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iets,, dat
wil eenvoudig
Exotisch w
gg
g zeggen:
reldd eel niet thuis hoort. Het
werelddeel
gebruikt voor
or bijna
woord wordt
J uitsluitendg
van exotische
planten. Wanneer spreken
we s
PP
gewassen, dan bedoelen we meestal g e in

assenp
uit tropische landen, b.v. palmen,
,
P
boomvarens, enz.
bijbetekeni van weelExotisch heeft de
e bijbetekenis
uit
natuurlijk omdat zulkeplanten
natuurlijk
P
g—
,
de warme landen meest een echt weeldevertonen.
rig
engroei
g

ExPeditie noemt men in de eersteAplaats
groep
eertonderzoekin
P men g stocht van eeng
sen naareheel
onbekende of weinig
g beg
men van de
kende landstreken. Zo spreekt
P
B rd van de ex
Zuidpool-expeditie van Byrd,
P edities dwars door Afrika enz.
men van wetenschappelijke
Ook spreekt
PP J
P
we herinneren slechts aan de
expedities,
A
P, waar Sibog a-exA editie in onzen Archipel,
van we jullie
onder Diepzee
iets vertelden.
P
J
in deze
Menebruikt
het woord expeditie
A
g
wanneer men oop
betekenissen dus altijd,
J
onderzoek uittrekt.
Ook wanneer militairen oPtrekken naar
verreebieden
g
,om die streken in bezit te
nemen, of om volken, welke in dieebieden
g
zijn,
tot rust te brenwonen en in opstand
P
J

EXPEDITIE
spreekt
men van ex
of te tuchtigen,
gen
P
g
g
P enatuurlijk van militaire ex Pediditie. Hier natuurlijk
ties.
Expeditie
heeft echter ook nog
A
g andere
betekenissen.
Zo noemt men een nauwkeurig
g afschrift,
een eensluidend afschrift, van een vonnis
of van een acte een expeditie.
P
Tenslotte weten jullie natuurlijk
natuurlijk allemaal,,
dat expeditie
het werk is van een ex pediP
teur. Dat is de man, dieoederen
ter verg
zendinganneemt
en zorgt,
g
g, dat ze op
P de
snelste en beste wijze
ter bestemderP
plaatse
J
komen. Dit wil echter niet zeggen,
hij
gg ^ dat hij
dieoederen
zelf vervoert. De expediteur
g
P
bemiddelt alleen bij
J 't verzenden. HijJ kent
de verschillende transportondernemingen
p
gen en
hun tarieven, weet welke onderneming
e
g het
geschiktst
' versturen van bepaalde
is voor 't
g
goederen en kent alle voorwaarden, diee voor
invoer in een ander landgelden. Ook geeft
gee t
hij aan,g
wie de goederen weer verder
e moet
oet
vervoeren, als de eerste trans portondern emin niet tot deplaats
van bestemmingg
P
komt. In veleevallen
heeft de expediteur
g
P ed teur
de verantwoordelijkheid tegenover
denn perr
g
soon die deoederen
ter verzending
g aang
biedt dat ze inoeden
staat ter bestemder
g
te der
plaatse zullen aankomen.

vlerk
rauw door het oerwoud van Borneo. Soms
Exotisch. — Een zendeling
vlerkprau
g trektper
A
een weg
het moeite, zich door den chaos van exotischelanten
g te banen.
P
Encyclopedie voord ongeren
41

EXPLOIT
lijkt
beetje op
lijkt wel een beetje
P explosie,
Exploit
P
,
P
maar toch heeft het er niets mee te maken,
meer dan
al is het waar, dat een exploit
P
(van woede) veroorzaakt.
eens een explosie
P
ExP loiten zij
zijn n.l. alle stukken, die in
zaken door een deurwaarder aan
burgerlijke
^ J
de mensen worden overhandigd,
g , n.l, g e bekendmakin ^ ,
rechtelijke aanzeggingen, bekendmakingen,
't gerecht
dagvaardingen, om voorte ko
g ere
men
, eisen omggeld te betalen enz. Dit
werk van den deurwaarder heet het betekeen wel b e t e k ene nn,
nen van het exploit
P
omdat de deurwaarder een aantekening
op
J, dat een g e P het stuk maakt, die bewijst,
werkelijk i s aangeboden.
g
g even stuk werkelijk
Wanneer iemand eengrote
somg
gelds
a
van Jje heeftg
geleend en deze ondanks je
J
kun je
aandringen
maar niet terugbetaalt,
g
g
J
hetrwaar
deu
g eld van hem vorderenper
P
is meestalgeen
dersex
P
P loit. Zo'n exploit
g
prettig
retti briefje,
J, om te ontvangen!
g
In strafzaken worden exploiten
uit g
gee
P
bracht behalve door den deurwaarder ook
door rijksveldwachter
en maréchaussée en
J
ook dan is het ontvangen ervan vaak volstrekteen
genoegen.
g
g
g
verstaan we
Exploratie.
Onder exploratie
P
P
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onderzoek, dat door
het wetenschappelijk
PP J
van
eenroe van vakmensen in opdracht
eengroep
P
een staat of vanarticulieren
in een bepaald
P
P
wanneer in dat g e gebied
ebied wordt ingesteld,
g
van ontginbare
mineralen delfbied sporen
g
P
zijn.
zijn
aangetroffen
stoffen en dergelijke
g
g J
onderzoek omvat niet alleen het opP
waarschijnlijke hoeveelheden
sporen
van de waarschijnlijke
P
delfstof, maar ook het vaststellen van de
mogelijkheden
van lonende exploitatie.
Dat
P
g J
wil dus zeggen,
g
, of het mi
gg , dat men nagaat,
neraalemakkeli'k
is te bereiken,
J
, of de
g
afvoer mogelijk
g J is, wat daarvan de kosten
zijn
g
g J is in
a mogelijk
J en dus of de ontginning
verband met den marktprijs
PJ van hetPproduct.
Nu weet fje dus voorgoed,
g
, wat het ver schil is tussen exploratie
en exploitatie
(het
P
P
in werking
en houden van een beg brengen
g
drijf
J
Bij
b.v. moet dus een exploratie
J mijnen
J
P
aan de exploitatie
voorafzijn
zijngegaan.
P
gg
Exterritoriaal betekent: niet tot eigen
g gebied behorend,
land
, of: buiten het eigen
g
eleg en. In het volkenrecht verstaat men
g
onder exterritorialiteit de onafhankelijkheid
J
van zekere vreemdelingen
ten opzichte
van
g
P
de wetten van het land,, waarin zijJ ve rtoe-

doorwaden een rivier inJapan.
expeditie
Expeditie.
— De leden van een wetenschappelijke
P
P
pP J
P
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genieten o.a. de gezanten
ven. Dit voorrechtg
g
en de bemanningg van oor e^^hu n personeel
P
ns en het
logsschePe n in vreemde havens
basdie am bzich ook
o uit
recht strekt ^c
pen
en
die schepen.
Wat opp die schepen
d
P
en in die ambassadesebeurt
valt onder
g
het rechtt van het land, waartoe de schepen
P
en de ambassades behoren. Bovendien wordt
den staatshoofden, die in den vreemde reizen, in den regel ditzelfde recht van exterritorialiteit toegekend.
g
Ex voto. BijJ
oude Romeinen was het
gebruikelijk, om, wanneer men een moeiof een gevaarlik
g
J e taak moest volbrengen
g
lijke reis ondernemen,
eerst de bescherming
g
over de
van de een of
andereon
g odheid
derneming af te smeken en dan de gelofte
g
te doen,> dat men, wanneer de godheid
g
„meehielp",
meehiel ^" om de onderneming
g te doen
slagen,
op
g , een gedenkteken
g
P zou richten.
Zulkeedenktekenen
werden votief-borden
g
of -stenenenoemd
en gewoonlijk
g
g
J werden
er de woorden ex
^, voto" opPaangebracht,
g
,
die betekenen ^,
volg
gelofte". Ook werd
elofte".
na eengenezing
g
g dikwijls
J het gezond
g
geworden lichaamsdeel van marmer, ivoor of
was nagemaakt
en opP dezelfde wijze
aan de
g
J
gewijd als een dankoffer met deg odheid
zelfde woorden: ex voto".
In dezen vorm treft men ze nog
g aan in
Katholieke bedevaartsplaatsen. In Lourdess
(Zuid-Frankrijk)
b.v., waar ze uiting
geven
J
gg
aan de dankbaarheid van deenezenen.
g
Eyck.
Hubert en Jan van Eyck
Y
Y waren
twee beroemde Vlaamse schilders, die in de
tweede helft van de 14e
waarschijnlijk
4 eeuw waarschijnlijk
te Maeseyck
bij
en
zijn geboren
g
Y
J Maastricht zijn
later in Vlaanderen (o.a. te Gent en Brugge)
gg
hebbenewoond. Van
hun leven is weinig
g
bekend. Men weet alleen, dat Jan van Eyck
Y
voor Jan van Beieren diens slot in den Haag
heeft versierd en dat hij
van
J in opdracht
P
Phili s den Goede
naar Portugal is geweest,
,
g
g
om hetortret
van de Infante Isabella te
P
schilderen. Hubert stierf in 1426 tee Gent.
Ge t.
Jan in 1441
44 te Brugge.
gg
Beide broeders zijn
J vooral beroem deg
worden door het altaarstuk De aanbd
i dingan het Lam".
Het onderwerp van
n
p
dit meesterstuk van oude Nederlandse kunst
st
is ontleend aan den tekst vann
0Pe ba
ring 5.
De oorspronkelijke
samenstelling
i een
g is
P
J
z.^
f iiJ e fe
g .n altaartafel, die aan de voorzijde
bestaat uit twaalfpanelen, respec
J
tieveli'k
de Vader, met
J voorstellende: Goddden
aan Zijn
e aan Zijn
J rechterhand Maria en
J
linkerhand Johannes den Doper,
Pe ,de engeglen die Gods lof zingen,
andere
de e engelen,
g
g
,
die Gods lof verkondigen
met
et harpen
en or g
P
a biddmg van
g els; verder Adam, Eva, de Aanbidding
het Lam, de Riddersan
v
Christus, de
Rechtvaardige ge
Rechters, de
Heilige
Eremieten en de Heilige e
Pelgrims.
Beide
br oede
b oeg
ders van Eyck
hebben aan dit beroemde
y
e de

EYCK

k —
Eenn der bekendste kunstwerken
Van Eyck.
is ^ D e man met de anjer".
van Jan van Eyck
J er
Y
(Zie ook bldz. 644).
aandeel ieder
w
stuk meegewerkt, ddoch welk
n hen
heeft, is een bgroot
g
van
e daarin gehad
veel gedebatteerd is.
vraagstuk,
waaroverg
g
Men vindt wel vrijJ algemeen
daarin twee
g
rschillende schildermethodes.
verschillende
panelen: de musicerende engeDezes
e p
ge
engelen,
de rechtvaardige
de zingende
g
g
ge
rechters, de ridders van Christus,
, de Pelzijn in het Kaiser
g rims en de eremieten zij
geweest
en
te Berlijn
J
g
teruggebracht.
De panelen
i' n na 1918
zijn
P
gg
9
el geweest.
Adam
en Evazijn in het Museum te Bruss
g eest. En het middenluik, bestaande
God den Vader, Maria
u it de vier anelen:
p
Johannes den Doper
AanJ
g
P en de eigenlijke
biddm
g
g van het Lam, ^ is steeds geweest
d oorspronkelijke
plaats,
op de
, de Sint BavoJ
P
P
Kerk te Gent, waar zich ook enkeleaP
i
vervaardigdeco
copie
vervaardigde
nelen van een in 1559
559
Michaël Coxie bevinden.
Op
van de luiken vindt
J
P de achterzijde
men nog
b o v c n: de engel
g
P
g zes panelen,
Maagg d Maria
van Maria Boodschap
P en de Maa
o n d e r: Jodocus Vyt
Y (de schenker van
het stuk),Sint Johannes de Doper, Sint ohannes de Evangelist
en Isabelle Borluut
g
de vrouw van den schenker).
Behalve dit werk zijn speciaal
van Jan
P
v. Eyck
nogg enkele andere schilderijen
bes
J
waardebleven
o.a. De man met de anjer",
J ,
„
„ Arnolfius en zijn
J vrouw" en verschillende
madonna's.

FABEL

Fabel, In algemenen
zin is een fabel een
g
verdichte vertelling,
een z.g.
g,
b leer
of moraal bevattende.
De fabel is een van de oudste literatuurproducten.
roducten. Men vindt haar al in de Indische
oudheid, terwijl
tij beJ uit den klassieken tijd
zijn
(Griek) en Phaedrus
J Aesopus
P
Romein, die ook voor talrijke,
J , veel later
verschenen fabels de voorbeeldeneleverd
g
hebben(zie ook: Dierfabel).
Fabian Society
g Y was(en is nog)
g eengro
te organisatie
in Engeland
en Amerika ,
g
g
welke in 1883
door intellecg
3 in Engeland
tuëlen is opgericht
en daar onder hen vrij
vrij
Pg
veel opgang
gemaakt heeft -- er zijn
zij een
Pg g g
aantalplaatselijke
verenigingen bi'
Jbij
P
g
aangesloten. Het is een socialistische verenigin
g,die voor het trekken van de ag eheleroductie
aan den staat(nationalisatie
P
derroductie
opkwam
met een reeks broP
P
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chures (de Fabian Essays
Y en Tracts),die
heel bekend zijn
J ggeworden. De vereniging
gg
teen
elke
was voor zichzelf in den reel
g
g
en heeft
directe inmenging
g g in de politiek
P
een uitgesproken afkeer van geweld.
g
Fabriek, Wat een fabriek is, weete alleJje
tij der
maal wel. Je weet,, dat onze tijd d e tijd
machines en motoren is en stellig heb je
J wel eens een of meer fabrieken
e
van binnen bekeken,
ge, wat veelal buiten g
woon interessant is.
Vooral derote
moderne
bedrijven
bedrijve als
g
,
enz. zijn
zij
s van Nelle,^ de Hoogovens
P,
g
bezoek overwaard.
Facsimile
letterlij betekent: maak
, dat letterlijk
namaak van
gelijk, is een nauwkeurige
g
schrifturen,
kunstwerken en speciaal van,
boeken en tekeningen.
g
onderscheid maken tusJe moetoed
g

Van Eyck. — Een deel van het beroemde altaarstuk „De aanbidding van het Lam", van de hand
van de gebroeders Van Eyck. Links de opening, waaruit in 1934 een paneel gestolen werd.

e
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co ie is immers
sen facsimile en coP ie. Een copi
een afschrift, waarbij
J de inhoud van
woord voor woord weergeeengeschrift
g
g
er letden vormder
Pen
g even wordt, zonder op
Bi' een facsimile is de naters te letten. Bij
maak in alles geli'k
J aan het oorspronkelijk.
P
J
Bekende g rote facsimiles zij
zijn die van het
Engelse
else Doomsday
Y Book,, van het Nieuwe
Testament naar den Codex Alexandrinus en
van den Codex Sinalticus. (Zie: Codex).
Factorij,
J Jullie zullen allemaal wel eens
er Oost-Indische-Comvan
va de
e factorijJ en der
agnie
hebbengehoord,, maar of Jje nu wel
g
factorij was,, is toch
precies
weet, wat zo'n factorij
P
de vraag.
g
Toen onze moedige
g voorouders in de i5 d
16de eeuw
er met hun kleine scheepP
om nieuwe gebieden
te
g
g
P uit togen,
J'es op
vinden waarop
J
,
P ze handel konden drijven,
waren er in de meeste van dieebieden
g
nog
geen andere Europeanen.
P
gg
Om het nu mogelijk te maken,, dat deindoor haar
heemse bevolking
J
g het helejaar
(vaak niet zeer
P roducten kon ruilen tegen
g
goederen,
waardevolle Europese
P
g
, stichtte
men op
P de nieuw ontdekte kusten factorijen handelshuizen,, zou 'J e kunnen zeggen.
rijen,
gg
Het schip kon dan rustig
g varen,, zon g weg
der dat men bevreesd behoefde te zijn
J, dat
vreemdeling en den handel in handen zouden nemen.
dmen een factory met goedh
Soms stichtte
e vorst, den sultan ofradkeuring
va den
g van
. regeerde.
Maar
over het gebied
g
g
J ah die ove
altijd
was dat hetggeval en de
lang
niet a
tJ d w
g ni
n de belangrijke factorijJ en wermeeste van
fort beschermd;
beschermd;
door eenoo
denook
dan
do
denk maar eens aan het ontstaan van Ba-

tavia. (Zie: Batavia).
. die de OostOok over factorijen,
de J
Indische Compagnie eens op Formosa en
reeds. Maar
Decima had, vertelden we jullie
J
we hadden talloze andere factorijen. Vooral in onzen ArchiP,
el in de Molukken en
op
P de
P Ambon wemelde het er van. Op
Westkust van Afrika en in West-Indië stonden er ook. Factorijen
in het binnenland
J
wi' weinig.
hadden wij
Wi' hadden onze factog Wij
rijen
als een uitvloeisel van de vrachtvaart
J
en vanzelfsprekend
P
Pplaatste men ze dus

v

Fabel. — „De Houthakker en de Dood", een
episode uit de bekende fabel van Lafontaine.
aan de zeekust.
Tegenwoordig
spreekt men weinig
g
g meer
gA
over factorijen
J , al heeft men het in Indië
nog
er
J n van de Neder^ steeds over de factorijen
landse Handelmaatschappij.
Toch bestaan
PPJ
ze nog
g wel.
In Noord-Amerika noemt men de blokhutten aan derens
van de beschaving,
g
g,
waaruit men handel drijft
metJg
jagers en
J
goudzoekers,
oudzoekers factorij.
J en In Groenland heten de kleine handelsnederzettingen
aan de
g
kust ook nog
g steeds factorijen.
J
De bekendste factorijJ en liggen
ggen in de Belgrote rivieren.
g ische Congo,
g, aan deg
In het eenzame oerwoud ligt
g daar op
P 'n
in de buurt van 'n kleine
P en Plek meestal
,
negernederzetting,de eenzame
factorij waar
J,
een stille blanke woont,
P ro
, die de bosproducten en het ivoor met de negers ruilt,
,
die deoederen
opslaat
en bewaart en die
P
g
eens in de week, en hoger
op
g
P de rivier
eens in de maand, zijn
goederen aflevert
J g
aan 't kleineuf
P f ende stoombootje,
J, dat
tevens nieuwen ruil- en mondvoorraad komt
brengen en berichten en kranten uit de beschaafde wereld. En meestal voert het
bootje
s
J ook nieuwe assistenten meestroomopwaarts
en zieken en de laatste berichten
P
van gestorvenen stroomafwaarts, want het
1
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Facsimile. —Handschrift van wijlen den oud -minister Dr. Abr. Kuyper.
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FACULTEIT
leven is daar voor de meeste Europeanen
P
bijna
een onmogelijk
g Jheid: tallozen sterven
J
er . en slechts weinigen houden
het er één,
,
stens twee 'aren
jaren uit. De hitte, de moehoogsten
met haar milliarden insecten, de
•
zijn hiervan de
eeindeloze eenzaamheidzij
•

Latijns
van het Latijnse
Faculteit is afgeleid
g
gelegenheid,
enheid bekwaamfacultas, dat ele
heil vermogen,
om iets te doen, of mogeg
g
li'kheid
betekent. De verschillende betekeJ
nissen, waarin dit woord bijJ ons wordt g e bruikt zijn
dan ook alle op
rondA deze g
J
woorden terug
g te voeren.
In de Katholieke kerk kan eengeestelijke
J
g
ere
lageren
hoogwaardigheidsbekleder aan een la
geestelijke faculteiten"
„faculteiten" verlenen. De
e lakrijgt
Jg dan het recht,, om
g ere geestelijke
g
J
bePaalde functies te verrichten, b.v. het uitoefenen van de kerkelijke
rechtspraak
in
J
P
een bepaald
gebied.
A
g
Aan de universiteiten verstaat men onder
een faculteit, heel iets anders. De verschillende vakken, die men daar bestuderen kan,
zijn g
in groepen
bijeen gebracht.
P bijeen
g P
gZo'n groep
vormt dan een faculteit. In Utrecht kennen
we de theologische,
de juridische,
g
J
, de literafre de medische, de natuurPhiloso Phische ,
de veeartsenijkundige
g en de tandheelkunJ
die
g faculteit.

Tot de literaire faculteit behoren alle
taleneschiedenis
en wijsbegeerte.
Er beJ
g
g.
staan dan nog
g enkele studies, die tot verschillende faculteiten behoren. De indolovoor be g ie dat is de studie, ,die opleidt
P
stuursambtenaar in Indië behoort tot de
Jjuridische en de literaire faculteit. De g eo aardrijkskund behoort tot de
g raAhie of aardrijkskunde
der natuur- AhilosoA hie en der
letteren en wijsbegeerte. Als men natuurgeografie
gestudeerd
heeft, kan
kundig
e g
eog
g
menromoveren in de eerste, als men socialeeo
gestudeerd
heeft in de laatstg rafie
g
g
g enoemde faculteit.
Een faculteitsvergadering
ga
g
g is een vergaderin van
professoren, die vakken doceren,,
P
die tot één faculteit behoren. Het woord
faculteit wordt ookebruikt
om die g eg
zamenli'ke
professoren
aan te duiden.
P
J

Fagot
Fa
ot is een houten blaasinstrument met
diepen
toon,^ maar enigszins
met een
P
g
neusklank. Zijn
J naam heeft het instrument
in Italiëekre
en
g waar — zoals het verg
degl
haalaat
li Albonesi te Ferg — Afrania de
in 1525
5S op
P het idee kwam,, om de al te
lang
blaasinstrumenten als een
g geworden
g
bundeltje
J in elkaar te vouwen,, er dus een
bundeltje
J, een fagotto , van te maken. Maar
wees nu voorzichtig.
g Dat woord fagotto
g
lijkt
op
.
Doch
os
P het Franse fagot
g (takkenbos).
J

Facto rij. — Een mooie nabootsing van de factorij van de (Hollandse) Verenigde

Oost-Indische Compagnie te Jacatra (Batavia).

FAKIR
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en ook niet
niet
et onder de hand verkopen
P
schuldeiser boven den anderen been c
e enen

P

Fagot, een houten blaasinstrument.
in Italië noemt men het instrument evenen in Frankrijk
zeer bassone als fagotto
J
g
heet het zelfs uitsluitend basso p En gels:
bassoon). In Nederland en Duitsland o.a.
.
spreekt
men van fagot
g
g (fagott).
P
Fahrenheit. Gabriël Daniël Fahrenheit
een bekend Duits natuurkundige,
was
w
g, die
geboren werd. Oors P ron in 1686 te Dantzig
g g
gaan,, maar
keliJ k zou Daniël in den handelg
grote aanleg
al spoedig
g voor
g bleek zijn
J g
P
natuurkunde. Hij
J gingin de natuurwetenschappen
studeren en woonde en werkte
PP

geruimen tijd
vervolgens
J in ons land,, waar
g
g
is.
hij
g
J ookgestorven
i Jk allenaam natuurlijk
Jullie kennen zijn
J
maal omdat hij één van het driemanschap
A
Fahrenheit-Celsius-Réaumur is, die alle drie
samengestel
g
hebben.
thermometer-schalen samenesteld
kwikthermometer was de eerste werin
goede. Hij
zijn loopbaan
kelt
P
J begon
g
J kg
1709.Hijnulpun
Hi koos oorspronkelijk als nul unt
van een mengsel
van
temperatuur
g
P
sneeuw en salmiak, welks temperatuur
P
g ein den winter van
lijk
g
J was aan de laagste
oe
1709
te
o Dantzig. gVerder stelde hij
J de bloed79
Daardoor kwam het
warmte gelijk
g J aan 96°.
9
vriespunt van water ongeveer overeen met
hij 32° als het vriespunt
P
332°. Later stelde hij
212°.
vast en als kookpunt
P

Faience. Zie: Ceramiek.
Faillissement. J e kent allemaal wel de uitdrukkin g
die zaak of dieApersoon is faillietegg
aan" of ze hebben zijn
zij faillissement
, maar 'e
J weet waarschijnlijk
J J
nietrecies
wat
zo'n faillissement betekent.
A
,
Wanneer iemand zoveel schulden heeft, dat
ereen
g doorkomen meer aan is,
, dan kan
hij,
aanvraag
zijn eigen
J, op
Azijn
g
g of op
A die van
een of meer schuldeisers, in staat van faillissement worden verklaard. Diteschiedt
g
door de rechtbank en het betekent, dat de
rechtbank op
te
P zich neemt,, zijn geldzaken
g
laten regelen,
zodat ieder schuldeiser zog
veel mogelijk
krijgt,
em toeg J hetgeld
g
Jg, dat hem
komt. Daartoe neemt de rechtbank alleoeg
deren van den schuldenaar in beslag,
g, deze
worden onder toezicht van een lid van de
rechtbank en onder leiding
g van een of meer
door de rechtbank benoemdeersonen
P
, de
z.gg. curatoren, beheerd en verkocht en van
de opbrengst worden, voor zover dit mogel J is, de schulden betaald.
Gedurende het faillissement heeft de
schuldenaar niet meer de vrije beschikking
g
over zijn
hij
hij kan den boedel dus
J goederen:
g

voordelen.
De curator maakt nu zo spoedig
g mogelijk
g J
een inventaris van den boedel oP,d.w.z. een
en
grote lijst,
de bezittingen
waarprecies
g
P
J
g
schulden van denersoon
in kwestie oop
P
staan beschreven, en roetP alle schuldeisers
op
g
P tot het indienen van hun vorderingen
termij
termijn en tot een
binnen een bepaalden
A
die de verificatievergadering
g
g
wordtenoemd.
g
het,, dat deggefailleerde een
Somsebeurt
g
hij zijn
zij
z.g. accoord aanbiedt, d.w.z. dat hij
voorstelt met eengedeelte van
genoegen
te
het hun toekomend bedrag
g g
g
nemen. Zo'n accoord is aangenomen,
g
, als
twee derden der schuldeisers, tezamen verteg enwoordi
g end drie vierden van de
schuldvorderingen
g , zich voor het aanbod
verklaren. Het accoord wordt dan door de
rechtbank bekrachtigd
g (gehomologeerd,
g
g
,
heet het plechtig)
P
g en het faillissement is
Komt ergeen accoord tot stand,,
geëindigd.g
dan wordt de boedel verkocht en de schuldeisers krijgen
ieder een deel van wat er
g
is en eengelijk Ppercentage
g van hun gelijkg Jk
Na het faillissement
waardige
g vorderingen.
g
behouden de schuldeisers dan hun rechten
hun vordering,
op datg
gedeelte vang,
nog
g
niet betaald is.
Fakir betekent evenals Derwisj
J (zie daar):
arm, behoeftig,
iemand die behoefte heeftt
,
aan het nodigste,
ook en vooral op
zedelijk
g
P zedelij
Er zijn
g
ggebied.
g
J n allerlei soorten Fakirs in de Mohammedaanse landen
en zij hebben allerlei — ons vaak zonderlingg
voorkomende —gewoonten.
In Europa
geeft men echter aan Fakir
P g
een enigszins
beperkte
betekenis: die van
P
g
den asceet (uit Engels
Indië),,
de ver g
schrikkeli'kste
pijnigingen vri'willi
vrijwillig onderder)

Fakir> een asceet uit Engels-Indië.
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voor, vooral Jjuist in onzen tijd,
J^ nu menigg
een die een bepaalde
partij
J aanhangt,
g, alle
A
P
arti'
denkbeelden en daden vanP
dezeoe
Jg dg is,, dat er aan
P raat en er vast van overtuigd
alle andere richtingen
geen haar goed
is.
g
g g
Fanatisme komt stellig
g ook in Nederland
voor. En toch zouden wijJ durven zeggen,
ag r
dat een van de karakteristieken van ons
volk, van ons land is, dat het fanatisme er
niet aarden kan als veelal elders, omdat het
grote woord, dat steeds naast het »Ik zal
g
handhaven" in het Nederlandse wapen
P
staat, verdraa
„verdraagzaamheid"
zaamheid" is.
Fanatisme en verdraagzaamheid
gaan
niet
g
g
samen.

