodewaard en Druten;de geheele gemeente,
grond; beide helften worden in hetzuiden
door de W aal bespoeld en in het n.door de
Linge doorsneden; hoofdmiddelvan bestaan
is landbouw. De gemeente telt 2600 inw.;
kiesdistrictTiel;personeele belasting 8stekl.
Het dorp E.ligtaandespoorli
jnRotterdamKesteren (station 6 km. van Tielen 5 km.
van Kesteren).
l'
lclltell,voor echt verklaren,een kind door
een huweli
jk den wettigen staat doen verkri
jgen;zie Vaderschap,en Kind.
Eellten. 1)Dorp in de gemeente Lemsterland, Friesland, a/d weg van Lemmer naar
28 km.2 groot, heeft een vruchtbaren klei-

van den geest berustend onwillekeurig na- Heerenveen;omstreeks 1000 inw.2)E.,buurt
doen van bewegingen.

. in de gemeente Ruinen, Drenthe,400 inw.,

I'
lcltols. County of districtv/d n.-amerik. ligt aan de spoorli
jn Groningen- AssenstaatGeorgië,390 gl)
t
leng.mi
jlen groot,ruim Meppel (station 6 km.van Hoogeveen en 14
3000inw.;hoofdpl.Statenville.
km.van Meppel).

Eehterbosell.

-- 2380 --

Eellterboseh. Dorp in de gemeente Echt,
Limburg,200 inw @
Eehterbrug.Bunrt, deelsonderhetfriesche
dorp Echten,deels onderDelfstahuizen(Schoterland)behooren.
Ik
lchterm eier.(Karl) Duitsch beeldhouwer,
geb.27 Oct:1845 te Cassel,leerling derAca-

demie in zl
jn geboorteplaats en van Hâhnel
te Dresden, debuteerde in 1868 (Tanzende
Fallnmitdem Tamburin,metpendantr
ranzende
Bacchantin, door Lenz in brons gegoten),is
sinds 1883 professor aan de technischehoo-

geschool te Brunswi
jk; hoofdwerken: vier
groote marmerfguren, Geloof, Liefde,Hoop,
Rouw a1s (grafmonumenten op het kerkhof
teHannover,1890- 92),het bronzen standbeeld van Immermann en het in koper gedreven,9 m.hooge standbeeld van Bismarck,
beide voor M aagdenburg en in 1899 onthuld.
Eehternaeh of Echtern. Stad en kantonshoofdplaatsin het district Grevenmacherv/h
groothertogdom Luxemburg,aan depruisische

grens, rechts aan de Sauer ofSure,een zijrivier v/d Moezel,telde in 1900:3538 inw.,
mooie kerk,voorheen Benediktijner-abdii(in
698 door W illibrordus gesticht), eerste àelft
llde eeuw gebouwd;voortsallerleiindustrie,

handel,wi
jn-en hopbouw.Bekend isde telken jare te E.op pinksterdinsdag gehouden

springprocessie, een dankfeest voor het ophouden van den St.Vitusdans,die hier in de
8ste eeuw woedde;dedeelnemersvan ditfeest,
gemiddeld een 15,000-tal,elkanderaan doeken
vasthoudende,begeven zich van debrug over
de Sauer naar de op een heuvel gelegen
oude W illibrordkerk, in dier voege dat de
geheele processie na elke zlrieschredenvoorwaarts weer twee schreden achteruitspringt;

op deze wi
jze gaatzi
j om hetaltaar, waarop elk zi
jn gave nederlegt.
I'
lehtseheiding, ontbinding van hethuEell
jkdoor eenrechterli
jk vonnis.Hethuwellk,
hoewel in zijn wezen een verbintenis voor
he
t leven, wordt door de burgerli
jke wetgeving der meeste geciviliseerde landen beschouwd alsvatbaarvoorontbindinglangswet-

Eehuja-gll.
llet recltt 0nt echtscheiding te vorderen, vervalt door de verzoenlng der echtgenooten, om llet
evelt of dle verzoening llebbe plaats gellad,nadat de
eene echtgenoot llad kennisgedragenvandedaadzaken
welke grond tot de rechtsvordering hadden kunnen
opleveren, dan wel,nadat de eisch tot echtscheidlng
ln recllten gedaan ls. De wet vooronderstelt die vem
ZoellillgyWallneer m&llen VPOIIW WedeT Samen Wonelly

nadatlantstgemeldedegemeenschappeltkewoning,op

verlofvan den rechter,Ilad verlaten. De eclltgenoot,
welke eene nieuwe reclltsvorderlngaanvangt,opgrontl
van eelze nieuwe oorzaak,)1adeverzoeningopgekomen,

mag,terstavlngvanzljnen eiscll,vandeoudercdenen
gehrltik makell. lletvonniswaarllt de echtschelding
lsultgesproken,moet,ten verzoekevanbeldeyartljen,
ofvanée'nederzelve,lndereglstersvandenburgerltken
standhunnerwoonplaatswordeningeschreven,uiterljk
binnen dentijd vanzesmaanden terekenenva,kden
dagwaaropdatvonnlsvoorgeenwettelljkberoepvatbaar
is.lndlen delnschrijvlngbinnen dlentermtnnletls
gescllied, vervalt daardoor de kraclltvan lïet vonnls,
waaz'blj de echtschelding lsultgesproken,en kan die

onl dezelfde redellen nlet opnleuw worden geelscllt.
1)e eclltgenoot,aan wlen de elsch totechtsclleldlng ls
toegewezen,behoudtalle de voordeelellzllem doorden
anderen echtgenootterzake deshuwelilkstoegezegd,al
ware het dat deze voordeelen wederkeerig lledongelt
mo
chtenztin.Daarentegenverliestdeeclltgelloot,tegell
wlendeeclltscheidinglzltgesprokenls,alledevoordeelen,

welke de antlere eelltgenoot ter zake deslluweltiks
aaltheln lladtoegezegd.Dooreclltsclleldingwordennlet
dadeltjk opvorderllaardebedongen voordeelen,welke
eerst na den dood van een der eclltgenooten gevolg
moestenlt
ebll
en;maarlli,aan wleldeelsclltoteclltsclleidlng is toegewezen,kan zijn recltttotdievoordeelen eerstna hetoverltiden vandewederparti
jdoen
gclden. lndlen de eclttgenoot, op wlens verzoek de
i
s
eclltsclteldlng uityesproken,geene genoegzalle111kolllstell heeft totzvn levensonderlloud,zalde reclktbank lleln ult de goederen van denanderen echtgenoot

eencuitkeerlng totollderlloud nïoyen toeleggen.
Dekinderellzullen verblijven bpdengenenderechtken.Nlettemln zalderechtballk,bijhetmtsprekendcr
eclltscheidlng,hetzi
jten verzoekevanbloedverwanten,
ltetzij op de vordering van lletopenllaarminlsteme,
lletzljambtsllalve,inlletllelangderkinderenkunllen
bevelen, dat alle ofeelligen llullller aan den anderen
gellooten,o1)Mriensverzoekde eclltscheidlngisuitgespro-

echtgenoot,ofaan een derden persoon,zulleu worden
toevertrouwd.1ll gcvalvaltoverlljdenvan dellgenen
aan wien de kinderelzMarelttoevertrouwd,zalderecllt-

bank daartoe,opdewijzehierllovenonlscllreven,eenen
anderen persoon kunnen benoemen;onvermlndcrd de
bevoegtlheld derreclltbank om,1)(veranderdeonlstandigheden,die beschlltking,op verzoek van denbelanghebllenden eclltgenoot,Il1tetrekken oftewijzigen.
Onvermlnderd de bepallng van heteerstelldvanhet
vorlg artlkel,beltouden devaderen denloederderecll-

tenwelkeuitdeouderlijkexnaclltofdevoogdijvoortspruiten.Wieookdcpersoonzij?aanwlendeklnderenzljn
toevertrouwd,bellouden debeldeoudersdebevoegdheld

onlvoor llun onderltoutlen hunneopvoedlngtewaken,
teli
#
i
#kenweg;waartochtusscheneqhtgenooten
en gullen daartoe,naar evenrediglleltl van llunvernlohaat en verachting in de plaatszl
jngetreden
gen,moetenbljdragen.Deontbindlngdeslluwelljksdoor
eclltsclleldlugzaldeklnderen,uitdatlluweltkgelloren,
van liefde en vertrouwen,isdehuweliiksvervallgeene der voordeelen verstekell,dle hun doorde
lloudingontwijdentoteenledigen,drukkenden
wetten,ofdoordehuwelljkslledlngenvanllullneollders,
lastgeworden;hetburgerli
jk rechtvanvele
verzekertl waren Eclëter zullen de kinderen daarop
geelle aanspraak llellllela,dan op dezelfde nlanierenln
landen maakthetmogeli
jk in dergeli
jke,op
dezelfde oltïstandlglleden,alsof ergeene eclltsclleldlllg
bepaalde gronden berustende gevallen den
llad plaatsgellad.
buwelijksband geheel te verbreken, zoodat Voo
rts bepaalt art.90 van hetBurgerli
jk
beide parti
jen geheelhun vri
jheid herkri
jgen
ek:
en e1k voor zich opnieuw een ander huwelijk W etboTus
scllen personen,wierlluwelijk,om welkereden
kan aangaan;hetr-kath.kerkrechtstaateckook,door eclttsclleldlng is ontllonden,magnlmltlereen

ter in het uiterste alleen een scheiding van
tafel en bed toe. W at Nederland betreft be-

ltleuw huwelljkplaatshebben.

Eehuea. Stad in de australische kolonie
paalt hetBurgerli
jk W etboek(art.262-287): Victoria, aan de Murray,waarover hier een
s gebouwd,perspoormet
Eclltsclteiding kan nlmmer dooronderllngetoestenl- 600 m .lange brug i
mlng plaatshebben 1)egronden welkeeeneeclptscheldlng kunnen ten gevolge llebben,bestaan alleen lnde
navolgende.
le,Overspel;
2e,Kwaadwlllige verlatlng;

Melbourne (265 km.) en met Deniliquin in

Nieuw-zuid-W ales verbonden,is de belang-

rijkste rivierhaven in het stroomgebied van
de Murray,telt omstreeks 5000 inw.
3e,Veroordeellngwegensnlisdri
jftoteenevri
jheldsEehuja-gif.Eenvergif,datverkregenwordt
strafvan vlerjaren oflanger,na hetlluwelijk uitgesproken;
.
ui
t
een in zuidwesteli
jk Afrika inheemsche
4e,Zurareverwondlngen ofzoodanigenllsllaudellllgcn,

oc.ynee-soort,Adenium App/lvlïtzzlvvlScHlxz,
doordeueeneneclltgenootjegensdenanderengepleegd, ap
het E.is een bruinachtig zwarte,brokkelige,
waardoorhem gevaarlljkeverwondlngeuzijntoegebracht. reuklooze massavan een sterk bitterensmaak
waardoor dlens leven wordt ln gevaar gebracht,of

Eej-a.
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Eekhart.

en Nzordt door de inboorlingen,vooral der tieke, anoniem uitgegeven brochures toeduitsche schutsgebieden,als pi
jlgifgebezigd; geschreven;in het anoniem verschenen vlughet bestaat uit een kristalliseerend glycosid, schpi
ft Berlill-Wien-Rom (Leipzig 1892) ver-

echujine,en een harsachtig lichaam,echujon, dedigde hijde staatkunde van Caprivi.
en werkt krachtig op hethart;bij een kik- 'lekenbreeller.tThemistoklesvan)Schilder,
vorsch brengt reeds 0,1 milligram stilstand geb. 17 Nov. 1842 te Athene, bracht zi
jn
van het hart teceeg.
jeugd door te lfonstantinopel,stond daarna
EeMa. Hoofdstad van het districtE.der te Potsdam onder leiding van W egener, te
spaansche provincie Sevilla, Andaluzië, 50 Diisseldorf onder Oswald Achenbach, nam
km. z.w. van Cordoba, aan den grooten an- deel aan den fransch-duitschen oorlog,bedaluzischen heerweg, en aan de spoorli
jn zocht daarna l.lsland,Noorwegen,het poolCordoba- cadix,in 1897 :23.992 inw.,ligtop gebied van Rusland, benevens Rumenië,
twee rotsige hoogten, aan den linkeroever Griekenl
and, ltalië en Turkije, en vestigde
der breede,van hier afbevaarbare,dikwi
jls zich in 1889 te Berli
jn;hijschilderde noordda
do
or
r sche en oostersche landschappen, stadsgebuiten haar oevers tredendeetnot
en
en
oo
rdhaa
des
zichten, zeestukken, veldslagen, berg- en
uitwasemingen de omgeving
trandtooneelen, in 1896 een visschershaven
verderfs makende Genil, een zi
jrivier Van s
de Guadalquivir,en waarover hier een lange OP de Lofoden,enz.
steenen brug is gebouwd. De stad is geheel
Eekenhagen.Dorp in den kreitsW aldbröl
door tuinen omgeven;zi
j geldtbijde Anda- van het pruis.regeeringsdistrict Keulen,aan
luziërs voor de warmste plaats ln hua land de Agger, in 1900 :4433 inw.;veemarkten

en voertden bdnaam van ,lasartén deEspah
la (braadpan van Spanie).Erzi
jn groote
laken-, Eanellen-, linnen-, sluier- en zi
jdeweveri
jen, voorts looierijen en wi
jd en zijd
vermaarde schoenmakeri
jen.
Eek.Dorp in de gemeenteM aurik,Gelderland, 2 lllzrn.o.van Tiel1aanrenaam gele-

Eeker Rechterzi
jrivier van de Oker.
I'
lekermann.tlol).Peter)Duitschschràiver,

geb.21 Sept.1792 te W insen,uitarmeouders,

h
ad een hardejeugd,werd soldaat,kreeg in
Hannover een staatsbetrekking,begon op25#
jarigen leeftijd testudeerentzond in1822het
handschrift van ztjn Beitl.
àgez'
lfr Poesieaan

gen in een vruchtbare en Intenslefbebouwde Goethe, die er zich gunstig over uitsprak,
Streek, ol
nstreeks 800 inw. E.wordt reeds werd in 1823 secretaris van Qoethe,in 1838
in $)53 genoemd en vormde vroegermetW iel bibliothecaris der groothertogin van W eimar,

4t:Go
hi
jeti
ra
l.be
en overl. 3 Dec.185
mi
hsevoo
(3 d
ln
Iuke
eipnd
z.
Eek. (Ernst) Daitsch jurist,geb.21Aug. door zi
jn Gespl-tiche
1838 te Berl
i
jn,hoogleeraarinhetromeinsche 1836- 48,en 1899).
recht aan verschillendeduitschehoogescholen,
I'lekernförde. 1)Kreitsvan hetpruis.reoverl. te Berl
àjn. 7 Jan.1901,schreef:Die Feeringsdistrict Sleeswijk, 787/2km.
2 groot,
Stellung des.
A'
?-:601in dem A'
ylfzf
gzfr/-eineu #?:r- ln 1900:42,051.inw.?1stad,49landgemeenten.
Stad,hoofdpl.v/d kreits E ,aan de bocht
gerl. Gesetzbuclts (Ber1. 1890), vbrtrt
igeïilcr 2)
van E.der Oostzee, een de beste havens des
das Rechtdes.
AJrgdr/.Gesetzbuch (1898).
t)inw.;handelenvisscheri
j.
Eek, (Johann) eigenlijk Maier, bestrijder lands;in 1900:671.
der reformatie,geb.13 Nov.1486in Beieren,
I'
lekerö.Een derAlands-eilanden,ten westen
trad in den geesteli
jken stand,werd in 1510 van Aland,821/.
2km.2groot,1200meestzweedprofessor in de theologie te lngolstadt en sche inw .;hoofdpl.is Eckerö-storby.
Ilekersbtrg. (ChristoFelW illem) Deensch
tegeli
jkertijd kannonikus van Eichst:tt,hield
vele godgeleerde disputen, en behoorde tot schil
der, geb.2 Jan 1783 bijApenrade,becht de kopenhaagsche academie,bereisde
de geleerdste en ijverigste tegenstandersvan zo
Luther;hi
j overl.10 Febr.1543telngolstadt. a1s stipendiaat dier inrichting ltaliëenFrankEttkltrt. Baurt in de gemeente W oensel, ri
jk,en voltooideztjnstudiëninlaatstgenoemd
land onderLouis David;htjgeldtalsdehermet een 300-talinw.
een heerliikheid

Eekartsberga. 1) Kreits irthet pruisisch

schepper der deensche schilderkunst,isover-

regeeringsdistrlctMerseburg,5611/2km2.groot,
in 1900 : 38,446 inw., 5 steden, 75 landgemeenten; hoofdplaats is Cölleda.2)Stad in
den kreits E.
, in 1900: 1851.inw.
Eckardt.(Julius van)Publicist,geb.1Aug.
1.836, in Liifland, studeerde te Petersburg,
Dorpaten éerlijn in rechtsgeleerdheid engeschiedenis.waseenigenti
jdeenderleidersder
duitsch-lijiandsche parti
j,redigeerdeverschillende bladen (metB:rensde rRigascheCourant''1metFreytag 1867- 70depGrenzboten''
te Leipzig),trad In 1.
882inpruislschenstaatsdienst,en werd in 1900 totconsul-generaalte
Ziirich benoemd; hj schreef:Diebaltiscken
Prorinzen Ruszlands (2 Leipzig 1869),J'
ungràf.
szïyc/l l
md .
z4/f/ïr/#z/#l,
9ch (2 Leipzig 1872),
Rttszlandu landliche Zlf,
sftzzltf: Deit .
z1'
t4J/l:è?
,
4Al#
der Leibeigenseltaft (t870), Lirland im 18.
Jahrk.Umrisse z?feiner livland.Genchiehte(dl.
1 Leipz.1876); ook worden hem vele poli-

eenkomstig zijn landaard nuchter,beziteen
ongewone natuurli
jkheid,is een voortrefeliik
teekenaar, doch is zwak in de kleuren;flàj
overl. 22 Juli1853 te Kopenhazen:zi
jn stof
is meestaan de bi
jbelgeschiedenis ofaan de
mythologie ontleend; voorts landschappen en
portretten.

Eekersdorf.Dorp i/d kreitsNeurode v/h

pruis. regeeringsdistrict Breslau, in 1900:
1982 inw.

I'
lekesey. Dorp i/d landkreits Hagen v/h

pl
'uis.regeeringsdistrict Arnsberg,in 1900als
gelneente 11,338 inw.;metaalindustrie.