Fanfare. — Op den „Dag van den Lord Mayor
van Londen" (den voor een jaar gekozen burgemeester van de City, de oude centrale wijk
van Londen) worden de plechtigheden geopend
met een fanfare van de stadstrompetters.
zijn godsdienstige
g
e
aa ter wille van zijn
gaat
govertuitot verZi' zoeken n.l. opP deze wijze
ging.Zij
J ze
lossingan
zonden te geraken.
Velen van
g
g
hen hebben hun lichaameheel
in hun
g
macht, kunnen slangen
m
J mP vlijmg bezweren,^op
scherpe
zwaarden lopen
enz. Zie ook:
P
P
Ascese.

Falstaff. Sir John Falstaff is de komische
figuur
• in Shakespeare's
toneelstukken
g
P
vrouwtje
vrolijkevrouwtjes
„ Hendrik IV" en De
^, vrolijke
Windsor". Het is een ietwat verlopen
P
edelman,
een drinkebroer met een dik buikel
e die zijn
overal vertelt van zijn heldendaden,,
ei een lafaard is.
terwijl
J hij
hij in werkelijkheid
werkelijkh
hij bovendien
oven en een allerHendrik IV is hij
De geest
is er
grappigste,geestige
g
g figuur.
g
g
echter wel wat uit. Het type
in het blijspel
YP
uit de Vrolijke
Vrolijke Vrouwtjes
Vrouwtje is wereldbe, ook omdat Nicolaï zijn
J n aantrekkelijke
opera
over deze stof geschreven
heeft.
g
P
J
dweepzucht.
Het
Fanatisme wil zeggen
P
gg
woord wordt meestalebruikt
in de beteg
kenis van blinden, vurigen
g godsdienstijver,
J
g
die ontaardt in vervolgingswoede ten o P zichte van andersdenkenden.
Ookolitiek
fanatisme komt heel vaak
P

min
Fanfare is eenlechti
P
g^ feestelijk,
J
of meer uitvoerigwaarbij
trompetsignaal, waarbij
niet meer tonen dan die van den drieklank
gebruikt worden.
Het is moeilijk
J te begrijpen, dat zo'n
fanfare diepen
indruk kan maken. En toch
P
— er is een fanfare, maar die dan ook
van Beethoven is, welke weinig en zonder
diepe
aandoening
kunnen horen. Het is
g
P
de fanfare uit de opera Fidelio,
^ of laten wij,
J,
voor jullie
gemakkelijker,
zeggen:
uit de
J
gg
J
g
veel gespeelde
Leonore-ouverture (no. 3)
P
voor die opera.
P
Het verhaal is in het kort, dat juist
op
J
het moment dat Fidelio naar haar
man in
i
a ma
diens duisteren kerker dooreet
teedringen,
w
d
g
deevan
g
ee s komt
gg enisdirecteur daar eveneens
wi'
zijn in Jdien
overoude tijden),
om i
m an
J
te doden en te doen verdwijnen,
Juist
u s t zal
a
J
de directeur tot den moord overgaan,
g
, of
daar klinken ineens, heel zacht, hoog
g van
den toren van hetevan enisslot
tonen
en
g
, de to
van de fanfare, die de komst aankondigen
g
van den machtigen
verlosser, chef van den
g
g evangenisdirecteur.
Nu zijn het zeker in hoge mate de omstandi
g heden die medewerken tot den'
groten indruk, welken die fanfare maakt.
IndieneJ eens goed
naar de bekende ouverg
ture luistert, zal je
J zien ,dat er welhaast
geen muziekstuk is,
g
g
J te
^ dat zo gemakkelijk
volgen
en te begrijpen is. Zodra het allegro
go
g
inzet, begint
de geweldige
g
g
g spanning
p
g toe te
nemen. Hoe langer
hoe heviger
komt de
d
g
g
dreiging
g hoee meer
g naar voren, hoe langer
ziet men het slachtoffer teruggedreven,
gg
, de
spanning
P
g wordt haast ondragelijk,
g J , daar
komt ineens na een muzikalen orkaan de
plotselingei
J
stilte waarin die heerlijke
fanfare de bevrijding,
geluk aankondigt:
J
g,
g
g
";^^w.r■í^ir^■^^^
_^ ^
s /^/.
^
^^^/^^^^=
I1.^^I'
lla^ra/./^
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m! .1M
f
■^
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Het woord fanfare betekent intussen ook

FASCISME

649
heel
wat anders. Het betekent in het
nog
og
eewa
algemeen
blaasmuziek,
al
J b.v. van
g
, zodat wij
fanfarecorpsen
praten,
wanneer wij eenvouP
P
die
bedoelen.
g ko er-blaasmuziek-orkesten
P

Fantasia is een soort militaire oefening,
g,
n
welke bij
P eg ewa
J Arabische feesten door
de ruiters wordt vertoond. De ruiters wed=
ijveren
met elkaar daarbij in stoutmoedigJ daarbij
ge
heid en handigheid.
Zijr
rijden
veelal zo hard
J ijd
g
terwijl
zij intussen hun vuurwaJJ
P en afschieten en
weer laden, in alle
mogelijk
mo eli'ke
en denkJ
houdingen.
Ook
g
weren
zijJ hun g e P
weren omhoog
g en
vanen
g die dan weer
op,
waarbij zij
zij luid
P, waarbij
schreeuwen en allerleigeluiden uitstoten.
Fantasia is ook de
naam voor zekere
plechtigeP
ooptochten,,
toneelvoorstellingen
en of dansen in
Egypte
Y
gYP en Syrië.
Farizeeërs.
Christus.

sten
De beroemde kunte Alessandro gesticht.
g
stenaar Michelangelo
heeft het voltooid. Er
g
is eenrachti
eggaanderij
g
J met fresco's van
P
den bekenden schilder Annibale Carracci.
De Farnesina is een mooie villa , beroemd
door fresco's van Rafaël en van leerlingen
g
van Rafaël, en van Sebastiano
, del Piombo,
terwijl
J de Farnesische tuinen te Rome,, waar
vroeger de paleizen
van de keizers Tiberius,,
P
Caligula
en de Flavii stonden,
Pen
den Pag
, op
lenti'J nsen heuvel liggen.
In het paleis
Fargg
P
nese bevonden zich
vroeg er enkele antieke beelden, waarvan de twee bekendste zijn
J de „ Stier
van Farnese" en de
„ Hercules van Farnese", welk laatste
beeld je
J allemaal wel
zult kennen. Het
stelt voor den held
Hercules
Herakles
leunend op
zijn knots.
De beelden worden nu bewaard in
het museum te Napels.
els.

Zie:

Fasces. Zie: Bi'lJ
bundel.

Farmese. Dit
woord heeft een beFascisme. Tegenkenden klank voor
woordig
zijn
zij de fasieder, die wel eens
, het embleem
wat aan
kunstgeder fascisten, een
schiedenisedaan
politieke
beweging,
P g
g,
g
heeft. Immers aan
die in Italië door
den naam van het
Mussolini in het
ouderinItaliaanse P
leven iseros
en en
g
P
senggeslacht Farnese
die elders veelal op
zijn tal van beroemde een of andere
de kunstwerken verwijze
is nagevolgd.
J
bonden
die hun
Het is heel moei,
waarde door de
lijk
precies te ze g J P
eeuwen heen hebben
gen,
en wat het asc
f isFarness. ^ Een der telgen uit het roembehouden. Een der
me is en wat het wil.
ruchte geslacht. Op den achtergrond het
bekende leden van
Aanvankelijk
is het
J
wapen der Farnese's.
heteslacht
Farnese
stellig
op
g
g de reactie o
was Alessandro, die
een zekere laksheid
onder den naam Paulus III vijftien
jaar
van de regeringskringen, die vooral in
J
J
lan de pauselijke
bekleedde.
Italië in de jaren
van de opkomst
van
lang
J waardigheid
g
P
J
P
Zijn
het fascisme(124)
was. Men
Zijn zoon, Pietro Luigi,
g , werd in I1545
g
94 heel groot
hertog
keerde zich tegen
de liberalen,, tegen
, ook een naam,, die
g
g van Parma,
g
ons Nederlanders bekend in de oren
de radicalen en zelfs in het algemeen
g
klinkt. Immers een zijner
nakomelingen
tegen de democratie. In Italië is het fasg
J
Farnese, hertog
cisme, beheerst als het werd door een beeen kleinzoon),
g
,
van Parma,, werd in I57
8 landvoogd
kwaam man als Mussolini
uit e roeid tot
,uitgegroeid
g van de
de dictatuur van dezen aanvoerder
Nederlandseewesten
hij 14
i
, welke functie hij
g
, den
Duce,
hij te
, die onder den koning
g meer dan de
Jjaar lang
g bekleedde. In I592 overleed hij
koning is. Een
der grondstellingen
SP,
a diepP teleur g
esteld door het mislukken
g van dezee
g
van de onderwerping
beweging
F g der Nederlanden.
, dat er moett zijn
g gis,
J een corporaP ora
In 1731
Farnese uit.
tieve staat.
g
73 stierf het geslacht
Aan het Farnese plein te Rome
staat nog
Waar deze staat eerst zeer onlangs
g
g in
het beroemdealeis
Farnese,,door
oor
en eer
den
Italië is ingericht,
P
g
, is het bijJ uitstek moeilijk
J

FATALISME
aan teeven
hoe
de structuur van dezen
g
,
staat,
op
, gebaseerd
P de corporaties,
P
g
, is. In
elkeval
staat het wel vast, , dat de fascisg
tischearti'
van
P Jabsolute eenhoofdigheid
g
elk bestuur verlangt
g en dat dus de absolute
beheerser dierarts
P
Jdictatoriale macht
heeft. (Zie: Dictator).
Bij
bewegingen buiten Italië
J soortgelijke
g J
ziet men inrote
lijnen
hetzelfde. Het zijn
g
J
J
niet alleen de groet" en het hemd", die
analoge
eschieg betekenis hebben. Wat de g
denis van het eigenlijke
fascisme in Italië
g
J
aangaat,
van een
g , was er al in i 11
9 sprake
P
nationalistischearti'.
oorlogg
J In den groten
g
trad die meer op
P den voorgrond en dan
hoort men voor het eerst den naam van
Mussolini, een oud-socialist. Mussolini was
redacteur van het Milanese nationalistische
hij in i94g
I gesticht
blad Po Ppolo d'Italia, dathij
had.
Bij
g Italië niet
J het vredestractaat kreeg
alle eisen ingewilligd. Daardoor ontstond
ontevredenheid, die door de nationalisten,
welke versterkt waren door afgedankte soldaten, werd aan ewakkerd.
g
Die nationalistischearti'
P
J keerde zich
tegen
de communisten, waaraan zij
zij het te
g
danken had, dat de regering
g
g haar bewa Peningtoeliet. Hoe beslist zij
zijoptraden,
P
, bleek
van de so
bij
ciag
P het gebouw
J den aanval op
listische Avanti te Milaan. ZijJ
nu
voortdurend sterkeree
^eor
g anisrd in afdelingen
(fasci). En steeds traden zij,
J, g e g
geesteunel door vele welgestelden
en tegen g
g
werkt door deolitici
krachtiger
P
g o P. Ook
in de kamer trad Mussolini beslist opP voor
. Er kwamen nu moeilijkgebiedsuitbreiding.
tot
heden: Mussolini neigt
g met de zijnen
J
de socialisten, terwijl
J anderen, als de dichter
d'Annunzio, zich terugtrekken.
In 1922
komt
g
9
er koersverandering.
g Mussolini wendt zich
af van de socialisten en steunt nu op
P de
militairearti'.
werden de
P J In Augustus
g
zwarthemdenfascisten gewapend,
g
P
,om zich
te verzetten tegen de socialistische bewestakin ag. In October
gingvoor algemene
g
wordt de Italiaanse kamer volens
den wens
g
der fascisten ontbonden,, die opP hun. congres
g
van 24
te Napels
besluiten
9
4 October 1922
P
tot den mars naar Rome, om de macht te
grijpen. De knnin
weigert
koningwei
ert militaire maatregelen
tegen de fascisten te nemen en beg
last Mussolini en zijn
fascisten met de
J
regering,welke
nu reedsvoortvele jaren
aren
J
duurt.
het meer huiselijke"
„huiselijke,
, het eenvoudi
„
ge" fatum dat betekent: noodlot.
Het is eenhiloso
hisch
systeem,
P
P
, dat
Y
moeilijk
in het kort is uiteen te zetten en
J
a g an. Doch er is ook
voorbi
voorbij
dat wijJ
meer „huiselijke"
J
, het„eenvoudige" fatalisme, waarover wijJ iets willen zeggen.
gg
Wanneer iemand in het noodlotelooft
g
,
d.w.z. wanneer hij
hij gelooft, dat alles,, wat
er in het leven zalebeuren
g
,al van tevoren

6

ATA MOQQAlA.
P•

^.--'w^. ^
p-a:directe straal.
p-b:gebroken straal.
p-c:straal naar het
schynbare beeld.

C.

p-d ip-e een vergrooting v an de g ang
der stralen by p.

Fata Morgana.
9
door een hogere
macht is bepaald
en daar
P
g
dus niets meer aan te veranderen is, dan
is hijJ een echte fatalist. Zo geloofden
de
g
oude Grieken in de z. g. moira (noodlot),
,
een onverbiddelijke
macht
J
, in wier hand
alles berustte. Deze macht beheerste zelfs
de wensen deroden
g
,die heel vaak met
elkaar in onmin leefden.
Ook bij
bi' de Mohammedanen vindt men
een sterk fatalisme. ZijJ
zich onder
den wil van Allah en spannen
zich dikwijls
dikwijl
P
nergens
voor in, omdat ze zeggen:
g
gg
Allah heeft toch alles reeds vastgesteld,
,
g
waarom zouden we ons druk maken? Bij,1
zo'n Oosters volk, dat door de omstandigg
heden naar onze begrippen al niet erg
g i'vJ .,e
gemakkelijk
ri
J
, kan dus het fatalismeg
g is,
totrote
luiheid leiden.
g
of luchtspiegelingis een
Fata Morgana
g
verschijnsel,
kunt
P warme dagen
g
J
, dat Jje op
waarnemen. Het aardoppervlak
wordt dan
PP
zo sterk verwarmd,, dat de luchtlagen
g daar
vlak boven een hoge
verkrijJ g temperatuur
P
dichtheid (zie: Optiek)
g en en de optische
P
P
van de lucht neemt dan naar boven toe.
In de luchtlagen
dicht bij
J den rond
g
g
treedt dan totale terugkaatsing
g oP.
g
Wanneerullie
nu naar een voorwerp
P in
J
de verte kijken,
dan komen in Jje oog
J
g in de
eerstelaats
laat de directe lichtstralen maar
eerstep
deeheelgg
teruggekaatste lichtstralen,,
die naar de aarde warenezonden.
Zo zien
g
zijn spiegelP tevens zijn
Jjullie van 't voorwerp
beeld.
Onze tekening
een en ander.
verduidelijk
g verduidelijkt
hebben natuurlijk
J allen wel eens
gehoord
van de woestijnreizigers,
g
J
g , die ver dwaalel waren en dan in de verte een
groot meer meenden te zien,, — maar steeds
g
bleef 't meer op Pdenzelfden afstand van
hen... want dat meer was een fata morgana.
g
De strak blauwe lucht werd door de aarde
terugg
ekaatst.
Dat alles is nu nuchtere wijsheid.
J
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Dochre is ook sprookjeswijsheid.
Die
J
P
J
leert,> dat er een fee is, de fee Morgane
(in
g
het Middel-hoogduits:
Feimor
g ên, die in
g
Bretagne
spookt,
g
J woont
P
, doch die eigenlijk
g
in de straat van Messina. Daar heeft zijJ een
kristallenalees
enz. alles met toebehoren.
P
En nu wil het toeval,, dat de fata morjuist in die straat thuis is. Als 'Jje
g ana juist
even naar Calabriëaat
en daar achter
g
aan den nael
g van den teen van Italië naar
Siciliëaat
g
, als de
g staan kijken,
J
^ 's morgens,
zee kalm is en de zon achtere
dan
Pg
J opgaat,
zie Jje in veel gevallen
een fata morgana
aan
g
g
den overkant:eweldi
eggestalten
van meng
g
sen enaarden
in
P
^ prachtige
P
g kleuren. Het
schouwspel
g
P duurt gewoonlijk
J heel kort. Dan
g aat de fee Mor gane naar haar kristallen
P alees terug — en ziet de zeestraat er niet
anders uit dan elke andere zeestraat.
Laten wij
g toevoegen, dat
J hieraan mogen
wij
J dit verhaal uit een (zéér ernstige)
g bron
hebben, die wij
J echter zelf niet hebben kunnen controleren.

Fatima was de jongste dochter van den
P rofeet Mohammed, den stichter van den

.

Islam. Zij
J werd ± 6io te Mekka geboren
g o
en huwde in 625 met den ,
lateren kalief Ali,
een der vurigste
aanhangers
van M oham
g
g
meds leer. Zij hadoedrie zonen: Hasan, Hoesein en Mahossin. (Zie het artikel over
den Islam).
Fauna noemt men al de dieren, diee in
een land of een werelddeel enz. voorkomen.
Wanneer men dus zet:
g De
,^ fauna van
Madagascar
is bizonder interessant", dan
da
g
bedoelt men hiermee, dat oP dit eiland
veel
e a d vee
interessante dieren voorkomen.
Faunen zijn
de bosgoden
van de oude
u
J
g
Romeinenbi'J de Grieken heetten
ette zij
z J Pan
of Silenen enz.). ZijJ kwamen voor in
nh
het
gevolg
ysus
g
g van den god
g Bacchus (Dionysus)
en werden vaak voorgesteld met bokkenbo ke
staarten of bokkenpoten,
platte
neuzen
p
p
e en
wilde haren. Je hebt stellig
g wel eenss een
beeld of schilderij
J van een faun gezien.
g
Faust. Over dr. Johann Faust, den duizendkunstenaar, heb Jje natuurlijk
J al eens
't een of ander horen vertellen, en de mu-

,.^ai^•.... - - -

foto : Veren. fotobureaux

Fauna. — Op deze afbeelding (de foto van een etalage in een speelgoedmagazijn) van
dierfiguren voor kinderspeelgoed, zie je een deel van de fauna uit de Arke Noachs.

FAUST
ziek uit de opera
P
„Faust" , die vaak door
de radio wordt uitgezonden,
^
, ken lje ook
natuurlijk.
J
De legende
is al heel oud;
oud; zt stamt uit
g
de 16e eeuw. Er heeft ook werkelijk
J een
maneleefd
die Doctor Faust heette. HijJ
g
studeerde in Krakau
, deed daar aan de
zwarte kunst, zwierf later door Duitsland
en snoefde opAzijn
zij tovenaarsbekwaamheid.
aangezien
toverij,
gen het volksJ, volgens
g
eloof
was met de hulpA
g iJ
, alleen mogelijk
van den duivel, vertelde men van hem, dat
hij
had. Zo
g
J een verbond met Satan gesloten
ontstond in den volksmond de Faustlegende.
g
Reeds in 1037 verscheen een historie"
van dr. Johann Faustus, den wereldberoemden tovenaar en duivelskunstenaar.
Dit merkwaardige boek vertelt
uitvoerig
g
alle avonturen van dezen legendarischen
g
persoon,
hij een contract met
P
, vooral hoe hij
den duivel sloot en het met zijn bloed ondertekende en hoe 24
zij
4Jjaar later Satan zijn
opeiste
en hem om het leven bracht.
A
Reeds spoedig
A
g, nadat dit boek in druk
verschenen was,
, werd het onderwerp
P ook
in dramatischen vorm behandeld. Veel later
is de meest bekende bewerking
g die van den
groten dichter Goethe. Voor hem was de
Faustlegende
slechts een allegorie
en Doc
g
g
tor Faust het type van den,
zoekenden,
strevenden mens
die oAJ
jac
ht naar het
,
g eluk God verliest, in den maalstroom van
bijna ten onder gaat,
het leven bijna
g , maar ten-

Dr. Johann Faust, de legendarische geleerde

en waarheidszoeker, zoals Rembrandt hem
heeft afgebeeld op een zijner etsen.
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zij streven edel
slotteered
wordt, ,omdat zijn
g
Faust,
geleerde,
eleerde,tra.heeft in Goethe's
zijn leven aan de studie gewijd.
g edie zijn
g J
zijn boeken oud en grijs
Hij
J is over zijn
g J geworden en heeft deenoe
g
gens van het
levenekend.
nimmerMaar
de wetenschapP
en die hij
hij beoefende,, hebben hem geen
pen,
g
bevredi in
en in wanhoopP
g geschonken
g
roetA hij Jde onzichtbare machten van hemel
en aarde op,
hem het vurigg begeerde
P,
g
geluk te schenken.
Dan verschijnt
Satan ten tonele onder
J
den naam MeA histoP heles, belooft al zijn
zij
en verlangens
te zullen vervullen
g
en eist als loon de ziel van den doctor.
Maar Faust wantrouwt de macht van den
verleider" en stelt de voorwaarde, dat
slechts dàn zijn
J ziel aan Satan vervallen
zal,
bevre
J zelf verklaart
, indien hij
^ geheel
zijn
digd te zijn.
'k tot het ogenblik
zal zeggen:
„
g
gg
zij zo schoon !"
g Jzijt
„0,toef gij
gJnog:ggij
mootggij
g Jmij Jin boeien leggen,
gg ,
Dan neem ik g
raa
g 't verdiende loon!
Dan moge mij
J de doodsklok schallen,,
Dan zijt gij
g J van Uw dienen vrij,
J,
De klok moog' slaan,
wijzer vallen,,
, de wijzer
De tijd
zij dan voor mijJvoorbij J!"
J zij
MeP histoP heles aanvaardt de weddenschaP en Faust tekent het contract met
zijn
J bloed. Dan laat Me Ahisto Pheles hem
een toverdrank drinken, waardoor Faust
zijn
jeugd
bren t hem in het
J J
g terugkrijgt, en breng
leven met zijn
HijJ laat
g
g
J genietingen.
hem deelnemen aan vrolijke
drinkgelagen
J
en brengt
g met de lieftalg hem in aanraking
ligge Margaretha
(Gretchen). Hij
g
J geleidt
g
hem naar het hof van den Keizer, waar
Faust veel eereniet
en naar het slagveld,
,
g
g
waar hij
Maar geen
enkele
g
J roem oogst.
g
wereldse verstrooiinggeeft hem
het vurig
g
gezochte g
geluk. Zijn
Zijn ziel heeft er geen
deel
g
g
aan. En tenslotte,, moe van alle genot
en
g
vervreemd van zijn
duivelsen heler,
gaat
P , g
J
e
Faust zijn
wijd
aan het werk
J krachten wijden
een redder der
naastenliefde. HijJ
noodlijdenden
en een trooster der wanhol
i en.
A^
En wanneer hij
J dan weer een grijsaard
gJ
eworden is en overel^nkt
geworden
g
, wat een geluk
hij
heeft, ,dan voelt
J aan anderen geschonken
g
zijn ziel de rust en het geluk
hij,
g
J, dat ook zijn
g
gevonden
heeft, en dan spreekt
s reekt
hij de noodhij
lottige woorden van het contract uit.
Zijn
J lichaam zinkt terstond ontzield neer
en Satan en zijn
houden zich g e A
J helpers
reed zich van de ziel meester te maken,
maar een engelenschaar
verdrijft
hen en
g
J
voert de onsterfelijke
ziel omhoog
J
g tot de
bran vanenade
en liefde.
g
Had Satan dan de weddenschap
niet
g eP
wonnen? In letterlijken
zin wel,, maar naar
J
deneest
had hij
hijverloren, , want niet Meg
ge
P histoPheles had `aan doctor Faust het ge-
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FEESTDAGEN

Feeën. — De leerlingen van een rhythmische dansschool te Rome voeren een feeëndans uit
op den alouden Appia -weg, temidden van ruïnes en cypressen.

hoger
zijn
lukeschonken:
Faust had, door zijn
g
g
Ik op
, door daden
P den rechten weggeleid,
gg
goed
van liefde en erbarmen het hoogste
g
g
verworven.
Gounod heeft vele
De Franse componist
P
taferelen van diteweldi
g e drama, die tot
g
een opera-tekst
waren verwerkt,^ op
P
P muziek
gezet. DeP
populaire
opera
g
A
A
^, Faust" is hierdoor ontstaan. Maar hoe mooi en aangJ
ri' ook zijn
P end de muziek van deze opera
P
J
mag
ma — speciaal
het ballet heeft ook onder
P
deskundigen een groten
naam — natuurlijk
natuurlij
g
de hogere
strekking
g
P
g van het treurspel
van Goethe in de opera
van Gounod niet
P
tot haar rechtgekomen.
Het oorspronkelijke
drama van Goethe
P
J
is ook meermalen ten toneleebracht
en
g
vooral het eerste deel wordt nog
g veel g e geven.
Feeën. Evenals de elfen, waarover we
vroeg er al iets vertelden, horen ook de
feeën thuis in oude overleveringe
overleverin en en volkssprookjes,P
eren wer
die van ouders op kinderen
den oververteld.
De drie schikg odinnen die zo sterk in
het oude volksgeloof
leefden en die in het
g
Latijn
Parcen(Fata),in het Grieks MoiJ
rai in het Keltisch Matres en in de Ger-

maanse mythologie Nornen heetten, worden in het Frans ook wel fées — feeën —
g enoemd.
De feeën uit de sprookjeswereld,
al staan
J
P
ze ongetwijfeld
in nauwe betrekking
J
g
g tot
feeën,^ zijn
de bovengenoemde
g
J n vooral lief eli'ke
en
geesten, die in wouden engrotten
g
g
J
aan rivieren wonen en meest deedaante
g
zij
meisjes. Ontelbaar zijn
hebben van jonge
J g meisjes.
verhalen van deze feeën, welke verhalen
vooral in de oud-Bretonse, Italiaanse en
Franse letterkunde voorkwamen en later,
zelfs tot aan de revolutie, in Frankrijk
J veel
g Blezen werden (contes de fées).
Een enkele maal worden met feeën ook bedoeld eeneheimzinni
g
g soort vrouwen, die
dan overeenkomst vertonen met heksen.
Feestdat; en. Door alle eeuwen heen hebben de mensen er behoefte aangehad,
sleur van hun dageom de eentonige
g
g
li'ks
leven af te wisselen door bizondere
J
dagen,
waarop
hadden eens
P zegelegenheid
g
g g
aan iets anders te denken dan aan huneg
wonder,
wone werk. Het is daaromeen
g
dat ereen
volk bestaat,^ of het heeft zijn
zijn
g
bepaalde
feestdagen,
allemaal, tenP
g ^ die bijna
J
minste in oorsprong, óf eeng
godsdienstigg
Of een staatkundig
g karakter hebben.
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Zoals Jje weet, hielden de Grieken en
Romeinen
erg
g veel van feestvieren: bijJ hun
o
volksfeesten
werden optochten, offeranden,,
p
spelen en feestelijke
gehouden,
feestelijke maaltijden
sP
J
g
meestal ter ere van den een of anderen
g od.
Van de Egyptenaren
is bekend,, dat ziji J
V
gYA
de feesten vierden
g
o.a. als vaste feestdagen
teredachtenis
van de komst van Osiris
g
en dat het Mithrasfeest (het lichtgod-feest)
g
bij
J hen in zwangg was.
De voornaamste feestda
g en van de Is, zijn
zij het
raëlieten die ieder jaar
terugkeren,
g
J
, Paas- ,Pinkster- en Loofhuttenfeest
en de Grote Verzoendag,
Jje in
g,
het Oude Testament heel wat kunt lezen.
Ook den Sabbath beschouwen de Israëlieten als een feestdag.
g
Met de intrede van het Christendom bleven deoden die
Christenen geworden
,
g ewo n wa
ren, hun oude feestdagen
g handhaven,, maar
Christelijkewijze.
wijze
ze vierden die opA Christelijke
zij
eigenlijke
Christelijke
Christelijke feestdagen
zijn
g
J
g
langzamerhand
ontstaan. In de eerste eeuw
g
na Christus hield men nog den Sabbath,
,
maar daarnaast werd toen reeds de Zonda gevierd. In het midden der 2e eeuw
dag het Paasfeest als algemeen
al g
Christelijk
aan
J feest ingevoerd,
g
, als gedachtenis
g
de opstanding
Christus; aan het einde
P
g van Christus;
van de tweede eeuw ontstond het
EPiPhaniafeest als eengedachtenis
aan den doop
P
van Christus en het eerste wonder te Kana.
Later werd op dien
dag ook de Aanbiddingg
g
der Drie Koningen
g herdacht.
In de e eeuw ontstond
het Kerstfeest,
,
ter gedachtenis van ezus'eboorte
terwij
g
, terwijl
keizer Justinianus de Zondag
g als algemene
rustdag
g
g
g werd ingevoerd.
Lan
Langzamerhand
ontstond na de 4e eeuw
g
Christelijke kerk een lange
nu in de Christelijke
g reeks
van feestdagen,
waarvan Pasen,
Pinksteren
,
en Kerstmis de hoogtepunten waren. Het
Pinksterfeest is,
het
ac
,
, zoals
J je weet,
g eilhtenisfeest van de uitstorting
g van den Heili-

/j/ I

w

Rhijnvis Feith,
een romantisch schrijver
uit de tweede helft der
18e eeuw.

gen Geest — zie ook: Christendom. Tussen
dierote
feesten vierde men degedenkg
g
dagen
der apostelen,
martelaren en heiliP
g
en, en ook allerlei feesten ter ere van
g
Maria,
van het jaar
J
, zodat nu alle dagen
g
feestdag en zijn
zijn in liturgischen
zin.
g
Door de Hervorming
g werden vele kerkeh'ke
feestdagen
afgeschaft.
De Protestant)
g
g
se kerken hebben alleen Kerstmis, NieuwPasen
Pasen, HelHemelt'aarsla g, Goeden Vrijdag,
vaartsdag en Pinksteren als rustdagen
en
g behouden, waarvan de Goed& Vrijdag
J g niet als
feestdag,
eenvoudig
g als herdenking sg,
da g van het sterven van Jezus wo
wordt beschouwd.
In de R.K. kerk is ook het aantal als
Zondag
ve verm ing te vieren feestdagen
g en veel
Berd. Van de voornaamste speciale
R.K.
P
feestdagen
noemen wij Drie
Koningen,
s
J
g , Awoensdag,
Boodschap,
Dong,
A,
derdag,St. Jansdag,
Hemelvaart,, Alg,
lerheiligen en Allerzielen.
Het is opmerkelijk
o merkelijk,
dat ook in de nieuJ
staten de behoefte aan feestdagen
g
blijkt
te bestaan. Zo heeft men b.v. in de
J
Verenig de Staten van Noord-Amerika althans vier algemene
feestdagen,
g
g , die daar
speciaal
P
ggevierd worden en meestal ook
bi'J de wet door de verschillende staten zijJn
vastgesteld.
De meest algemeen
gevierde
g
g
g
zijn
J daar de geboortedag
g van Washington.
g
g
(22 Februari),,
en herinne
g (een
ring
sda
in den Burgergaan de gevallenen
g
g er
oorlog
g
3 o Mei), Onafhankelijksdag
(4 Juli) en Kerstdagg(25
5 Dec.). Vallen deze
dagen
op Zondag,
geldt de Maandag
g
g,
g
A
als een feestdag.
g
Hierbij
Hierbij komen nu nogg Nieuwjaarsdag,
J
g,
dag
voorjaar als dag
g in het voorjaar
g van vasten en
vanebed
(Goede Vrijdag
g
J g of de eerste
Donderdag
en in den herfst een
g in April)
P
da van dank en lof b.v. de laatste Dondag
derdag in November).

Feith. Rhijnvis
Feith(1753-1824),wiens
J
naam je
waarschijnlijk
vooral kent uit de
J waarschijnlijk
literatuurles en door de straten, die in vele
steden van ons vaderland naar hemeg
noemd zijn, was een ,
Nederlands dichter,
wiens werken nu niet veel meerelezen
g
worden, maar die in zijn tijd
tj zeer veel succes had. HijJ was een tijdlang
g burgemeester
g
J
van Zwolle en vervolgens
ontvanger
g
g van
on eveer: in- en uitkonvooien en licenteng
voerrechten).
zijn in 18255 in
Zijn
J verzamelde werken zijn
13
delen uitgegeven. Vele vang
zijn gedichten
3zijn
en
hetsentimverhandelin en meest
mee van h
en verhandelingen
g
, romantische soort,, werden met goud
en zilver bekroond, doch doen ons veelal
tamelijk onnatuurlijk
onnatuurlijk aan,
tamelijk
, al kan niet worden ontkend,
g van hen een
, dat in sommige
talentvolchri'ver
aan het woord is en
s
J
wezenlijk
dichterlijkgevoel,
J dichterlijk
, dat
iemand mett w
g
el eel
welerg
heelaan
echter
g de mode van dien
tijd
was.
A
J onderworpen

FENIANS
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Feniks, de wondervogel, verrijzende uit zijn eigen as.
Derote
criticus van die mode, ^ de schri'J g
ver, dieevoelsoverdri'vin
J g als van Feith
g
het scherpst
gehekeld
heeft,
, is HaverP
g
eweest. (Zie Haschmidt (Piet
Jens geweest.
verschmidt .
Fellah. Zie onder Afrika.
Latijns
Feminisme
af g eleid van het Latijnse
femina, dat vrouw betekent) is het
streven van de vrouwen, om op
P allerleigebied een betereositie
in de maatschappij
PPJ
P
te krijgen,
als de
J g , om dezelfde rechtspositie
P
man te hebben,
zoals dit
g
, en niet langer,
vóór de Franse revolutie heteval
was, , beg
schouwti en behandeld te worden als onderg eschikt aan den man.
Dit is in het kort het streven van de
z.gg.„vrouwenbeweging", die in de eerste
helft der i9de
de eeuw in alle beschaafde landen is ontstaan en die nu reeds voor een
groot deel haar doel heeft bereikt. Zie verg
der: Vrouwenbeweging.
Deioniersters
en aanhangsters
van de
P
g
vrouwenbewe in — niet alleen strijden
vrouwenbeweging
iJ
voor vrouwenkiesrecht, maar ook voor tal
van andere verbeterin
g en in het lot der
vrouw — noemden zich feministen en dit
woord heeft voor sommag en wel eens een
minderretti
en
enkelen van
g klank omdat
P
,
die feministen of „vr ije
J vrouwen" de zaak
gelijkik
te ver doordreven,
en
elggelijk
J
, totaal
i J en dit
vormtg aan de mannen wilden zijn
n e kle ook in haar „manhaftig"
P
„
goptreden
dingoonden.
Men denke daarbij
daarbij b.v. aan
g
de suffragettes
in Engeland
in het begin
g
g
g
dezer eeuw, die tussen 1912
en I97
I wel
9

vaak heel onsympathiek en lawaaierig
gzijn
J
oPpgetreden
o
onder leiding van moeder en
gg
dochter Pankhurst, maar dan toch ten slotte
bewerkt hebben, dat de Engelse
vrouwen
g
het kiesrecht voor hetarlement
kregen,
P
g ,
bijna
nadat zij
zij dat voor de g
gemeen-J 4o jaar
J
teradenekre
en
g
g hadden.
Die oude feministen hebben dan ook zo
dapper
voor de belangen
der
PP gestreden
g
g
vrouw
vrouw, dat zij,
J, wat ook haar gebreken
g reen mo
zijngeweest,
g
mogen
g en zijn
P
g maken
, aanspraak
o P de dankbaarheid van ieder modern
meisje,
dat zonder den moed en de volhart
dinger
feministen nu misschien noggg
geen
g
vrijheid zou,
hebben, om een eigen
F
g beroep
te kiezen en haar eigen
g leven te bepalen.
P
Het is echter ook weer volkomen begJ
ri' , juist
juist in de laatste jaren,
P eli
J k dat,
, als
J
reactie op
P de opvattingen der felle f eministen die dikwijls
onafhankelijk zij
zijn en
J het onafhankelijk
hartelust
studeren" van de meisjes
es
J
al te veel als het hoogste
ideaal beschouwg
den, een andere beweging,het
ni-f ieuwem
,,
nisme", in ons land opkwam,
P
, die er meer
den nadruk op
dat toch in het
huwe
P legt,
g ,
lijk
roe g
J en het moederschap
P de hoogste
ping
in van de vrouw ligtg en dat de vrouw
weleli'kwaardi
^doch niet gelijk
g J
g J aan den
man is, en dat zijJ dus ook een leven moet
leiden, dat met haar vrouwelijken aanleg
overeen komt.
Als je
J nu eens de klok hoort luiden over
feminisme en nieuw-feminisme, weet je
J
waar de klepel
P hangt.
g
in Fenians. Nog
g steeds ondanks alle po ginen om geheel
zelfstandi
zelfstandigg te worden, begen,
g

FENIKS
staat er een zekere band tussen Ierland en
Engeland.
Nooit hebben de Ieren daar in
g
vrij
berust en één dero
vrij
g eheel
g en zichgeheel
P gin
te maken,, vond haar belichaming
g omstreeks
186o in de vereniging
g ^ der Fenians,, opgericht
Pg
door den naar Amerika uitgeweken
Ier
g
John O'Mahony.
Y
In Ierland zelf is de beweging
g g nooit zeer
krachtig
geworden en eenpoging,om van
gg
het buitenland uit,, met behulpP van de Fenians in Ierland een opstand te verwekken,
,
liep
P op
P niets uit door het hardhandig
g o Ptreden
dere
Engelse
re ge^ ewaarschuwde
g
g
ring,
de leiders gevangen
nam en zelfs
g
g
g,
er velen na een mislukten aanslag
PE^n
gop
^ eland zelf liet ter dood brengen.
g en Dee beandere, maar
we in verliepPen wordt nu in andere
weging
zeker niet minder doeltreffende baneneg
leid door de Home Rule-beweging
onder de
a
Valera.
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kunst,
te bepalen,
juiste ogenblik
A
,
g
, oni het juiste
waarop
P men de fermentatie moet stoppen.
PP
Dan wordt de thee sneledroo
gd en daarna
g
kan zijJ verpakt
en verzonden worden.
A
Fetisch. Velerimitieve
volkeren kennen
P
aan bepaalde
voorwerpen
P
P geheimzinnige
g
g
krachten toe. Amuletten en fetischen zijn
J
van die krachtbronnen, die men ten eigen
g
bate tracht teebruiken.
g
Alles wat een vreemden of bizonderen
vorm heeft, wordt door de natuurvolken
met buitengewone
krachten begiftigd e gg
dacht en uit zulke voorwerpen
zal men zich
P
een amulet of fetisch trachten te maken.
Het verschil tussen beide iserin
g
g, alleen
wordt een amulet in de g
meestee
evallen g dra g en een fetisch in den regel niet; ook

Feniks (of Phoenix) is de naam van een
vreemdsoortigen
vogel,
die algemeen
beg eme
g
g
schouwti wordt als het zinnebeeld van
meereeuwige
gNatuurlijk
verjonging. NatuurlijkJjeheb
'malen de uitdrukking
gggehoord: „die kerk of
datebouw
is als een feniks uit eigen
g
g as
herrezen" waarmee dan bedoeld wordt, dat
hetebouw
is afgebrand
en opP dezelfde
g
g
plaats herbouwd.
Van dezen vogel Feniks, die reeds door
de oude Egyptenaren
werd vereerd,, wordt
gYP
verteld, dat hijJ de gedaante
had van een
g
arend metur
P erP en goudkleurige
g
g veren
hij telkens na 500
'Jjaar zichzelf ver en dat hij
5
hij
brandde in het eigen
g nest. Daarna rees hij
hij
verjongd
uit zijn
zijn as omhoog
l g
g en zodra hij
dan weer volwasseneworden
was, ,wikkelg
zij oude lichaam
overblijfselen van zijn
de hijJ de overblijfselen
myrrhe
en vloogg ermee naar Heliopolis
P
Y
in Egypte.
gYP
De feniks vindt men o.a. in het wapen
A
rijk
van het Byzantijnse
rijk.
J
Y
betekent letterlijk
J gisten.
g
Eigenlijk
Ei
g
g fermentatie
g J zou men elke gisting
kunnen noemen. Menebruikt
het woord
g
echter in specialen
zin voor het doen gisP
ten vanlantaardi
egproducten,
, om dezen
P
P
een bepaalden
geur
of smaak te geven.
De
P
g
g
kwaliteit van het te verkrijgen
product
J gA
hangt sterk af van het juiste
juisteverloopP der
gisting. Cacao, koffie, tabak en thee onder^ aan alle een fermentatieproces.
thee als voorbeeld nemen:
Laten wijJ
Voordat de theeef ermenteerd
wordt,
,
laat men de blaadjes
eerst na het plukken
P
J
verflensen; dan wordenzijg
zgerold, , waardoor
het bladekneusd
en de meeste celwanden
g
gebroken worden.
Dan begint
de fermentatie. De blaadjes
blaadje
^
uitgespreid en enigen
tijd
g
J aan zichzelf overgelaten
g
, de stoffen uit de cellen
treden met elkander en met de zuurstof uit
de lucht in chemische verbinding,waardoor
het aromaevormd
wordt. Het is nu de
g

Fetisch. — Een beeld, dat zich in een Parijs
J
museum bevindt. De ingeslagen spijker
s ijkers moeden fetisch dwingen,
om in beweging
gg te
g
komen ten bale van de wensen van zijn
J bezitter.
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behandelt men een
fetisch met een zeker ceremonieel.
Tenslotte heeft
men ook de neig ingeen fetisch te
P ersonifiëren, d.w.
z. dat men haar
zich als eenere
soon voorstelt.
De keus van het
voorwerp
P hangt
g
vaak af van deeg
moedsgesteldheid
van denersoon.
P
Als een neer
g
b.v. 's morgens
bijJ
g
het verlaten van
Fichte, de Duitse wijshet dorp
P over een
steentje
struikelt,
, geer uit het begin van
de 19e eeuw.
dan heeft dat
steentje
J een zekere
krachtetoond
g
,het is dus een bizonder
steentje.
De neger
zal het oprapen en het
J
g
bewaren. Heeft hij
P het
PJjacht of op
J nu op
steentj
oorlogspad succes,
, dan wordt het steentje
amulet of fetisch,, blijft
blijft daarentegen
•
g
succes uit,
, dan heeft „oom Tom" zich veriJ het steentje
gist
en gooit
hij
steentje weg.
g
g
g
Deersonif
personificatie van een fetisch leidt
P
tot deedachte
dat het voorwerpPleeft.
g
Als een neger dan ook,
iets slechts wil doen,
hij eerst zijn
zijn fetisch., opdat
dan begraaft
hij
g
P
deze het maar niet zal zien.
In Afrika is de fe,tisch meestal niet één
voorwerp,
een mengselverschilvan verse
P,
g
lende stoffen, dat door iemand, die daar
„ verstand" van heeft, is samengesteld.
g esteld
De medicijnman
stelt de fetischen samen
J
volgens
een bepaald
recept
g
P
P en naar den
dienst dien het geheel
dienst,
moet bewijzen.
g
J
Elke fetisch kan men ook weer versterken door er nieuwe krachten aan toe te
voegen. Men besmeert daartoe de fetisch
met bloed of met ei, stoffen, die men voor
zeer krachtig
g houdt. Ook bindt men aan
een fetisch wel de afgeknipte naels
nagel en
haren, om haar meer kracht te geven.
g
De medicijnman
kan een fetisch,, waar
J
volgens
den bezitter de kracht uit is,,w
weer
g
versterken door er op
P te ademen of er oop
te spuwen.
De medicijnman,
P
J
, die zelf een
krachtbron is,, staat dan van zijn
zij krachten
•
de fetisch af.
Ook kan men een fetisch,, die lui is,, wakker maken met lawaai of muziek.
Een fetisch is erggmakkelijk
J in het g e bruik; voor alles, wat hijJ begeert,
g
, voor al
zijn
doeleinden kent de primiJ egoistische
g
tieve mens een aparte
fetisch;, een hoger
P
g
gevoel
evoel staat er steeds buiten. Zelfs wan-neer zijJ slechte dingen
g doen, verwachten
velen steun van de fetisch.
Soms slaat men spijkers
in een
fetisch,
PJ
sc
,
opdat
de kracht van de fetisch in beweging
P
zal komen.
Dezal
s
g eest van de fetisch
a ra

Encyclopedie voor Jongeren
g

42

pijnworden en nu direct den
zend vani'n
P ersoon straffen, dien men door het slaan
van den spijker
in de fetisch wenste te
PJ
treffen.
Vooral in Afrika heerst de fetichistische
gedachte,
g
, maar ook elders wordt ze aan gege
troffen.
Nooit zal het fetischisme hogere
g
g evoe lens wekken
, het is g rof-materialistisch.
Naast dit fetischisme kennen de neger
g
neers
wèl
verering
g van de voorvaderen of van
geesten.
Fichte. Er hebben twee Duitseeleerden
g
g eleefd
, die Fichte heetten: n.l, Johann
Gottlieb von FichteI7 62-181
4 en Immanuel Hermann von Fichte, vader en zoon.
Johann Gottlieb, de beroemde Duitse filosoof, was de zoon
van een wever in Silezië,
,
studeerde theologie
g en wijsbegeerte
J
g e erte en was
hoogleraar
aan de Universiteit te Jena. Zijn
Zij
g
J a gstelsel sluit zich aan bijJ dat van
Kant,, doch ook Spinoza
oefende groten
inP
g
vloed op
P hem uit.
Zijn beroemdheid heeft hij
Zijn
voornamelij
hij voornamelijk
danken aan zijn
J „Reden an die Deutsche
Nation", een reeks voordrachten,g
gehouden
in de jaren
1807 —1808
J
, toen het Duitse
volk, na de verschrikkelijke nederlaag
g bijJ
Jena, met
de hoop
op een betere toekomst,,
P
P
ook heteesteli'k
g
J evenwicht verloren had.
Toen waren het Fichte's voordrachten, die
aan de besten van het volk het Godsvertrouwen en deeestkracht
teruggg
gaven.
g
ZiJn zoon Immanuel Hermann was leraar
iJ g eaan hetmnasium
te Dusseldorp.
gY
P Zijn
schriften behandelen voornamelij
voornamelijk het on P en
„wijsbegeerteg
godsdienst".
Fidibus is weer eens zo'n eigenaardig
g
g
woord,, waarvan men niet precies
weet,, hoe
P
het ontstaan is. Een fidibus is, zoals je
J
misschien weet,
gee
, een uit Duitsland over g
waaid woord,
, dat betekent: een o Pgevou P , dat vroe wen of opgerold
strookjeP
papier,
P gstrookje
er vooral
in Duitsland gebruikt werd,, om
g
eenpijp
PJP aan te steken.
Sommigen
Sommi en menen, dat het woord fidibus
een verbastering
g is van een Frans woord
anderen is het een
g
„ fil de bois". Volgens
afkortin van f „idelibus f ratribus" — voor
afkorting
fidele broeders —, eenJ
Latijnse uitdrukking,
g,
die als aanhefebruikt
werd boven de briefg
g de Duitse studenten
Jes, waarmee vroeger
tot een rookpartij
P
J werden uitgenodigd. Ieder
der fidele
broeders" nam de uitnodiging
g g
„
mee naar de fuif en met
a iertjes
diewer
PP
J
den deiPJP
en aangestoken.
g
Fiesole het oude Faedulae der Romeinen,
is eenplaatsje
± K.M.
ten Z.W. van FloP
7
renceele
J
g en
g en bekend, ,behalve om zijn
overblijfsele
schone ligging,door
de overblijfselen uit
beschavings-P erioden
, die er
Ook de kathedraal daterend
g evonden zijn.
J
uit de elfde eeuw,, is beroemd,, evenals het
Franciskaner klooster.