Eekhart.(Joh.Georgvon)Dtlitsch geschied-

vorscber, geb.7 Sept.1664 te Daingen,werd
in 1706 hoogleeraar in geschiedenis teHelmstedt, volgde in 1718 Leibniz op als bibliothecaris en historiograaf vanHannover,begaf

zitth om ziin schuldeischers te ontgaan in
1723 naar Uorveien vervolgens naarKeulen,

Eekm iilll.
- --
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waar hij in 1724 tothetkatholicisme over- of chronische diarrhee verzwakte kinderen
ging. werd hofbibliothecaris van den vorst- zi
jn hetvatbaarstvoor E.;verdergeven eok

bisschop van W ûrzburg,Joh.Phil.von Sehön- hersenziekten,hetuitbreken vanzwarekoorts-

bern, en overl. 9 Febr. 1730. Hi
j schreef:
origines Habsburgo-Austriacae (Leipz. 1721),
(Nrpus Aïdfprïc'
lfzzlmediiaevi(1723,tot op de
Monumenta Germaniae historica een der voornaamste bronnen der duitsche geschiedenis),
enz.
Eekmikhl, beiersch dorp, zie Eggmïihl;
hertog v.E :zie Davout.
Eeketein (Ernst) Duitsch schrijver, geb.
6 Febr.1845 te Gieszen,studeerdeieGieszen,
Bonn,Berli
jnenàlarburgintaal-enletterkunde
en philosophie,ging in 1868naarParijs,waar
hijhet humoristisch heldendicht Sckacltder
Königin,(Stuttg.1870) voltooide en ook het
groteske nachtstuk Die Gespenster wpp, Irarzin
(Halle1870)en hetkomischeeposDerdfvz
?îoz?:
r0n Serilla(Stuttg.1871)schreef,gaf1879- 82
te Leipzig het witzblad ?,schalk''uit,schreef
voormeerdere dagbladen en tijdschr%
lften,gaf
een menigte novellen en romans, benevens
nog vele humoresken en dichtwerken in het
licht, en overl. 18 Nov. 1900 te Dresden.

achtige ziekten (roodvonk,mazelen,typhus,
longontstekiug), stoornissen in de spl
gsvertering, anaemische toestanden en sterke gemoedsbewegingen bi
j kinderen veelvuldig
aanleiding totmeer ofminderheftigekrampaanvallen Soms wordt het kind plotseling,
midden onder het spel,terwijlhetzichoogenschi
jnli
jk welbevindt,dooreenaanvalverrast;
in andere gevallen daarentegen gaan zekerq
voorboden vooraf;de kinderenb.v.zi
jnlastig,
slapen onrustig en onderbroken,sluiten de
Oogleden ti
jdensden slaap slechtsten halve,
vertrekken van tijd totti
jd krampachtig den
mond en krimpen bijaanraking alsverschrikt
ineen;dan breekt meestalplotseling de aanvaluit;destarstaandeoogen beginnen door
de kassen te rollen, het aangezichten het
geheele lichaaam worden door krampachtige
rillingen bewogen, op het aangezicht verschijnen lichtblauwe plekken,de lippen bedekken zich met schuim, over het geheele
lichaam breekt een koud zweet uit,deadeln-

Grooten bàjval vonden zijn v'
enus ui-lzlïtz haling wordtmoeilijk,depolskleinenbuiten(hllmoristisch heldendicht,1à72),AusSpkl/stdi
f gewoon snel:hetbewustzi
jn isdaarbi
jgeheel
Imdprima,Der Besuck im Carcer (humoyeske, opgeheven. De duur van den aanvalisvervele malen herdrukt),Ivtitium pdelitatis (bun- schillend;dikwljlsbedraagtdezeslechtsenkele

delhumoristische gedichten,141890),Murillo,
einLiedrpzzlGuadahuivir(komischepos,31889).
Van ziin romans en novellen,die voor het
meerendeelinoudeti
jdenspelen,zijndemeestgelezene: Sturmnacht (21886), bie Claudier
(Lpz.1882),Prusias (1883),Aphrodite,Apzzlls
aus Alt-Hellas(t886),Pia,Wplzltzz?@usdem 13.
Jaltrlt.(t887),Jorivtde,Roman t
xâr,
sder Gegevtlvart(1888),Camilla(188t)),Nero(1889),Herha
(Berl. 1891), Decius, der Flötettspieler, .
A7zI:

minuten t0t ruim een kwartier) soms OOk
houdt hijmetkorter oflanger onderbreking
weken lang aan.Hoewelde meeste gevallen
metgenezing eindigen,wordtdeE.niettemin
tot de meer gevaarli
jke ongesteldheden van
den kinderleeftijd gerekend,daartijdens een
aanvalniet zellen de doodintreedtenvoorts
dikwijls allerleizware stoornissenenaFecties
achterbli
jven, 4als b.v.gedeelteli
jke verlammingen)ofde ziekte doorgedurigeherhaling
.

lustige .
zl
fkz
f,
Wz
/
rtxy/f:zlgtsc//ïc/gf: aus tf:r/1alten spzp, in epilepsie overgaat. De behandeling der E.

(Lpz. 18914,Dombrotvsky (Dresd.1892),The- moet in de eerste plaats een phylactische

mis (Berl.1893),Familie f.
lhrfywf.
r/(1894),Kypt
tî.issos (1895).RodericltLöhr(t896),Das.
Jfï,/4
(1897), Die .
/paz ron G/t/?x.
s/t7yf (1998),Der
Bildscltnitzer zhpzzHreilbttrg (t899),DieKlosterscltbilerin(18991,Raultreif (1900).VelevanE.'s
werken zi
jn ook in hetnederl.vertaald.
I'
lelaireurs,kavaleristen dieeen eindvoorde
afdeeling rijden om hetterrein teverkennen,
Eclam psie , stuip , krampaanval, ziektetoestand Lestaande1n een zlch over hetgeheele lichaam uitstrekkende,vanbewusteloosheidvergezeldeheftigesaamtrekkingderspierenideE.verschiltvanepilepsiedoordatzi
jniet
geli
jk deze geregeld terugkeert.Men onderscheidttwee vormen,nl de E.der kinderen
en de E.der zwangere en barende vrouwen.

zijn;dientengevolge lnoet alles watden aanval zou kunnen begunstigen met de meeste
zorgvuldigheid worden vermeden;menzorge
alzoo voor een geregelde en verstandige
voeding van hetkind,liefst metde moedermelk,voor regelmatigespijsvertering,zuivere
lucht, de grootste zindeli
jkheid door wasschingen en baden,en vermi
jdevoorts alles
wat de hersenen zou kunnen aandoen (wild
wiegen,aanhoudend schommelen,snelrijden
over hobbelige straten). Bi
jzondere zorg
wordt vereischt bij kinderen die veroo ersteld kunnen worden een erfeljken aan1eg voor zenuwziekten te bezitten. Ti
jdens
den eclamptischen aanval zelfbevri
jde men
het kind van alle benauwende kleedingstuk-

De E.ofstuipen der kinderen (eclampsia ïzl- ken,vooralaan den hals,leggehetdoelmatig
fantl
xm) komtveelvuldig voorenkanop zeer neer methet hoofd ietshoogerenverderzoo

verschillende oorzaken berusten; hetmeest
treedt zii op bi
j zuigelingen omstreeks den
ttjd van Letdoorbrekendertanden,zeldzamer
in de latere kinderjaren;zi
j wordtevenveelvuldig bi
jkrachtige'engezondealsbi
jzwakke,
bloedarme kinderen waargenomen; in vele
gevallen kan ziiop rekening worden gesteld
van een geërfàe aanleg voorkrampen;niet
zelden komen bi
j alle ofde meeste kinderen
uit een familieop een zekeren tijd eclamptische aanvallen voor; door enge'lsche ziekte

dathetzich in zi
jn bewegingen nietkan bezeeren,en steke wanneer de kramp zich ook
aan de kaken begintte vertoonen, tusschen
deze een stuk kurk ofopgeroldlinnen,zoodat
het kind vrijerkan ademhalen enzichbovendien niet de tong kan verwonden;daarenboven zorge men voor gestadigan en ruimen
toevoer van zuivere lucht, belegge hethoofd
met koude omslagen die menmetkoudwater
vochtig en koelhoudt,en dieneopwekkende
klysteren van water en azi
jn toe;tegen het

E eleetiei.
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einde Van den aanval bewijst meestal het kozen wathunhetm eesteaanstond,zoodoende
ingeven van aftreksel van kamillen,ofandere zich schà
jnbaar een nieuwe, uitgelezen wi
jszenuwopwekkende middelen goede diensten.
Ter voorkoming van nieuwe aanvallen is
allereerst noodig doelmatigevoeding,regeling
van den stoelgang, verharding door koude
wasschingen en zorgvuldige verhoeding van
kouvatten en opwinding.

begeerte saamstellende;deze methode,eclecticisme geheeten,vond tot in delaatste eeuw
vöör Chr.veelaanhangers, om met een volkomen religieus en philosophisch syncretisme
(zieald.)teeindigen.IetsmeeralsblooteE.warendeNieuw-platonici.Deeclectischemethode
De E. bi
j zwangere en barende vrouwen werd ook later veelvuldig gevolgd door debestaat evenzoo in plotseling optredende, zul
kendiegelijkdeoudstechristel.philosophen,
heftige en van volkomen verlies des bewust- de philosophie als een op zich zelf onnoozi
jnsgepaardgaandekrampachtigerillingenen digen,a1s propagandamiddel echter bruikbasaamtrekkingen van het geheele spierstelsel ren steun voor het geopenbaarde geloof bedes lichaams;voornameli
jk komtzI
Jvoor bi
j schouwden.Eclectische richtingen komen o0k
vrouwen die voorde eerstem8alzwangerziin, in de nieuwere philosophie voor. Zoo wordt
en dan gewoonli
jk ti
jdens de bevalling,zeld- b.v. de philosophie van V. Cousin en ZiJ'n
zamer gedurende het kraambed. Over haar navolgers de eclectische genoemd.
Eelips,zie Verduistering.
oorzaak bestaat nog bij de geneeskundigen
lneeningsverschil. Sommige artsen schri
jven Eeliptiea,gr.zonneweg,aardbaan,debaan
haar t0e aan eene door nierontsteking ver- wel
ke dezon in eenjaarschi
jnbaaraan den
oorzaakte urinestotlvergiftiging des bloeds, hemelbeschri
jft,projectie van hetvlak der
anderen aan een doordebarensweeënteweeg- aardbaan aan den hemel.Daardezebaan bingebrachte verhoogden bloedsaandrang in het nen een door hetmiddelguntder aarde geslagaderstelsel en in de hersenen. De duur dacht vlak ligt, vormt ziJ aan het llemelgevan den aanval is zeer verschillend en kan wel
f een grooten cirkel.W i
jloudtijdsopgeVan 00n minuut t0t een uur en langer be- merkt werd, dat xons-en maansverduisterindragen. Ti
jdens den aanval neelnt het aan- gen steedsslechts 4an plaatshebbenwanneer
gezicht een blauwe kleur aan, de pupillen de maan zich in de nabi
jheid van dexe Ilaan
verwi
jden zich onnatuurlijk, de hartslag is bevindt,noemdendeoriekenhaareclipticatvan

onregelmatig,de adelnhallng wordt moeili
jk, EkleIktbsis:verduisteringl. Hetvlak van de E.
de lippen bedekken zich met schuim.A1s de sni
jdt het vlak van éen evenaaronder een
kramptrekkingen ophouden vervalt de zieke hoek van 23O27')(deze 11()elc w ordtgewoonmeest in een toestand van slaapzucht, uit li
jk de ltelling rtlzl de E. genoemd en is
welken ziilneteen gevoelvan algclleele af- aan een geringe verandering onderhevig);
6etnatheil en ltlagende over hoofdpijnenpi
jn daar de aarde zoowel in hetmiddelpunt v/d
ln de ledelnaten, vooral in de gewricllten, evenaar als v/d E. staat, sni
jden de door
ontwaakt, waarop gewoonli
jk na kortere of beide aan den hem el gevormde cirkelbanen
langere pauze een nieuwe aanval uitbreekt, elkander in twee op 1800 van elkaargelegen
die dc eerste meestalin hevigheid overtreft; punten, welke de dagevenings- of aequinoclater keert ook in do pauzen hetbewustzijn tiaal-punten worden genoemd. De zon pas-

nietmeerterug;deziekeverblijftinecnslaap- seertzoodoende Op haar schi
jnbarenwegtt
zszuchtigen toestand,die hetzliLoor hersen-of schen de sterren tweemaalper jaar denevehartverlamming tot den dood leidtofmeteen naar; de eerste m aal heeft dit plaats olnlangenslaapingenezing eindigt.DeE.behoort streeks21 Maart;zi
j gaat dan voorallepuntot de gevaarli
ll
tste ongesteldhedenderzwan- ten der aarde precies in het oosten op en in
gerell en barenden;zi
j bedreigtniet alleen hetwesfen onder,en dag en nacht zi
jn dan
het leven der Inoeder nlaar ook dat van de even lang;haar middaghoogte is dan geli
jk
vrucllt. De behandeling bestaat bellalve aan de equatorhoogte van hetpuntvan waarhet in een doelmatige ligging plaatsen van neming. Volgtmen de zon op baarjaarl
iikde zieke in het aanwenden van prikkelellde sche baan van eea puntop het lloortleliik
lclysteren, pril
tkeling van de huid,krachtige half
rond uit, zoo zîet mell dat zi
j van jt
afvoermiddelen en warme baden, en van Maart ofsteeds meernoordel
ijk vanlletoostanaesthetischemiddelen(chloroform,chloraal- puntopgaaten hare afwijking van denequajker wordt;tengehydraat, opiuln), waardoor het niet zelden tor alzoo steeds noordeli
gelul
tt de l
tramptrekkingen te verhoeden of volge de
hiervan worden de dagen langer en
tenlninste teverkorten.Debevalling m oetlnet neemt lniddaghoogte der zon toe;de dau
bellulp der ltlznst (aanueending der tangen, geli#
jksche toenam e van ditlaatste bedraagt
extractie van het kind) zoo spoedig a1s mo- aanvankel
àjk 24')vermindert allengs,tot eingeli
jk beëintligd worden,daar lletleven van deli
jl: op 21Jani de zon schijnbaarten opllet kind door de abnornlale, krampachtige zichte van den equator stilstaat;alsnu besaamtrekkingen der baarmoeder en de hier- gint zii weder de equator te naderen,hare
door vereorzaakte storingen in den bloetis- noordef
ijke declinatie ncemtaf:haaropgang
oltlloop ten zeerste gevaar loopt, en overi- komtweermeer en meerhetoostpuntnaLt,
gens met de uittreding van het kind uit de tot zij op 23 Sept.ten tweedenmale in het

ar (n den equator zelfstaat;zi
j gaatdan
baarmoeder de eclamptische aanvaldikwi
jls #i
#'a
van zelf ophoudt.
weer precies in lïet oosten op,dag en nacht
jn weer even lang.Van ntfafgaatzi
j.elken
I'
leleetiei, (gr.,uitkiezers. uitlezenden)bij zi
de Ouden die wijsgeeren die zich nietbi
j dag weerzuideltjkervanhetoostpuntop,hare
een bepaalde richiing aansloten,maar uitde afwi
jking van den equator wordt een zuideverschillende wi
jsgeerige stelselsdatgeneuit- li
jke, en haar middaghoogte neemtallengs

Eelole.
-
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evenveel af als deze van 21 Maarttot21
Juni is toegenomep. Dit dllllrttot2t Dec.
Op dien datum schiint de zon andermaaltegen den equator stilte staan. Van 21 Dec.
af, op welken dag hare middazhoogte het
kleinstis,wendtde zon zich weer naar het

-

(smaragdiet), blauwe cyanietkorrels, zilverglanzige glimmerblaadjes enz.komen,tezamen een kleurri
jkeesteentevormende:wordt
gevonden in het Fichtelgebergte,in Saksen,
Beneden-oostenrijk,Karintië,Stiermarken,in
Frankri
jk langs de Beneden-luoire,in Noor-

noorden en nadert weer meer en meer den weeen en op het eiland Syra.

equatortotzi
jdeze op 2t Maartweder bereikt Dat de zon gedurende het hier aangegeven jaarzichnietslechtsvanhetnoorden
naar het zuiden en van hetzuiden terug naar
hetnoorden,maartegeli
jkerti
jd ook van het
oosten naar het westen onderdesterren heeft
voortbewogen, blijkt daaruit dat aan den
nachtelijken hemelsteeds andere,meernaar
hetoosten gelegensterrenbeeldenverschi
.i
nen.

Eeole.fr.,school.
Eeolnm v.Hoofdpl.van het kanton E.(1t
zem., 15.690 inw.) van het fransche dept.
Sarthe,20 km.van M ans, 3710 inw.
Eeonomie,oudti
jdsoeconomie,gr.huiswet,
bestuur, regeling,spaarzaamlleid. In het algemeen: de wetenschap van volgens een
welgeordend,harmonischstelselhuistehouden,
wetenschap der sl'
offeli
jke belangen, huisDe punten der E.,welke de grootste afwii- holldkunde. Sociale :p, politieke A'
cpzlp/zlït
?.
'

king van den equator hebben en 900 van (le volkshuishoudkunde, staathuishoudkunde, de
dageveningspunten afstaan,heeten de solsti- wetenschap die zich bezig houdt met het

tiën,en welzomer-solstitium ofzomerzonnestilstand en winter-solstitium ofwinterzonnestilstand, daar de zon geli
jk boven bleek op
21 Juni en 21 Dec.schi
jnt stilte staan om

stoFeli
jk leven van een volk,metde maatschappelijke ordening,metproductie en verbruik.A'
cpsppzzl.iemand die zi
jn zaken met
overleg regelt,die economie in den zin van

die volzenszekereindeeclipticagelegensterrenbeelden benoemd,tezamen den D ierenriem
uitmaken. Daar de beide sni
jpunten '
der E.
metden equator nietconstantzi
jn,maar elk
iaar omstreeks 50'en in elke eeuw 1023'te@#
rug (westeliik)gaan (zie Precessie),zoo zijn
sinds den ii
jd waarin bedoelde 12 teekens
werden gevonden deze in de E.belangriik
versprongen,.zoodathetsterrenbeeldderVfs-

van een aantalschrijvers der 18de eeuw.die
bezizhielden en een soort coterie vormden;
zie ook Physiocratus.Economisclt.betrekking
hebbende op de economie,op de volkshuisholldkunde,op de stofeli
jke belangen.
Eeos.Hoofdpl. v/h kanton R. (24 gem.,
7640 inw.
)v/h fransche dept. Eure, 19 km.
van Les Andelys,550 inw.

daarna weder meer en meer den equator le
naderen. Den geheelen omvang derecliptica
deelt men, uitgaande van het lentepunt.in
3600,of ook welin twaalf teekensvan e1k 300,

schen, dat vroeger in de laatste 30O der E.
stond,thans in de eerste 30Ostaat,ofm.a.w.

datdesterrenbeeldenvan denDierenrienallen
een geheele afdeeling der E.van30Ozi#
inversprongen.Ook dehelllng dereclipticaisveranderliik; zii bedraag: thans nazenoeg 23027'
dociwordigedurendeelkeeerstvolgendeeeuw
bi
jna 50' kleiner. lndien zi
j gedurig afnam
zou tenslotte de E.metden equator samenvallen en op aarde een eeuwizdurende lente
gaan heerschen; zij neemt echter nietgedurig af,maargaaiperiodiek heen en weer
tusschen 21O en 280,welke grenzen zi
j niet
overschrijden kaq. Volgens de in deze gemaakte Lerekeningen bedroeg zi
j omstreeks
2000 v.Chr.biina 23O53':sinds neemtziiaf,
tot zijomstreeks 6600 n.Chr.het kleinst en
gelijk aan 22O54'zalzijn;alsdan zalziiweder tot hetjaar 19300 toenemen,25021'be-

spaarzaamheid en doelmatige regeling in toepassing brengt.Economist. iemand die zich
beziehoudt metdevolkshuishoudkunde,studie
maakt van de sociale economie;ook naam

zich het eerst meteconomischevraagstukken

Eeossaise,fr.schotsche wals.
Eeosse,fransche naam van Schotland.

Eeouehé.Hoofdpl.v/h.kanton E.(t8gem.
8270 inw.) v/h fransche dept. Orne 9 km.

van Argentan, 1410 inw.

Eeouen.HoofdplvanhetkantonE.(22gem.,
12.740 inw.) van het fransche dept,Seineet-oise,26 km.van Pontoise,aan dehelling
van een boschri
jken heuvel, op welks top
zich het voormaliz kasteel der Condé's verheft thans een bezitting van den staat;
1440 inw.
Eerasiet, ontplofbare stof, ongeveer van
geliike kracht a1s dynamiet, door Siersch
en kubin uitgevonden;desaamstelling wordt
geheim gehouden;hetis in het oostenri
jkhongaarsche lezer ingevoerd.
Eereviese,(Peter)Vlaamschschri
jver,geb.
3 Jllni1804 te Obbicht in Limburg, rechter

reiken, en vervolgensweerafnemen. Dezege- te Eecloo in W est-vlaanderen, in 1848 tot

ringe veranderincen kunnen op de jaargetii- staatsraad gekozen,trok zich in 1860 uithet
den geen wezenlpken invloed uitoefenen. tn politieke leven terug, overl.16 Dec. 1879,
werkeliikheid beweegt zich niet de zon om schreef: De Ap/c/c6srpt
pr: in ket ltzzltf ran
de aarde,maar.de aardeom dezon ;hetvlak Valkeuburg çBrussel1845),De'
àl:rz/
lpc,
s//p,
g ran

waarin zich de zon schiint te bewegen,is Maestricltt(1845). Eqmonds :ïAW: (1850), De
dus in werkeliikheid hetbaanvak der aarde, gebroedersde Witt(f859),Delcankerdersteden
derhalve is ooi de eclipticadedoorsnededer (t860),Dedfg/'
zpo/z(Gent 186t),Denicht'
uïf
aardbaan met het hemelgewelf.
de ffcmp6zl(t864).
Eeloge,gr-,hetuitzekozene,oudti
jdsnaam
Eeru-z%de. harde zi
jde, ruwe zi
jde die
.

van kleinere keurige dichtstukken;laterzoo- slechts gewasschen en voor lichte kleuren
veel als herderidicht.
gebleekt wordt.

Eelogiet,veldspaatvriiesteensoort,bestaande
Eetor.Countyofdistrictvandenn.-amerik.
uit groene omphaciet en roode granaat. staat Texas, 900 (
)
(()engelsche mijlen groot,
waarbi
jdikwi
jlsnogdonkergroenehoornblende nauwelijks een 300-talinw.

Eeu.
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Eetl,fr., schild,vroegerdehoofdzilvermunt biJ
' Lqja nog nauweli
jks een breedte van 5
kln-; in dit hoogdal laten zich 7,tusschen
hooge dwarsruggen ingesloten hoofdbekkens
onderscheiden ; deze 7 inter-andine bekkens

in Frankri
jk.
Eetlador (Equator,Evenaar).Een der drie
uitdevoormaligerepubliekcolumbiagevormde
vri
jstaten van Zuid-Amerika,strektzich uit

aan weerskanten van den equator,nagenoeg
van 10 50'N.B.tot 40 50'Z Br.,en tusschen
73O 10' en 81O en W .L. v.Gr.,grenst ten
w. aan den Grooten oceaan,ten n.enn o.aan
Columbia, ten z. en z.o.aan Peru,loopt in
hst uiterste oosten in een landspits uit, en
heeft een oppervlakte van 299.
600 km2.,of,
met de'950 km . van de westkust gelegen
Galapagos-eilanden,van 307.243km '.Hoew el

zijn datvan lbarra (2225 meter lloog),Quito
(2850 m.), Latacunga (2800 m.), Riobamba
(2798 m.),Cuenca(2580m.),Jubones(2000m.),
en Loja (2230 m.).Andesitische tufen,regelmatig gelegerd en met lavavormingen afwisselend, vallen het lneerendeel dezer bekkens

en bereiken bi
jQuito,LatacungaenRiobamba,
waar zijrijkeli
jkoverbli
jfselenv.jong-tertiaire

en diluviale zoogdierenbevatten,eenm achtigheid Van vele honderden m eters. Tusschen
E.een kustli
jn van 6b0 km.(met debochten de kust en den westeli
jken Andesketen zi
jn
en krommingen 1400 km.)heeft,wordthet tertiaire afzetfingen,hier en daar ri
j
k
a
a
n
voordeel dezer ligging aan een der wereld- resten van zee-mollusken,ruim voorhanden.
zeeën grootendeels te niet gedaan doordat; Door het westen loopen ook m eerdere paafgezien van de golf van Guayaquil en de ral
lelketens.Hetoosteli
jkdeeldeslandsisnog
bocht van Pailon, de kust verstoken is van weinig doorvorscht en nog zeer gebrekkig
havens en beduidende riviermonden,terwi
jl bekend,
overigens vel
-bindingswegen tusschen hetbinE.is betrekkeli
jk arm aan delfstoien;de
nenland en de kust zoo goed a1s geheelOnt- rivieren van het oosten voeren eenig goud,
breken.
in den oostelijken Andesketen komt zilver
.z1
.l
gemeel
te gesteldkeid. De verticale gesteld- voor; verder zi
jn hier en daarijzer-,lood-,
lleid van E. heeft een zeer afwisselend ka- zink- en koperertsen, evenals petroleum en
rakter en levert scherpe contrasten op.Het bruinkoolvoorhanden,echterinonbeduidende
grootere oosteli
jk deel behoort tot de water- kwantiteit, waarom met ontginning nog teren woudrijke laagvlakte de;Amazonenrivier, nauwernood een begin is gemaakt; belangop wier oevergebied de regeering van E. wekkend isdekarbonischekwikzilvervoerende
reedsherhaaldelijk getrachtheeftaanspraken zandsteen in het inter-andinisch gebied, dat
te doen gelden.Het westen des lands isover hierdoor een voortzetting bldktvan deperueen oppervlakte van 120.000 kmz.bezet met aansche streken die kwikzilver bevatten.
een hoog gebergte,dat deel uitmaaktvan de
H ydrograpltie. In hydrographisch opzicht
zuid-amerikaansche Cordilleras. Terwi
jl in behoort E.,doorzijn zprivieren van denAmaPeruenColumbiadriebergketenszijnteonder- zonenstroom, voor het grootste deel tOt het
scheiden,bestaaninE.slechtstweeketenswaar- gebied van den Atlantischen oceaan; dewatertusschen zich een breedhoogdaluitstrekt(het scheiding is Onregelmatig en ligt ten deele
zg.inter-andinisch gebied).De oostelijke van op den westeli
jken Andesketen. Onder de
deze beide ketens bestaatin zi
jn asuitgra- vele en voor het meerendee)overbelangri
jke
niet,gneisen kristalli
jneschiefer,deweste- uitgestrektheden bevaarbare nevenrivieren,

lijke uit dioriet, porphyren, groensteen en die van hier de Amazonastoevloeien,zjnde
gesteenten der kri
jtformatie,zandsteen,kalk- voornaam ste: de Chinchipe,de Santiago,de
steen, mergel, schiefer, enz.; tertiaire vor- de Morona,de Pastaza (metpenprachtvollen
mingen komen alleen voor in hetbekken van 40 m. hoogelï waterval van Agoyan), de

Loja.Op de kammen vanbeideketenshadden Tigre en de Napo (de hoofdrivier des lands,
herhaaldelijk vulkanischeuitbarstingenplaats, 1200 kln. lallg, ovcr 800 km.bevaarbaar).
andesitische lava's '
en tufbedekken de hel- Van veel minder beteekeni
s zi
jn de kustrilingen,en op de oudehoogteketensverhefen viert
jes in het westen: Mira, Esmeraldas
zich de jongere vulkanische kegels, 26 in (Perucho),Daule,Guayas,Chimboenz.Meren
getal,onderwelkedeChimborazo(6310meter) bezit E. in menigte, vooral in de oosthelft

alle andere in hoogte overtreft.Het kustge- des lands, doch geen enkel van eenige
bied in het westen bestaat uit tertiair en uitgebreidheid
kwartair, het Oosten is rivier-alluvium , van
lflimaat,.p/tfo/fc/è-ldiereltlrel'
eld.Het klimaat

zeerjongendatum.Dehooge,nogwerkzame l
evertoverj
eke
enkv
oa
lsc
th
iglll
dengesteldheiddeslands
er
of nog slechts kort uitgedoofde vulkanen aanmerkeli
op. De vlakten ten
bestaan uit andesiet en daciet; aan,
o
os
t
en
va
n
he
t
Ande
s
ge
be
rgte zi
jn uitermate
gaande de voornaamste zie het onderwerp vochtig en warm warmer
e
ve
nwe
lnog zi
jn
Cordilleras; onder de werkzam e moeten de
-

Sangay, de Cotopaxi en de Tunguragua genoemd. De voet der vulkanen ligt beneden
de sneeuwgrens, de vulkanen zelf dragen
sneeuw.Behalve door de vulkanen werd het
land ook meermalen door geweldige aardbevingen geteisterd.Het gebergte of de An-

des van E.,hoewelzich duidelàjk een oosten westketen onderscheiden laat,splitsen zich
in een groot aantalafzonderli
jkesierra's.Het
inter-andinisch gebied,datin hetn.bi
jQuito

de rivierdalen aan de westhelling,waar een
gemiddelde temperatuur van 27 tot 290 C.

heerscht. Bi
jna even warm en daarbijzeer
vochtig ishetwestelijk kustland,datdaarom
bi
j voortduring door kwaadaardige koortsen
wordt geteisterd; hier woeden ook dikwi
jls
wolkbreuken en zware onweders.ln derichting van het gebergte neemt hier de temperatuur allengs af, evenals in het gebergte
zelf,welks toppen op vele punten hetgebied

dereeuwige sneeuw verreoverschrijden,wier

van 28 tot 45 km .breed is,heeft in het z. grens tusschen 00 en 11/20Z.
B.gemiddeld op
150
111.
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4600 tot 4800 meter hoogte ligt De dorre
paramos of mesas (tafel
vlakten) in de Cordillerae zelf h6bben een ruw klimaat, met
nagenoeg iederen dag sneeuwstormen of

Eeuador.

3500--4500 m .hoogte komen nog alleen grassen en lage struikgewassen voor en kan de
bodem nog slechts alleen voor het weiden
van vee gebruikt worden; hier is ook de

heftige onweders; inboorlingen zelfs li
jden groeiplaatsvan het pajonalgras (St%
L
pa fc/l'
lf
,l
hier aan de gevreesde puna-ziekte (soroche), en van defrailejons (Culcitium-szuvten,witwelke wordtveroorzaaktdoorden tegeringen wolli
ge,harsrtjke struiken van defamilieder
luchtdruk, en w aaraan op hoogten van boven Compositen).Aan de hellingen naarhetlaag4000 m .weinigegestellenontkomen.Dehoog- land breidt zich een tropisch-al
pijnsche vevlakte tusschen de beide Cordilleras daaren- getatie ui
t,in hetbizonder aan de oostzi
jde.
tegen heeft een gemlttigd en over hetgeheel Onder de kostbare boschproducten nemen de
zeer aangenaam klimaat.Bi
jdebuitengewone geneeskrachtige drogerijen (kina enz.
) de
helderheid van den hemelop dehoogvlakten de eerste plaats in; de beste soortengroelen
is de nachteli
jke uitstraling hierdikwi
jlszOo aan de hellingen van de W est-cordillera,ter
sterk,datzich op staande wateren i
jsvormt. hoogte van 1000- 1600 m eter. Overhet geQuito, 2850 m. boven zeeniveau,heefteen heel verschilt de flora van E.niet wezeni
t
'aartemperatuurvan13,10,koudstemaand(Juli) li
jk van die van Peru en Columbia.
12,50, warmste maanden (Nov.- Jan.)13,60; Bevolking.E.heeftomstreeks 1,204,200 inw.
gemiddeldejaar-uitersten:23,;0en3,30;teAnti- en m et de wilde indianen van het oosten
sana,4060 meter hoog gelegen,jaartempera- ongeveer 1,400,000,of 4 op 1km2; de groottuur:4,90,koudste maanden (JulienAug.
)30, grondbezitters,groothandelaars, ambtenaren,
warmste maand (Jan.)6,20,gemiddelde jaar- en over het geheelhct welgestelde deelder
ln blanken (tezamen omstreeks
uitersten1t0en- 6,20.E.isregenrtk;teQuito bevolking, zvaltjaarlijks119cA1regen.Menonderscheidt 100,000). De geciviliseerde indianen, meest
twee hoofdjaargettjden:denzomer(verano), allen van den stam der Quitus, vormen de
van Juni tot Nov.,den betrekkelijk drogen arbeidende klasse,en zi
jn ook ongeveereeniti
gd,gedurende welke op de hoogvlakten een ge voortbrengers van de voor den uitvoer
geltkmatig schoon weder heerscht,docbook bestemde producten;- zijspreken eentongde winden het heftigst waaien,en denregen- valderwi
jdverbreideQueciua-taal;eeninvele
tiid (tiempo de llover),van Dec.ofJan.tot opzichten van hen verschillend volk zi
V
jn de
ei of Juni;in de kuststreek en op dehoog- wei
nigtalrijkeentendeelenog Onafhankeli
jke
vlakteregenthetdanbijnadageli
jks.Dehoofd- Coyapo, evenals de Colorado, beide in de
massa der bevolking is saamgedrongen op streken ten w.van de Cordi
llera van Quito;
de hoogvlakte tusschen de bergketens,waar in het oosten zwerven nog vele als wilde
aangem erkte indianenstammen rond, die oneen eeuwige lente heerscht.
De fauna van E.)welke deeluitmaak-tvan derling in taal,zeden en gebruiken verschildebraziliaanschesubregievan hetneo-tropisch len, al
s b.v. de Jivaro (Xibaro),de Zaparo

n de Abiquira, die niettemin waarschi
jnli
jk
gebied, is een zeerri
jke,vooralaan vogels e
allen tot de Tupi en Karibenvolkeren moeten

eninsecten ;in hetbinnenlandkomenmeerdere
aapsoorten VOOr, benevens katten, vossen,
w as- en neusberen, alsmede tapirs; lama's
worden in het wild niet m eer aangetrofen,

welechter in getemden staat;uiterl
nate ri
jk
is E.aan kolibri'sen bàina elk derafzonderlijke berggroepen heefthaar eigen bizondere
soort;opmerkelijk is hetfeit,datindehooggelegen'gebieden der eeuwigglentedevogels

worden gerekend. ln de eerste eeuwen der

kolonisatie van E ,ten ti
jde van de civilisatorische werkzaamheid der Jezuïten en Franciscanen,teldedezeoostprovincietalri
jkedichtbevolkte en bloeiende nederzettingen (alleen
aan de Napo 33,tezamen met100,
000 inw.),
die in de omwentelingsstormen van den lateren ti
jd geheelte gronde gingen,waarophet

ten opzichte van den broedtlld aan geen be- voorheen intensiefbebouwdelandw eergeheel
paalden ti
jd van hetjaargebondenzl
gn,geli
jk tot wildernis werd.
in het laaglandw elhetgevalis;in dehoogste
Landbouumqverkeid.Deze bepaaltzichnagebergstreken leeft de condor,echterinkleiner noeg tot de productie voor eigen vergetale als in Peru; onder de kruipdieren bruik ; van voedingsplanten worden in het
moet de Boa constrictor genoemd; van de laagland de normaal-tropische, op de hooginsecten vormen enkele,(muskieten,spinnen, vlakte aardappelen,granen,quinoa,mais en
gerst verbouwd. De voornaamste uitvoers'l.orpioenen)een ware plaag.
De plantenwereld van E. behoort tot het artikelen zi
jn cacao,suiker,kof:e en tabak.
gebied der tropische Cordillerys, met aan- De oerwouden leveren behalve kinabast
sluiting aan de llora van denabllden evenaar en caoutchouc ook sassaparille, verscheigelegen westhelling,en vandezuidkustderbaai dene harssoorten en was. De veeteelt is
van Guayaquil,waartropenvfrmen ontbreken ; vooral op de hoogvlakte en de paramos van
inze
de
het
dealgemeen onderscheiden zich ook in beteekenis;hier wordtvoornameli
jkrundvee
hoogvlakten zeer bepaald van het gefokt, terwijl hier ook groote hoeveelheid
laagland aan weerskanten van het gebergte; kaas?een der hoofdvoedingsm iddelen der be-

terwijlditlaatste metontzaglijke oerwouden volklng,bereid worden. ln den laatsten ti
jd
bedeitis,waarin de echte tropenvormen de w ordt m eer en meer werk gemaakt van het
overhand hebben en die groote hoeveelheden

voortreYeli
jk timmer- en andere bruikbare

merinosschaap.
Industrie, haktdel. De industriestaatnog op

houtsoorten opleveren,isdehoogvlakteboom- zeer lagen trap, ofiseigenli
jk sterk in verloos; in het gebied der ruwe, aanhoudend val geraakt; echter worden in verschillende
door stormen geteisterde paramo's tusschen plaatsen Chi
llo eDz.)nog aanmerkeli
jkehee-