658

METSEN

FIETSEN
Er iseen
g land ter wereld, ,waar de fiets
zooPP
ulair is als bij Jons. De meesten van
ons zijn
als 't ware aan de fiets vast gege
J
g roeid en we kunnen 't haast niet over ons
hart verkri'J g en, als we even aan den overkant van de straat een boodschapA moeten
g
doen,, om lopende
te gaan.
We grijpen
vlug
P
g
g JP
de fiets en springen eroP!
Het fietsen zit ons Hollanders nu eenmaal in het bloed en dit komt natuurlijk
J in
eerstep laat wel door de vlakheid van
de eerstelaats
•
land,
J kilometers
, waardoor we zo fijn
en kilometers kunnen door
erfdelen zonder
doorpeddelen,
te hoeven afstappen,
voor
PA , omdat er bergen
g
onzen neus oprijzen.
De meeste heuvels in
PJ
ons land zijn
sportief
J voor een enigszins
g
P
fietseremakkeli'k
g
J op
P te komen en het
g enot van het afvliegen
der lange
g hellingen
g
g
is na die inspanning
P
g des te groter.
g
Ja, ons land is een ideaal fietsland en we
zijn
g hartstochtejong
J allemaal van oud tot jon
lijke fietsers:
niet alleen in onze vacanties,
,
maar ook stelligg daarbuiten.
Ga eens een kijkje nemen in de Leidsestraat te Amsterdam of in de hoofdstraten
van een der andererote
steden, , b.v. om
g
12 of om6
uur, als de scholen en kan4, 5,
toren uitgaan
en let eens opA de duizenden
g
fietsen,, die daar dagelijks
in onafzienbare
onafzienbare,
g J
r
ononderbroken rijen
voorbijschuiven,
J
, teJ
wijl
geen
moment van de lucht is:
g
g
J het gebel
g ewone fietsen, trans Pportfietsen van iederen
eng roottefietsen van melkboeren
vorm enrootte
met vernuftige
voor het neerg inrichtingen
g
zetten van de bussen, bakkerskarren en
ijsco-wa
J
g ens met fietsen er aan vast!
En let dan op Pmooie zomerdagen
g eens
op
P den uittocht uit de stad: fietsen met aanhang wag entjes
J , kam eerfietsen
P
, waaraan
bagagewagentjes zijn
bevestigd,
desfietJ
g, am
mandjes voor kinderen,
sen met mandjes
h, eren
fietsen met kleine zadeltjes
J opP de stang,
g,
zoontjeprijkt,
waarop
zoontje
P het jongste
J g
P J , en dan
rijen
en nogg eens rijen
fietsen,, afrijen gewone
J
g
gewisseld door een
enkele racefiets,, waar g
o P de berijder met dubbelgevouwen
lichaam
g
en nors of onverschillig
gezicht al de angg

Fietsen. — De grondvorm van de fiets:
een célérifère uit 1790. _ __._

Fietsen. — Nog een ouderwets fietsje:
de draisine.
deren ongeduldig
, en nu
g
g bellendPpasseert,
ook weer de tandems.
Wat zou er van ons overblijven
als we
J
geen fiets hadden? Een ouderwets Engelsg els
g
man zei eens: De Nederlander is steeds
vergezeld van zijn machine" zo zelfs, dat
hij
J zonder deze niet leven en zich niet berJ
ween
(spP eek
g kan. Het toestel heet rijwiel
uit: fiets).
We kunnen er ons haast niet indenken,
fietdat er een tijd
is,, dat er geen
g
J geweest
g
sen bestonden. Toch is dit natuurlijk
J zo
geweest.
De uitvinding
g van de fiets is zelfs
g
g
nog
P
g zo heel oud niet en als jeJ plotseling
een vijftig
geleden,
g kon kog
J
^ terug
J g jaar
zoontjes van rijke
men zou je
J
J alleen zoontjes
mensen met een fiets zien. Het allereerste
was het vreemdsoortige
begin
g, dat Jje
g ding,
g
hier ziet afgebeeld:
de z.
g , célérifère", die
g
in 1790
door den Frans79 werd uitgevonden
^
man de Sivrac. Het was een leeuwtje
J of
ander dier op
es men ging
P zitg g erop
P wieletjes;
J^
ten en bewoog
g zich voort door telkens de
voeten op
af te zetten. De beP den grond
g
kende „incroYables", waarvan we in ons
artikel over het costuum iets vertelden, hadden erg
met dit kinderlijke
J
g veel leizier
P
fietsje.
In 1818 werd de zaak iets ernstiger.
De
g
Duitse baron Drais von Sauerbronn vond
(pas
de z.g.
g draisine"
„
P op voor dit woord:
het kan ook spoorwagen, zelfs autospoorwagen
betekenen) uit, ook al zo'n loopmag
chine, voorzien van een soort stuurinrichting,die in 1861 verbeterd werd door den
Pari'J zenaar Michaux. Michaux bracht n.l.
aan het voorwiel van de loopmachine
twee
P
pedalen aan, waardoor het grote
voordeel
g
P
werd verkregen
g , dat men niet meer met de
voeten hoefde af te zetten. Hij
Hij is eigenlijk
g J
de uitvindereweest
van de z. .gvélocipède.
P
g
Je kunt vermoedelijk
J wel begrijpen, hoe
vreemd die eerste fiets eruit zag.
g Maar de
grondvorm was er en nu was de verbeteringnog
g g slechts een kwestie van ervaringg
en van tijd.
J
De vélocipède
van Michaux,
P
, die in 't En,^one
naam kreeg
^ van ,boneg els den typischen
YP
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shaker"beenderen-schudder , rustte oop
twee houten wielen met ijzeren
banden. ZijJ
J
woog
eventjes veertig
g kilo! In ± 18833 hebg eventjes
wi' in een middelgrote
stad in Nederben wij
g
land een voorstelling
g met zo'n fietsbibi' ein eengymnastiekzaal. Dat werd
toen als h e trote
wonder beschouwd: zo
g
maar een schoolionv.en nP zo'n merkwaardi ding!
g!
Maar de enthousiaste fiets-deskundigen,
g ,
toen deftig
genaamd vélocipédisten,
A
, rustten
gg
niet,, voor zij
zij alles hadden gedaan,
, om hun
g
voertuig
werden
g te verbeteren. In Engeland
g
achtereenvolgens
de stalen spaken,
achtereenvol
P
, de stag
uitgevonden,
len velgen en de kogellagers uit
g
,
terwijl
g verbetering
g bereikt
J een reusachtige
werd door de uitvinding
g van degummibang
no
noggeen luchtbanden maar masden,
sieve bandjes,
uitzagen
g
g als
J, die er ongeveer
de banden van een ouderwetsen kinderwagen.
Parij
Op
9 had tussen Parijs
P4 N ov ember 1869
Rouaan een wedstrijd
J op Pvélocipèdes
P
waarbij de Engelsman
J. Moore,, die
g
P laats waarbij
als overwinnaar uit het strijdperk
trad,, de
JP
voor dien tijd
J enorme snelheid bereikte van
12 K.M.er
P uur.
Maar weldra werd derootvader
van onze
g
fiets zo verbeterd, dat de snelheid aanmerkeli'k
en wel door
Ag
J kon worden opgevoerd
de doorsnee van het voorwiel te vergroten
g

Fietsen. — Een wedstrijd op vélocipèdes, de
in onze ogen malle machines, die + 1885
in de mode waren.

FIETSEN

Fietsen. — Een foto van een fietsen-stalling
tijdens een week-markt.
en het achterwiel te verkleinen, zodat het
vehikel ontstond , •dat in Frankrijk
Frankrijk bicyclette
Y
ofrand
In 18855 wogen
„ g bi" werd genoemd.
g
g
deze fietsen niet meer dan si á i6 K.G.
Toch bleek dit toestel nogg niet geheel
g ee te
voldoen. Erebeurden
erggveel ongelukken
g
mee, door het hoge
s e de
g voorwiel,, en dus stelde
meno
wiel te
Pin
g en
g in het werk om dit twe
verlagen,
wat men alleenggedaan o
konkri'J
g
beweging
g en door de eigenlijke
g iJ
g g over te
brengen
op
g
g
te
p het achterwiel en gebruik
maken van een ketting. Zo ontstonden
de in
1885
r
",
e de over
s de Engelse
g
„A ioneer" en
de laatsteemaakt
door Starley
g
Y en Sutton
te Coventry.
Y
Een heel belangrijke verbetering
g bracht,,
nadat de dikkeummiband
on
g
, de cushizijn tijd
tijdgehad
band, zijn
had,, de uitvinding
d g van
g
de luchtbanden door Dunlop
p (de eerste
e e z odanige
g ,banden werden, ± 1892
9 2 in Amsterdams stratenezien
terwijl
g
, terwij later ook de
toepassing
en de versnelP
g van het vrijwiel
J
lingen het rijwiel
rijwiel dat weldra in ons land
algemeen
fiets werd genoemd,
g
g
, in alle o P zichten vervolmaakte.
Ook met de verlichting der
fietseng
ging
g
het steeds vooruit.' In het begin
g bestond
deze slechts uit een olielampje ,dat alleen
bij
kon warden. OpP een
J kalm weer .gebruikt
g
winderig
winderf een avond moest men dus maar in
donker scharrelen, zodat men heel vaak
in onzachte aanraking
g met een boerenkar
wettelijk
kwam. Er bestond toen noggg
geen wettelijke
rijwielen
regeling
g
g voor de verlichtingg van rijwielen.
spreekt
vanzelf, dat de olielamp
P het als
P
fietsverlichting
g niet lang
g uithield. De kaarslantaarn werd haar opvolger, doch deze was
ook verre van ideaal,, temeer daar zij
zij slechts
een zwak licht uitstraalde en spoedig
P
g
gloeiend heet werd. Wat licht betreft,, bracht
g
de carbid-lantaarn al eengrote g,
verbetering,
maar de onaangename
lucht en het geknoei
g
g
bi'
g water
J een slootje,
J, om het benodigde
voor de carbidlamp
P te krijgen,
Jg , waren een
,.g root nadeel,
, waar Jje ouders je nog
g hele

FIETSEN
verhalen van kunnen vertellen.
Daarna kwam de electrische lantaarn, die
nu wel bijna de volmaaktheid
, heeft bereikt,
zij
en waarvan het enige
g bezwaar is,, dat zij
vaak een te fel licht naar voren werA,t zodat
aankomende fietsers erdoor worden verblind. Dit is echteroed
te verhelen
verhelpen, door
g
de lantaarn een beetje
J meer naar den grond
g
te richten,, waardoor de grond
vooruit goed
g
g
verlicht wordt, zonder dat men last heeftt
van verblinding.
g Behalve veel beter,, lichter
en sterker zijn
J de fietsen in den loop
A der
g veel goedkoper
P g ewor g
Jjaren ook oneindig
den en dit is natuurlijk
J fijn
J, doch het heeft
cen enkel nadeel,, n.l. dat er tegenwoordig
g
g
lang
niet meer voor de fietsen g e g
g zo goed
zor^d wordt als een dertiggJ
jaar geleden.
g
Toen was de fiets een echt kostbaar bezit, dat na lederen tocht direct keurigg werd
afgeveegd en op
o zolder geborgen.
Nu...
g
g
praat er niet van! Zeer vele jongelui
houJ g
P
den er de kernachtige,
g
g , maar onverstandige
rijdt" en jaksPreuk op
ie maar rijdt"
J
P na: Als
„
maar heel w ei keren rond oA karretjes, diem
nigaanspraak
op Pden naam fiets kunnen
P
maken, laat staan o Aden voornamen naam
rijwiel! Al in de verte hoor Jje
' het rammerijwiel!
len van de verschillende onderdelen als loszittende sPatborden, ka Potte remmen enz.
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Dit is natuurlijk
J dom, want in de eerste
plaats isg
het onaangenaam en vermoeiend,,
om op zo'n lawaaimakend
gevaarte
te rijg
J
den en in de tweedelaats
is het gevaarlijk
P
g
J
voor jezelf en voor anderen. Hoe vaak gevalpartij
beurt het niet, dat er val
arti' en voorkomen, ten gevol ge van het slecht werken der
remmen of het weigeren
van een bel! Dit
g
kan voor 'trootste
gedeelte
voorkomen
g
g
worden als je
je fiets maar steeds goed
worden,
J J
g
onderhoudt.
Een ieder heeft wel eens een verloren
hij niet weet,, wat te
half uurtje,
J, waarin hij
doen. Neem dan Jj e fiets eens even onder
handen. Controleer zorgvuldig
g
g de lopende
P
delen en mochten die een weinig
g droog
ggeloAen zijn,
sPuit er dan wat fietsenolie in.
J
Gebruik echter nooit andere oliesoorten,
want dan krijg
last van het
J g Jje al heel gauw
g
z.g. koeken"
en spoedig
„
P
g loopt
P de hele zaak
vast, zodat 'e
J dan no gverder van huis bent.
Kijk
Kijk alle moeren en moertjes
na en
moertjes goed
g
controleer in 't bizonder je
J rem, want bijJ
het toenemende snelverkeer langs den
weg
g
en in dei steden moet deze al bizonder nauwkeurigerken.
De terugtraprem, die een
g
eind heeftemaakt
aan de ellende van de
g
doorschietende remblokjes
op
J
P velg
g en oop
banden vooral bij
J vochtig
g weer,, is wel een

foto: Ve re n. fotobureaux

Fietsen. — Een kijkje in de Leidse straat te Amsterdam op een „rustig" ogenblik.
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Fietsen. — Ook de „prilste jeugd" is reeds aan haar machientje verknocht.
vrij wat fietsen zitten
agroot gemak,
, doch op
g
P vrij
nog
g de bandremmen en deze moeten voortno
durend worden nagekeken, evenals de bel.
Ik hoop,
werkelijk eens
jullie
jullie dit preekje
P,
P
J werkelijk
harte zult nemen.
zijn in een toneelstuk of opera
Figuranten
zijn
$^
P
deersonen
die
niet behoeven te spreken
P
,
P
of te zingen,
g , maar alleen dienen om g roe A en te vormen b.v. een volksmenigte),het
toneel te vullen enz.

Figuren.
Het woord figuur
kan van alles
g
g
en nog
g wat betekenen.
Luister maar: Teken een figuur, bestaande uit een driehoek met een rechthoek op
zijden" — figuur
uur de beP één der zijden"
gin
tekenis van berenzin
g
gvan de ruimte.
„Kijk
Kijk eens,, wat een ingewikkelde
figuren
g
g
die moderne dansen toch hebben!" — in de
betekenis van bewegingen.
in fi guurstuk P
„ Die schilder is specialist
ken" en — op
p een reclamebord:„Hier wor der JP
den
dea
japonnen op
P het fiP atronen
g uur van de dames geknipt"
P — in beide
g
betekenissen wil figuur
zeggen:
menselijke
menselijk
g
gg
Dan betekent figuur:
persoonlijkheid.
Zo
g
P
J
spreekt
men van de grote
figuren
uit een
A
g
g
beweging
bewe in of uit een bepaalden
tijd.
tijd
A
overdrachtelijken
zin wordt het woord
J

figuur
gebruikt
in de betekenis van stijlJ
g
g
figuur,
g
, d.w.z. een zinnebeeldige
g of figuurg
like uitdrukking
g of een andere taalvorm,,
waarin een schrijver
of spreker
zijn
zijn bizon4n
J
P
fiereewaarwordin
g
gen meedeelt.
De stijlfiguur
is een eigenaardige manier
J g
van spreken,
gewone kalme
P
, anders dan hetg
praten,
raten maar ook heel wat meer zeggend.
^g
De stijlfiguren
worden meestal verdeeld in
J g
driegroepen, de eerste groep
g P omvat figuren, die ideeën onderstrepen.
P en Hiertoe behoren o.a. de repetitie
of herhaling:
g
zijn fortuin verloren heeft,, die zijn
„ Die zijn
J
gezondheid
ezondheid verloren heeft, die zijn
J n ziel ver loren heeft, is dat niet een verloren man?"
De s Ynonimie e,
d.w.z. een oopeenhohoping
in van woorden, , die ongeveer
dezelfde
g
betekenis hebben:
,^ Die zorgt,
g, en waakt,, en slaaft,, en ploegt,
g,
P
en zwoeg t, en zweet" (Vondel).
De antithese of tegenstelling:
Wilde bossen worden meiren,
Zeeën worden dorrerond".
g
(Bilderdijk)
J
en nog
g heel wat andere figuren.
g
De tweederoe
^ Pomvat de figuren,
g
, die
ideeën vluchtig,
zwaar,schets, meer sc
g^
matsg maken. Hiertoe behoren o.a. de p e r i Ph r a s e,, die in de plaats
van een ruw
P
of onkies woord een anderebruikt:
g
„Wij
Wi' zaten aan een verveloos tafeltje
J en
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hadden het uitzicht op een
vrij
vrij grote,
,
g
kroosggroene eendenkom,
, een loods en een
zeker ander kleingebouwtje."
J
g
(Hildebrand).
Het e u h
g,
P e m i s m e (verzachting),
we reeds hebben besproken,
, b.v.: „verscheiP
e
den" in delaats
van sterven, ,„lange
gvin,,
A
van een dief
P
g ers hebben" in de plaats
zijn
J, enz.
stijlfiguren,
g uren
Een derderoe
die stijlfi
,
P
g omvat
die een diepe
P emotie uitdrukken,, b.v.:
Helaas helaas! hoe vlieden onze dagen,
Hoe spoedt
zich ieder uur met onzen luister
P
heen!"
(Willem van Haren).
De execratie of verwensing:
g
„ 0 kon ik u zo krenken dat uw hersens
van den schrik verlamden!"
(v. DeYssel
en nog
g
g tal van andere figuren.
We konden er hier natuurlijk
niet aan
J
beginnen,
, waaraan
, alle soorten stijlfiguren,
J g
g
onze taal zo rijk
J is,, opP te noemen,, maar
'tas
w ook alleen onze bedoeling,
g,e
J duidelijk
is.
J g
J te maken,, wat een stijlfiguur
Filiaal is een woord, dat ej allemaal kent.
Het is afgeleid
van het Latijnse
J ns woord fi^
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lius,, dat zoon betekent. Een filiaal is altijd.
J
zoveel als een kind van een andere instelling. Een filiaalbank is b.v. een bijJ of hul P bank, die niet voor eigen
rekening
g
g zaken
doet, maar die is opgericht door de hoofdbank bijJ
uitbreiden harer zaken. De
Nederlandse Bank heeft b.v. filiaalinstellingen
in verschillende g
grote plaatsen
van ons
a
P
land die bijkantoor,
J
, agentschap
^
P of corresAndere
P ondentscha
P worden genoemd.
g
banken hebben eveneens vele bijkantoren,
,
terwijl
kruideniersbedri'J g
J ook allerlei grote
ven, die je
J allemaal bijJ name kent,, filiaalwinkels of filialen door 't hele land hebben.
Filigraanwerk
of,, met een g
gewoon
ewoo Holg
lands woord, gouden zilverdraadwerk,,
g
werd in vroeger
g eeuwen in ons land veel
r
gemaakt.
emaakt. Het bestaat uit goudg ou en zilverdraad, dat tot kunstige
wordt ^ e gfiguren
g
boen dooreen gestren geld en daarna
bogen,
aarna
vastgesoldeerd.
De bekende Zeeuwse knopen
en
A
en de knoppen
van sommige
PP
g oorijzers,
J
, die
ouderwetse Friezinnen soms nog
dg wel ra
gen,
en zijn
zijn filigraanwerk.
De filigraankunst
g
g
heeft zijn
trapP van volmaaktheid
g
J hoogsten
bereikt in Europa
P in Genua en verder in
China en Voor-Indië.

Filigraanwerk. — Een sierlijk gesmeed-ijzeren hek. Dit soort metaalwerk
wordt soms wel in zuidelijke landen „filigraan" genoemd.
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Avond aan avond worden in alle steden
van alle landen in alle werelddelen films
vertoond en overal zitten in het donker de
enieten van deze wonderduizenden, genieten
baarlijke
voortbrengselen
van techniek en
g
J
kunst. Naast de schepping
PP g van het moderne
dagblad
zijn
zijn er zeker weinigguitvindingen
g
g
van den menselijken
geest aan te wijzen,
J
,
g
die zozeer tot de massa spreken
en die in
P
zo sterke mate haar mening beïnvloeden,
,
als de film.
Dat iseen
g wonder, , want de uitdrukzijn
king smogeli'kheden
van de film
JzijnbeJ
dikwijls hoor je
gg van
J niet zeggen
P erkt. Hoe dikwijls
onwaarschijnlijk klinkt:„'t Lijkt
iets dat erg
g onwaarschijnlijk
J
wel een film".
Het spreekt
dus vanzelf,, dat de •film, beP
halve iets zeer moois,, ook iets zeer gevaar-li'ks
is geworden.
In den loop
J
g
P der jaren
J
heeft zij
J zich steeds meer bemind weten te
maken en hetevol
daarvan is geweest,
g
g
,
datt een deel van het publiek,
dat gewoon
g
p
wasere
eld de bioscoop Pte bezoeken, langg g
gzamerhandenoe
Jg van
gbegon
g
g te krijgen
denewonen
goedkopen
P onzin, ,dien vele
g
,g
films boden (en nu nog
e
g wel bieden,
, ho-

wel lang
en
g zo erg
g niet meer als vroeger)
g
om iets beters begon
te vragen.
Toen vormg
g
de zich dan ook langzamerhand
een soort
g
filmkunstenaars
, die trachtten van de film
iets beters te maken dan eenefoto
g
grafeerden, slechten detective-roman.
Ik noemde de film aan het begin
g van dit
artikel een voortbrengsel
van techniek en
g
kunst beide. Laten we daarom eerst eens het
technischeedeelte
van de film bezien.
g
Wanneer wij
heben
J even naar iets gekeken
g
ben, een voorwerp
P gezien
g ezien hebben dus,, en
men neemt dat danlotselin
P
g voor onze
ogen
weg,
zien we het toch nogg even
g
g,
langer.
Jullie zult dat allen wel weten uit
g
ervaring. Wanneer je
vrij sterke
l even in een vrij
lamp gekekenJ
hebt en je wendt plotseling
P
g
je
P een donker vlak,
J blik af op
, dan zie 'je
J
die lamp
P of althans een lichtvlek nog
g een
heleoos
voor jeJ ogen
P
g schemeren. Dat
komt,
komt doordat het gevoelige
g
g netvlies van
ons oog,
de lichtstralen der beelden o P g,
vangt en overbrengt
g naar onze hersenen,,
waardoor we zien"
, deze lichtstralen nogg
even vasthoudt. Wij
zi het beeld dus lanJ zien
werkelijkheid voor onze ogen
g er dan het in werkelijkheid
g

Film. — Het toestel wordt nauwkeurig ingesteld voor het filmen
van dit bekoorlijke tafereeltje.
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iseweest.
Wanneer men ons dus heel snel
g
achter elkaar een aantal tekeningen
g van een
zwarte stip
PA , telkens iets
P op
P een wit papier,
verder naar linksetekend zou
laten zien,
,
dan zou heirecies
lijken,
J
,alsof de stipP zich
A
naar links bewoog,
de tijd,
g,
J , waarin
de tekeningen
verwisseld werden,, steeds
g
d door het beeld van de vowerd
overbrugd
zij
we nog
g , hoewel zij
g,
g zagen,
^e tekening,
er niet meer was. Op
P het ogenblik,
g
, dat dit
oude beeld begon
te vervagen,
g
g , stond er al
weer een nieuw voor onze ogen
g , dat een
heel klein stukje
J verder naar links stond
Natuurlij moeten we dan
dan het vorige.
g Natuurlijk
het korte ogenblik van
de verwisseling
g
geen
geen andere beelden te zien krijgen,
Jg , want
anders zouden deze den indruk verdringen.
g
Iets dergelijks kun je
e waarnemen,, als je
J een
lucifer met eenloeienden
kop
g
A in het d on ker snel heen en weer beweegt,
J
g , dan zie je
k
een lange
werkelg ggloeiende lijn, die inwerkelijkheil echter niet bestaat.
De Amerikaan MaY bril ge kwam in 18
1877
op
fototoestellen oop
g
P het idee een dertigtal
een rite
JJ te zetten langs
g een renbaan voor
paardenJes
en dwars over de baan draadjes
te spannen,
P
, die in verbinding
g stonden met
de sluiters der toestellen. Vervolgens
liet
g
hiJ een paard
over de baan lopen; het dier
P
brak natuurlijk
alle draadjes
door en de
J
J
grafeerden het dier vanzelf,
toestellen foto b
terwijl
g foto's
P De dertig
g hen liep.
J het langs
ver
in
vertoonden het lopende
J zijA
P paard zijn
schillende standen en toen MaY brilge de
afdrukken aan elkaarlakte
P
J de
, had hij
eerste filmemaakt.
Want biJprojectie
in
P J
^
snelle volgorde
door een toverlantaarn
g
zij het dan
za men het paard
inderdaad,, zij
zag
P
en.
nog
g zeer gebrekkig,
g, lopen
g
1888 was ook de Franse natuurkunde
op
P dit
P
g e dr. MareY met proeven
gebied bezig
Louis en
g
g en de gebroeders
g
Auguste Lumière g
in g
en evenals de Duitser
Max Skladanowsky
Y uit van de resultaten
van den Amerikaansen en den Franseneg
leerde terwijl
terwijl ook Emile Re Ynauil bijdroeg
J
g
tot deeboorte
van de film.
g
Skladanowsky
Y vond bovendien nog
^ een
voorloer
P van de film uit in den vorm van
het z. g. toverboekje".
Dit was een boekje,
J,
J
dat eenroot
aantal opeenvolgende foto's
g
van hetzelfde bewegendeP
voorwerp bevatte,,
zo ongeveer
op
A de manier van de zwarte
g
stip
of het lopende
paard
van
P
P
P op
P het papier,
PA
MaY brilge. Wanneer men dan snel het
boekje
, was het net,
, of het
J doorbladerde,
hij om voorwerp
g Zo maakte hij
A zich bewoog.
streeks 188o een boekje
J, dat een aantal foto's
van een .toneelsP eler bevatte,, dien men zo
dat hij
hij sterk op
o den toenhadeschminkt,
g
malien
g Duitsen keizer leek. Als men het
boekje
J doorbladerde,, zagg men,, hoe de keizer
zijn
J steek afzette. De keizer vond dit g e schenk toen hij
g, PrachJ het in handen kreeg,
tigen
Jg
gvan krijgen
g
, kon er maar niet genoeg
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het steeds weer door te bladeren. Het moet
destijds ook
wel iets g
geweldigs geweest
g
g zijn,
J,
zich zelf zijn hoed of,
steek af te zien zetten,
anders dan voor den spiegel!
Max Skladanowsky
Y was een eenvoudige
^
jongen,
ongen,
glasschilder
lasschilder had moeten worden. De liefde voor hete
ro'ecteerde
beeld
geprojecteerde
J
zat hem echter reeds vroeg in het ,
bloed,
doordat hij als kind al veel
den voor
el met dgangerP,
van de latere bioscoop,
tover
lantaarn te doen
had gehad. Zijn
Zijn vader,,
g
Carl Skladanowsky,
n.l. een belangrijke
Y,
gJ
uitvinding
van
g ggedaan bij
J het projecteren
AJ
gekleurde toverlantaarnP laatjes.
Maar Max
g
J
was daarmee niet tevreden ;•hij
hij wilde dat
delaatjes
dep laatjesbewegende
beelden zouden g e g
ven!
En zoebeurde
het,
hij P
opi N
ovem g
, dathij
ber 1895
in de Wintergarten
(een café-chang
95
zijn eerste voorstelling
tant te Berlijn
gaf
Jzijn
gg
met zijn
hij de „Bioscoop"
J toestel,, dat hij
„
P g edoopt had (bios
= leven, skopein
= zien).
ien .
,
P
Het was eenroot
tandrad, ,waarover met
g
schokjes
een filmband langs
g een diafragmaJ
g ma
lens schoof. Enige
de
g weken later gaven
g
ebroedersg
Lumière hun eerste voorstelling
— het rijdende
treintje
treintj van Versailles en
J
tuinman, die de kraan van de tuinslang
verkeerd om open
zet — in het „G rand
P
Café" te Pari' Js.
Georges
Meliès opende
met de Lumières
P
g
het eerste filmatelier en Skladanowsky
Y deed
iets dergelijks
in samenwerking
zij
g J
g met zijn
Eugen
en een vriendin Frieda
g
Cotrelli die de eerste filmsterren waren.
Skladanowsky
Y heeft zich later meer en meer
.
op
toegelegd en zo is
A kermisvertoningen
g
hetebeurd
,dat hijJ in Mei 189 6 zijn
J eerste
g
vertoning
kermis gaf:
de
P de Groninger
g op
g
g
eerste' filmvoorstelling
g in ons land!
De filmvertoningen
op
g
P de kermissen werden eenroot
succes en spoedig
P
g waren het
g
al tamelijk
grote zaken, die kermisbioscoJ g