Eenador.
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Bestuur. Volgens de grondwet van 11 Mei
veelheden ruwewollen en katoenen stoienvervaardigd,zells boven eigen behoefte,zoodat 1.
830isderegeeringsvorm een representatieve;
nog naar de naburige republieken kan wor- bedoelde grondwet werd meermalen herzien,

jk in 1887.De wetgevende machtbeden uitgevoerd;belangri
jkerevenwelalsdeze laatsteli

fabrikaten is het vlechtwerk uit palmstroo,
met name de onder den naam panamahoeden
in den handelgebrachte stroohoeden,enverder hangmatten, touwwerk en vloermatten,
alsook netten uit agave-vezels. ln den laat-

sten ti
jd heeftde bergbouw belangri
jke vorderingen gemaakt. De handel is)in verhouding tot den ri
jkdom des lands aan natuurli
jke hulpbronnen, onbeduidend. De hoofdhandelshaven is Guayaquil, voorts zijn de
havens van M anta,Esmeraldas en Bahia de
Caraquezte noemen. In hetalgemeenschi
jnt
de buitenlandsche handelvan E.eenti
jdperk
van bloei tegemoet te gaan ln 1900 werdin
het geheeluitgevoerd (Lijna uitsluitend over
Guayaquil) voor een waarde van 15.419.222

staat uit een Oongres, dat uit directe verkiezingen voortkomt; kiezer is elk burger

die den leefti
jd van zl-jaar bereiktheeftof
gehuwd is en lezen en schri
jven kan. Het
Congres bestaat uit twee kamers:de senaat
ofEerste kamer en de kamer van afgevaardigden of Tweede kamer; de senatoren,32
in getal, nl.voor elke provincie 2, worden

voor 4 jaren gekozen;om de2jaartreden
zi
jvoor de hellt af;de afgevaardigden,1op
elke 35,
000 inw.,hebben tweejaren zitting.
De uitvoerende m achtwordtuitgeoefend door
een president, die bi
j directe verkiezing en
voor 4jaargekozen wordt;hiiwordtbi
jgestaan door een op gelijke wi
jze en voor gelijken ti
jdsduur gekozen vice-president,alssucres, nl. cacao 18,8 lnillioen kilogrammen mede door een kabinet van vier ministers;
tegen 10,7 millioen sucres,ivoornoten ofplant- deze zoowel a1s de beide presidenten zi
jn
aardig ivoor 19,6 millioen kg.tegen 1,
4 millioen sucres,caoutcllouc 0,5 millioen kg.tegen 1,1 millioen sucres, huiden voor 371.018
sucres,stroohoeden voor 321.368 sucres, suiker voor 249.394 sucres,verder kolûe vruchten, stoffen, goud en zilver. De invoer be-

verantwoording schuldig aan het Congres.
Verder bestaat n0g een uit de ministers en
zeven andere leden saamgestelden raad van

state. Het Congreskomt om detweejaren
op 10 Junibi
jeen Volgens de grondwet be-

staat in derepubliek geenerleibevoorrechting,

droeg in hetzelfde jaar 13431.179 sucres, evenmin ten aanzien van rang of stand als
voornameli
jk aan katoenen en wollen manu- van ras;feiteli
jk echterverkeerendeindianen
facturen,i
jzerwaren,wi
jnen en likeuren,ma nog steeds in een de volkomen slaverni
jzeer
chineriën,P3pler.
nabi
jkomenden toestand.Tenbehoevevanhet
Vei.
keer.E.heeft grootebehoefteaan goede
verkeerswegen;de oude hoofdweg deslands,
de Camino real,loopt van de noord- tot de
zuidgrens de hoogvlakte en door den op4347
m .hoogtegelegen pasvandencerrodelizuay,
en is 1160 km.lang ;twee anderewegen verbinden ouayaquil met Cuenca en Mocha;de
laatste gaat over den 4280 meter hoogen
Chimborazopas; het geheele goederen- en
personentransport geschiedt door middel van

muildieren; in den regenti
jd worden ook de
waterwregengebruikt;eerstindenlaatstenti
jd

is ke
eennde
aanvang
gemaakt met ketberi
ma
r
jdbaar
wegen.AanspoorwegenheeftE.de

102 kin.lange li
jntusschenGuayaqltiltDural
al
en Chimbo, wier voortzetting tot Quito in
1899 begonnen werd; in 1900 waren in het
geheelongeveer 300 km.spoorlijn in exploitatie;E.zalwaarschi
jnlàjk ook doorden interkontinentalenspoorwegworden doorsneden;
reeds in 1891. werden van Quito uit naar
de beide richtingen opmetingen gedaan.
Sinds 1880 is Ecuador bi
j de algemeene
postvereeniging aangesloten; alle grootere
steden des landszijntelegrafschmetelkander
verbonden ; het aantal telegraafstations bedraagt60,de lengte der lijnen1838km ;eene
lijn gaatover land van Guayaquilnaar Bal-

inwendig Lestuurisderepubliek,lzitgezonderd
deGalapagos-eilanden,verdeeld in devolgende
16 provinciën:
Pl
kovlsctïlx

Carcbi.

lnw.

Pl
tovlxclëx

36000 Loja.

lmbabura.
68 000
Pinchincha,. 205000
lueon
109 600
Tunguragua 103000
Chim borazo . 122300
Ca:ar
61000
Azuay.
132400

Bolivar
0r0.
Quayas
Rios .
M anabi . .
Esmeraldas.
Oriente

lnw.

66000
43000
32600
98 100
32800
64 100
14 600
12 600

De hoofdstad der
inw.
E.i
he
n ito,m et
republ
ekeftiseeQu
hooggeOngeveer 80,000

rechtshof(te Quito), 6 rechtbanken,83 kan-

tongerechten en 359 gemeentegerechten.
Het tvapen van E. bestaat uit een ovaal
schild,op hetwelk een tot uitvliegen gcreedstaande condor troont;in het bovenveld van
het schild, telnidden Van teekens Van den
Dierenriem, een zon,in het benedenveld een

berg,uitwelke een rivier ontsgringt,enverder in volle zee een stoomschlp. Voor zi
jn

lenita 0l1 N'f
tll hier Perkabel naar de land- vlag heeft E.de oudekleuren dervoorm alige
engte van Tehuantepec en naar New-York. republiek Columbia weer aangenomen: nl.

Te Guayaquilbestaat een gemeenteli
jketelefoondienst met ongeveer 400 aangeslotenen.
De post behandelt per jaar omstreeks 10
lnillioen stukken (brieven,briefkaal
-ten,drukwerken,paketten).ln 1898liepen1268stoom-

geel(dubbele breedte),blauw,rood,horlzontaal gestreept.
DeFnaneièbleaangelegenhedenderrepubliek,
hoewelbi
jvroeger reedsveelverbeterd,laten

nog veel te w enschen over; de staats-inkomen zeilschepen tezal
nen metende540,040t0n de sten bedroegen in 1897: 6760.545 sucres,de
ecuadoraansche havens in,voor het meeren- uitgaven 5.690.
220 sucres (sucre = f2,40):de
deel de haven van Quayaquil.
binnenlandsche schuld bedroeg einde 1896 :

Eeuador.
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4.580.000 sucres,de buitenlandsche 1.824.
000 Juan José Flores.Sindsbiedtdegeschiedenis
pond sterling (leening 1855),ofinhetgeheel, van dit land een bi
jna ononderbroken reeks
met inbegrip van de achterstallige interessen van omwentelingen en reacties, nu en dan
van 1867- 91: 17.132.330 sucres; door een afgewisseld door een buitenlandschen oorlog
nieuwe muntwetis invoering (1901)van den Gedurende deeerstelsjarenspeeldegenoemgoudkoers bevolen.
deFloresdiezichbeurtelingsalspresidentenals
Het leget.bestond in 1897uit3341man,met leider en opperbevelhebber van hetleger,tot
inbegrip van de221officieren,en verderuiteen 1845 wist te handhaven, de hoofdrol.ln Aug.
burgerwacht van 95.
329 man;de lttaî'iite be- 1.
835 hadreedseengrondwetsherziening plaats

tegeli
jkertijd werdRocafuertetotpresidentge.W #*

r
.c

kozen,die over het algemeenden vredezocht
te bewaren. Na Rocafuerte werd in 1830Flores weer president,,onder wien in 1841 een

#
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kwam .Flores,30 Jan.1843 ten derdenmale
tot president gekozen, moest tengevolge
een te Guayaquiluitgebroken en door Rocaf
uerte bestuurden opstand, die tot een twee'
Jarigen,met de grootsteverwoedlleidgevoerden burgeroorlog leidde, in Juni 1845 het
land verlaten. Een kleurling, Vicente Roca,
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werd in zi
jn plaats tot president gekozen.ln
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staat uit een kruiser, een kanoneerboot en
een transportschip, tezamen met 114 m an
bem anning.
De staatsgodsdieltst der republiek is de
r.-katholieke;de kerk staat onder den aartsbisschop van Quito;de republiek is verdeeld
in de bisdomm en Quito,Loja,lbarra,Rio-

M ei 1846 brak eell oorlog uit met NieuwGrauada,die echter nog dezelfde maand met
den vrede van SantaRosa deCarchieindigde.
Tegen den alloop van het m andaat van pre-

sident Roca (1849) begon een fellen parti
jstri
jd, gedurende welke in E. eenigen ti
jd

volslagen anarchie heerschte, tot tenslotte
op 8 Dec.1850 hetCongresdenkandidaatder
klerikalen, Diego Noboa, tot president benoemde.Een der eerste regeeringsdaden van
Noboa was het terugroepen der Jezuïten en
llet openstellen van het land voor de uitgewekenen uit Nieuw-Granada,waaromstreeks

denzelfden ti
jd de vri
jzinnige partij aan het
roer was.ToenNieuw-Granadaom Lezereden
bamba,Cuenca,Guayaquilen Puertoviejo
W athet onderwqs aangaatbestaan(behalve lnet oorlog dreigde, werd Noboa in Juli1851
deonbeduidendeoudeuniversiteitteQuitomet door een te Quayaquil bi
jeengekomen junta
een Bo-talprofessorenzeenzoo-talstudeerenden afgezet verklaard, gevangen genomen en
en waarmee de inrichtingen van hooger on- over de grenzen gezet Zi
jnopvolger,Urvina,
derwi
jste Cuenca en te Guayaquilinverbin- vestigde zich te Guayaquil,en tot1860,bleefnu
ding staan) te Quito en Guayaquilhandels- de ultra-demokratische partijdeheerschende.
en technischescholen,en verder9 gymnasiums, Urvina werd in 1856opgevolgd doorgeneraal
35 middelbare en 1088 lagere scholen, de Francisco Robles.Bi
j wet van 6 Dec. 1856
laatstemetruim 68.000leerlingen,voornameli
jk werd voor munten,maten en gewichten het
decimale stelsel in E.ingevoerd.Een conllict
Llanken,mestiezen en mulatten).
Geschiedenis.Het gebied der tegenwoordige met Peru leidde in Nov.1858 totdeblokkade
republiek E., oorspronkeli
jk door de Quitu der ecuadoriaansche havens; generaal Guilbewoond,werd in 1487 doorden lnkaHuaina- lermo Franco,m etdeverdediging van GuayaCapac met Peru vereenigd en in 1532 door quil belast, sloot 21 Aug.1859 methethoofd

de Spanjaarden in bezitgenomen;tot1710
maaktehetdaarop,onderden naam presidencia
Quito,deeluitvanhetvicekoninkrlgkPeru,en
werd vervolgens bi
j Nieuw-Granadagevoegd.

v/h peruaansche eskader een conventie af,

krachtens w elke de blokkade opgeheven werd.
President Robles weigerde echter deze conventie te erkennen,legde,geen m eerderheid

Pogingen,in 1809 en 1812,om zich vanhetmoe- vi
ndende,zi
jn ambt neder en begafzichnaar
derland los temaken,werden metgeweldver- Chili. De ultra-demokraten van Guayaquil
ijdeld; eerst de in 1820 te Guayaquiluitge- droegen nu de regeering op aan genoemden
broken revolutie,die door Bolivar werd ge- generaal Franco; de konservatieven in het

steund, bewerkte de afscheiding van Spanje. (listrict Quito daarentegen kozen een eigen

De overwinning der generaals Sante-cruz en provisorische regeering,metden sclaeikundige
Sucre in de Andes van Pichincha, nood- professor Dr.GaLriël Garcia M oreno aan het
zaakte de Spanjaarden 22 Mei1822 toteen hoofd, en riepen generaal Flores weer inhet
kapitulatie,welke het land rondom den eve- l
and terug,die 8 Aug.1860 Francobi
jBabanaar in handen der opgestanen bracht, die hoyo (Bodegas)versloeg en a1soverwinnaar
het als departementdelEcuador bij de cen- Guayaquilbinnentrok.Een nationale conventie
traal-republiek Columbia voegden. Op het koos daarop in 1860 Dr.Moreno eenstemmig
congres te Riobam ba in Mei 1830 constitu- tot president. M oreno bevorderdehetaanlegeerde het zich echter tot een zelfstandige gen vanwegen van dehoogvlaktenaardekust,
republiek de eerste president daarvan WaS deed een nieuwe havenin debochtvan Pailon

Eeuador.
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(tusschen de mondingen vandeMiraendeEs- ltestLlltest de la f'fk..sfprp:z(fdelE.(Guayaquil1885);
meraldas)aanleggen,enz.15Aug.1863wendde J.Kolberg,Nach.E.(4Freiburg 1897);Stûbel,
de dictator van Oolumbia, Mosquera,zich tot skizzen tr
fv.
sE.(Berl.1886),dezelfde,Dierzf/het volk van Ecuader met den eisch zich met kavtbevve,
?p?4E.(Berl.t89;),Simson,Tramels
hem te verbinden tot herstelder Vroegoro itttlte?/Jï/t& ofE.(Lond 1887); vbyage (
s':zcentraal-republiekColumbia;ophetweigerend ploration 4''lf/1missionnaire tfpzpilticain cltez les
rï&z/.s .S('f?,
antwoord van Ecuador zag dit zich door f'
f'
?Jf#,
#t?# de l'
Equateul.(Lond.1888);
M osqueraden oorlogverklaard.Hoewelechter M onnier, D es Andes ff'
?f Para' (Par. 1890);
de ecuadorianen onder den gri
jzen Floresin Chi
Y ld,T/?e Sp(f9?/.9/z W meriettn W:p?,
/??/?
'
c.
:(Newden slag van Cuaspud (op grondgebied van ork 1891);T.W olf,Geograp'
a2
/geologt
'
adel
Nieuw-Granada) doorMosquerawerdengesla- E.(Lpz.1.892);'
W hymper,Trarelsfzzh/py
v.
:/tlte
gen,moestdeze laatste bi
j den vrede van30 (.p-:lfAndes PJ E.(Lond.1892),iHapageneral
Dec. 1863 van de gew elddadige doorvoçring del E. (t:800,
00, Quito 189t),W olf,Carta
van zi
jn plan afzien Moreno legde 4 Sept. g:pgzt
x
#
c
t
l
d
e
l
E
(t:475,
000,Leipzig).
Eellry-sllr-coole. Hoofdpl. van het kan1865 hqt presidentschap neder,na nog vooraf
een voorloopig verbond met Ohili, dat met ton E (28 gem.
,5654 inw )van lletfransclle
Spanje in oorlog gewikkeld was,te hebben dept.Alarne,6 km .van Châlons, 320 inw.
Yesloten,hetwelk ed
chteronderzi
jnopvolger, Eellsson fr., wapenschild.
.

.

ùeronimo Carrion, oorhetcongreswerdverEeuytlr, fr., voorheen schildknaap, thans
worpen. Eerst einde Jan. 1866 mocht het stalmeester.
Chili en Peru gelukken, ook E.te bewegen, H Fdam . Gemeente in N.
-llolland (arrond.

zich bi
j het verbond tegen Spanje aan te aarlemgkantonPurmerend),aandezuiderzee,
sluiten. NadatCarrion in Nov,1867,ingevolge en Overlgens Omgeven door de gemeenten
.
k
W arder! Middelie,
geschillen metzi
jn congres,afgetreden was,
werd 30 Jan.1868 Xavier Espinosatotpresident gekozen, die 16 Jan. 1869 voor een te

, '
'I
5
8

Quito uitgebroken en door ex-presidentMol'eno geleiden opstand moestwi
jken,waarop i
deze laatste zich tot dictator proclameerde
en 16 Mei een nationale conventiebi
jeenriep,
die Carjaval tot pl'
esident ad interim koos.
Bi
#
j de nieuwe presidentsverkiezing (1869)
kkvam Moreno en daarmededeklerikaleparti
j

weder aan het roer; onder hem werd einde
Nov.-1
187
4ks
door een congresbesluitbepaal
aa
rli
j
d,
dat
10 0/e der staatsinkomsten aan
den paus Z0u worden uitgekeerd. M oreno
w erd G Aug.1875 te Qui
to vermoord,en de
president (jer vrpz
**innigen,Antonio Borrero,

werd zi
jn opvolger. 8 Sept. 1876 brak te

K w adi
gk, Purm erend,M onnikendam

en Katwoude, 221/2

km2 groot, bestaat
x

.

.

I

j

ten deele uit de

droog gemaakte
Purmer(kleigrond),
overigens ui! laag

veen ; de gem eente
bevat de stad E.
en het dorp VolenN
dam, in 1899 te
'N>$7
'
. s.psst. .
zamenmet6444inw.;
kiesdistrict Hoorn ;
w xpsx v.x Eowu.
personeelebelasting
7de klasse.
De stad E., op den n.o. uithoek van de
Purmer,17 km .n.n.o.van Am sterdam en op
korten afstand van de Zuiderzee,staat hierm ede door haar haven en haar voorstad,het

Guayaquil een nieuweopstand uit,geleiddoor
generaalVeintimilla,die Borrerokortdaarop
aan den voet van den Chimborazo versloeg,
waarop deze zich op chileensch gebied redde.
Veintimilla liet zich nu tot dictator en later, Oorgat, i
n directe gemeenschap; zij heeft
3 April 1878,tot presidentkiezen ;zelf9Jull behalvedeherv.Grootekerk(metbeschilderde

1.
883 verjaagd, volgde t7 Febr. 1884 José glazen)talvan andere kerkgebouwen en een
Maria Placido Caamaio hem a1spresidentop; fraai stadhuis, 1737- 39 gebouwd. De stad
na hem stond 1888- 92 Dr.Antonio Flores ligtaandetramli
jnAmsterdam-Edam.Hoofdaan het hoofd derrepubliek ;op dezevolgde middelen van bestaan : scheepsbouw,touwLuis Cordero, die in April 1896 door den slageri
j,zuivelbereiding (Edammer kaas).De
leider der radikalen, geneï'
aal Alfaro, ge- oorsprong van E. schuilt in het duister;in
dwongen w erd af te treden, waarop deze 1357 kreeg zijvan graafW illem vanBeieren
in 1897 de presidentszetel veroverde.Eene stedel
ijke recàten;in 1426 werd destaddoor
in 1899 door de klerikale parti
jveroorzaakte de Kennemers van Jacoba van Beieren ingeomwentelingspoging werd gewelddadig onder- nomen,in Juni1572 verliet zi
j de spaansche
drukt; de leider der beweging,generaal Sa- zi
jde;in 1602 (2;Febr.)werd zijdoorbrand
rasti, redde zich op columbiaansch gebied, nagenoeg geheel in de asch gelegd: in 1784
en deed van hier uit een invalinE ,wataan werd te E.de mMaatschappi
jt0tNutvan 't
leiding gaf tot nieuweverwikkelingen enoorlogstoebereidselen.In Sept.1901 aanvaardde

Algemeen'' opgericht:
Eday. Een der Orkney-eilanden, zie dit
onderwerp.
Edbllrga De 413e planetoïde.
Edd.Havenplaats inErythrea,aan dewestkust der Roode zee,z.o.vanM assaoea,is,wegens de bergachtigheid vanhetachtergelegen

de nieuwgekozen president,Plaza,zi
jn ambt.
Bibliographie:Velasco,Historia delz'
:ïzlpde
Qlfïfp(Quito1840,fransch Paràjs1840),Herrera,Apuntes pt
xz't
x la Aïy/prïtxde Qlfïfp (Quito
1874), T. W olf, Vilv'
es c/pzàfïFcp.
spor 1@ .
J?:pdelE.(Guayaquil1879);Hassaurek-,Fp/
,
/ryeaks land,van hetbinnenland uitmoeili
jk te bec- pzl.f
/ Spanish dyzlprïct
xzl.
s(3Cincinnati1881; reiken en derhalve zoo goed a1s waardeloos
dllitsch, Dresd. 1887); H.W .Bates,Centrtll
I'
ltlda,naam van twce llslandschewerkcn,
lzltf Sokttlt vlzzlcrfccf(2Lond.1882);Oevallos, voor de oudheidkunde en de kennis deroude
.

.
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literatuur en mythologie van het SandinaviEde,bibe,lude(post'ylprf:m nullaroluptas),
sche noorden van hooge waarde.
eet,drink,speel(wantna dendoodisergeen

Eddelak. Dory in den kreits Sûderdit- pleizier meer),lat.spreekwoord.
Edel, door voortreFeli
jkheid uitmuntende,
#lde. Gemeente in Gelderland (arrond. kostbaar, zich onderscheidende door deugd
Arnhem,kanton Jvageningen),Omgevendoor of naastenliefde; Edelachtbare,titel van burmarschen,Sleeswlgk,ia 1900 :2734 inw.

*

de gem eenten Barneveld, Apeldoorn?
Rozendaal,Arnhem,
Renkum en W ageningen in Gelderland en Rhenen,
VeenendaalenRenswoude in Utrecht,

e.1

3291/4 km2.(akker-
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t
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gel
neester en wethouders;Edelmogende,voormallge titel van leden van de Tweede Kamer der Staten.Qeneraal,in 1848 door Thorbecke afgeschaft;Edelgrootachtbas-e, titelvan
de leden van gerechtshoven,kantonrechters,
leden der provinciale staten, enz.: Edel
geùprtw, komt veelvoor in titels:hoog-,wel-,
OEZ.

Edele m etalen, in scheikundigen zin die
land,bosch,weiden, metalen welke niet door zuurstof en water
heidevelden),bevat wol-den aangetast, en zich door bloote verdedorpen Ede,Lun- warming uit hunnezuurstofverbindingen laten
teren,Bennekom en afscheiden ;zie Delfstoien,en M etaal.
Edelgegteente ln het algemeen een door
Otterloo,deelen der
dorpen Veenendaal helderheid,kleur,doorzichtigheid,glans,harden Hoenderloo, de heid en pol
i
jstbaarheid uitmuntende en derbuurten Ederveen, halve voor opschik geschikte delfstof, als

Manen,W ekerom,VeldhuizenenGinkel(allen diamant, korund (robijn en saûer), beryll

onder E'
le),Nederwoud,Meu-luunteren,overwoud,Flierden en de Valk (allen onderLunteren), de Heukelomsche Brink,Nergena en
de Kraats(allen onderBennekom),en Harts-

(smaragd en aquamarijn),spinel,chrysolith,
topaas, zirkon (hyacinth),granaat,amethyst,
opaal, chrysoberyll,euklaas, phenakiet,toermali
jn,corderiet,andaluziet)hiddeniet.Andere
kamp, Hooge-Baarlo en Eschoten,belevens del
fstoYen,die slechtsdoorschijnend ofzelfs
de gehuchten W estenenk,Deelen,W esterhuis, ondoorzichtig zi
jn,worden om haar kleur of
Oad-Reemst,Laar,Nieuw-Reemst(allenonder teekening eveneens dikwi
jlsa1sopschikmateOtterlgo,tezamen met15.000inw.Kiesdistrict
zie beneden;personeele belasting:Bennekom?
Veenendaal en Lunteren 8steklasse,en overig
deel 9de klasse. Het dorp Ede,fraaigelegen
aan het kruispunt der wegen vanAmersfoort

riaal gebruikt, als b.v.chalcedon,karneool,
agaat,Onyx,sardonyx,heliotroop,lazuursteen,

naar Arnhem en van W ageningen naar Ni
jkerk, aan de spoorli
jnen Utrecht- Arnhem
(station 40 km. van Utrecht, 17 km. van
Arnhem)en Zevenaar- Ede (31 km.
)en aan
de tramlijn Ede-W ageningen,teltindekom

De prijs der edelgesteenten,die allen uit de
meest gewone bestanddeelen (koolstof,toonaarde,kiezelzuur,kalk,magnesia) bestaanen
dus op zichzelf waardeloos zi
jn,wordt,be-

turkoois,jaspis,rhodoniet,nephriet,malachiet,
adular, oxiniet,labrador,obsidiaan,barnsteen
enz , en veelalhalf-edelgesteenten geheeten.

halve door de grillen der m ode,doordezeldzaamheid en schoonheid van het gesteente
bepaald,alsmede door den vorm diehetdoor
Ede.Kiesdistrict(Staten-Generaal);onder- bewerking heeft verkregen.ln den nieuweren
staande tabelgeeft de gemeenten aan die er ti
jd wordt tameli
jk algemeen de voorkeur
toe behooren,benevens de plaatseli
jke voor- gegeven aan het diamant en aan levendig
waarden voor het kiezersschap van huur- en gekleurde gesteenten (phantasi
e-steenen);bijloonkiezers en het bedrag waartoe ten deze zondere waarde wordt ook toegekend aan
genotvan vri
je kost en inwoning wordtbe- gesteente dat zich door kleurenspel,kleurverandering,iriseeren enz.onderscheidt.Alle
rekend.
om streeks 2000 inw.; er is een herv.kerk
met hoogen toren.

pronksteenen worden hetzij geslepen ofgeGemeenten of

;
j :
vtk'
kkj
aj
y. *
-k :

.

sneden. Gesneden, dit is met gesneden of
gegraveerde Eguren voorziene siersteenen

(gemmen),warenvooralbi
jdeOudeninzwang,

j wie de steensni
jkunst dan ook reedseen
gedeeltendaarvan. a
ea
z gnt
. j.
r bi
zeer hoogen t'
rap bereikt had De meeste en

Ede (kom). . .
Barneveld (kom) . .
Ni
jkerk . . . . .
Ede (overig deel) . .

f1,
-1,-1,-0,80

f325
-300
-300
-275

f225
-200
-200
-175

-0,80
-0.
80
-0,80
.
-0,80
. .
-0,80
. . -0,80
. . -0,80

-275
-275
-275
-275
-275
-2;5
-275

-175
-175
-175
-175
-t75
-175
-t75

Barneveld (ov.d1.). . -0,
80 -275 -175
Scherpenzeel
Renswoude
Veenendaal
Rhenen
Amerongen
Leersum
Hoevelaken

.

duurste edelgesteenten worden gevonden in
Kaapland, Oost-lndië, op Ceylon,in Brazilië

en Europa (boheemsch granaat,hongaarsch
opaal).Denomenclatuurderjuweelhandelaars
verschilt over het geheel zeer van die der
mineralogie; zoo wordtb.v.de naam robijn
zeer verschillende gesteenten gegeven,nl.aan
roode korund, spinel, toermaliin en topaas.
Kunstmatige edelgesteenten noemt m en die
gekristalliseerde en totpronksteenen dienende
lichamen die langs scheikundigen weg uit

dezelfde stoFen gefabriceerd zi
jn als waaruit
de ware edelgesteenten bestaan. De in de
juweelen voorkomende scheikundige verbin-

E delgeeteente.
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dingenzijn op zichzelfnagenoegwaardeloos; voornamelijk met.deeerste envierdegroep,

de koolstof van het diam ant is identisch met die de kostbaarstegesteenten bevatten,bezigde koolstof van graphiet en steenkool;in r0- gehouden,daar een bevredigend resultaat in
bi
jn of sa:er komtdezelfde toonaarde voor deze gevallen nietblootvan theoretische,m aar
die het hoofdbestanddeel uitfnaakt van het vooral ook van technische waarde zou zi
jn.
gewone aardewerk, en die zoo algem aen is De pronksteenen der tweede groep w erden
datnagenoeg 1/6van de geheele vaste aard- door Daubrée en Ebelmen, door smelting
korst er uit bestaat. Slechts de groepeering hunner bestanddeelen , daargesteld; de zoo
der moleculen,hun kristalvorm,deeltde edel- ontstane producten echterzi
jn microscopisch
gesteenten de eigenschappen mede die men klein en voor den handelin deze reeds zeer
bij pronksteenen verlangt. Het maken van goedkoope steenen van geen beteekenis.Het
edelgesteente is derhalve mogeli
jk wanneer vervaardigen der gesteenten van de derde
het gelukt de zelfstandigheid van het ge- groep levert geen bizondere moeil
ijkheden
wenschte juweel vol
strekt zuiver daar te op, daar bij dcze de kristallisatie vervalt.
stellen en hetvast-worden daarvaninkristallen Diam ant, hoewel niet dan in zeer kleine en
te bewerken.Terwijlechterheteerstezonder m eest zwarte kristallen, verkreeg Moissan
veel moeite door eenvoudige scheikundige uitmetkoolstofverzadi
gd vloeibaar ijzer of

bewerkingen in vele gevallenmogelijkis,kan zilver,datbijhetstollenaaneenzeerkoogen

kristalvorminghoogstzeltlenwordenverkregen. druk werd blootgesteld.
Slechtsgassen,vloeistoffen en gesmolten masImitaties noemt men geslepen steenen,zoosa'skunnen,bi
jhetovergaanindenvastentoe- wel delfstoYen als kunstproducten , die in
stand,opzekerewettenberustendevormenaan- plaats van de op hen geli
jkende duurdere
nemen.Hoe langzamerde afkoeling dervloei- echte edelgesteenten tot versiering van goedstoffen Of de afscheiding deropgelostestofen koope opschik-artikelen worden gebruikt,
plaatsheeft,deste zuiverder en grooterzi
jn lichamen derhalve die op het een of andere
de kristallen. De schoonheid en grootte der edel
gesteente li
jken doch uit anderebestandechts 00n gevolg deelen bestaan.ln de meeste gevallen weten
N/aro edelgesteenten is sl
van den onbeperkten tiid dien de natuur aan ltooper en verkooper beide dat het artikel
hetontstaan ervanheeltbesteed.Echterjuist ten onrechte den naam draagtw aaronderhet
de langzaamheid der natuurlijke vormings- wordt verkocht, en in deze gevallen kan niet
Processen maakt het groote feletseluitom van vervalsching worden gesproken.ln den

ze na te volgen,en er dienen bi
jhet kunst- juweelenhandel komt slechtszelden imitatie
matig daarstellen derproducten dierprocessen m et de bedoeling om te bedriegenvoor,daar
snel en krachtig werkende reactiesteworden de j
uweliers zelve er hetgrootste belang bi
j
aangewend,die het gewenschteresultaatbinnen korteren tl
gd opleveren.Deze optesporen
is de taak der synthetische mineralogie,die
wat haar doel aangaat verwant is aan d.e
synthetische organische scheikunde. Vooral
fransche geleerden hebben zich, gedurende
de laatste halveeeuw,m etdb delfstofsynthese
beziggehouden, en hunne m ethoden voor llet

hebben, dit tegen te gaan.Het lneerendeel
der imitaties heeft ten doel in de behoefte
aan goedkoopen opschik te voorzien. De navolging der echte,volkom en edelgesteenten,

kan op vierderleiwijzeplaatshebben:1)door
de wijze van inzetten;hierdoorkanaanechte

steenen soms e0n hen niet eigen kleur en
glans worden m edegedeeld b.
ofv.edoo
en rge
onde
brek
r
saamstellen van enkele edelgesteenten zi
jn onzichtbaar worden gemaakt
reeds tot zoo groote volkomenheid geLracht, den steen een dun schilf
ertjezilver-ofkoperdat deze met kans op winst zouden kunnen blik, hetzi
j wit,hetzi
jmetkarmi
jn,lakmoes,
worden geëxploiteerd;bi
jveleproducten ver- saffraan enz. gekleurd, te leggen ;op deze
valt geheel deonderscheiding 11onecht''* Daar wi
jze bewerkte steenen worden gefolieerde
de kunstmatige gesteenten in zelfstandigheid, steenen geheeten; dit geschiedt vooral bi
j
hardheid, eigenschappen enz.geheel aan de rosetten of granaten waarbi
j de kulas ont-

overeenkomstige natuurli
jke gesteente beant- breekt;verder kan men,louter doordewjze
woorden, en hetvan een reeds geslepen ju- van inzetten,een steen van hettweedewater
w eel slechts in enkele gevallen valt uit te VOOr een Van het eerste water laten doormaken of de steen in het binnenste der aard- Faan,dezelaatstealzooimi
teeren.2)Alsware
korst of in het laboratorium isontstaan,heeft zmitati. ziin al zulke voorwerpen te behet woord echt hier alle beteekenisverloren; schollwen 1ie in plaats van edelgesteenten
jkuitziendedelfstoffen
en zou men hetgevoegeli
jkdoor,,natuurlijk' van den eerstenrang geli

kunnen vervangen. De tot artikelen van op- van geringerwaardebevatten;veledelfstofen
schik gebezigde edelgesteentenlaten zich,wat van groote hardheid,en in weerwilvan verhun scheikundige eigenschappen betreft,tot schillende scheikundige saamstelling een ge-

vier groepen vereenigen:1) de zuurstofverbindingen der lichte metalen aluminium,magnesium, beryllium, korund (robijn en saûer),
spinel en chrysoberyll; 2)de verbindingen

li
jke kleur bezittende,leenenzichtotimitatie;
nagevolgdworden vooraldiamant,robijn,saffler, smaragd, zirkon (zie deze artikelen).
3)Hetbezigenvanveelvuldiger voorkomende

van sîlicium daarmede,n1.dekalk-,magnesia-, delfstosen inplaatsvandezeldzamerendaarom
i
jzer-,toonaarde-silikaten;ditzijn meestsier- duurdere steenen
d van den eersten rang doet
steenen van lagen rang,behalve desmaragd, w el den pri
js eropschikartikelen dalen,doch
welks kunstmatige daarstelling Hautefeuille m aakt hen nog in geenen deelezoo goedkoop
volkomen isgelukt;3)waterbevattendezelf- als wenscheli
jk is voor een ruimenomzet.De
tr
erego
standigheden, alsturkoois,opaal;4)zuivere fabrikage Van ui
pie
se
de
stpe
rass,
valsche
(ftrer
.ma
dkoo
koolstofdiamant. De vorschers hebben zich edelgesteenten
dtsch
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Amausen, eng. factitious gems) is een der pen van sli
jpvormen:die met volkomen effen
merkwaardigsteonderdeelen derglasfabrikage. vlakken, en die met onefen vlakken. De
Men heeft het daarin tegenwoordig zoo ver sl
i
jpvormen der eerste groep imiteeren inhet
gebracht, dat men in staat is alle edelge- algemeen de aan natuurli
jke kristallen veelsteenten na te bootsen,metuitzonderir-g van vuldig waar te nemen gedaante eener vierhet edel ni
op
aa
.V
jv
erlhe
idooral in Frankri
jk is deze ziHidige dubbel-pyramide. (Zie nevenstaande
tak van
tot een hoogen trap van f
lguur t) Men onderscheidtdaarbijhet bo-

ontwikkelinggeklommen Deonechtejuweelen, vendeel (paviljoen, kruin), dat in de

die daar gefabriceerd worden,kunnen zelfs invatting het bovellste, naar den beschouwer
het oog van een kenner bedriegen, zoodat toegekeerde deel van den edelsteen vormt,

het vaak noodig is van een vijlOfvan een en het onderdeel(kulas),die biihetinvatten

weegschaal gebruik te maken,om totdeovertuiging te komen, dat men m et een kunstprodukt en niet m et een mineraal te doen

om laag gekeerd kolnt te
liggen. Rondist noemt men de
horizontale rand, waarin de faDaar

heeft. De onechte juweelen zijn n1.minder
hard en veel zwaarder dan le echte.Het

1

/

cetten van pavil
joen en kulas
elkander sntden. Het rendist-

hoofdbestanddeel van deze producten is een
kleurlooze glassoort,die m en strass noemten
die met een kleine hoeveelheid van allerlei
metaaloxyden gekleurd prordt. Het strass is
een boro-silikaat van kali, natron en loodoxyde, dat meer loodoxyde bevat dan het
llintglas. De vol
gende mengselszi
jngeschikt
tot het voortbrengen van kunstmatige edelgesteenten : op 1000 deelen wit strass bezigt
m en, voor topaas: 40 d.antimoniuln en 1 d.
goudpurper;voor smaragd :8 d. koperoxyde
en 0.2 d. chroomoxyde; voor saffler:15 d.
kobaltoxydule; voor amethyst:8 d.mangaanperoxyde, 5 d. kobaltoxyde en 0.
2 d.goud-

(zieflg.1)deze is identiscllmetdenoctaeder,
dennatuurli
jkensplijtingsvorm vanhetdiamant.
lsLi
jdenpuntsteenhetbovendeeldoorlletvlak
tten het onderdeeldoor het vlak k kal
kestompt, oo heethi
j diksteen;de zi
js-lakken
daarvan kunnen ook gerond ztjn tflg.2).Het

purper;voor aquamari
jn ofberyl:7 d.antimoniumglas en 0.4 d.kobaltoxyde; voorkarbonkel(Syrischegranaat):500d antimonium-