Film. — Twee deskundigen
met een nieuw
g
apparaat
voor het maken van een kleurenfilm.
PP
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julli mispen. Een der bekendste,, waar jullie
A
ook nogg wel eens van gehoord
zult
g
hebben was die van Albert Frères. Later
zijn
steden de eerste vaste
J zich in de grote
g
bedrij
bioscoP en gaan
vestigen
en zo is dit bedrijf
g
g
zijn
, dien
a
g
g omvan g., gekomen,
J geweldigen
we tegenwoordig
g
g kennen.
Natuurlijk is de oorspronkelijk
Natuurlijk
J zo een P
wijze
voudige film noggop
Palle mogelijke
g J wijzen
Men heeft den invloed der
belichting
nagegaan, meer
g nauwkeuriger
g
rekening
gehouden met de wetten van de
gg
g in de
g en lichtverdeling
Jjuiste verlichting
fotografie
enz. Maar de geweldigste
voo r g
g
g
uitgang
film.
P
g g was toch wel de sprekende
Hierdoor kon de film de werkelijkheid
J
n.l. nog
g sterker benaderen. De zwijgende
J^
film had toch nogg altijd
altij een zekere overmen
vanebaar
nodig,
g
g,
nietenoodzaakt
zijn
zij de beelden door al te
g
stukken tekst te onderbreken. Deeg
luidsfilm echteraf
woord
g P
g het gesproken
nauwkeurig
weer.
g
g en zeer natuurgetrouw
r
Daardoor kon men de handelinggondero
strepen,
g J leven
P , zoals dat in het dagelijks
gebeurt.
Eigenlijk
al in 1903
93
g
J werd de geluidsfilm
door Edison uitgevonden
g
, die een rol van
zijn
liet corresponderen
opP een
P
g
J fonograaf
gelijk
filmpje.
P
gel'J
J
PJ Beide liepen
zagen hoorde men
(synchroon)en dus za
den man op
spreken.
e enma
De toP het doekP reen
li e fonograaf
kon echter nog
ergg
g
g geen
g
mooie weergave
van het geluid
geven
en
g
g
g
daarom hield men zich bij de g
film nog
maar liever aan den z.g
g. „ex Plicateur" ex man,
liceren = uitleggen),een
man die de film,,
terwijl
zij vertoond werd,, mondeling
J zij
g nader
toelichtte.
Derote
veranderingg kwam echter in
g
1929.
Toen werden de eerste sprekende
P
99
films in ons land vertoond, die aanvankelijk
J
nog
daverend succes bleken,, maar
g wel geen
g
die toch spoedig
P
P het
g beter werden en op
ogenblik
moeten wij,
g
J, willen we nog
g eens
van een der oude zwijgende^
films genieten,,
ons daar weer helemaal opP instellen.
De uitvinding
uitvinding van de sprekende
film beP
rustte op
de wetenschap
P het volgende:
g
P had
het zo verebracht
dat
zij
zijklank in elecg
,
trischen stroom kon omzetten. Denk maar
aan de telefonie. Deze electrische stroom
kon weer worden omg ezet in licht. Zodoende kon men bij
of zingen
P
J het spreken
g
een z. gg. ultra-frequentielamp,maathoudend
met heteluid
sterker
of minder sterk doen
g
,
flikkeren. Deze lichtindrukken werdenefog
tografeerd op
P een filmband en waren daar
als kleine streepjes
te zien. Die filmband
PJ
werd aangebracht
naast de filmband voor
g
dero'ectie
die
er bij Jhoorde en toen het
PJ
^
heleeval
werd afgedraaid,
g
g
, zette een z. g.
foto-electrische cel deefoto
rafeerde lichtg
g
verschillen in electrische stroomstoten om,
die de luidsprekers
in trilling
P
g brachten en
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Film. — Een vijfjarig sterretje,
gezeten op een enorme camera.
op
P hetzelfde ogenblik,
g
, dat de man op
P het
doek zijn
J mond open deed om „a" te ze g en
dit geluid
^ brachten de luidsprekers
P
a eluid
voort. De werkelijkheid was
weer een stap
P
dichter benaderd! Er waren ook nog
enige
g
g
andere systemen
in zwang,
g, maar het hierY
boven omschrevene heeft zich tot nu toe het
best weten te handhaven. Bovendien bracht
het nog
voordeel mee;, het bleek
g een groot
g
n.l. al spoedig,dat de
klanken op den g e P
luidband vereeuwigd,
en meer
g , vollediger
g
natuur
natuurgetrouw
gereproduceerd
konden worg
g P
den, dan bi Jenige
g andere methode.
Hoe wordt nu eigenlijk
g J een film gemaakt?
g
Met deze vraag
^ zijn
J we tevens aangeland
^
bi'J den anderen hoofdfactor,, die samen met
de techniek de film voortbrengt: het kunstzinnige
g element.
Het ziet er alles zo mooi en eenvoudig
uit, als we op
in de donkere
P ons gemak
g
bioscooP naar de film zitten te kijken.
kijken Die
hebben allemaal mooieezichg
ten, wandelen,, P
praten, rijden
opPpaarden
J
P
en in auto's en doen alle dingen,
g , waarvan je
J
je maar kunt denken, dat ze die zouden kunnen doen. Maar hoe is dat nurecies
in
P
zijn
Hebben die spelers
maar
J werk gegaan?
gg
P
zo'n beetje
geprobeerd
in de g e e
J raak gA
lachte: zo
zijn",
J , terwijl
J
^, zal 't wel goed
g
de man met de camera er achteraan liep
en de opnamen
maakte? Neen, zeker niet,
P

FILM
nergens
wordt er zo haarfijn
haarfijnuitgezocht,
g
g
,
hoe allesrecies
moet gebeuren,
P
g
, als in de
film. Toneelspelers
hebben, wat dat beA
treft, op
toneel meestal heel
P hetgewone
g
wat meer vrijheid
in de manier, waarop
J
P ze
hun toeschouwers iets willen doen begJ
ri' pen.
Eerst komt er bij Jde filmmaatschappij
PPJ
iemand, die een aardig idee heeft voor een
film,
maakt een filmverhaal
, of wel men
,
naar een bestaand boek,, dat zich goed
voor
g
verfilming
verfilmin zou lenen. Dat idee wordt door
mensen,
voor zijn
, die daar speciaal
P
J n aan
gesteld,
op al zijn
eli'khezijn mo g
g
, nauwkeurig
gA
J
den onderzocht en vervolgens wordt
het,
,
als heteschikt
is bevonden, omgewerkt
g
,
g
.
tot het eigenlijke
J filmverhaal,, het z.g.
g
gfilm
manuscript.
In grote
lijnen
lijne is de film dan
P
g
opgezet.
Maar nu komt het moeilijkste
P gmoeilijkst
het maken van het z.g. draaiboek".
Daarin wordt haarfijn
J omschreven,, wat we
eigenlijk, als de film
af is en vertoond wordt,
,
te zien zullen krijgen.
Er staat precies in
in,
J gP
wie er optreden
in een scène,, wat de per-A
sonen te zeggen
gg hebben, hoe ze er uit moeten zien, wat ze moeten doen enz. Hier
volt
g een stukjeJ vertaald draaiboek van
een Duitse film: Eenmaal
een grote
dame
„
g
zijn!"
Het is verdeeld in scènes,
J
^ die^e num n de cijfers
merd zijJ,
vooraan hebben beJ ers
trekking
op Pde verschillende veranderingen,
g ,
die de camera-stand moet ondergaan. Een
jongeman
Heinz en een jongedame
KittyY
g
J g
hebben elkaar op
P een landweg
g ontmoet,, toen
zij
J niet verder kon met haar auto. HijJ heeft
den wagen
voor haar gerepareerd.
ZijJ ziet
g P
g
hem aan voor een monteur,, in werkelijkJ
heil is hijJ echter een baron,^ maar hij
hij heeft
haar in dien waangelaten.

Kitty.
Y Nu ik
, dank u vriendelijk."
J
Heinz: „,
0 tot uw dienst."
aJ
Kitty
Y wil doorrijden.
Heinz: „Pardon,
Pardon mag
g ik u nogiets vra ?
g-en"
Kitty:
Y „ a?"
Heinz: Waar
gaat
naar toe?"
g de juffrouw
„
J
271.
Tamelijk
Tamelijk dichtbij.
dichtbij
7
Kittyboven Heinz (d.w.z. dat de camera
Kitty
g van Heinz'
Y moet nemen ter hoogte
hoofd .
Kitty:
En dan verder
P
Y ,^Naar So hienbad.
naar de Riviera."
Heinz: „Zo? Maar dan moet u van SoP hienbad uit beslist eens een bezoek brengen aan slot Wolfenstein."
Kitty,
Y, wijst:
„ Is dat inds?"
g
Heinz: „ Ja!"
Scène8.
3
Slot Wolfenstein.
Totaal (d.w.z., dat men het slot uit
272.
7
geheel te zien krijgt).
de verte in zijn
J g
Slot Wolfenstein in de verte, zacht hoort
men Kitty's
Y stem.
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Kitt
Kitty:

a het ligtg werkelijk
werkelijkprachtig."
P
g
Scène 39.
Heinz en Kitty.
Y
273.
73 Halftotaal d.w.z. dat men de per-sonen tamelijk
ggroot te zien krijgt,
J
Jg, maar
nog
zij alleen het héle beeldg niet zo, dat zij
vlak innemen).
Heinz voor den wagen,
a , Kitty
Y aan het
stuur.
Heinz:a
maar u moet het toch ook
„,
eens van dichtbij
dichtbij gaan bekijken."
J
Kitty:
Y „Van wie is het dan?"
Heinz,
gJ
„V an
, onbeschaamd grijnzend:
mij!
J•
Kitty
grap
Zo,
P is: „
Y denkt,
, dat het een ^
wat u zet
g !... Dus dan is u..."
Dichtbij.
274. J
•
Heinz van voren, KittyY half.
Heinz; Baron
van Wolfenstein."
„

............
Zoalse
en de
J ziet, , zullen de spelers
A
camera-mannen,
camera-mannen als ze zo'n draaiboek goed
g
bestudeerd hebben,, wel weten,, wat ze moeten doen, maar om nu een mooie film te
maken, is er,
grotevak-bekwaamrote
het z. g. filmiheil noggiets meer nodig,
g,
sche talent.
De opnamen
staan onder leiding
P
g van een
regisseur
en van hem hangt
g om te beging in
g
nen aleweldi
gveel af zo
g
^ J zelfs
, mogelijk
nog
De regisseur
P
g meer dan van de spelers.
g
moet doorkneed zijn
J in alles,, wat opP film
zij werk is de
betrekking
g heeft,
, want van zijn
afhankelijk. HijJ
van het eindproduct
afhankelijk.
P
moet zowel het fotografische
werk,, dat de
g
camera-man te verrichten heeft, kunnen
leiden en beoordelen
, als het acteren der
spelers.
P
Het werk van den cameraman is niet zo
hangt
eenvoudig.
foto raferen
han t geg Van hetfotograferen
weldigveel af. Er bestaan wel enkele vaste
wetten,, volgens
welke men kan werken,, om
g
mooie opnamen
te krijgen,
Jg , maar wanneer
P
men ze door dik en dun toepast,
P
Jg men
, krijgt
toch niet hetewenste
resultaat. De cameg
ra-man . moet een kunstenaar zijn
J, dat is
het voornaamste. Het heeft tamelijk lang
g
werkelij mooie
geduurd, voordat men tot werkelijk
g
g is oop
g
Pnamen kwam, maar tegenwoordig
ditebied
al geweldig
gveel gepresteerd.
gP
g
g
Dan het spel. De filmster
is de lieveling
g
van hetubliek
verdiend
of onverdiend.
,
P
Want heel dikwijls
J wordt de invloed,, dien
de regisseur
op
g
P heeft,, vergeten
P haar spel
g
of niet opgemerkt.
Pg
rijk verschil tusEr bestaat een belangJ
sen het spel
en dat
P
A van den toneelspeler
van den filmspeler.
Dat van den laatste
P
zijn, Jdan
moet veel fijner
, dat van den eerste,,
omdat de filmspeler
vlak voor de camera en
P
dus vlak voor ons oog
g staat. Verfilmd
t oneelsp el — dat
t de eerste films maar al
ijls
e even hebben — doet belachegegeven
te dikwijls
lijk
J en overdreven aan.
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Film. —Sprekende film. Onze Nederlandse zangers Tholen en van Lier (links op de foto)
tijdens de opnamen voor de Radio-revue (H)ier (H)ilversum (H)olland. Tholen beduidt
van Lier, dat hij vooral geen gesprekken mag houden „buiten de film om".
Een man,, die op
heeft,,
A het toneel plezier
P
omdat een of andere listige
J
g streek hem bizonderoed
gelukt
is, ,maggopspringen en
g
g
met een groot en duidelijk
in zijn
zij
J gebaar
g
wrijven;
hij
J
, de filmster mag,
g,
een dergelijk gevoel
evoel moet uitdrukken,, b.v.
slechts eventjes
vergenoegd limlachen en
Jglimlache
pijp iets verder in zijn
J PJA
J n mondhoek ver schuiven, maar iedere overdrijving
J
g maakt
heteval
bespottelijk
g
P
J en ongeloofwaardig.
Wat ik van diteval
vertel, ,is natuurlijk
g
J
geen
een wet van Meden en Perzen,, maar het
laat duidelijk
zijnspel
P
J zien,, dat de filmster zijn
veel meer tot in de fijnste
puntjes
J
P
J moet
beheersen, wil hij
hij waar
schijnen
J nen en het filmaan wat hij
hij tracht
P ubliek laten geloven
g
uit te beelden. En dit is nu juist
een van
J
de belangrijkste
functies van den re gisg J
hij daarop
seur,
P acht slaat,, naast de
, dat hij
algehele
leiding
g van de film,
g
, die ook bijJ
hem berust. En dat zijn
J invloed op
P een
filmster zeerroot
is , blijkt
g
J wel uit het
feit,, dat sommige
g sterren,, nadat ze reeds
jaren
lang hoofdrollen gespeeld
hadden,,
g
g P
zonder eigenlijk
J ooit veel succes te hebben,,
plotseling
P
g onder leiding
g van een anderen
regisseur
het hart van het publiek
wisten
g
P
te veroveren. De regisseur
moet de gehele
g
g

film beheersen en volkomen in zijn
J macht
hebben wil hijJ iets behoorlijks
J bereiken.
Wie van jullieg
zo gelukkigg is geweest,
,
g
nemen in een filmeens een kijkje te mogen
g
atelier terwijl
g
J er aan een film gewerkt
werd, weet zeker wel, met wat voor een
inspanning
wordt
ins
geweldigeP
g
g daar gewerkt
in deloeiende
hitte van de schijnwerpers,
g
wanneer één enkele scène dikwijls
) tientallen keren moet worden herhaald, voordat
zijnweiniggberoepen,
zij
A,
g is. Er zijn
J geslaagd
g
waarin zo hard en zo langgg
gewerkt moet
worden en dan dikwijls
dikwijls nog
g met zo weinigresultaat, als in dat van de film. Filmland is bij
J, waar g na niet het paradijs,
) lange
A
voor het dikwijls
g
J doorgaat!
Wanneer men dan eindelijk
P
J de opnamen
zo'n beetje
bij
J
J elkaar heeft,, wórden ze
eerst nauwkeurig
g
g onderzocht, of er geen
fouten in voorkomen en zo nodigg worden
zeeretoucheerd.
Dan. worden ze in de
g
is
projectiekamer
en de re g
gisg
P
J
Pproefgedraaid
seur zoekt uit — in overleg
g met den „cutter" , d.i. de man,, die de stukken,, welke voor
de samenstelling
gebruikt
g
g
g van het geheel
zullen worden,
(Engels:
to cut
, uitknipt
P
g
— snijden)
—, welke delen voor de film
J
verbruikbaar zijn.
zijn. En meestal is dat,, in ver
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Film. — Een voorbeeld van een in fasen ontlede beweging.

seur en den camera-man naar Parijs
J
en laat hen daar in
een auto met de
werkende camera
door de bedoelde
straat rijJ den.
Die film wordt
d an g ePJ
ro'ecteerd
op een enorme
lasPlaat
in het
g
„glashuis" te N eubabelsber
g . Voor
dep
delaat
laa staat de
met de beide
hoofdpersonen er
in en achter hen
de camera, die het
hele geval opneemt. Zo lijkt het
net, alsof de stilstaande auto door
de straat rijdt.
Heel belangrijk
is ook de truc van
de vertraagde film.
De gewone filmcamera neemt per
seconde 23, 24 of
25 foto's, die bij
projectie met ge-

dat is opgenomen,
houdingg tot het geheel,
houdin
Pg
,
g
slechts een tiende
maar weini g , dikwijls
J
deel. Een hoofdfilm beslaat algauw een
o0o meter; er is dus heel wat werk
2000 à 3
verricht,, om je
g te houJ anderhalf uur bezig
den.
Het samenstellen van de film uit al die
stukken noemt men de„montage".
Het spreekt
vanzelf,
P
, dat bij
J het vervaar dien
ding J
g van een film noggalle mogelijke
zoals het optrekken
van
P
J
g en komen kijken,
sommig e scènes
kamers (waarin zich sommi
sc e s afhele gebouwen,
, enz.
, kapperswerk,
PP
g
Een filmmaatschappij
an ook een
en reusrPP J is dan
achtigbedrijf
bedrijf en een eenvoudige
g film,, die
eigenlijk
nog
bijzonders levert,, kost
g
J
g niets bijzonders
al dadelijk
J een eind over de honderdduizend
zijn zelfs films,, die meer dan
gulden.
gulden. Er zijn
een millioenekost
hebben!
g
Verder zijn
J daar al de trucs,, die bij
J het
maken van een film teas
P komen. Het
grootste
g rootste
gedeelte komt een leek nooit aan
g
de weet, omdat de maatschappij,
PP J, die ergebruik van heeft bg emaaktf de trucs zelf veel
te duur heeft moeten betalen, dan dat zijJ
ze aan een concurrent bekend zou willen
maken. Een enkele mag
g hier toch nogg wel
vermeld worden. Wanneer men b.v. in Neubabelsberg,het centrum van de Duitse filmindustrie, een o Pname nodig
g heeft waarin
de hoofdpersonen
in een film een autotocht
P
door een bekende Parise
J straat moeten
maken en het loont de moeite niet, die
straat op
P het terrein van de ateliers te bouwen dan stuurt men eenvoudig
g den re ^is-

lijke snelheid de natuurgetrouwe beweging
van het opgenomen voorwerp weergeven.
Wanneer men nu echter per seconde enige
honderden foto's maakt, dan heeft men de
beweging veel fijner in al zijn onderdelen
vastgelegd. Draait men een dergelijke film
op de gewone wijze af, dan zien we dus
dezelfde beweging heel langzaam geschieden. Dergelijke opnamen zijn niet alleen
grappig, maar ze zijn ook van veel belang
voor de wetenschap, wanneer men b.v. wil
onderzoeken, hoe precies de vliegbewegingen van een vogel zijn of de sprong van
een paard.
De omgekeerde bewerking kan ook worden toegepast. Men maakt dan veel minder
foto's per seconde, en bij projectie met normale snelheid zien we het voorwerp met
geweldige snelheid bewegen.
Een andere truc is die van de kostelijke
tekenfilmpjes. Mickey Mouse, Betty Boop
en Popeye, den zeeman, kennen de meesten
van jullie zeker ook wel? Van iedere scène
wordt eerst een tekening gemaakt. Met
doorzichtig papier maakt men vervolgens
de andere tekeningen naar dit model met
iederen keer de bewegende delen iets verder getekend. De geluiden, die er bij horen,
worden dan later nog eens apart opgeHet bovenstaande heeft voor het merendeel betrekking op de amusements- en speelfilm. De film wordt echter ook nog gebruikt
voor de wekelijkse journaals b.v., en zoals
ik reeds opmerkte, vooral ook voor weten-
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schappelijke
doeleinden. Door de versnelde
AA J
film kunnen we b.v. heel mooi deroei
van
g
planten
waarnemen en het ontluiken van
A
bloemen. De microscopische
films,, die onze
P
landgenoot
Mol van kristallen heeft g e g
maakt, zijn
J beroemd. Verder is de film,, zo als ik aan het begin
g van dit artikel reeds
schreef een uitstekend middel,, om de meschreef,
nin van de massa
te bewerken, ten eerste,,
,
omdat zijJ velen mensen onder de ogen
g komt
en ten tweede omdat zij
J de beste en meest
van onzen tijd
J
g Bliefde sA rook'esvertelster
is;, maar als zodanigg kan zij,
J, door verkeerde
handen gebruikt,
natuurlijk
natuurlij ook veel kwaad
b
Vast staat , dat de moderne film kunst is
in de beste betekenis van het woord, maar
het is nodig
P
, dat uit de
g elk nieuw product,
filmateliers komt, al is het ook met nog
zoveel bombarie als een verheven en schoon
kunstwerk aang ekondig,
d met de uiterste
voorzichtigheid
te ontvangen,
g
, want nog
g
maar al te vaak wordt bijJ het vervaardigen
g
van films te veeles
opP de se ntiA
g eculeerd
mentaliteit en sensatielust van hetubliek
P
en dergelijke
producten
onteren den naam,,
P
J
dien deoede
film met recht magg dragen,
g ,
g
n.l. dien van een kunstwerk te zijn.
J

Filter is een toestel, om een vloeistof van
vaste bestanddelen te zuiveren. Vooral voor
het drinkwater is de filter van veel belang,
omdat deze vaste bestanddelen er niet in
horen en vaak stoffen bevatten,, die schadezijn. Soms gebruikt
lijk
zijn.
g
g
J voor de gezondheid
men filtreerpapier of neteldoek voor het
filtreren. Beter echter is een zandfilter of
een filter van onge glazuurd aardewerk.
In ons Indië zijn zulke aardewerkfilters algemeen
in gebruik.
g
g
Voor het filtreren in hetroot
g
,
b.v. in de waterleidingcentrales,
worden vooral lalten zand en kiezelebruikt.
g
Een filter, die dan lichtfilter
wordt genoemd, gebruikt men ook,
om bij
raA
hie het licht
J de foto g
op
wijze
op
te
P de plaat
J
A
A
P bepaalde
doen inwerken.
Financiën betekenteld
ofgeldg
g
wezen, vooral van den staat.
Wanneer je
P
JJje kasboek opmaakt,
,
dan zeg
natuurlij ook
J zelf natuurlijk
g je
„even m'n financiën ordenen", maargewoonlijkwordt
toch
g
J
het woord financiën in meer
betekenis gebruikt.
gg
^,„grootse"
Het is een Frans woord, dat afgeleid is van het oud-Franse finer
= betalen.
De financiën van den staat zijn
J
in den ruimsten en meest algemenen zin) deeldmiddelen
van
g
den staat. Het beheer van die financiën berust bij
J het De Parte-

ment van Financiën
(dat zelf ook wel „ Financiën"enoemd
g
wordt), van welk deP artement het centrale bestuurevesg
tigd
a is in een gebouw
á
in den Haag,
mig,
nisterie, dat ook weer
kortweg
g „ Financiën"
wordtenoemd.
Ong
der opperleiding
PP
g van
den minister beheert
men daar onze staatsfinanciën en de verdere eigendommen
van den staat. Er is
dus een heel leger
ambtenaren bezigg met
dat centrale bestuur,
Filter. — (trechter
terwijl
met filtreerpapier).
J over het geg
hele land eenroot
g
cor s ambtenaren
corp
am bte
begis te zorgen,
g binnen
^ ,dat de belastingen
komen,
grijk deel de bron
komen die voor een belan
belangrij
onze financiën zijn.
J
Diteld
beheerd
g wordt door Financiën"
„
en uitgegeven volgens
vasteregels,
reels door de
g
binnen
nn
h
Wetvan
gesteld en bi
het raam
de beg
g rotin g, door de volksvertegenwoordiging
telken 'are
goedgekeurd.
J
g
g
In denrond
worden de staatsfinanciën
g
overigens
niet anders beheerd dan dePartig
rote die
zaken.
Een
belangculiere of
vang
rijk
J verschil is slechts de staatsschuld,, die
ook onder Financiën behoort, en daar een
grote rol speelt,
terwijl elders,, en speciaal
A
, terwijl
A
g
bij
het hebben van een beP
J particulieren,

^. .

Film. — Uit de Mickey Mouse-film
„Camping Cut".
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paalde leenschuld niet gebruikelijk
P
g
J is.
Behalve de staat, hebben
de provincies,,
P
gemeenten
en waterschapsbesturen
ook hun
g
P
eigen financiën. Herhaaldelijk
J komen die
financiën,
van crisis,, in o P J
, vooral in tijden
spraak
en dan hoort men niet
zelden scherpe
P
P
critiek,
critiek ook van het staatsbestuur,, op
P het
beheer van sommige
g van die financiën,, spe-ciaalemeente-financiën.
g

Fineren betekent o.a. het klaarmaken en
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lijmen
van kostbare,
o
, dunne houtsoorten (op
J
ander hout),,
bij
J de deurenf abricage —
zie: Deuren.
Menebruikt
het woord (dat in het Frans
g
affiner, in het Duits affinieren heet) ook
voor het zuiveren van metalen ,speciaal
van
P
goud en zilver.