Uit t
len diksteenvorln ontstond ten ttde van

li

N'lak is het breedste gedeelte

van hetjuweel. Bi
j enkelevor-

FIG. 1. men Ontbreekt een symmetriscll
gefacetteerde kulas, in plaats
waarvan de steen dan van onderen door een
breede kalet wordtbegrensd.
De eenvoudigste en oudste, reeds @
ln de
middeleeuwenbekendesli
jpvorm isdepuntsteen

bovendeel heeft m eestslcchtsde halve lloogte
van de kulas;de optische werlting isgering.

glas,4 d.goudpurper en 4 d.mangaanoxyde. kardinaal M azarin,die zoodanige steenen omDe bereiding van smaragd veroorzaakt de sli
jpen liet, de algemeen geldende vorm der
brillant;zoow'
el onder-.en Lovengedeel
minste moeieli
jkheden;de kleur voor topaas h
tezijn
kan ook doori
jzeroxyde verkregen worden. ierbijrijkgefacetteerd;hetbovenstebegrenAlle strass-imi
taties zjnlichtllerkenbaaraan zingsvlak heettafel;hetonderste,veelkleihare geringe hardheid 5tot6;cok ontbreekt nere begrenzingsvlak wordt kalet geheeten;

bijhaar de dubbelbreking en hetdichroïslne overigensbevatdebrillant-slijpvorm vierhoe4) Een laatste soort van imitaties vormen ken van boven eh even zooveel van onderen,

de doubletten,steenen wier onder- en boven- vier bezeelen van boven en vier pavil
joens
gedeelte uit verschillende delfstofen bestaat van onderen, en voorts op elk bezeelvier
tten en twee starr
fe
an,
cettO
eP
n. elk
en door canada-balsem of mastiek bijeen halve faceal
worden gehouden ;het bovengedeelte bestaat Pavil
Al
.
joen leen V1*e# halve
meest uit een echten steen,het onderdeeluit naar de schoonheid en grootte v/h ruwe maeen goedkooper delfstof of uit glas;derge- teriaalbrengt men minderofm eerderfacetten
vafnacs
eotmmi
teerd
ge
;n wordtalleen het bovenli
jlte vervalschingen bli
jken wanneermenden aan; ge
te onderzoeken steen in warm water legt; deel
andere bril
lanten (het zg.
z-voudig goed ,
de hechtlaag laatdan los en de gedoubleerde
z
voudige brilsteen valt uitelkander. Er bestaan zelfs douz
V
z
ZU R
lant,flg 3/ van
ble
Onde
ttenrvan gekleurde strass-imitaties.
.,
boven,flg.3&van
heb sll
jpelt van edelgesteenten verYh
N
staat men de reeks van bewerki
terzi
jde) hebben
ngen Jie ten
aan de kru 1
-n
doel hebben degl
n as
teen een nieuwen vorm,
dde
Fl
G.
2.
F1
G.3
t
z
,
FI
G.
3
ô
.
slechts 16 driebegrensd door
vlakken (facetten)te
hoekigefacetten,
geven. De natuurli
jke vormen derdelfstoffen
jen geordend; dezen onvolkomen
zi@'in slechts in zeer zeldzame gevallen vol- in twee ri
doende om de eigenschappen die in een brillantvorm geeft men slechts aan kleine
pronksteen worden verlangd,te doen uitkoen; meesttreden dezéeigenschappen eerstdan

Xj.

duideli
jk en zuiver te voorschijn,wanneerde
ruwesteendooromsli
jpingnieuwebègrenzingsvlakken heeft verkregen en de gladheid en
glans daarvan doorpol
i
jsting zi
jn verhoogd.

lx
<M

N--w

/

x
/
De onderscheidene edelgesteenten bezitten
N --,.
.-echter verschillende optische eigenschappen ;
FlG. 4:/
,,
FIG.4,
b:
FIG.4c.
de sli
jpvormen moeten zich daarom steeds
aan het karakter van het te bewerken materiaalaanpassen M en onderscheidt tweegroe- tf
ig.4/ bovenkant, 45 onderkant,4c ztkant)
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steenen van 1/16 tot 1/ykaraaten tl/gtot2 zelf;:guur 7 toont de verhouding ingrootte
millimeter doorsnetle,en aan minderschoone van diamanten van verschillend gewicht van

steenen enzulkediegebrekenhebben.Betere
steenen worden a1s drievoudig goed (drievoudige brillant) in den handelgebracht en
dezekunnenalsdeeigenli
jkebrillantenworden
beschouwd;zàjhebben aanhetbovendeeldrie
rijen van facetten,eninhetgeheel56vlakken;
b)i zeer groote stecnen, a1s b.v.de Regent
(z'
ie Diamant) wordt dit getal nog met16
vermeerderd, doordat enkele vlakken gehalveerd worden.De oude,regelmatige brillantvorm heeft een vierkante,slechts aan de
hoeken afgestompte tafelen eengeli
jkedoorsnede der rondist; echter komen ook veelvuldig afwijkingen van deze symmetrievoor,

den oudenvorm;deonderstaandeci
jferszeven
de karaten aan; de nieuwere steenen f'ljnbij
gelijk gewicht iets grooter in de rondist.
Behalve het diamant worden ook andere
pronkgesteenten in denbrillantvorm geslepen,
als zirkon, phenakiet,topaas,alsook kwarts
en de imitatlesuitstrass.
De kleurige juweelen,waarbàj bovendien
gewoonli
jk de octaedrische spli
jtbaarheidgemist wordt, kri
jgen dikwi
jls een van den
brillant afwi
jkenden vorm ; robijn en saffler
hebben meestdetafelsnede;onder-enbovenvlak worden hierbij door een breede tafel
begrensd;aan het bovendeelbevindenzich

ovaal, a1s bi
j de Kohilloor (zie Diamant),en
ook welpeervormig.Een belangri
jke nieuwheid voerde Caire fn den brillantslijpvorm in,
n1.de stervorm (taille à étoile,flg.5);deze

facetten of een afgerond vlak. Bàjdikkere
kleurige gesteenten wordthetgunstigsteYect
verkregen door de trapsnede, bi
j welke de
eigendommelàjke ordening der facetten aan

zeshoekig;aan hetonderdeelkomendrieri
jen
facetten voor die
een zigzagsgewi
js
beloophebben.Deze
slijpvorm munt uit
do'
oreensterk kleurenspel en brengt
Flo.5. Flo.6. het verlies aan materiaal tot een minimlzm terug (33 pCt.,tegen45pct.bi
jlagere
l vereischtecllter,om effect
bl'illantvormen);z'
l
.'
te maken, ecn zeer zorgvuldige bewerking.
Terwijlvrocger c1e hoogte van hetbovendeel
der brillanttflg.1 tusschen /en9-)4/jsvande

en allengs stomper wordend van de rondist
naar de tafel en de kalet.
Bijde tweede groep van sli
jpvormen komt
alleen een gefacetteerd bovengedeelte voor,
dat dan benedenwaarts door eenbreedekalet
wordt afgesloten. Bovenaan staat in deze
groep de roset(roosje);de rosetvorm wordt
voornamelijk aan die stukken diamantgegeven, die bi
j het brillandeeren van grJoto
ere
individuen zijn afgevallen,ofdie vao
n nature
een grootere breedte dan dikte bezitten ; bii
de regelmatige rosetis de doorsnede dubbJ'
l
zoo groot als de hoogte; men geeft haar
twee rijen driehoekige facetten;d'
Jbovenste,

meest veroorzaakt door ongewone gedaante 8, 12, 16 symmetrisch gelegen dwars- en
van den ruwen steen ; de rondist is vaak starfacetten, aan het onderdeel 4- 6 breede

vereischt groote hoogte van onder-en boven- het onderdeel de terugstraling van het licht
deel; de tafel is zeer klein en regelmatig Ondersteunt; alle facetten loopen trapvormig

gekeele hoogte v/d octaederuitmaakte wordt
die in een pullt
het llovendeel thanstot6/1shoog gesneden;
saamloopen,vorverder is de tafel veelkleiner,vroeger4/n,
x
men de kruin;
thans nog nauweli#i
/@ van de doorsnede
.
ïXX de eenvoudige
#ks 3
der rondist. De brillantls verder een regelrosett:g.8lheeft
matige achthoek lnetgelijke middenfacetten;
p,., u
v,r, o
6 + 12,de holderontlistisevenzooeenachthoek(flg.6).Door
'S''' :
-'
*
E::f
'*'. landsche ofbradeze ordening is hetmogeli
jk brillanten van
bantsche t:g.9)
volkomen symmetrisclle get
laante en meteen 6 + 18, de drievoudige fransche roset(rose
zeer levendig vuur daar te stellen,zonder recoupée), uit de grootere stukken bewerkt
dat meer dan 400/4
)vanhetruw bi
jhetbewerken afvalt onbruikbaar wordt.ls een brillant
volkol
nen regelmatig geslepen,zoo kan men

.
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X

'>

4

h

Fig 10.

12 + 24 facetten; de helling der dwars- en

zi
jn gewicht beyalen zonder hem te wegen, sterfacetten is bi
j derosetmeestsymmetrisch
en we1doormetlng,hetzi
jvaneenrondistzljde geli
jk,en dan is de doormeterder kruinhalf
of van de grootste doorsnede van den steen

zoo groot a1s die der rondist. Fig 10 geeft
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degrootte-verhoudingvanbrabantscheroosjes
van 1 tot5 karaataan.
ondoorzichtige pronksteenen, die een natuurli
jk kleurenspel vertoonen)worden niet
vlak maar oneffen geslepen, meest aan de
onder- en bovenzijde gewelfd, soms slechts
aan de bovenzijde convex;in het laatste gevalis dan deonderzi
jdehetzijeenvlakketafel,
of concaaf, uitgehotd; de gewelfde oppervlakte is dikwl
jls ook aan de rondistvlak
gefacetteerd ;aldus geslepen steenen worden
steedszoo ingezet,datde convexezi
jdenaar

een horizontale as draaiende dunneschi
jfvan
staal, i
jzer of koper,wier rand zeer scherp
is en gedurig m et een van diamantpoederen
olie bereide zalfwordtbestreken,datopden
rand der schijfgebrachtwordt,zoodatalsnu
de schi
jf werkt als een ringzaag metzeer
ftjne diamantsplinters als tanden.Slechts bi
j
diamanten wordt het sni
jden met de hand
verricht, en wel uitvoorzichtigheid,om de
verhitting van den steen en hetafspli
jtenvan
stukken te verhoeden Kleinere pronksteenen
worden na hetkloven en snijdenonmiddelltjk

bestemde pronksteenen worden boven vlak,
van onderen oneYen geslepen.
Elk edelgesteente erlangt dengewenschten
vorm doorhetslijpen.W anneerdegewenschte
slijpvorm aanmerkeli
jk afwi
jktvan denatuurli
jke gedaante van derl ruwen steen, dan
wordt daaraan allereerst door kloven,snijden enz.een den sli
jpvorm het dichtstnabijkomende gedaante gegeven,waarna hi
j door
hetslijpen op de schijfhetbenoodigd aantal
facetten verkri
jgt. ltloven is het scheiden
van een steen in twee deelen waarbi
j de
nieuw ontstane begrenzingsvlakken derbeide
helften volkomen efen enqladzijn.Eenzoodanige regelmatig spli
jting lsmogeli
jk,wanneer het materiaal in bepaalde richtingen
licht en regelmatig spli
jtbaar is; niet alle
edelgesteenten echter splijten op zoodanige
regelmatige wijze;onderdejuweelen heeft
alleen het diamanteen spli
jtbaarheid diezich
onmiddellijk tothetdaarstellenvandengrondvorm derbrillantlaatbezigen. Om eendiam ant te kloven zet men hem meteen cem ent
vast op een kloofstok,slechts datdeelwat
afgekloofd moetworden vrijlatende;metde
punt van een diamantsplintermaaktmenvervolgens een klein groefje,zethierhetkloofmes in, en een hamerslag op ditlaatste is
voldoende,om den steen in tweeën te scheiden. Dit onderdeel der diamantbewerking
heeft zich eerst sinds 1790 in Europa ingeburgerd,en weldoordevirtuosevaardigheid
van den nederlanderAndriesBevelman.Door
het kloven verkrijgt de diamantsteen den
vorm van een puntsteen (zie boven,Fig.1).
Uit dezen vorm wordt dan hetzij dopr
sli
jpen ofdoor sni
jden den diksteen voortgebracht. Vanhetbovendeelwordthetgedeelte
tot de li
jn t tweggenomen,vanhetbenedendeel de punttotk k;hierdoorontstaan de
tafel en de kalet (vlak datnietevenwi
jdig
looptmet de spli
jtingsrichting). Het gewicht
van zoodanigen diksteen, aan welke alsdan
volgens een ouden regelbljsdertotalehoogte
weggenomen is,bedraagtnauwkeurig 2,avan
hetgewichtvaneenspitssteenvangelijkerondistHetverliesaanmateriaalbedraagtalzoo33
pCt;ditverliesneemtdoorhetfacetteeren nog
met eenige procenten toe,hetwordt echter
belangri
jk verminderd doordatde bi
jhetsni
jden afvallende pyramiedenpunten totrosetten
kunnen worden verslepen.De overigepronksteenen bezitten geen gunstig georiënteerde
splijtbaarheid.Deze worden doorhetzagenen
snijdengemodelleerd;hiertoebedientmenzich
van de snijschijf,een metgroote snelheidom

deeren,respectievelijkegriseerenonderworpen.
Onder sni
jden verstaat men in de diamantbewerking het vorm-geven uitde hand;bi
j
andere edelgesteenten, geschiedt dit op de
slijpschijf.De steenverkri
jgthierdoordeneerstenaanlegt0tdenlaterenkunstvorm,benevens
de juisteverhouding van hoogte en breedte.
Hetsnijden van diamantbestaatin hettegen
elkander wri
jven van een steen en een stuk
boortop diepuntenwaarlaterfacettenmoeten
komen;de steen en het boortwordenhiertoe
op de punt van zg.sni
jstokkenbevestigd;de
arbeider wrijft de steenen vervolgensboven
een bak,waarin deafvallendediamantdeeltjes
wordenopgevangen,tegenelkander;(deafvallende deeltjes vormen hetpoederderslijpers)
deze arbeiz wordtvoortgezettotdat de gewenschtefacetalseenonduideli
jkgecontureerd
vlak tevoorschi
jnkomt:deopdezewi
jzeverkregen vlakken velschillen echter van die
welke.aan hetafgewerktjuweelvoorkomen;
zi
jzi
jnEjnkorrelig,donkergrï
js;de steenzelf
is ondoorzichtig, metaalglanzend, en ziet er
ongeveer uitals gepoli
jst staal.De pri
jsvan
boortstukken diamant die te slecht zi
jnom te
bewerken, vroeger tameli
jk hoog, is wegens de groote hoeveelheid vanhetuitKaapland aangevoerde onslijpbare diamant aanmerkelijk gedaald, zoodat heden zelfs de
agaatsli
jpers zich van boortbedienen.
Dedoorkloven,snijden,rondeerenenz.voorbereide gesteenten verkrijgen ten slotte door
hetslijpen opdeslijpschijfdenoodigefacetten
en hierdoor hun glans.öegereedschappenen
de inrichting van een diamant- en andere
edelsteenslàjperi
j zi
jn tamelijk wel dezelfde;
alleen de gebezigde sli
jpmiddelen verschillen
belangrijk.lndemodernesli
jperi
jen,somsvoor
meerdere honderdenarbeidersingericht,wordt
de beweegkracht (geleverd dooreen inhet
onderstedeelvanhetgebouw opgesteldestoommachine) door riemen naar de werkplaatsen
overgebracht,waar zi
j de sli
jpschijven in een
horizontale rotatie brengt;hetmaximum van
snelheid waarmee de schijven roteerenenhet
slijpmiddeldus op eenzelfde puntwerkt,is30
omdraaiïngen in de seconde; bi
j vroeger,
toen nog paarden en tredm olens werden gebezigd,is de ti
jd,benoodigd voor het sli
jpen
van een facet, aanzienli
jk verkort; op het
midden der 18e eeuw had men voor het
slijpen van den Regent twee jaren noodig,
in 1852 vorderde het sli
jpen van een gelijk
getal facetten aan de ongeveer even groote
Kohinoor slechts38 dagen. Als een gevolg
hiervan ziin ook de kosten aan arbeidsloon

den beschouwer is toegekeerd ;alleen half- gefacetteerd;grootere werden vooralvroeger
edelgesteenten of voor bepaalde doeleinden eerst n0g aan de bewerking van het ron-
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aanmerkeli
jk gedaald; overigens sti
jgen de den steen ih dendopgeslepenkunnenworden,
kosten van bewerking naarverhouding van gereed (elk vlak vordert3 tot5minuten),zoo
het aan den arbeid verbondenrisico,en van de wordt desteen opnieuw gesteld;hiertoewordt
grootte en de waarde van hettebewerkenge- de inhoud van den dop verwarmd en desteen

steente.Alssli
jpmiddelLezigtmeninhetalgemeenhetfljnepoederofpulvervaneendelfstof die even hard ofzoomogeli
jknogharder
is danhettesli
jpengesteente.Voorhetsli
jpen
van diamant,robi
jn ensaf:erbedientmenzN
lch
van diamantpoeder. Dit verkri
jgt men van
voornamelijk bij het boven omschreven
sni
jden. bli
jpscLi
jven zijn rande metaaltafels, die in een sneldraaiende beweging
om haar as worden gebracht;deschijvender
diamantmolenshebben eendoorgaandeas,wiil
zijzoodoende alleeninvoldoendematekunnJn
wordenbevestigd;hetmeerendeelderschi
jven
draaithorizontaal(platliggend)om devertikaal
(rechtopstaand) gestelde as.De schi
jven ziin
van gegoten i
jzer ofkoper voor de harder-e,
van tin of lood voor deminderharde uesteenten. Het gladmaken van de geslepe
'
-n
facetten geschiedt met een polijstmiddel,Adat

in een anderen stand gebracht. Meestalbewerkt'een sli
jper meerderesteenen tegelijk
(biidiamanttotviertoe).
be belangrijkste diamantsli
jperi
jenbevinden
zich te Amsterdam, waar in dezen tak van
industrie 6 )
u 7000 personen werkzaam zijn,
en waar d.
e meeste beroemde diamanten (zie
Diamant) werden geslepen,als de Kohinoor
en de Zuidster (door den kunstsli
jperVoorzanger)enz. Verder zi
jn erdiamantslijperijen.
te Antwerpen,Pari
js,in den Jura,te Hanau,
New-York en Rotterdam.
De handel in E.omvatnietbloothetbedri
jf der juweliers,maar ook den koop en
Verkoop van het ruwe materiaal,alhetgeen,
meer als iets anders in den handel,voor het
grootepubliek verborgen blijft. Hetbelangri
jksta onderscheid tusschen groot-en detailhandel in E. betreftminder de hoeveelheid

del dan het :jnste diamantpulver zelf;de
poli
jstschi
jven zi
jn van koper,zink,tin,hout,
alnaar hetgesteente;op dezeschl
jvenwordt
het van alle grove korrels ontdane poliistmiddel gebracht en met water bevochN
tlzd-.
W at hetdiamantbetreftwordtdeteLliipen
steen door een hierin geoefenden arbei
-ler,

peesche groothandelaars komende wordtde
ruwe waar voornamelijk te Londen en te
Nishni
j-Nowgorod verhandeld,en vervolgens
geslepen; de juweliers verkri
jgen dan van
de kommissionairs,do geprotokolleerde edelSteenhandelaars, de geslepen waar voor den
detailverkoop. De handelin E.vordertniet

minder hard is dan de steen ; alleen voor dan den aard van het verhandelde. Van de
diamant heeft men geen ander polijstmid- vindplaatsen allereerstin dehandendereuro-

den versteller, bevestigd in een zz.dop, een .slechts overvloedig kapitaal,maarook nauwklein,holhalfrond,gevuld met een lezeering keurige kennis aller goede en slechte eigen-

van lood en tin;daartoe wordtdedopUinhoud
'' Schappen van geslepen juweelen,en verder
door verwarming w eek gemaakt; de steen. een onafgebroken acht geven op de schomer alsdan in den vereischten stand inzezet'
melingen der m arkt tengevolge van over.
bewe'
- Vloedige productie en wisselende vraag. De
staat na de. afkoelina van den d0p on-

geli
jk vast. De dop Lsvan onderen
- voorzien marktprijs van bewerkt gesteente hangtaf
van grootte, vorm en zuiverheid; een vaste
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prijs ls echtervoorgeen enkelgesteentete
verwachten,daardoorversi
cng
hilwor
lenddt
ef
toe
rgen
ta
ec
we
@@E VQOçtdurende schommel

gebracht; van nadeeligen invloed zi
gn vooral

onrustbarende maatschappelijke en politieke

gebeurtenissen?oorlogen en handelscrisissen.
imtrent degrondregelsnaarwelkedepri
js
van E
.