Firma, Je hebt allen wel eensehoord
g
van een oude, de gelijke firma en in die betekenisebruikt
wilde
firma eenvoudigg ze g g
,
dikwijls,
g
g
J, dat enige
g en: zaak. Het gebeurt
drijven. Zijn
J
P ersonen tezamen een zaak drijven.
het er twee, dan zal de naam van de zaak
gewoonlijk
bestaan uit de namen van die
J
g
beideersonen
b.v.
boekhandel Jansen en
,
A
Willems. Zijn het er echter
meer dan twee,
,
dan wordt zo'n naam te lang
g en dan komt
het voor,, dat Jansen,, Willems,, Gerrits en
Pietersen met z'n vieren een z.g.
g„venno otschaP onder firma" sluiten,, d.w.z. dat ze
met z'n vieren de zaak drijven
en dat de
J
zaakevoerd
wordt onder den naam: firma
g
Jansen.
Wanneer je
g
J 't woord firma tegenkomt,
behoeft er echter niet altijd
te zijn
J
J sprake
P
van een vennootschap.
P
P Ook kan één persoon
de zaak draven
en de zaak kan dan toch
J

foto: J. van Dijk, Amsterdam.

Fjorden. — Een mooie fjord aan de
Noorweegse kust.
firma heten. Gesteld, dat de heer Kramer
dertig
langg een zaak heeft gedreven
en
J
g jaar
g
die totroten
bloei heeft gebracht
en nu
g
g
komt de heer Kramer te overlijden
en de
J
heer Smits neemt van de weduwe Kramer
de zaak over. Dan zal de heer Smits natuurlijk
graag
J g
g den naam Kramer,, die zo'n
goeden klank in de zakenwereld heeft,, wilg
hij zal aan mevrouw Kralen behouden en hij
mer verlof vragen
de zaak te voeren onder
g
den handelsnaam firma Kramer, wat onder
zekere voorwaarden dan ook geoorloofd is.

Fjorden noemt
men de smalle en diep
P
ingesneden
zeebochten,, die aan bergachtige
g
kusten voorkomen. Men verklaart ze als
dalen vanrote
gletschers,
g
g
, die later bijJ
het rijzen
van den zeespiegel onder water
J
kwamen te staan. Ze hebben dan ook alle
de typische
U-vorm van de gletscherdalen.
g
YP
Bi' een fjordenkust
dringen
zee en land
Bij
g
J
dieP in elkander door.
Behalve derachti
e
van
P
J
g fjordenkust
jullie natuurlijk
natuurlijk allen
Noorwe
en die jullie
enkNoorwegen,
envoor aan de Westnen, komen ook fjorden
J
kust van Schotland, de N.W.kust van Ieronië, Chili en Nieuw-ZeePatagonië,
land, bij Pata
land:
Zie ook onder hoofdstuk: Gletschers.

foto: J. van Dijk, Amsterdam
rc:

Fjorden. — Zie, hoe de rotsen steil uit
de zee opstijgen.

Fla geolet is een kleine fluit met helderen,
schellen toon, het z. g.
g
g vogelfluitje.
J Ook een
der registers
van een • orgel
g heet flageolet.
g
Flageolet-tonen
op
J
P snaarinstrumenten zijn
g
de hoge,
geluiden,, die
J
,g
g , op
P fluittonen lijkende,
men (maar dan liefst een heel bekwame
g van de
„ men" krijgt
Jg door lichte aanraking
snaar met den vinger.
g

Flamingant. Het is de Vlaming,die zich
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van zijn
beg
g
P en van de grote
J Vlamingschap
tekenis van het Vlaamse verleden bewust is
en in België opkomt
tegen g
de overheersing
A
g
van de Franse taal (en de Franse zeden en
voorkeur),die ten slotte toch de taal van
een minderheid is. Eigenlijk
g
J is het woord
vooral een min of meer minachtend Frans
woord. En in een Frans boek vano
jaar
4 J
J dan ook dat de Vlaamse
g eleden lezen wi'
bevolking
g is, de >,flaming niet zeer ggeneigd
g
g anten" te volgen.
Velen zijn
de laatste tijd
tij
J van mening,
g,
geleerd heeft, dat dit Franse boek zich vergist
ist heeft.

Flamingo.
De flamingo
g, die
g
g is een vogel,
behoort tot de familie der steltlopers.
Je
P
begrijpt dus al
hijlange
heeft.
al,dat hij
P
gpoten
Aan het einde deroten
zitten de voorP
tenen drie inetal
g die door zwemvliezen
verbonden zijn
J^ de achterteen is veel korter
en wortelt hoger
De flamingo's
g
g in den poot.
P
hebben een rank lichaam en een lanen
g hals
eigenaardige
die in den ruststand opP
ei.
enaardi e wijze
J
ebogen wordt; hun kopP met den stevigen
g en
snavel is fors.

Ze staan met

hun

Flageolet of vogelfluitje.
Hun vederkleed is roze-wit.
Ze komen voor in sommige
g delen van
Amerika langs de oevers
der Middellandse
e
en Zwarte Zee en in Midden-Azië en NoordAfrika.
Inrote
g troepen
P zwerven ze langs
g de
strandmeren die zout of brak water bevatten. Daar staan ze meestal op
P één poot
P
in 't water, de halsebo
g gen en turend naar
de kleine waterdiertjes
J , die hun voedsel
vormen.
De Arabieren zijn
J dol op
P hun vlees en
maken dan ook voortdurend Jjacht op
P hen.
Ook zijn
te temmen en daarom
g
J ze goed
p
P assen ze in dierentuinen beter dan vele
andere dieren.

Flegma
(of phlegma)
betekent oors P ron P g
g
slijm De mensen uit den klassieken
keli'k
J slijm.
en Romeinsen tijd
J wien het na-

Flamingo's in den winter.
slanke poten in het water, ook als er ijs in drijft, en buigen de sierlijke
halzen om toilet te maken.
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tuurli'k
was,,at
dat
er zoveel
J ook al opgevallen
Pg
verschillende typen
van mensen opPdewe 3^P
reld zijn,
J, trachtten een verdeling
g van de
karakters te maken in aansluiting
g met de
hoeveelheid van een bepaald soort
vocht,
,
dat in het lichaam van een mens voorkwam.
Als de vier hoofdsappen
en
bloed
oe LaPP golden
g
ti'J n : sang,
uis
slijm
(Gr.: Phle gma , g
gele
J
al (cholos)
en zwarte gal
(melas cholos)..
os
g
Wanneer nu iemand bizonder volbloedig
zijn temperament
was,
, dan noemde men zijn
P
sanguinisch,
hij veel slijm
in zijn
zij lisan
g
, had hij
J
hij
hhle matisch
; had hij
g
, dan heette hijP
ara er choveelele
g gal,
g ,dan was zijn
J nkarakter
lerischo vlie
end
en veel zwarte gal,
g
g ,dan
P
werd hijJ melancholisch of zwartgallig
g ge
g noemd.
Later hebben de Grieken ingezien, dat
die sappen
met het temperament
niet zoveel
A
PP
te maken hadden, als
zij zich voorstelden,,
zij
maar de namen bleven behouden.
Onthoud toch maar, dat onder een f legmatisch mens of flegmaticus verstaan
wordt,
,
Iemand diegeen
sterkegemoedsbewegingen
g
blijft
heeft en altijd
J kalm en bedaard blijft.
zijn krantje
krantje blijft
blijf
heer b.v. , die kalm zijn
als er naast hem een bom ontploft,
geeft
blijk
mate van flegma.
blijk van een grote
g
g
g
En wie is nu in de literatuur het voorbeeld van den flegmaticus? Je vaders zullen
dadelijk
gg, den on
J één naam noemen: Fogg,
sterfelijken
Engelsman
uit dat prachtboek
P
g
J
van Verne: De reis om de wereld in tachtig
dagen.
Maar jullie,
die in tachtigg
dagen
g geen
g
J
g
record meer kunt zien! Denken jullie
ook
J
zijn
aan den meneer,
, die ten slotte door zijn
om,
hij de wereld om
trouwplannen
merkt, dat hij
P
Aan West naar Oost reizend, zichg
één dag

verteld heeft en dat hij dus zij
n weddenzijn
schaP — om in 8o dagen
g om de wereld te
reizen — niet verloren maarewonnen
g
heeft? Waarop
naar zijn
P Phileas Fogg
gg
J n so
cieteit snelt en — zoals het bijJ Verne altijd
J
heet — ...juist
„l
zou de klok de laatste seconde van den tachtigsten
dag aangeven,
^
a
,
toen de deur opengingen g,
de rustige, deftig
ge g
figuur van het lid Phileas Fogg
in de
gg
opening
P
g zichtbaar werd."
„ Mi'
J ne heren, hier ben ik" — zei Phileas
Fogg.
Of leest men denroten
Verne niet
g
meer?

Flevo. Onder het hoofdstuk Duinen heb
ik jullie
reeds het een en ander verteld
J
over de vele vormveranderingen
g , die ons
land sedert het smelten van het landijs
J heeft
ondergaan.
Toen het ijs nog
g ons vaderland bedekte,,
was er natuurlijk
geen Zuiderzee. Na
J noggg
het smelten van het landijs
J bleven in het
lage land een aantal meren achter,, waar van in den tijd
J, dat de Batavieren ons land
binnentrokken,, om maar dien geijkten
term
gJ kt
teebruiken
het meer Flevo het grootste
g
g
was: het lag
g eg op
P de Pplaats,
, waar thans on
veer het I selmeer is en het had een afwateringoor
de Flevo, die bijJ Stavoren uit
g
het meer trad en zich Noordwaarts door de
In de 14de eeuw verenigWadden slingerde.
gg
den Marsdiep
P en Vlie zich en iets later ook
het Vlie en de Wiering ermeer, toen nu ook
nog
werden weggeslagen,
g
g de veengronden
konden eb en vloed vrij
J toetreden tot het
meer Flevo,, dat daarmee ophield
een meer
P
Voortaan sprak
men van de Zuiderte zijn.
)
P
zee.
is,
Thans, nu de Zuiderzee afgesloten
is
g
willen verscheidene mensen de afgesloten.
g
bi' haar officiëlen naam IJselZuiderzee niet bij
heel ouden naam — het
meer, maar bijJ
meer Flevo — noemen.
161 —1660 was
Flinck. Govert Flinck5
een bekend Nederlands schilder, die een
tijdlang
bijJ Rembrandt.
g
J
g les heeft genomen
Hij
tijd
uit door zijn
oJ porJ
J
J muntte in zijn
tretten, regentenen schuttersstukken en
g
Bijbelse
taferelen.
J
Het Rijksmuseum
te Amsterdam bezit
J
enkele van zijn beste werken, n.l. Isaac
die Jacob zegent",
van Vondel,,
P
, een portret
eenportret
van Amalia van Solms,, SchutP
sluiten van den vrede van
tersf eest bijJ
Munster, enz.

Flevo.
Een oude kaart van het meer Flevo.

Flora is bijJ de oude Romeinen de godin
g
der bloemen en in het algemeen
de godin
g
g
van de lente. Te harer e r e werden ±00
5
jaar na de stichting
jaar
g grote
J aar'g van Rome
li'kse
feesten,, de z.z.g.
. Floralia, ,ingevoerd,
g
,
J
tot Mei
duurden en voordie van 28April
P
3
al 's nachts bij fakkellicht
gevierd werden,,
g
waarbij
J het er ag luidruchtig
g toeging.
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FLORENCE

Govert Flinck. — Een schilderij van dezen oud-Hollandsen meester,
voorstellende : [sack zegent Jacob.
Ook wil flora zeggen
de heleplantenP
gg

Flora. — Een paar bloemenliefhebsters leggen
de laatste hand aan een mooie tentoonstellingsgroep.
Encyclopedie voor Jongeren
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wereld van een bepaald
land ,evenals fauna
P
betekent dierenwereld.
De duinen b.v. hebben weer een heel
andere flora dan het heidelandschap
P of de
weidegronden.
g
Florence, in het Italiaans Firenze, is een
der mooiste steden van Italië.
Het is een stad van een zeer hogen
ouderdom en het bezit derachti
gste bouwP
werken uit alle eeuwen. Als bisschopsstad
P
bezit ze vele mooie kerken en als zetel der
graven en hertogen
van Toscane prachtige,
P g,
g
e
grootse paleizen.
P
g
In de Middeleeuwen speelde
Florence een
P
grote
rote rol,, zowel in de politiek
als in de
P
handelsgeschiedenis.
In deze oude stad ontg
wikkelden zich de eerste bankiershuizen,
die,, door geld
aan de pausen
en de Duitse
P
g
keizers voor te schieten, groten
invloed kreg
Degrote
handelsstad
g
P
g en op
P de politiek.
FlorenCeonderhield toen betrekkingen
g met
l n n en
talloze landen
e steden, tot zelfs aan
Noord= en Oostzee toe. In de iisde
d eeuw
vertijd van ver
de stad,, na een korten tijd
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val, wederom tot nieuwen bloei onder de
regering
der Medici.
g g van het geslacht
g
Maar dit alles is slechts het uiterlijke
J
is als veel andere
Florence,
,
, de stad die
steden.
Met den naam Medici komen wijJ
in het innerlijke Florence,
, in het domein,,
waar Florence troont boven de meeste andere steden ,waar het als centrum van kunst
en beschaving
g een naam heeft ggroter dan
vrijwel
elke andere stad in de wereld, — in
J
de stad, waar de wieg
g stond van de kunstrenaissance.
Wil men weten,, wat Florence opA cultuurgebied heeft betekend, dan noemen wijJ hier
g
enigen van
de grote Florentijnen:
Dante,,
J
g
Boccaccio, Savonarola,
, Machiavelli,, Galilei,,
Michel-Angelo, Benvenuto Cellini, Cimabue,
Leonardo da Vinci,, Amerigo
P
, enz.
g Vespucci,
Thans, nadat de stad in 1619
9 en 187 0
hoofdstad van Italië iseweest
, is haar P o g
litieke rol niet zo , root
meer,, maar nogg
g
esteeds is zijJ een centrum van geestelijke
J
g
schaving en industrie.
zij
Door zijn
gg g en zijn
J schitterende ligging
omgeving
g
g trekt Florence in den
J
winter en het voorjaar
vele vreemdelingen.
J
^
van de
Flares is een van derootste
g

Kleine Soenda-eilanden. Het is een vulkanisch eiland en het vertoont daarvan dan
ook alle sporen.
Prachtig
P
g zijn
J n de kratermeren van den Geli Moetse, die men vanuit Endeh,, dat aan de Zuidkust ligt,
per
g, P
iJ k kan
motorboot
beP aard gemakkelijk
ben tean
reiken.
Het hele eiland is eigenlijk
g
J één grote
b
looiru
g,een anticlinale noemen we dat,, die
uit zee is opgerezen;
en bergachtig
, steil
b
g
lopen
de kusten in zee uit. De voornaamste
P
inham aan de Zuidkust is de brede baai
van Endeh;, de stomers van de Koninklijke
Koninklijk
Maatschappij
AP J doen deze baai
g ereggeld aan. Veel halen en brengen
g die witte
boten er overigens
niet, want Flores is arm
g
en niet dicht bevolkt. De bodem is weini g
a
vruchtbaar en het land is bergachtig. Slechts
met inspanning
g van alle krachten kan de beP
volking de nodige
g dJa goen g maïs en een
rijs verbouwen.
beetje
J rijst
Hoogin het bergland
van Manggarai
g
gg
wordt wat koffie aange Alant, en verder vinden we wat cocos- en lontar-palmen
en
A
pisangs.g
De veeteelt heeft in dit bergland
helemaal geen betekenis.
De bevolking van Flores is sterk g e juis een
men
is namelijk
juist
k over
eg d. Flores namelijk
s ebied tussen Maleiers en Papoea's.
P
g ^^

Florence. — De binnenplaats van het paleis Vecchio.
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Florence. —

Een der grote pleinen, de „Piazza Belle Signoria".

ill t Westen overheersen de eersten, in 't
Oosten de laatsten.
In de handelsP laatsen aan de kust is de
vermenging
g veel sterker,, daar hebben
g g nog
vreemde kolonisten als Makassaren, Boeginezen en Solorezen (bewoners van een
klein eilandje
J ten Oosten van Flores) zich
met Maleiers en Papoea's
gemengd
P
g
g tot een
mengelmoes,
men
g niet meer
g
, dat volkenkundig
uit elkander te halen is.
In West-Flores liggen de kleine huizen
om eenroot
dorpsplein, waaroP,in 't midg
den omgeven
door een hoop
grote stenen,,
Pg
g
rijkt.
ktboomer
In de bboomprij
slechts één enkele
slechts
g
g bestaat het dorpP in vele gevallen
uit éénroot
familiehuis,, waarin dan het
g
heleezin
zijn
zij sober bestaan leidt.
g
Een van de oudste blaasinstrumenz behoort evenals de clarifluit; ze
t en is de fluit;
.
net, de hobo en de fagot
ghoutg tot de z.g.
blaasinstrumenten. De meest in gebruik
b
g
fluit is de zgn. g
dwarsfluit, , die 14
zijnde
PPen wor heeft, welke door kleppen
toongaten,
den afgesloten.
g
Algemeen
bekend is ook de kleine Picg
c olofluit die een octaaf hoger
g staat dan de
gewone
orkestfluit.
g
muziekinstrumenten kende je
Deze
J alee

licht wel, maar dat men den naam fluit"
er g
gaf aan een bepaald
soort
rt
vrachtg
P
scheen
P met drie masten,, wist je
J misschien
niet, evenmin als dat onze voorvaders veel
uit fluitenlan
dronken.
^ eg glazen)
g
Maar natuurlijk
J het fluitje,
J, waarmeee oude
heren aan honden, bootslieden aan matrozen en scheidsrechters aan voetballers hun
bevelen uitdelen,
, ken je
J wel.

Fluweel, Je hebt allemaal wel eens g e-

Fluit. — V. 1. n. r. Panfluit, rechte fluit 16e
en 17e eeuw, „Tulou° en onder: gebogen fluit.
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zien, dat een fluwelen blouse of 'asje
jasje als
het oud wordt aan de ellebogen
of oop
g
anderelaatsen
waar
de stof veel te li' Jden
A
,
heeft, kale plekkengaat
vertonen. Het
P
g
eigenli'ke
fluweel gaat
eraf en de onderJ
g
grond,
rond een gewoon
glad
of gekeperdweefg
g P er we
g
sel van katoen of zijde
J , blijft
J over. Hieruit
weet Jje dus al , dat fluweel uit twee soorten
weefsel bestaat. Door den z.g. grondketting
g
terwij
wordt hetewone
weefsel geweven,
g
, terwijl
g
z.g.
heen tweeden ketting,
g,
g . aar
ketting,
J
g, haarfijn overeind staande lusjes
wordenevormd
die
aan de toppen
AA worden
,
g
doorgesneden
door g esneden en het z.g.
g„haar" vormen.
Bij
is het haar langer
g dan bijJ
A
J het pluche
lietewone
fluweel.
g
De fluweelfabricage
g is heel oud: reeds bijJ
de Romeinse keizers was het fluweel in
gebruik.
De fluweelnijverheid,
in ons
g
J
, die vroeger
ri k was — eeen bekende fluland vrijJ belangrijk
gJ
W eelsoort heet Utrechts fluweel —,, is nu
vrijwel
verdwenen.
J

Foch. Maarschalk Foch
I$5 I—I
93 2 is
een van de belanrijkste
gJ
veldheren ti'J
dens den Wereldoorlo g g e weest. Hij is
een Fransman,
die zijn militaire loopbaan
P
tijden
begon
tijdens
g
oorlog
g van
1870.
Na den
7
vrede bekwaamde hij
zich verder op
hetebied
der
g
Poch.— Maarschalk Foch
krijgskunde.
aJg
(1851-1932), opperbevelrenlan gaf J
hij
hebber van de geallieerde
les aan de Hotroepen in het laatste
ig
Js
g ere Krdeel van den oorlog
school.
1914-1918.
Zijn wereldbekendheid
1
oorlogg van 1 94
dankt hij
J echter aan den oorlo
1918.
Bij
9
J het uitbreken van den wereldbrand
was hijJ divisie-generaal
te Nancy.
g
Y Snel
maakte hij
promotie en in April
1 918 werd
P
JA
hij
van alle geallieerde
g
J opperbevelhebber
PP
troeAen aan het Westelijk
Westelijk front. HijJP
paste
hier een tactiek van uitPutten toe en bereikte tenslotte,, dat de Duitsers begonnen
g
te wijken.
J
In 1932
93 stierf maarschalk Foch en werd
op
g
P staatskosten begraven.
Fock, Mr. Dirk Fock is een van onze
hedendaagse
politici, die veel voor en in
g P
onze koloniënewerkt
heeft. HijJ heeft
g
rechtenestudeerd
en is Jjaren lang
adg vo
g
caateweest
g
,zowel hier als in Indië.
zijnpolitieke
P
Hij
in Nederland zijn
g
J begon
looA baan als aanhanger
van de Liberale
g
Unie lateraat
een vooraanstaande
g hij hij
innemen. Van
J
P laats in den Vrijheidsbond
1906
tot i 908 was hij
er van Kolohij Minister
9
niën toenJ
W erd hij Gouverneur van Suriname108—I
hij weer in Hol91I . Toen hij
9
hij zich we land teruggekeerd
was, begaf
g hij
gg
derom in deolitiek
en werd lid van de
P
werd
hij Jhaar voor I
Tweede Kamer,, in 1917
97
wijdde hij
zitter. Van 1921
tot I 926 wijdde
hij als
9
Gouverneur-Generaal al zijn
J krachten aan
J, even n Indië. In deze periode
deed hij,
ons
p
als tijdens
zijn ministerschaP van koloniën,,
zijn
veel voor het onderwijs.
J
Na zijn
uit onze overzeese
g
J terugkomst
hij voorzitter van den Vrijbezittingen werd hij
J
heilsbond en Kamerlid, maar thans trekt
hijJ zich meer en meer uit het openbare
leven
P
zijnleeftijd.
leeftijd
teru in verband met zijn
terug

Fluweel,
een veelgebruikte stof voor dameskleding.

is de meest bekende van agen Het is een nu rustende
g beren.
P ans heilige
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Fock. -- Mr. Dirk Fock, een bekend politiek
leider, oud-Minister en oud-GouverneurGeneraal van Ned.-Indië.
3750 M. hoog,
of uitgedoofde
vulkaan,, 375
^, ge ^
legen
op
PP , niet ver van
g
P het eiland Nippon,
als bi'J alle vulkanen
Tokio. In den
topij
P,
afgeplat is bevindt zich de krater, ± i 5o
zij
M. diep
P en 250o M. in omtrek. Hierin zijn
tempels
en tempeltjes
P J verrezen,, die
P
zij voor
een zeerezochte
bedevaartplaats
zijn
P
g
van dezen bergg is
P
Panners. Het profiel
uit talloze houtsneden uit vori bg e eeuwen
bekend.

Foelie is de z.g. zaadzak van de notemuskaat. Wanneer de muskaatnoot rijp
JP is
en de bolster oP ensP
ring,
t komt hieruit de
donkerbruine noot te voorschijn
J, omsloten
door de vuurrode foelie. De foelie wordt
van de vrucht verwijderd
en op ronde,
P
,
vlakke bamboeborden in de zongedroogd.
Foelie wordt soms (minder dan vroeger)
g
gebruikt voor het kruiden van spijzen.
ZijJ
^
PJ
is bijJ apothekers
en drogisten
verkrijgbaar.
Jg
g
P
Zoals Jje weet, heeft dit woord niets te
maken met de foelie (een amalgama
van
g
tin en een ander metaal),waarmee men den
achterkant der spiegels
bekleedt (foeliet).
Pa
gloeiend heet. We
Föhn. Het was warm,g
waren zo juist
den groten
tocht naar de
g
J
goo
Triglav begonnen,
van Yoe g
g
g
, op
P de grens
Slavië en Italië.

FÖHN
In de vertelinsterde
in 't zonnelicht de
g
sneeuw bijJ
toP,maar beneden in 't dal
was het zwoel. Tegen
de bergkammen
aan
g
g
de windzijde
begon
zich een wolkenmassa
J
g
te vormen,, die in sterk draaiende beweging
g g
was,
de bergen
, maar die toch tegen
^
g bleef
hanen, Dat is de föhn", zei men ons, en
ja, de eerste krachtige
J,
g rukwinden waren
warm en droog.
g WijJ Hollanders kennen
die föhn niet ,de Al endalen
van Genève
P
tot de Tauern en Karawanken vormen haar
gebied.
Maar niet alleen in de Alen
P , zelfs niet
alleen in Europa
bergP treden deze typische
YP
gwinden op,
soms zoo sterk zijn,
P,
J , dat wijJ
in ons land er bijJ uitzonderingg de duidelijke
duidelijk
sporen
van zien in een echten drogen
P
g hittegolf,
olf maar ook in vele andere bergstreken
g
opaarde, als in aan
Japan,
o
Groenland, , Noordo
Afrika enz.
Haar hoe
dankt ze aan de
P
g tem eratuur
verwarmingg van de lucht,, wan dynamische
verwarmin
t
neer deze de bg rote bergketens
is over g
gee
g
trokken.
De föhn volgt
g steeds de richting
g der dazij uit verschillende
len en dus waait zij
richve rs
tingen.
De Bora,, die in de omgeving
g
g
b van
Triëst zo veelvuldig
g voorkomt, is ook een
wind met een föhn-karakter. Zeer hoogg kan
's winters de temperatuur
worden,, als de
P
föhn waait: i8° en 20° komen dan wel voor.
Derti
Dertig
g tot veertiggdagen
perJjaar regeert
^ P
g
de föhn in de Alpendalen
en hangt
P
g er een
wolkenbank de zogenaamde Fohnmuur"
tegen
de bergkammen.
g
g
Heel wat mensen ondervinden van deze
plotseling
hete en droge
r
P
e
g e stog optredende
men
e gevolgen
en er zijn
zn
g
g
g
J er maar
weinigen die er ongevoelig
zijn Maar
g
g voor zijn.
afgezien
hiervan, is het woeden van een
g
föhn een oorzaak van zorgaar
door de
g,

grote droogte
's zomers het brandgevaar
g
g
zeer toeneemt en in den winter en het vooraar door de plotselinge
g temperatuurstijging
JP
de sneeuw ineweldi
ge massa's smelt en
g
overstromingen en lawines
er het gevolgg
g
van zijn.
g wordt dan ook steeds
J De bevolking
vooruit ag ewaarschuwd.

Foelie,r de zaadzak van de notemuskaat.
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FOKKER
Evenals de naam Ford over de hele wereld bekend is door de auto's, die hijJ fazijn in de vliegerswereld
briceert, zo zijn
in en
g
buiten ons land niet veel namen bekender,
dan die van Fokker.
Zó bekend zelfs, dat er een tijd was, dat,
zodra we in de krant lazen, dat een vliegg
tuigeen buitengewone
prestatie
had ver g
P
richt, er een grote
kans was,, dat het een
g
Fokker was!
Laten we, nu we 't er toch over hebben,
eens even enkele belangrijke
prestaties
van
g J
P
Fokker-vliegtuigen na den oorlog
g — men
weet, hoe bekend Fokker ook was in den
oorlog
terugroepen. In
g
g
g — in 't geheugen
het Fokker-vliegOctoberi 2 wordt met
g
tuigF VII H-N.A.C.C.
H-N.A.C.C.,voor de eerste maal
de luchtverbinding
g Holland-Indië tot stand
Thomassen à
g ebracht door depiloten
P
Thuessink van der Hoopan
Weerden
P,
Poelman en den mecanicien van der Broeke.
ommaner RiOp
g Commander
P9 Mei i 926 vliegen
chard Byrd
en Floyd
Y Bennett als eersten
Y
over de Noordpool
in een Fokker F VII
P
g ht
3 m. Wright.
De K. L. M. vervoert van 15-23
5
3 Juli
1927
97 Pper F VIIa den eersten betalenden
passagier, den heer van Lear Black,, van
Amsterdam naar Batavia en terug
gee
g (on g
veer000
33 K.M. totaal). De vlucht werd
uitgevoerd
door de piloten
Geysendorffer
uit
A
Y
g
en Scholte. De Atlantische Oceaan wordt
voor de eerste maal overgevlogen in een
driemotorig
g vliegtuig,n.l. een F VII 3 m.
bemand door Commander Byrd,
P
Y , de piloten
Balchen en Acosta en den ingenieur
Noville.
g
De eerste vlucht San Francisco—Honolulu86o
3 K.M. over water) wordt oop
2812
9 Juni volbracht door de Amerikaanse
r
legervliegers Luits Maitland en He
g enbem.
3m
g er, met Fokker F V II
Luitenant Einar Lundborggvan de Zweedse militaire Luchtvaart redteneraal
Nog
bile met Fokker C. V op
P ski's, na diens
pooltocht met het luchtschip
Noord P
P„Italia"
in Juni 1928.
9
vluchten in de g e Een der belangrijkste
g J
schiedenis der luchtvaart was de eerste
tocht over den Stillen Oceaan c.a. 12000
K.M. over water) van San Francisco naar
Australië via de Hawaï en Fidji-eilanden,
,
Mei-Juni 1928.
Deze historische vlucht werd
9
„ou
volbracht
m.
St met de Fokker F VII
3
thern Cross" bestuurd door Kingsford
g
Smith en Ulm, — de laatste is in December
i 93 4 op
A een tocht Amerika-Australië veronggelukt; de eerste op
P een vlucht van Eng eland naar Australië.
En tenslotte mogen
we niet vergeten
de
g
g
reuze-Prestatie van het kranige Pelikaanviertal, dat met de Fokker F XVIII P.H.
A.S.P. „de Pelikaan" op
P i 8 D ecember i1933,
nadat de Fokker F XXlotselin
gdoor een
P
sstoring
g aan den middenmotor buiten g e -

vecht wasesteld
onvoorbereid
ere in vier dag
,
en van
Schiphol naar Batavia vloogg en
P
eveneens in recordtijd
J terug.
g Dit viertal bestond uit I. W. Smirnoff, gezagvoerder,
g
, P.
g
Soer, eersten bestuurder,
, J. H. M. Grosfeld,
boordwerktuigkundige en C. H. van Beukerin g, radio-telegrafist.
Dezenthou
e
P rachtvlucht en het grote
g
siasme, dat bijJ deze gelegenheid
in ons land
g g
en in Indië werd betoond,,ligt
g je
J nogg vers
in 'teheu
en.
g
g En eveneens de laatste met
de Uiver. Want al is dit vliegtuig,dat zo
zijn eind is gekomen,
droevig
Fok,geen
g
gen
g aan zijn
ker, het is toch ongetwijfeld
Fokker geg
J
weest, die opAdeze machine de aandacht
heeftevesti
d en die ze nu in licentie
g,
g
bouwt en daarvan in Europa
.uro a hetP
verkoop-recht heeft. Delaat
geeft
te zien: i. Een
P
g
celluloid-model door Fokker als schoolcelluloid-model,
gemaakt; 2. het in 1911 gebouwde
jongengg
toestel waarin Fokker zichzelf leerde
van de
vliegen; .3een der montageloodsen
g
Fokker-fabriek te Amsterdam ,4
; een serie
verkeersvliegtuigen, gebouwd
ebouwd
voor de Ts J• e
• . C.L.S." •,5 . bouw van
chische luchtvaartmiJ„
5
een houten Fokker-vleugel ;• 6. Fokker F
VII H-NACC, die in i94
2 voor het eerst
naar Indië vloog;
g van de
7 De bemanning
g , 7.
s
g van de (sedert
„„Pelikaan";, 8. De bemanning
ten ondergegane)Uiver"
„Uiver", v. Bruggen,
Pgg , ar
mentier, Moll en Prins.
(Deze foto's, zowel als de andere in dit
artikel, zijn welwillend
ter onzer beschikking
g
gesteld door de Fokkerfabrieken te Amsterdam).
Wie is nu die Fokker,, die zulke de gege
like
vliegtuigen bouwt
bouwt, dat ze over de hele
J
wereld beroemd zijn?
J
Zijn
J naam is Anthonie Herman Gerard
Fokker. Deze drager
g van den Zeeuwsen
in 18
naam Fokker
9 0 te Kg eboren werde
zijn vader een leidiriNed.-Indië , zijn
dende functie in de cultures had. Reeds in
verhuisde de familie Fokker naar Haar1894
94
lem en hier bezocht Fokker de lagere
school
g
en de H.B.S. Al heelauw
bleek het,, dat
g
hij
g
J niet veel aandacht had voor de gewone
lessen maar des te meer voor alles, wat de
praktijk van de techniek betrof. Toen in
PJ
de
o vluchten van Wright,
1908
en 1909
g Blé99
9
riot e.a. de belangstelling
g van de hele weg
reld trokken, werd het enthousiasme in den
dat hij
hij al z'n
jongen
Fokker zooopgewekt,
Pg
g
J
vrije
J uren besteedde aan het in elkaar knutselen van vliegtuigmodellen.
Op
hij een knutselkamer en
P zolder had hij
met celhier nam hij
P ro
J o.a. reeksen proeven
luloid-modellen vanglij-vliegtuigen. Hier
werd derondsla
gelegd
gg g voor de toekomst
g
van het Fokker-vliegtuig. Maar een natuur
blijals die van Fokker
konJ
g
g
g een genoegen
ven nemen met enkele modelproeven
en
P
toen hij
P een vacantiereis in
J in I9 10 op
Duitsland te Mainz een vakschool voor
automobiel- en vliegtuigtechniek", waaraan
een vliegschool was verbonden, had ont-
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dekt, was zijn
en liet hij
hij
den Pa Paverwegg over het I1.
g
J besluit genomen
zich als leerling
inschrijv en Die school
In 1924werd in Amerika de Fokkerg inschrijven.
tamelijkprimitief
nogg tamelijk
ingericht:
zij
zij
Aircraft Corporation
opgericht,
P
g
P
Pg
, die thans
bezat maar één studie-vlieg
verschillende fabrieken in de V.S. exPloig g en toen dit
plotseling
kwam bij
teert.
g
P
g verongelukte,
J Fokker
zelf een echt vlieghet denkbeeld op,
Zo was uit den H.B.S.-jongen,
g
J g , die in
tuigte bouwen. In den winter van I 9I0 —
zijn modelproeven
190
nam, in i920
P
, dus
9zijn
g hij
m be'II vervaardigde
hij dit vliegtuig
in twintiggjaar
tijds,
g g met
gJ
J, reeds een vliegtuigg
hul van twee werklieden.
Hij leerde hieropP
constructeur met een wereldnaam gegroeid,
J
zichzelf vliegen
en haalde in Mei I 911 zijn
zij
wiens ontwerpen
g
A in 18 fabrieken worden g e brevet.
bouwel. Tegenwoordig
g bouwt Fokker voorg
In het jaar
I 9II
al militaire vliegtuiJ
werd dit toestel vergen en vertegender ontwikkeld en
woordigt de bekende
dit eerste FokkerAmerikaanse vlie g=
trok ten
vliegtuig
tui fabriek,
fabriek die de
vlie
g tui
tuig
zeerste de aandacht.
Douglas'
machines
g
In 1912 nam Fokker
P roduceert.
met groot succes
deel aan een militair
Fondsen, Onder
concours te St. Peeen fonds verstaat
I9I3
in
men meestal een
tersbur g ,
s0n1elds,
trachtte hijJ reeds te
g die voor
een bepaald
doel is
komen tot de oerichP
bestemd en die veeltingvan een fabriek
al toebehoort aan de
in ons land , doch
een of andere verzonder succes: de
eni ing
of stichting,
Nederlandse re g e g,
b.v. een steunfonds
ringoeldeg
toen nog
niet voor Fokkervoor behoefteg e leden enz. Ook heet
vliegtuien.
Nadat
g g
het
ook zijnpogingen,
de inrichting,
g,
J
om in Engeland
en
fonds beheert, zelf
g
Frankrijk
zijn vliegFrankri'
wel fonds.
gJzijn
tuien
te
WijJ
g
g ingevoerd
daarbij
krijgen,
mislukt wa) aan ziekeng
fonds, begrafenisren won Fokker in
fonds enoen
ns
I9i 3 in Duitsland
P eiprijs in
fonds, b.v. het riksden eerstenrijs
J
pensioenfonds,
een concours voor
P
, een
inrichtingie
iets
gemakkelijk transg,
gJ
gelijkt
op
e le P een
P ortabele militaire
g
J
vensverzekerin g, en
vliegtuigen en werd
hem tevens devan rijkswe
ge
ag e b eJ
le enheid
geboden,,
heerel wordt,, waarg
bi'J geregeld
geld
te Schwerin een faa g
g
briek met vlieg
voorpensioen
voore
P
g school op
stort wordt, en die
e te richten die tijdens
den
dan zor-g,t dat aan
J
A. H. G. Fokker, de „Vliegende Hollander"
wereldoorlog
de gerechtigden
hun
g tot geg
^
en constructeur der Fokkervliegtuigen.
pensioen wordt uitweldlg en bloei
betaald.
kwam.
Ook wordt het woord in het enkelvoud
Aan het einde van den oorlog
g was de
welebruikt
voor geld
g eld in het algemeen.
Is
naam van A. H. G. Fokker als vliegtuigg
g
g
er no bg fonds?", kan men b.v. in dien zin
constructeuremaakt.
HijJliquideerde
toen
q
g
vragen.
zijn
in Duitsland en kwam
J ondernemingen
g
In het meervoud wordt fondsen niet zelzich begin
I99
I in zijn
zijnvaderland vestigen.
g
g
denebruikt
voor effecten en heet dus de
Weldra waren toen de voorbereidende werkg
effectenmarkt dikwijls
zaamheden voor de stichting
J fondsenmarkt.
g ener nieuwe
Een zeer speciale
betekenis geeft
aan dit
onderneming
P
g
g in Nederland tot stand g e woord de uitgever,
hij van zijn
zij fonds
bracht en werd ti'J dens de E.L.T.A.,, de eerste
g
, die, als hij
spreekt,
internationale luchtvaarttentoonstelling
f
, bedoelt al de bijJ den uitgever
g na
g ever ver schenen werken,, al de door hem uitgegeven
N.V. Nederlandse Vliegtuiden oorlog,
g
g,
boeken, brochures en ti'
tijdschriften
dschrif ten die dan
in
Pg
, die zich vestigde
g
g enfabriek opgericht,
fondsuitgaven
in zijn
de hallen van die tentoonstelling
g
J fondscatalogus
g en daar
staan.
nu noggevestigd
gg
g is , n.l. te Amsterdam aan
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HENRY FORD
EEN MODERN TOVENAAR
In den Amerikaansen staat Michigan,
g , in
de stad Dearborn leeft en werkt een man,
dien men een modern tovenaar zou kunnen
noemen. Geen man iso
ulairder dan hij
hij
PP
in heel Amerika. Zijn
Zijn naam is HenryY Ford.
Je hebt allemaal van hemehoord
en zijn
zij
g
is zo interessant en boeiend, dat je
J
bij
krijgt,
J
J de beschrijving
g ervan het gevoel
g
Jg,
dat dit alles haast niet waar kan zijn:
't lijkt
J
J
teveel op
P
P een sprookje.
J
Toch i s het waar. Hij
zijn
zijn loopJ begon
g
Pbaan als een eenvoudige
g boerenzoon en nu
zijn
zijn leiding
J onder zijn
g meer dan de helft
der auto's ag ebouwd
, die oP de hele wereld
rondrijden,
, — ten minste dat vertelt men,,
al zetg men niet erbijJ,hoe men het weet
-- is hijJj de grootste
particuliere
spoorP
P oor
g
wegeigenaar van de wereld,
, een der
grootste reders van de Amerikaanse meren
en van den Oceaan,, die zijn
eigen
zijn
P
g producten
er naar Euroin eigen
Pn over het water
^ schepen
P a en Zuid-Amerika transporteert,
P
, en de
eerste handelsaviateur van de wereld, omdat hij
handelsluchtvloot heeft g e J een eigen
g
organiseerd zonder steun van de regering.
a
g
Nu bezit hijJ kolenmijnen
in West-VirgiJ
nia en Kentucky
J
J nen in Noord Y en ijzermijnen
Michig an. HijJ heeft de grootste
hoogovens
g
g
ter wereld, is de tweede lasfabrikant
der
g
arme van Michiaarde,, een der grootste
farmers
g
an
, die 2000 H.A. bewerkt met behulpP
van mensen en machines.
Hij fabriceertg
katoenen en linnen kleding
en bekleding,maakt kunstleer, bouwt accu's,
distilleert steenkool, maakt benzol en heeft
waarschijnlijk
waarschijnlijk de grootste
bankdeposito's
P
g
van de wereld. In den regel
g staan er opP de
banken 200 millioen dollar op zijn naam.
Hij
blad, de Dearborn
g
J heeft een eigen
„
Independent",
P
, dat een oplaag
P g heeft van
meer dan 600.000 exemplaren,
hij
hij verkoopt
P
P
in zijn
kleding,
g,
, vlees
g J
J magazijnen
en vis voor een waarde van 6 millioener
P
iJ bebijb'zijn
zijn
aan zjn
employé's en heeft
zj
JJ
J
drijf
, waar
Pg
J een heel modern dorpgebouwd,
die mensen kunnen wonen.
Ikeloof,
j het wel interessant zult
gdat e
vinden
, over dien tovenaar iets meer te
horen, al is het ook maar in vogelvlucht".
Henry
geboren opP een
3g
Y Ford werd in 1863
e onboerderij
J te Dearborn. HijJ leed er eeen
bezorgd
n en katte, ravotten
P
g leven. Spelen,
kwaad uithalen waren zijn voornaamste bezigheden.
Op
fijn
PelY een J
P een keer bedacht Henry
r
gen
letje.
eensmal rivier) Achter de school lag
tje
zijn vrienden voor,, het af
hij stelde zijn
J en hij
te dammen en met de kracht van het water
een waterrad te drijven.
De jongens
legden
^
J
J ^
een stevigen
dam van stenen dwars door
g
de rivier,, maakten dien waterdicht met gras-zoden enooiden
er zand en modder oP.
g

Henry
y Ford.
Een opening
vrijgelaten voor het waP
a werd vrijgelaten
terrad, dat door Henrygeleverd
werd. Het
Yg
snel; al gauw
water steeg
begon
het rad'
g snel;
g
g
te draaien,
vreugde
van den,
g
, tot grote
g
jongen hoofdingenieur.
Minderelukki
g
gwaren de boeren uit den
omtrek,, wier aardappelvelden
engroenten-,
PP
g
bedden overstroomden. 't Geval liep niet
leuk al;, er werden harde klappen
PP uit ge-,
deeld,
deelel de meester gaf
g bevel tot onmiddel-:
like
afbraak van het zaakje
J
J en liet de'
schoolblijven
jongens
een tijdlang
J
J
g schoolblijven.
g
Henryg
ging
oud,
hij i6 jaar
gop
P school tot hij
J
zijn vrijen
vrijentijd
J op
was en hielp
P in zijn
P de boer
deri'.
pakte wel flink aan,, maar had
J HijJA
niet veelleizier
in het boerenwerk. Er zat
P
een echte technicus in hem en dus ergerde
g
hij
P
J zich al spoedig
g aan al den tijd,
J, die daar
verspild
werd, b.v. door het water emmer
P
voor emmer uit denut
terwij het
P te halen, ,terwijl
machinaal veel vlugger
gg zou gaan.
g
bezig
enwas
en hijJ dan
Steeds
g me P
Z'nieuwsninemingen
g
gierigheid
op
ierig
P natuurkundig
g en werktui g g
hij
kunde
was groot.
Eens wilde hij
g gebied
^
^
de kracht van den stoom meten. Hij sloop
P
stilletjes
naar de keuken,, nam een dikke
J
aardenot
die met water, ,maakte
P vulde
,
de opening
g
P
g zorgvuldig
g dicht en zette haar
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op
P het vuur. Je begrijpt, wat er gebeurde.
g
Zodra het water kookte,, sprong
P
g de pot
P uit
elkaar met een knal, die het hele huis deed
trillen. Stukken vuur
, kokend water en
scherven vlogen
door de keuken. De ruiten
g
braken en de keuken was een ruïne. Henry
kreeg
g een klapP van een venijnige
J g scherf
tegen
z'n hoofd en draagt
^
g daar nog
g de littekens van. Maar hij
J had tenminste iets g e hij zich hier
leerel, n.l. voorzichtigheid.
Of hij
g
later altijd
altijd aan gehouden
heeft,, is een tweeg
zij zelfvertrouwen
de vraag.
g Meestal was zijn
dat voorzichtigheid
pas
in de
g
g
P
tweedelaats
kwam.
P
Toen hij
oud was, kreeg
g hij
hij een
J 12 jaar
J
horloge
g en zelf zegt
g hij,
J, dat dit de tweede
belangrijke
gebeurtenis in zijn
zijn leven is g e g J
g
weest. Al vroeger
had hijJ met een horloge
g
^
een ervaring
Hij was op
A gJ
gopgedaan.
P een
Zondagmorgenop
o weg
we naar de kerk,, toen
Frank Hutchings, een J
van zijn vrienden,,
hem een oud horloge
g liet zien, dat hijJergens
g
gekregen
had en dat niet meer wilde logg
P en. Frank wist niet , wat eraan mankeerde.
Henr y net zo min, maar hijJ was vastbesloten de fout te vinden.
zei hij
hij
„ Ik wed, dat ik het kan repareren"
P
vol vuur. HijJ keek dadelijk
J uit naar een stuk
g ereedschaP,maar vond niets dan een oude
spijker. Dadelijk
werd die op
J
P een rotsblok
bijgeslepen tot een soort schroevendraaier.

Foto: J. van Dijk, Amsterdam.

Ford. — De assenmontage in de fabriek
a/d Hembrug.

Ford. — Een carosserie komt te voorschijn.
Henry wurmde
het horloge open
en zag,
g
P
g,
dat het alleen maar schoongemaakt
moest
g
worden. Hij
o
J deed dit, wond het horloge
g op
en... het liep.
P
Toen hijJ nu een eigen
g horloge
g kreeg,
g,
het eerste, wat hijJ deed, het uit elkaar halen.
Toen zette hij
hij het weer ineen en dit herhaalde hij
hij het uurwerk
hij
J net zolang,
g,
door en door kende.
Vóór zijn
was hij
hij een eerste
J 1 5e jaar
J
klas horloge-reparateur •; dit zou hem later
teas
P komen. HenryYkreeggn.l. hoe langer
g
hoe meer tegenzin
teen
g
g het boerenleven
en spitste
de oren, zodra er over machines
P
werdes
De eerste motorwagen,
P
g roken.
g
dien hij
, vervulde hem met een
J tegenkwam
g
hij ging onmiddellijk
onmiddellij
ontzagliike
geestdrift: hij
.g
het werk om ook zo'n dingg te maken,
hij
en tenslotte slaagde
hij hierin: van oude
g
stukken metaal en een oudeetroleumkan
P
als ketel maakte hijJ een machine,, die wer .
keli'k
P
J liep.
zij vader hem
Toen hijJ 17
7Jjaar was, kon zijn
hij vermeer opf de boerderij
boerderij houden: hij
trok naar Detroit, een flinke fabriekstad.
hij zichzelf
Zijn
mits hij
Zijn vader vond het goed,
g
onmiddellij een
onderhield. Hij
J zocht dus onmiddellijk
^ er een
J opP een fabriek en kreeg
voor 2'a d ollar per
g g bovendien
A week en ging
r
van zeven tot elf bij
f een horlogemaker
g ema ke w eken, waarmee hij
hij nog
P week
g 2 d ollar per
erbijJ verdiende.
Toen hijJ in de fabriek genoeg
geleerd
g^
g
bij
en andere fahad,, ging
hij weg,
J een
g,
g g hij
briek weer andere dingen
te leren.
g
hij het machinevak
Na twee jaar
had hij
J
ronds geleerd; hij
hij bekwaamde zich bovengrondig
bi' de Westinghouse
CY als machinedien bij
g
reparateur.
Steeds was het Ford erom te
A
doen zoveel mogelijk
g J te leren,, dit was hem
veel meer waard daneld
g verdienen.
hij met de farmersIn 1888 trouwde hij
huwelij
dochter Clara Bryant,
die het hele huwelijk
Y
langeen trouwe kameraad voor hem is
g eij
eest en aan
wier groot
vertrouwen hijJ
g
zijn
deel
we
zeker voor een belangrijk
J zijlslag )
n in de
d wereld te danken heeft gehad.
gen
g

J
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oudeoer
bZee vestigden
vest gde zich eerst op
P de ou
derf'
J te Dearborn,, maar weldra kon Ford
het daar niet meer
uithouden en vertrok,a
,
hij z'n
ken ze samen naar Detroit,, waar hij
roeping
A g wilde volgen.
g
Het ideaal,, dat hij
hij zich gesteld
had,, was
g
niet uitsluitendeld
g
,ook niet vooral roem
hij aan
en eer,, maar de grote
dienst,, dien hij
g
de wereld zou bewijzen
J
, door ,den arbeid te
laten verrichten door veel meer machines.
In ons artikeltje
g
P
J over de groeiperiode
van de automobiel heb je al kunnen
lezen,
,
hoe al vóór 1880 in Europa
P allerlei wageng en
veel te kam tjes
g
, die echter vee
t waren gemaakt,
g verkeersbe PalinP en hadden met strenge
gen.
Ford wist hiervan niets,, maar,,g
gedreven
hij
188
door zijn eigen
genie,
begon
hij in 1887
g
g
g
eenasmotor
te construeren, , in 18 90 een
g
tweecylindermotor.
Y
hij weinig
Bij
g vertrouJ de mensen vond hij
wen. De meesten lachten hem uit en vonden hem eengroten dwaas : alleen z'n vrouw
begreep
g P hem en steunde hem zoveel ze kon.
Acht Jjaar lang
g werkte Ford eerst als g e woon monteur, later
als ingenieur en nog
g
g
bi' de Edison Eleclater als hoofdmachinist bij
tric ComPan
Y, ook alweer vooral om te
leren.
Hij
zijn doel;, ten eerste leerde
J bereikte zijn
hij
J er veel over electriciteit en ten tweede
had hijJ als hoofdmachinist de gelegenheid
g g
het arbeidsvraagstuk,
g van
g
, de verhouding
, en werknemer,grondig
werkgever
g te beg
g
studeren.
Deze tijd
invloed uit oop
J oefende groten
g
van een wereldzijn
P
) later leven als patroon
zin werkman bijJ de
bedrijf, hij
J leerde,, om „J
hand terijen
van bij Jden strot".
, P
g JPinplaats
hij zich 's avonds en 's ZaIntussen sloot hij

Ford. — Bouw van stalen carosserieën.