zich rlcht,zie boven. M en verkoopt

in dler voege dat de steen naar omlaag ge-

(
.
j jjgj osjreusyj yy
j yjgjgewyijjjgyjygzjgt
als gewfchtseenheid de karaat. Bi
jde zeldzame steenen klimt de pri
js niet in eenvoudigeverhoudingtotdezwaarte:vaninvloed
is hierbij of van het verlangde gesteente
groote stukken zeldzaam zijn; zoo is b.v.
(je robi
jn in kleine steenen veelgoedkooper
als het diamantz echter merkeli
jk duurder
daa dit in zulvere stukken van eenige
karaten.Dejaarlijkscheomzetvanruw edelgesteente bedraagt omstreeks 40 millioen
gulden,waarvan zj:
jt
'
)p 't diamant komen;de

oliebereidezalfingewrevenschijfterustenkomt
waarmeehetsli
jpen eenaanvangneemt;naarmate de steen moeili
jk sli
jpbaar (hard)blijkt,
wordtdedopsterkerlnetstukkenloodbezwaard
waardoor de steen steviger tegen de schi
jf
wordt gedrukt(zie illustratie:;de sli
jper 011derzoektvan ti
jd totti
jd de tevormenfacet;
zi
jn de vlakken die bijeen zelfden stand van

detailhandel in edelgesteente omstreeks 75
millioen gulden. Hoofdzetels v/d edelsteenhandelzi
jn Londen,Parijs,Amsterdam,Moskau, Calcatta, Kaapstad, Sydney, Rio de
Janeiro,New-York,Berliin,Hanau.
De uit de oudste ti
jéen nog voorhanden
edelgesteenten zijn louter diamantkristallen
(flg. 1), puntsteenen of vlakke driezijdige

.lk,,,
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I

i
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tj,
D
lxuxxe
rstztlpsltsuolzl
sx.
van een dunnen steel van koperdraad ;deze

steelwordtiaeen op dewerkbank ofmolen
vastyezette tang gestoken en aangeschroefd,

keerd en op het vlak van dedraaiendeen met omzet van geslepen diamant bedraagt ongeeenvandiamantpoederen zuivere,zoetegenua- veer50 millioen gulden en van den geheelen
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tafels; de oudste inrichting voor het nader velezi
jnerhistorischeenportretgravures.0ok
bewerken van edelgesteente heeftmenhisto- zi
jn broeder, Johannes (geb. 1630) en zpn
risch kunnen aanwl
gzen te Neurenberg.waar zoon Nicolaas E.(geb.1680 te Pari
js,overl
in 1373 een diamantpoli
jsteri
j bestond; de 1768) maakten a1s graveurs eenigen naam.
producten echternoch van de indische noch ' Edelkaefanje.tammekastanje,zieOastanea.
van de europeescheindustriederoudstetijden lldelmarter,zie Marter.
kunnen op schoonheid aanspraak maken; zi
j Edelpapegaaien (Eclectus) Sierlijkevogels
zi
in slechtsvormelooze klolnpen metw einig van de grootte eener kraaiofraafenvaneen
*#
spiegelendevlakken.Eengeheelnieuw ti
jdperk gedrongenbouw,metschoone,glanzendekleur,
brak aan met de tlitvinding van de vooral enmetopmerkeli
jklangensnavel;komenvoor
voor het kleurenspelvan hetdiamantbelang- op Nieuw-Guinea, de M olukken en de Phirijkeregelmatigefacetteering,doordenouderen lippijnen;worden a1s pronkvogels veelvuldig
Berquem (Berghem),dievoorKareldenKoene naarEuropa gebracht,zi
jnechterweinigleerde steen Sancy sleep. Eerstdoorhetaan- zaam ; de groene mannetjesen roode wi
jfjes
wenden van een systematische facetteering zi
jn langen ti
jd voor afzonderlijke soorten
werd de diamanteen pronksteeneerstenrang. gehouden; eerst bi
j kweeking in gevangen
Spoetlig verdrong alsnuhetdiamantalleandere staat is het tegendeel gebleken.
edelgesteenten,die eerstindennieuwerentijd Edelslleim-Guylai.(LeopoldW ilhelm)Oosweer in de m ode kwamen,en wel doordat tenr.generaal,geb.10 M ei1826teKarlsruhe,
hunne eigenschappen eveneens door den Lril- trad vroeg in hetoostenr.leger,onderscheidde

lantvorm konden worden verbeterd. De leer- zich in 1859 bijMagenta en Solferint),dekte
lingen vanBerquem zi
jndeelsnaarAntwerpen, in 1866 den ïerugtocht van Olmïitz naar
deelsnaarItaliëgetrokken.Van deital.kunste- W eenen, ging in 1886 m et pensioen, overl.
naars w erd vooraldevenetiaaa HortensioBor- 27 M rt. 1893 te Budapest.

gioberoemd,die1650-58voorshal
zJehanden ( Edelvalken,zie Valk.
Kohinoor sleep, en de gewichtsdiYerentie
Edelvinken,zie Vink.
tusschen den ruwen steen (672,volgensandeEdelweisz. Zie Gnaphalium.

ren 793 karaat)en hetgeslepen juweel(279 Eden. Rivier in Engeland, ontspringt in
karaat)zwaarmoestboeten;verderdeitaliaan het o.van W estmoreland,tusschen de CumM atteo del Nettaro,in .1525 door den pracht- brische en de Penninische bergen,looptlangs

lievenden Frans l naar Pari
js beroepen.in Appleby en Carlisle, en mondt uit in tlen

welke stad vooral onder M azarin dediamant- Solwayboezem,na een loop van 105 km. E.
sli@@i
nstbloeide en waar,tusschen 1650-60,. is Ook de naam ;an tal van kleinererivieren
'pku

ook de brillantsli
jpvorm voorhet eerstwerd in Groot-Britannië (Sussex , Kent, Fife en
aangewend. op het einde der18Ceeeuw ging Berwick).
deze industrie in Frankrijk te gronde enook Edenkoben. Stad in het ambt Landau

de in 1850 door Napoleon 111 aangewende van het beiersch regeeringsdistrict Pfalz,

pogingen oln te Pari
js edelsteenslijperi
jen op aan de Mûhlbach,in 1900:5232inw.;allerlei
te richten, bleken nietmeer bi
j machte het industrie.
nederlandsche monopolie te breken; Parijs

Edens,dorp in de gemeente Hennaardera-

kleurdejuweelen.Antwerpen,tijdensdeeerste
eeuwen der nieuwere geschiedenis de eerste

Edentata,Zie Tandeloozen
Eder.Linkerzijrivierv/d Fulda,ontspringt

werd daarvoor eclkter de hoofdmarkt derge- deel,Friesland, omstreeks 150 inw.

handelsplaats der wereld,verkreeg hetruwe, in W estfalen, op den Ederkopf, in het Rottoenmaalsuitsluitendbekendeindischediamant haargebergte.loopt eerst over lengte van 90
uit de eerste hand ; met de plundering van km. n. o., doorloopt dan een deel der

Antwerpen in 1576 doordeSpanjaarden,ver- prov.Hessen-Nassau enhet vorstendom W alhuisden de portugeesche israëlieten,die den deck,en m ondt uit na een loop van 135km .,
diam anthandel in hoofdzaak dreven, naar beneden Gunsterhausen; links vloeien haarde
Amsterdam. ln de 17de en 18de eeuw reeds Nuhne en de Orke met*de Aar,van rechtsde

kwi
jnde de diamant-industrie en in heteerste W eese en de Schwalm toe.
kwartgedeelteder19deeeuw scheenzi
jjwegens Eder. Kreits v/h vorstendom W aldeck en

gebrek aan ruw materiaal, geheelte zullen Pyrmont,334 kmz.groot)in 1895: 15,138inw.,
uitsterven. In 1844 echter werden in Bahia 6 stads- en 30 landgemeenten ; hoofdpl.is
nieuw e diam antvelden ontdekt, waarop te Nieder-W ildungen.

Amsterdam spoedig wedereen4-talfabrieken

Eder. (Joseph Maria) Photoscheikundige,

sterken,hetgeen een kort ti
jdperk van ongebracht.
Edelbert,zie Hert
Edelinek.(Gerard)Zuidnederlandsch graveur,geb 20 0ct 1640 teAntwerpen,opgeleid in Frankri
jk,werd graveur des konings,
overl.te Parijs,2 April1707;onder zijn420
gravureskomeneenheiligefamilienaarRaffael,
een familie van Darius naar Lebrun en het
kruis doorengelenomgevennaarLebrun voor,
die allen de meesterlland verraden,evenals

und Versuchsanstalt fûr Photographie und
zi
jn plannen ingerichte instelling; behalve
zuiver scheikundige verhandelingen (Bestinllltung del. Stz/
w:/erv
sth/rd, 1876, Untersuchung
des Thees, 1879, Pyroœilin, 1879 enz.) zijn
vooral zi
jn werken over de scheikundige
werkingen van hetlicht en de photographie
te noemen; voorts maakte hijzich verdienstelijk door zijn onderzoekingen omtrentde
werking van het zonnespectrum opzilververbindingen (1864- 66),dievooraldeorthochro-

konden beginnen te werken ; later kwamen geb. 16 Mrt. 1855 te Krems, studeerde te
de kaapsche diam anten den aanvoer nog ver- W eenen, is sinds 1888 directeur der Lehr

kenden bloei in de diamant-industrie teweeg Reproductionsverfahren te W eenen,eene naar

Ederveen
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s o21A/'
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'
ct
'
f/ edttcqtiolt (1798), Essay t
ko
î
matische photographie te goede kwamen;hi
j .st
bracht ook het photographeeren m et broom - Is'
isltbttlls (t80t),slemoil-sp/-Riclt.LovellE ?
zilver en chloorzilvergelatine-elnulsies een begttltbg /l?
r
///.
$p//'astl
.
lf
-t
py
dc/l
frft?
tfby his4/t4/
:,
:///:0i
vézlf(1802),Beliîtda
belangri
jken stap verder; de bereiding van tluond. 1820), (ktstle féïc/
het thans veelvuldig gebezigde Aristopapier, (t803), Po
ptçlaî. tqles (1804) Leoîtota (1806),
Tales p/-fashionable l'
IJ:(6 dln-,1809 18t2,
berustop dezeonderzoekingen,diebtieenver- wa
aronderEnvtuien Tlte.
z
1.?,
%A?/éét0thare beste
zameld onder den titelPltotograpltie'klïfBromyf
'//?t,
l.
gc/(xfïz?: (4Halle1890)indrukverschenen. llennevruchten behooren), Patronage (1814),
Van zijn overige werken moeten vermeld: Halvingtovt (1817), ormond (1817),Rosttmottd
Uebet. die S:ckfïpsczl der C/zrpzzld#zf
y'é i1$ '
ilt- (t822),Harry alt
d Azfc,
y (1825) Haar laatste
?.t?0?, Beziel'
tttttgel't z?/0. Cl,
trontatolll
totograjlltie l
'
oman,Helett,verscheen in 1834;zi
jstierf23
'

(W eenen 1878, bekroond door de W iener M ei 1849 te Edgeworthtown.
Photographischen Gezelschaft),A'
ttsfqltrlichelt EtlKren,zie Lefier.

Havtdbuclt t&,-Photographie(met een uitvoerige ontwikkelingsgeschiedenis der photographie?Halle 1882 v.v.),Die Jfpzzl:zèf
.
p/lpfpgraphie '
J'I ihren zlzlzc6zltszfov altf ffkoî.
sfund
'
l
/
frï.
s,
s6sf
sc/ltz/f (2 Halle 1886), Versltclte Jlpz'
Pltotograpltie mittels ts:z'llöntgenschen Sfo'c
f/l/ézl
(metValenta,1896). Sinds 1887 redigeerthij
ook-het te Halle verschijnend plahrbuch fïir

Ediet, lat. edictum, eene voor algemeene
kennisneming bestem de bekendmaking,inzonderheid van overheidswege.
Edict A'al' Nalltce. Het op 13 April1598

door Hendrik IV van Frankri
jkuitgevaardigd
gebod, dat den Hugenoten vrije uitoefening
van hun religie verzekerde;het werd 23Oct.
1685 door Lodewi
jk X1V opgeheven. Zie

Photographie und Reproduktionstechnik''.
Hugenoten.
Edinburgh)Edinburg,hoofdstad van SchotI'
lderveen,Luurtin de gemeenteEde,Gelland en van het schotsche graafschap E.of
derland,een 300-tal inw.

Edessa. Stad in noordeli
jk Mesopotamië, Mid-luothian (zie aldaar),parlementsdistrict,

B .en 30 11'W .L.v.
80 km.o.n.o.van Biredschik,wordt reeds in ligt oncler 55O 57'23'N.
Gr
., ruim 3 km . van
oude inscripties alsRoehoe (vandaar syrisch
'
<
de zuidkust der Firth
Urhoi, grieksch Orrhoe) vermeld, door de
o
'''
O van Forth;hetklim aat
geheele oude geschiedenis gedurig genoem d,
, -,
was zetel van een overoudebeschaving en verlI1
!
,
1
,
is hier dikwjjls zeer
schlllende eerediensten,is sinds 1637 in bezit
1
i
ë
.
1
k
.
,
l
I
,
t
'
l
t
,
r
k
,
l
j
'
!
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,
ruw;dewarmstemaand
!'
hIk. j.I
t
, h
1
der Turken. ln 217 werd keizer Caracalla
l
'
,
i1
.
eeft,+ 14,6,dekoud
,
I
l
T
t
!
k
t
l
,
4
.
:
J
I
k
,
I
(j
.e
,.
laier vermoord.
te + t;o(y.gemiddej
. î
gxe*1
x
S
,.
.
tem peratuur.E.had in
I'
ldlbe. Stad in Opper-Egypte, aan den
1801: 66,
544 inw., in
linker Nijloever,omstreeks 6000 inw.,wordt
1891: 263,646 in 1901:
in hieroglyphische inscripties Teb of Teboe
geheeten, is het Apollinopolis m agna der
a1s Parlementsdistrict
W APENV.EDINBUIIGH gj6)479 inw .) als geGrieken.
m eente 303,594 inw.
Edgar. Angelsaksisch koning, 959- 975,
geb. 944, zoon van koning Edmund,volgde het is in den loop der 19deeeuw door Glas'

zijn broeder Edwy op;onder zijn regeering
stond Dunstan, bisscllop van Canterbury op
het hoogtepuntvoor zijn staatkundige werkzaamheid; E, wist in zi
jn rijk waarin drie

gow belangri
jk overvleugeld;metLeith bedraagt het getal inw.395,373.
E. is beroemd om zi
jn uitermate schoone
ligging tusschen de zee en hetgebergte;het

nationaliteiten Om den Voorrang dongen, nl. is gebouwd op drie heuvelen,uitloopers van
t
eancpe
tl
de
scnhevr
n,edde
ent
eenbeewa
nr
br
en,
itteen,
n met grooten de Pentland-heuvelen,tusschen den251 meter

zorgde vooral hoogen en doorde fraaie promenadeQueen's
voor een goede en zonder aanzien des per- Dri
ve omgeven Arthurzetel(zie aldaar)met
soons doorgevoerde rechtspleging ; de groote dehal
fkringsgewi
jsdaarvoorgelegerde)naarde
'y-craiqs in het
beteekenis van zi
jn regeering, waarin geen stad steil afvallende Salisbur

oorlogen voorvielen, ligt juist in zi
jn omzichtig,hervormend, dewelvaartbevorderend
binnenlandsch bestuur; al hetgeen hi
j tot
stand had weten te brengen ging echter onderzijn navolgersspoedig weer verloren.
Edgewortll. (Henry Allen), geestelijke,
geb.te Edgeworthtown inlerland,1745,kwam
als konvertiet bi
j de Jezuïten te Toulousa,
vervolgens aan de Sorbonne werd in 1777
biechtvader van Lodewijk XVI,dien hi
j ook
in zi
jn laatste oogenblikken bi
jstond;ternauwerllood aan de guillotine ontsnapthield hi
j
zich eerstinEngelandbi
jden graat'vanArtois
(Karel X),later te Mitau bijLodewi
jk XVII
op en stierf22 Mei1807;zljn Memoirs wer-

Oosten en hetriviertje W ater van Leith ten
w.;naar hef n o.en n.smelt de stad meeren
meer saam met hethavenstadjePortobelloen
lnet Leith (zie a1d,)E bestaat uit een ottde
dftztf,(het zuidelijk gedeelte),die,eenmaalde
zetel van den schotschen adel,m ethaardool-

llof van straatjes en stegen en tot10 verdiepingen hooge huizen (16deeeuw)thanshet
arm ste deel der bevolking huisvest en

meerdere historische bijzonderheden bezit
(Canongate,Cowgate),en uit een nieItlreyftï#,
sinds 1768 ontstaan,regelm atig van aanleg en
vele prachtwerken van bouwkunst bevattend.
Beide stadsgedeelten worden gescheiden door
de laaggelegen fraaie East- en W est-princes'

den meermalen uitgegeven.

Street Gardens(Tuinen),die den bodem van
Edgewortll. (Mar'
la) Engelsch schri
jfster, eenin1816drooggelegdmeertje(LochNor)begeb. 1 Jan. 1767 bi
j Reading,dochter van slaan, en door viaducten (North Bridge,
den door meerdere uitvindingen bekenden Jvaverley Bridge)en deMound,een245meter
Richard LovellE.;voornaam ste werken :Es- langen bestraten verkeersweg, worden over-

Edinburgh.
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brugd. ln het naar den Arthurzeteltoegekeerde deelder stad (St.Leonard's Hi1l)en
in hetz.w.deel(Dalry)woont de arbeidersbevolking, terwi
jl de zuideli
jke, door de
Meadowsvandeoudestadgescheidenvoorsteden (Newington ,Grange,MorningsideenMerchiston)bi
jna geheelmetvill's bezetzi
jn,en
geheeleen landeli
jk karakter dragen.
Het middelpunt der geheele stad is
hetkasteel(Castle),schilderachtiguitkornend
tegen de omringende moderne bouwwerken,
de acropolis der om haar ligging en geestesleven dikwijls met Athene vergelegen stad
(Athene van het noorden,Modern Athene);
dit kasteel biedtheerli
jke vergezichten over
de stad, de zee en het gebergte;aan den
voet van Arthur's Seat staat het sombere
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ziin: het Scott-monument (1840, het werk
van Kemp),methet bronzen standbeeld van
den dichter (hetwerkvanSteell),hetbronzen
ruiterstandbeeld van W ellington (1852,eveneens van Steell)vöör ReglsterHouse,tegenover de North Bridge en hetin renaissancesti
jl opgetrokken hoofdpostkantoor, verder
standbeelden en gedenkteekens van Livingstone, David Hume, John W ilson, Allan
RamsayrThomasChalmers,AdamBlack,James
Simpson,den staatsman Pitt en van een menigte vorstelijke personen.
Aan hethoofd der instellingen van onderwi
js staat de universiteit,in 1583 gesticht,
thans gehuisvestin een gebouw uit de 18de
eeuw ; zii heeft 55 docenten, en in 1900:
2814 stuleerenden,waaronderook vrouwen;

koningsslot Holyrood; verder bevat de oude vooral de lnedischefaculteitstaatin hoog aanstad de St-oileskerk, een in 1385 begonnen zien;deze kreeg in 1.
884 eennieuw gebouw,in

en in 1460 voltooid gotisch bouwwerk,
waarasn W .Chambers 1871- 83 deoorspronkeli
jke gedaante teruggaf; verder hetruime
parlementsgebouw, sinds 1707 zetelvan het
hooggerechtshof (Slzpreme Court),metkostbare glasschilderingen en een bibliotheek
(AdvocatesLibrary)van 442.000 banden;de
Korenbeurs, de Bank van Schotland, de
Tron-lferk en het woonhuis van den kerk-

deonmiddelliikenabijheidvanhetgrootegasthuis(benoorlendeMeadows);deuniversiteitsbibliotheek bevat 210,000 boeken en 8000
handschriften. Onder de overige inrichtingen
van hooger onderwijs zi
jndebelangri
jkste:de
High School,uitde 16deeeuw,oorspronkelijk
slechts voor klassischestudiën.thansook voor
onderwijs in wiskllnde,natuurwetenschappen
en molerne talen ingericht; de Edinburgh

hervorm er John Knox. Aan en op den 92 Academy,bestaande uit een klassieken eneen
meter hoogen Caltenheuvel staan de gevan- modernen cursus; de scholen der Merchant

lenis, de Hooge School(High School),het Compagnie; George W atson'sBoys'College
Burns-monument,hetonvoltooidgedenkteeken (1600 leerlingen);verderdekweekscholenvoor

van den slag van W aterloo,hetNelson-monument en de stedelijke sterrenwacht. Ten
westen v/h kasteelliggen de St.Cutbert'sol
W eish Church (kerk), de St.John's Episcopal Church, de Free St.George Church,
en,aan gene zijde van de een schilderaclltig

gezicht op het dal van het W ater van Leith

onderwi
jzers (Normal schools) der vri
je en
staatskerk,hettechnicum HeriotW attCollege,
allerlei vaksclïolen,alshet RoyalCollege of
Surgeons (1505 gesticht)en hetRoyalCollege
of Physicians opgericht 1681),die onafhankelijk zi
jn van de universiteitenenzelfstandig
examens afnemen; het New College tot op-

biedende Deanbrug, de Trinity Episcopal leiding van predikanten der in 1843 afge-

Church enhetvelegedenkteekenenbevattende
Dean-kerkhnf.ln hetmiddenvandewesteli
jke
wijk,die het meest gegoede deelder bevolking herbergt,verheftzich devroeg-gotische
Marykathedraal, met een 90 meterhoogen
toren.door H H. Scott ontworpen en welhet
mooiste der nieuwere kerkgebouwen van
Schotland. In hetgeheelheeft
,E nietminder
dan 150 kerken (waaronder 25 groote) en
kapellen der sckotsche staatskerk,der vrije
kerk,der vereenigde presbyteriaanschekerk,

scheiden Vrije 'kerk (Free Church), en het
theologisch seminarie der Vereenigde presbyterianen (UnitedPresbyterians).Hetwetenschappeli
jk vereenigingsleven is te E.sterk
ontwikkeld.Royallnstitution,een fierli
jkgebouw aan de Mound.bevatbehalvedebureaux
derkamervan handelen niiverheid,eenantiquarischmuseum,eenbibliotùeek,envergaderlokalen der RoyalSociety (l783gesticht)enz.
Het Philosophisch lnstituut, dat langen tiid
onder leiding stondvanThomasCarlyle,houLt

der r.-katholieken en vele andere gezindten.
Het schoonste deel dernieuwe stad isgelegen
tusschen het Charlotteplein m etdeH.George
kerk in het w .en het St.Andrewsplein ten

des winters drukbezochtevoordrachten,evenp1s de Literary lnstitutidn ; verder bestaan
genootsclaappen en vereenigingen van beoefenaars der geologie,meteorologie,plantkunde,

o.,nietver waarvan zichdekoninkli
jkebank
en hct staatsarchief (Register House)bevinden. Dit laatste is een koepelgebouw,1.774
76 gebouwd, en bevat behalve juristische
documenten, voor de schotsche geschiedenis
belangrijke oorkonden Bedoelde wi
jk bestaat u(t (lrie evenwi
jdig loopende straten:
Princes' Street, aan den rand dergeli
jknamige oardens,enmetvelehotelseerstenrang,

waaraan ook degrooteplantentlzinenhetuitgebreideârboretum inhetn.
w .derstadgewijd
zi
jn.De nieuwe,op denBlackfordhellvel,ten
zuidenvandestad.gebouwdesterrenwachtbeziteenvoortrefelijkeval
tbibliotheekeninprof.
Copeland een uitnemenden leider. De volksbibliotheek geeftper week 12,000 boekenuit.
Aan de kunstzi
jngewiid:tleNationaleGaleri
j
aan deAleundmetschilderi
jenvanital.,spaan-

-

clubgebouwen en elegante winkels. George sche en britsche meesters benevens beeld1, het con- houwwerken,het M useum of Science andArt
Street met de vrijmetselaars- .
.

certgebouw enverschillendeban .
bn,enQueen metpermanente tentoonstelling vanniiverheid
Street, die in het n.weer op een park uit- en kostbare mineralogisohe,paleontologische
loopt. De omgeving der stad is m et villa's

en geologische verzamelingen, de moderne

bedekt. De'
voornaamste monumentenvanE. portretgaleri
j en de jaarli
jksclletentoonstel-
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lingen der Scotish Academy en der Society

Edison.

Stuarts haar tot hun residentie maakten en

ij in 1456 hoofdstad van Schotland werd.
ofArts),eneindeli
jk eendrietalschouwburgen. z
Onder de te E.verschi
jnendebladenziin,The Reeds in 1215 kwam hiervoordeeerste lnaal
Scotsman''
, mEvening News'' en mzvening en sinds1436 geregeld hetparlementbijeen.

Dispatch'' de voornaam ste onder de weten- De stad werd in 1296 door de Engelschen,
schappeli
jkezi
jn,,EdinburghReview''(thanste in 1313 door Robert Bruce, in 1650 door

Londen uitgegeven) en ,,Blackwood'sMagazine' ook in het buitenland bekend.
Onderdetalri
jkephilantropischeinstellingen
staan bovenaan het door George Heriot (juwelier van Jacob 1, overl. 1624) gestichte
weeshuis (metplaatsruimtevoor180jongens),
de George W atson-scholen (1738 gesticht),
Merchant Maiden (1605),en Donaldsons-hospitaal in het W estend;degrootstegasthuizen
zi
jn:de Royalln:rmary nevenshetmedische
instituut met per jaar 8000 patienten, een
gebouwencomplex in oud-schotschensti
jl,ver-

Cromwell ingenomen; in 1745 sloeg zijeen

beleg van den pretendent Karel Edward af;
in 1507 begon te E de eerste drukpers te
werken;in 1701 werd de stad ten deeledoor
brand verwoest; sinds 1768 ontstond de
nieuwe stad.
Edinburghehire,zie Mid-luothian.
Edinghe (fransch Enghien) of Edinghen.
Stad in het arrondissement Soignies der belgische prov. Henegouwen, 13 km . n. van
Soignies, in 1899 :4553 inw.;textiel- en allerlei andere industrie.
der het nieuwe kinderziekenhuis Longmore,
Edison.(ThomasAlva)Amerikaansch uitTrinityj-, M aternity- en Chalmers'Hospitaal; vinder, geb. 10 Febr.1847 te M ilan in den
verder bestaan meerdere doofstomm en- en staat Ohio; zi
jn vader W aS Van nederl.,ztjn
blinden-instituten.
m oeder van schotsche afkomst-, E. bracht
E. is de zetel der hoogste regeerings- en ziJ'n @
Jongensl
@aren door te Port-lluron in den
rechtslichamen des lftnds, van een bisschop staat M ichigan, m aakte zich door zelfstudie
der schotsche episcopale kerk en van een allerleikundigheden eigen,1asreedsvroegbi.
i
aartsbisschop der r.-kath. kerk ; het zendt voorkeur werken over scheikunde,en werd
vier afgevaardigden naar het parlement; aan
op )2-jarigen
llet hoofd van het gemeentebestuur staat de
leefti
jd krantenLord Provost, die wordt bi
i
taan door 6
1o.ngen langs de
##ges
e
j liln van den
wethouders en 32 raadsleden (councillors).
De waterleiding heeft haar prises d'eau in
G rand-r runk'
het dal van de Logan en den North-Esk.
',.
spoorweg, zi
jn
E. kan,hoewel 23 0()der bevolking in de
/
'4.
+.,
x' zk.
woonplaats ne.? 4.', k
',
m ende in de naverschillende industrieën werkzaam zi
ju,geen
'
fabrieks- of industriestad genoemd worden;
bi
jheid van De, .( As w '
T
troit.,jevensj;;.
omstreeks 6 0,
?(jder inwonersverrichtengeej:4
,4
#
a
:4 j .
gOfj .j)j
p
j
. oyjder
teli
jken arbeid ofzi
jn beambten en geesteltè'
ken E. heeft, groote boekdrukker),y''
hetheen en weer
l
gen (een

100-tal:rma's),steendrukkeri
jen,boekbinderi
jen en lettergieteri
jen,benevensbrouweri
jen
(ongeveer 1 millioen barrels perjaar),branderl
gen (ale en whisky),papierfabrieken,glasblazeri
jen,rijtuigfabrieken. ln den handelis
E. belangri
jk, als een middelpunt van het

'
.

---

--

-

.

I ri
jden op genoemde li
jn zelf
een krantje te
drukken, de
J?Grand Trunk
uerald,?; jntus-

bankverkeer; de in- en uitvoer gaat meest
schen verm inover Leith.
THOMAS A Eolsos. derde ook zà
jn
belangstelling in
W at het verkeer betreft,voeren spoorlii
##nen
naar Leith, Portobello,Newington,M orning- de scheikunde niet; zelfs richtte hi
jin een
side,Merchiston,Coltbridge;hethoofdstation waggon een klein laboratorium in,en m en
(W averleystation),tusschendeoudeennieuwe liet hem hierin ongehinderd experimenteeren,
stad gelegen,dient den NorthBritishRailway tot ei
ndelijk bij een ontplof:ng bi
jna de ge(Noord-britsche spoorweg), naar Newcastle, heele trein in brand geraakte. Nadat E.te-

York,Carlisle,Leeds,Londen,Glasgow,Perth
en Aberdeen; van het Caledonische station,
aan den voet van het kasteel,gaan treinen
naar Carlisle en Londen,Liverpoolen M anchester, Glasgow, Greenock en Ayr; een

legrafeeren geleerd had,gafhi
j zi
jn courantenhandel op,vervulde zes maanden een betrekking bi
j de telegraphie te Port-Hllron,
werd daarop nachttelegraflst te Stratford in
Canada, en later telegraflst te Adrian en

ringbaan (Suburban Railway) verbindt de Michigan, waar hij bovendien eenige werkvoorsteden onderling. llet Unionkanaalverbindt E. met Glasgowr. Van Leith gaan
stool
nbooten naar alle richtinzen.
Het oudste dee! van E.isEdinburg-castle,

tuigkundige kennis opdeed en zich ook een
kleine werkplaats inrichtte W einig later

ging hi
j naar lndianapolis. Hiervondhijztin
automatic repeater (zelfwerkenden overfrenoudti
jds een sterke vesting,ook (omdatvöör ger) uit, een toestelom een telegram autollaar huwelijk dedochtersderPictenkoningen matisch van de eene leiding op de andere
hier haar opvoeding ontvangen)welMaag- over te brengen Na zich nog op verschillende
denburcht(MaidenCastle,Castrum puellarum) plaatsen voorlanger ofkorter ti
jd tehebben,
geheet*en. Als stad wordt E.het eerst ver- opgehouden, ging hii in 1868 naar Boston
meld In de lode eeuw ,onder de namen Dun waar hi
j een hooge fetrekking aanhethoofdEaden,Edin en Edwinsburg ;beteekeniskreeg kantoor der telegrafle kreeg en tevens een
deze plaats echter eerst, toen in 1437 de detailhandelin goedkoopeinstrum enten begon.
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W einige jaren later trad hi
j in dienst der llebbengeenwerkelijkpractischnut.ln dienst
Gold-lndicator-companie (die van een enkel van een syndicaat, een groote maatschappij
centraalpunt uit honderden kooplieden elk (W esternUnionTelegraphCompany),dietegen
kwartier telegra:sch berichten omtrent het vooraf bedongen conditiën alle vruchten van

dalen en sti
jgen van den goudkoersdeedtoekomen),en klom snelop tot superintendent;
hier deed hi
j meerdere op de telegrafle betrekking hebbende uitvindingen Omstreeks
denzelfden tijd richtte hi
j teNewarkbi
jNewYork een faàriek van door hem uitgevonden
werktuigen enz.op,een onderneming die hi
j

E.
'svindingri
jkengeestbàjvoorbaatheeftopgekocht, werden door deze onophoudelijk met

hi
j een grbotlaboratorium inrichtte;bovendienbestaannoggrootefabriekenteNew-York,
Schenectedy (New-York),Newark en Orange
voor het vervaardigen in bet groot van E.'s
uitvindingen.Deze zi
jn zeertalri
jk;hi
j heeft

trische verlichtingscentrale Zijn nieuwsteuitvindingen zi
jn de kinetoskoop en de mirneograaf, een verveelvuldigings-apqaraat voor
schri
jfwerk,dat van een enkelorlgineel3000

groote reclam enieuweuitvindingen aangekondigd,waarvanveleweerspoedigin vergetelheid

raakten. Het bekendstzijn E.'s Latteri
j-telephoon (zie Telephoon), en zi
jn phonograaf;
verder zijn te noemen de microphoon, de

weldra weer opgaf, doch in 1876 opnieuw microtasil
neter,de aeroghoon,demegayhoon,
ter hand nam ) nu te M enlo Park in Xew- de phonoplex,de treintelegraaf, enz.;hI
jisde
Jersey, 38 km.van New-York ;in 1887 ver- uitvinder van de eerste practisch bruikbare
g
l
oe
i
l
ampe
n,
e
n
bo
uwde
oo
k
de
ee
r
s
t
e
elechuisde hi
j naar Orange,in New-lersey,waar

nietminderdan8oopatentengenomenidemeeste

leesbare copiën geeft.
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Abott (Jacob), overl.

Varm ington.

-

--

2
%'
.UG-.- -é-

Oct. 1879 te

-Q----

Benlligsen (Rudolfv),over).7 Aug.1902.
Bilse (Benjamin), overl. 13 Juli 1902 te

Achenbach (Heinr.von),overl.4 Juli1899 Siegnitz.
Blok (Maurits),overl.9 Jan.1901.
Adam (Benno), overl. 8 Maart 1892 te Blumner (Martin),overl.16 Nov.1901.
Kelheim.
Albedyll(EmilHeinr.L.v.)overl.13 Juni BylandttC.J.E.graafv.),overl.1902.
1897 te Potsdam.
Caland (Pieter),overl.Juni1902.
Albert(Koning)van Saksen,overl.1902.
Clasen (Karl),overl.29 Juni1.886.
Conrad (J.F.W .),overl Aug.1902.
Alberti ysophie),overl.15 Aug.1892.
Albregt-Engelman (Mevr.),overl.1002.
Constant(Benjamin),overl.:6 Mei1902 te
js.
Antokolski (Markus), overl. 14 Juli1902 Pari
Cr
oisy (0.A.),overl.Nov.1899.
te Hamburg.
Da
l
ou (Ju1es),overl.15 April1902.
Asch van W ijck (T.A.J.),overl.9 Sept.
te Potsdam.

1902 te Den Haag.