Ford. — Aan den lopenden band schuiven

de onderdelen voorbij.
terdags denA
helen nacht op in een klein,,
oud,
hij als werkplaats
, stenen huisje,
J, dat hij
P
had ingericht,
g
, om er te werken en te zwoeJ eerste schepping: de auto. De
g en aan zijn
eerste wagen
was in 1892 klaar. Ford haalg
de hem op
Het
P straat om hem t e proberen.
P
reende
hard. Ford zette de motor aan en
g
zowaar: Zeakte
en begon
P
g te hoesten,, te
niezen en te blaffen, dat het een aard had.
Ford klom opP de zitplaats,
greep
A
,g
A de stuurstang en
• warem
el hij reed weg!
w
P
hij
g Mevrouw
Ford had intussen een omslagdoek
omgeg
^e
slagen
en wandelde er onder haar paraplu
P A
g
naast.
Een ongelooflijk
g
J succes! Daar reed dan
eindelijk
gedachte
opA wielen over
J de grote
g
g
Zijn eerste tocht ging
de straten. Zijn
g g tot aan
den hoek van het blok huizen en weer tehij naar huis en naar bed.
rug.
g Toen ging
g ghij
Hij
geen jaren
had
P een helen dag,
J sliep
g
g,
J
hij
J zo rustiggeslapen.
gg
P
De volgende
^
Jjaren legde
g Ford zich steeds
meer toe op
zijn wagen,
P de verbeteringg van zijn
g ,
hij nam^
ontslag uit zijn
zijn betrekking
g en sloegg
er zich alleen door. Toen hij
o een
J in I93
geweldig
met twee race g
g succes had gehad
g
wagens,
die hij
hij gebouwd had,, werd de Ford
wa
g
Motor Company
opgericht. In het eerste
P Y Pg
jaar
van haar bestaan verkocht de Company
J
PY
1708
wagens
en toen was ze de financiële
7
g
moeilijkheden
te boven.
J

FORMOSA
Sinds dienin
het bergopwaarts. Vrtg goo
durend werd het bedrijf
J uitgebreid,
g
, werd
meerrond
voor fabrieken aangekocht.
In
g
g
het begin
een ander
g leverde Ford ieder jaar
J
model auto, doch zijn
J ideaal was een auto
van één model. Door dit ene model in massa's teroduceren,
konden de aanmaakkosP
g zijn.
ten laag
zijn. Zo ontstond in i 9o8 het beroemde model„T". Ford vaardi
vaardigde
d de volende order uit: Iedere afnemer kan z'n
wagen
geschilderd
krijgen
in de kleur,, die
g
g
Jg
hij
J wenst, mits die kleur zwart is".
Een belangrijke
gedachte van Ford is ook
g J g
geweest,
hij wel wagens
leverde maar
g
, dat hij
g
ook service, hulp
P (weliswaar betaalde hulp,
P,
maar dan toch hulp)
gebruiken
van
Abij het
J
g
de auto's.
Het zou interessant zijn
no g veel meer
J,Jjenog
te vertellen ovèr deeweldi
e
g Fordfabrieg
ken aan de River Rang,
e over het nieuwe
Ford-model, dat P de wereldmarkt zoveel
sensatie wekte en een enorm succes had.
Als Jje van dit alles meer wilt weten,, lees
dan maar eens het aardige
Y
g boek „Henry
„
Ford, zijn
J leven en werken,, verteld voor
vader en jongens"
door J. G. de Roulhac
J lt
Hamilton, bewerkt door ir. P. Telder.
In dit artikel wilde ik Jje alleen maar „in
vogelvlucht"
een indruk,
als 't kan een
,
lt
sterken indruk, geven van een groot man,
zij
e zakedien
lt root is door zijn
J vernuft en
n
ea
enie maar vooralg groot door J zijn
dgenie,

684
lisme en zijn
groot vertrouwen in zichzelf.
J g
Het bewijs,
J, dat idealisme en „dienen" in
de wereldn
g een dwaasheden zijJ, maar dinrijkst vruchten
g en die ook in zaken de rijkste
afwerpen, heeft HenryYFord geleverd
en
g
hiermee heeft hij
groter
J de wereld een nog
gg
dienst bewezen dan met zijn
J millioenen
Ford'J es.
zij welwillend
(De foto's bijJ dit artikel zijn
afgestaan door de Nederlandse Fordf abrieken).

Formosa is een eiland, dat ten Zuiden
vanaanP en ten Oosten van de Chinese
kust ligt.
g Hoewel verreweg
g het grootste
g
deel der bevolking
g uit Chinezen bestaat,, beKeizerrijk
hoort het eiland aan heta anse
Keizerrijk.
P
in onze Nederlandse kolonialege
schiedenis heeft Formosa een roles
g Peeld.
i
In de 17e
eeeuw waren de Chinese
es e en a anse regeringen bePaald zeer beslist tegen
gen
handelsbetrekkingen
met Europese
landen.
g
P
De handel werd zelfs een tijdlang
geheel
J
gg
verboden. De Oost-Indische Compagnie
slaaltde er toen na moeizame onderhandelingen in , een factorijJ op
A Formosa en één
op
P Decima te kri'Jlten.
Van daaruit dreven we respectievelijk
A
J den
handel op
aan bij Jwelke
PJapan,
A China en op
rijken
de Oost-Indische Compagnie een
J
streepje
PJ voor had.
Van 1622 tot 1662 bloeide de Nederlandse

.1

L

Ford. — Vader en zoon Ford met een der eerste en een der nieuwste Ford-producten.
P

FOSSIELEN

685

Fossielen. —Overblijfselen van een Saurus (hagedis -achtig voorwereldlijk dier),
gevonden bij Berlijn.
factorij
J op
P Formosa, toen echter veranderde
de verhouding
g tussen China en Formosa.
Chinain
over tot een daadwerkelijke
daadwerkelijk beg g
ac
gvan Formosa en toen ging
g g onze ftori'J verloren.
Een ander verhaal van de relaties der
Hollanders tot Formosa is, dat de Hollanders begonnen
zijn
zijn met de Pong-Hou
eilan
g
g - ou
den (die officieel Pescadores heten) te bezetten en dat zij
zij zich daarna te Tai-Oean,
een van de twee voornaamstelaatsen
oop
A
de Westkust van Formosa,, hebben g eves tigd. Die vestiging
g g duurde tot 166i. Toen
kwam de zeerover
g a die echter ofCoxin
ficieel een minder Friesen naam had en
Tsjen-Tsjin-King
J
J
g heette,
^ en die joeg
J g de
Hollanders eenvoudig
weg.
g
g

Fossielen zijn
J de restanten of de s p oren
vanestorven
planten en dieren. Verrewegg
P
hetrootste
deel van de gestorven
planten
g
P
g
en dieren vergaat
geheel,
slechts in heel
g
g
gunstigeg
omstandigheden blijven
die wezens
J
zelf of afdrukken van hun lichaamsvormen
bewaard, nadat ze een z. g.
g fossilisatie-proP
ces hebben ondergaan.
Na afsluiting
g
g van de
lucht ontstaan er chemischerocessen
P
waarbij
bestanddelen uit de
g
J de organische
dieren enlanten
verdwijnen
verdwijnen en vervangen
P
g
worden door anorganische.
Zo verdwijnen
verdwijne
g
het vlees en het vet geheel en de beenderen nemen koolzure kalk, kiezelzuur of
metaalverbindingen
oP.
g
Een heel enkele maal blijven
ook de orJ
g anische bestanddelen bewaard . Zo heeft

van Sibemen in de reusachtige
g ijsvlakten
J
rië ingevroren
mammoeten gevonden,
die
g
a
vrolij
daar eeuwen en eeuweneleden
vrolijk
g
hadden en nu als bevroren
vlees dienst deden.
Waarvoor zijn idie fossielen nu van bejullie
jullie vra
vragen.
en,
la p g?,
Wel — zoals ik reeds enkele malen vertelde, heeft de aarde vele, zeer verschillendeerioden
doorgemaakt.
Vele gebieden
g
P
g
zijn
J nu eens zee dan weer moeras,^ steppe,
PP
ja zelfs woestijn
Natuurlijk
Natuurlij leefJ geweest.
g
in die verschillendeebieden
ook verg
schillende dier- enlantensoorten.
Je kunt
P
je dus begrijpen,
gJ Pen dat die fossielen een
waardevol materiaal vormen, om den betrekkeli'ken
ouderdom van aardlagen
en beJ
gte
palen,
alen om deze aardlagen
met
g te vergelijken
g J
aardlagen
op
waarin deP andere plaatsen,
A
g
zelfde fossielen voorkomen en om conclusies te trekken over den aard van het klimaat ti'J dens het bestaan en het ontstaan
van die aardlaag.
g
Niet alle fossielen hebben echter waarde
voor de ouderdomsbepaling
e g van een aar dlaag;
g van een dierg ^ als b.v. de ontwikkeling
soort heel snel verloopt,
an kan een
ee beP dan
eduP galde vorm van die soort slechts g
rende een korteeriode
(kort opgevat
in
P
Pg
verhoudin met den tijd,
verhouding
J, nodig
g voor het
vormen van aardlagen)
bestaan hebben en
g
de aardlagen, waarin,
die vorm voorkomt,
moeten dus ongeveer
gelijktij
gevormd
g
g J J g g
zijn.
Was die soort bovendien over een
J
grote
oppervlakte
der aarde verspreid, dan
g
PP

i
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Fossielen. —Schalen van voorwereldlijke
weekdieren uit oeroude tijden.
hebben we te doen met een waardevolidsg
fossiel. Blijft
Blijft een soort daarentegen
ti en g
duizenden jaren
op denzelfden trapA
glang
P
van ontwikkeling
g staan, dan is de waarde
voor de ouderdomsbepaling
P g der aardlagen
g
gering.
.
g
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zijn in onzen
Fotografie
gzij
en fotograferen
zijn afgeleid
J welbekende woorden. Ze zijn
g
Grieks; de betekenis is: schrijven
schrijve
van het Grieks;
met licht.
Ieder onzer is wel enigermate bekend
met de fotografie
en maakt mogelijk wel
zelf kiekjes.
Dit laatste woord is onzeker
J
waarschijnlijkis,
, dat het afen het meest waarschijnlijk
geleid is van ons woord „J
kijken", dus een
g
kijkje"
nemen. Ook wordt wel beweerd,,
J J
dat het een studententerm is, omdat er in
woonjarente Leiden een fotograaf
g
•
ger 'aren
de, die veel voor studenten werkte en die
den schonen naam Kiek had.
De wetenschap
is een buig
P der fotografie
ten gewoon belangwekkende
wetenschap.P
ZijJ
g
berust op
en opPde scheikunde.
P
P de optiek
Voor ieder fototoestel heeft men nodig
voortbrengselen
der optiek,
P
, met name een
g
eenvoudig e brandlens. Zelfs met het meest eenvoudi
•
J kan men echter een foto maken,,
ja
J zelfs zonder, want als men een klein
kastje
g,t dat van binnen zwart
J vervaarde
fijngaatje
isemaakt
met
een heel fijn
,
g
g
J aan
één der smalle zijden,
van circa 0.33 m.M. ,
J
dan kan men opP een gevoelige
plaat,, achter
g
gP
in het kastje
J geplaatst,
g P
, het beeld opvangen.
Het beeld, met
zulk een kastje gemaakt,
kastje
g
,
e
P, en een tois altijd
onscherp,
altijd enigszins
g
stelletje
g
J met zulk een heel kleine opening
P
werkt heel lanzaam.
ag
tij bestaan er
In den te enwoordi
g
gen tijd
lenzen van derootste
volmaaktg
h e id die zo verbazend „lichtsterk" zijn,
J , dat
men in 11 loon deel van een seconde (en ook
minder) foto's kan maken.
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Voor de beoefening
heeft
g der fotografie
men verder nodig
een lichtgevoelige laa .
gg
Het hoofdbestanddeel daarvan is tot heden
het bekende metaal zilver. Als men een
stukje
in salpeterzuur
J zilvermetaal oplost
P
P
en aan deze oplossing
P
g een hoeveelheid keukenzout toevoet
g,dan ontstaat chloorzilver.
Keukenzout heet immers chloornatrium.
Men kan nuP
P a ier met chloorzilver dekken. Stelt men dat aan het licht bloot, dan
wordt het langzamerhand
rose,, rood
d en ten
g
slotte donkerbruin.
Het beginsel
der fotografie
werd g evo n g
g
den in den tijd
tijd der alchemisten,, de men sen die er naar trachtten omoedko
g
Pe
stoffen inoud
te veranderen. Eerst later
g
werd daarvan een doelbewuste
g ebruik g feitelijk het eerst in Engeland
maakt, feitelijk
in
g
1802 door Wedgwood
en Davy,
op
g
P de
Y,
boven omschreven wijze
papier
met zilverPP
)
ooPplossing
prepareerden
en daarop
gP
P
P gedroo g de blaadjes,
figuren
d) , veertjes,
J
, aar
g
glegden;
over legden
zij
en
g
J een stuk stevig
g glas
g
daarna stelden zij
papier
a
aan de inwer J het PP
kingvan daglicht
bloot. De bedekte papiera
g
gedeelten bleven blank,
g
, de vrijli
J g ^2nde g e deelten werden donker.
Dit waren dus feitelijk de eer ste
foto's,
,
doch zij
gemaakt
J konden niet lichtbesteneigg
worden,
, omdat de fixerende oplossing,
P
g,
waardoor het onveranderde zilverzout verwi'J Berd kon worden,
g niet bekend was.
, nog
Deze werd in haar eigenschappen ontdekt
door John Herschel. De betreffende stof, die
den naam natriumthiosulfaat draagt, wordt
in deracti'k
en wordt
P
J fixeerzout genoemd
g
ook heden ten dage
gebruikt.
g noggg
Een der eersten, die een bePaald resultaat
bereikten,, was Nicéphore
Niepce
P uit Chalon
P
sur Saone, die in 18133P
proeven begon
te
g
nemen op
der fotografie,
P het gebied
g
g
, en ontdekte asphalt,
dat ashalt de stof, die ook nu nog
g
welebruikt
wordt, ,om onze wegen
g mooi
g
glad
lad te maken,gevoelig
g
g was voor het licht.
Een dunne laag
,op
uitgegoten o een
g daarvan,
metalenlaat
werd
onder den invloed van
P
,
het lichtlaatseli'k
Daar, ,waar
J onoplosbaar.
A
P
het licht niet had ingewerkt,
ashalt
, bleek deasphal
g
van lavendeloplosbaar.
Met een mengsel
g
P
olie enetroleum
werd de ashalt
dan o P P
P
gelost en vervolgens
werden de onbedekte
g
g
delen met een zuur ingebeten.
Van de zo
g
ontstane „ets" konden door middel van de
drukpers
afdrukken gemaakt
worden,, die
g
P
heliogravures
werden genoemd,
g
, doch in de
g
prakt
ijJ k nooit veel hebben betekend.
P
Niepce
ging
P
g g samenwerken met Louis
Jacques Mandé
Daguerre,, een kunstschilder,,
g
die te Parijs
J een diorama had en met behul van de camera obscura en een of anhij trachtte te vindereevoeli
e
g
g stof, die hij
den het aftekenen der natuur hoopte
te
P
kunnen vereenvoudigen.
Niepce
g
P stierf,, zon der dat de samenwerking
enig
g resultaat had
g
was ook achter het
g
g ehad, doch Daguerre
zilgevan
ver
heim van de lichtgevoeligheid
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gekomen en bereikte tenslotte resulzouten gekome
HijJ was bovendien enigszins
koopman
P
g
voor zij n uitvinding
en wist zijn tijdgenoten
Jg
te interesseren, waarvan
het gevolg
g was,,
g
hij voor het publiceren
van zijn
zij
dat hij
J uitP
vindin
J
g, van den Fransen staat een 'aargeld van frs.
6000 kreeg..
g.
.
gewerd uit g
e
De methode van Daguerre
g
oefend door eerst een zilverenlaat
en
P
toen dat te duur bleek, een met zilver overtrokken koeren
laat
bloot te stellen aan
A
P
de dampen
van jo
Jdium. Deze werkten in
P
o P het
t zilver en er werd joodzilver
J
g evormti dat,
g
g
^ evenals chloorzilver,gevoelig
was voor het licht. Zulk eenevoeli
g
ge
g maaktelaat
in
gaf een
A
, de camera belicht,,g
uiterst flauw beeld, en eiste een lange belichting . Door een toeval bemerkte DaP van kwikzilver
g uerre, dat de dampen
kwikzilver kan men door inwerking
g van
warmte doen verdamP en het zwak zichtbare beeldrachti
zichtbaar
maakten,, zo P
g
dat hijJ zijn
zijn platen korter kon belichten.
De foto's van Daguerre waren
zeer mooi,
,
doch konden niet vermenigvuldigd wor den.
Omstreeks dien tijdd werkte ook in Eng eland een uitvinder, wiens naam was Fox
Talbot. Hij
P
J bouwde voort opP de proeven
van Wedgwood
en Davy
g
Y en kwam er tente P
prepareren
met
jood'dslotte toe,, papier
a
P
AP
zilver. Ook dat was weinigggevoelig,
g
g,
hij
J vond weldra een methode, om met be-

hulp
het flauwe beeld te
P van galluszuur
g
ontwikkelen.
Zowel aan Dag uerre als aan Fox Talbot was aanvankelijk
) het bestaan van fixeerzout onbekend. Zij
Zi' kwamen echter in contact met John Herschel, die deze stof reeds
in 1819
9ggevonden had en maakten daarvan
een dankbaarebruik.
g
Daguerre
kreeg
opzijn
zijn zilveren platen
g P
g
P
foto's,
foto's die eigenlijk
waren,, doch
g
J wèl negatief
g
die er door de schittering
g van de platen
P
alsositieven
uitzagen. Fox Talbot kreegg
g
op
papier
a
negatieven.
Dit zijn
P zijn
J PP
g
J n beelden die de natuur Jjuist omgekeerd
wee r g ee
g even: wat in de natuur licht was,, werd
op
donker,, wat opA het negatief'
P het negatief
g
g
donker was,, werd licht. Door zulk een ne gaga
tief eveneens op
P gevoelig
gg fotografisch
g
P aier af te drukken
en te ontwikkelen, kreeg
g
menositieven.
Het grote
voordeel van het
g
P
P rocédé van Talbot was,, dat men van ieder
negatief
ieder gewenst
aantal afdrukken kon
g
g
maken. Talbot moet dus als derondle
g
gger
der tegenwoordige foto
fotografi
ra fie worden
wo rd
beDitevoeli
eg materiaal was echter zeer
g
ongevoelig
g
g en men zocht verder,
, met dit
gevolg, dat de neef van den vroeger
g g enoemden Nicéphore
Niepce,
P
P , — wiens naam
was Niepce de St.,
Victor, — opnamen
ging
P
g b.
maken op glazen
platen, bedekt met eiwit,,
P
waarin chloorzilver verwerkt was. Hij
J gingin
ongeveer
op
te werk als Fox
g
P dezelfde wijze
J

Fotografie. —Reproductie naar een Daguerrotype.
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Talbot en kreegg nu negatieven
g
o glazen platen,
op
die zeer fijn
fij
P
•
karakter waren. HetaP
P ier uit den ti'J d van Talbot was
grof en daardoor zagen
en fo^
gde
to's er no bgal ruw uit, wat men
in dien tijdd niet wist te waarderen. Van de door Niece
P de
St. Victore
n g emaaktegglazen
g atieven kon men Popg glad
P afoto's kri'
P ier gladde,
g
, fijne
J
Jgen.
Ook ditevoeli
e
g
g materiaal
werkte no
nogg zeer langzaam
en
g
nu was het weer een uitvinder
in Engeland, geheten Scot Archer, die na talrijke
de
J proeven
P
mogelijkheid
vond,^ om als g e mo
g J
voeligelaag
laa g collodium te bge
bruiken. Collodium is een o P lossingan
schietkatoen in een
g
mengsel
van aether en alcohol.
g
Aan het collodium werden bepaalde
zouten,
jood- en
P
, zoals joodtoegevoegd, en
als
demet het g^ e
g lazen Pplaat
prepareerdeg
collodium be oteri was,, werd
deze zodra de collodium verstijfd
was eJ was
zuur
Peld in een oplossing
P
g van salpeterzuurP
zilver, waardoor delaat (door
de vorming
g
vanood
en (of) broomzilver) licht- g evoe J
ligwerd. De gevoeligheid
van dit men g sel
g
g
was reeds veel hoer
g en het was dus een

H. Sitters, Bussum.

Fotografie.
— Ik kijk
kij en luister niet.
9

Mevr. C. Cransberg—Bijban, Coevorden.

Fotografie.
— Moeilijke
Moeilijkeweg.
eg
g
flinke vooruit g an g. De plaa
p laat werd in natten
in de camera belicht, daarna met
ijz
een oplossing
erzoute ontwikkeld en
P
g van ijzerzouten
verkregen
waren zeer fijn.
fijn
g negatieven
g
afdrukkeneschiedde
opP mooi glad
g
g
P aPier, voorzien van een eiwitlaag,
g,
een weinig
g chloornatrium gemengd
g
g was,, dat
na drogen
gemaakt was door het
g gevoelig
b
gg
drijven
te laten drijven
op een oplossing
g van salP
P
wer on P eterzuur-zilver. Na het drogen
g en werd
der het negatief
afgedrukt.
De afdrukken
g
g
werden met een oplossing
P
g van bepaalde
P
zouten waarin zich ook een oplossing
zouten,
P
g van
goud,g
bevond gekleurd,, tot ze een purperen
P P eren
kleur kregen
en vervolgens
gefixeerd
in de
g
g
g
bekende bovengenoemde
oplossing.
g
Derote
ontwikkelingg der fotografie
is
g
g
echter te danken aan den Engelsman Richard Maddox, die, zoals velen in dien tijd,
zijn liefhebberij
de fotografie
voor zijn liefhebberij
beoefende en onderzoekingen
verrichtte,
g
, om de
kunst te volmaken. Maddox vond de mog eli'kheid
van de droge
g broomzilver gelatine.
J
g
Iedereen kent welgelatine,
wat eigenlijk
g
g J
niet anders is dan lijm in gezuiverden
toeg
stand. Lijm is afkomstig
g van afval van dierenhuiden en -hoeven. Gelatine, in water
opgelost,
vermen d met broomkalium en
P gvermengd
vervolgens
gemengd
g
g met een oplossing
P
g van
g
zilvèrnitraat,, geeft
broomzilver gelatine.
Deg
g
ze stof wordt in vloeibaren toestand op
Pglazen P laten gegoten
en daarna in het dong^x
keredroo
gd.
g
Deevoeli
heid
van broomzilver gelatine
g
g
g
was vele malenroter
dan van natte colg
droge
e laten
platenhet voorlodium, terwijl de dro
blijve
deel hadden,
tijd
te blijven
g
, geruimen
J goed
g
opp reis meegenomen
te kunnen worg
den.
Sedert de ontdekking
g van het broomzilver
is de vervaardiging
g
g g van broomzilver gelatine

Het
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e aan. De g e met reuzenschreden vooruit gg
voelig heil is en wordt noggtelkens belanga
terwijl door een uitvindingg
rijk verhoogd,
g, terwijl
van den Duitsen hoogleraar
H. W. Vo
g
aanvankelij voor g el in 18 73, deze stof, die aanvankelijk
J gevoelig
g
g was voor de blauwe,bijna
J
niet voor deele
g
, en totaal niet
g en groene,
voor de rode stralen, ookevoeli
g
g g emaakt werd voor deze stralen
P, wat
g roe
geschiedt
door toevoeging
g
P
g g van bepaalde
aniline-kleurstoffen aan de emulsie.
Hierdoor is ook mogelijk geworden
de
g
uitvindin
uitvinding
der driekleurenfotografie,
g
, die
reeds voorzien was door den Fransman
zij idee o.a.
Ducos du Hauron,, lang
g voor zijn
de Gebroeders Lumière voorrace
tische uitvoering
geschikt gemaakt
was.
gg
g
Tot omstreeks 188o werden alle foto'seg
zich
nomen op
A een gevoelige
g,
g
g laag,
op
bevond ongerekend
dan de eerste
g
g
P glas
proeven
roeven van Daguerre
op
P zilver en de P roe g
ven van Fox Talbot opApapier.
Glas was
PP
een mooi zuivere, doch tevens een zware
en breekbare onderlaagaaraan
voor het
g,
fotograferen
o reis vele
op
bezwaren verbonden waren.
De bekende Amerikaan George
g Eastman
zocht daarin verandering
en
g te brengen
^
waarschijnlijk zich baserend op
heeft waarschijnlijk
heeft,
P het
idee van een ander,, omstreeks 18899 de eer ste celluloid-film op
CelP de markt gebracht.
g
luloid (zie aldaar) heeft het voordeel licht
zijn
en buigzaam
te zijn.
g
heeft

tientallen

van

P. Klerks, Bergen (N. H.)

Fotografie. —Viervoetige kameraad.
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Mevr. H. Kroes—Vos.

Fotografie.
—Jeugdig
bruidsaar".
9
g g „bruidspaar".

jaren geduurd,
,
g
g elukte
op celluloid gevoelige
eer het gelukte
g
g lagen
A
g
van dezelfde uitnemende kwaliteit te vervaardigen
als op
glas, doch nu is dat stag
Pg
dium volkomen bereikt. Door de toe P as singvan celluloid in de fotografie,
, is ook
g
de cinematografie mogelijk geworden,
die,,
g
zoals men weet, berust oPhet maken van
aantal beeldjes direct na elkaar,,
een root
beeldjes
n.l. 16 opnamen
in de seconde, alle opP een
P
lange,
zijkanten
geperforeerde strook
gP
g , aan de zijkanten
celluloid die op
celluloid,
door het
A vernuftige
g wijze
J
oPpnametoestel loot.
o
A Voor het vertonen in
de theaters en in den vorm van smalfilm
(daarvoor wordteeng
gewoon celluloid,,
doch een onbrandbare stof,
, cellulose,gebruikt in de huiskamer,, wordt het opP de
eerste wijze
verkregen
negatief
afgedrukt
g
g
g
J
inositief
(en bij smalfilms
omgekeerd),
g
,
P
J
zodat rduizenden kunnenenieten
van het
g
levende beeld.
Het maken van afdrukken van de verro
kregen
negatieven
is boven reeds bes P
prog
g
ken en ieder, die in deze richting
g eens een
proef wil nemen,, kan gewoon
stevigg schrijfg
J
P
ier eerst laten drijven
drijvenop
P een 3%
oPpapier
3
lossingan
gewoon
keukenzout en na het
g
g
drijve
drog en van het papier,
PP , het laten drijven
oplossing
io%
P
gvan zilvernitraat,, in
Peen 1o%
gedistilleerd water, waaraan per
g
P zoo c.c. 5
gr. citroenzuur is toegevoegd. N het droga
papier
in
PP
agen van het gevoelig
g
ggemaakte
g

FRACTIE

ógo
heeft. Met behulp
o dg en ge
p van eenvoudige
koe
aa
P toestellen kan ieder de fotografie
beoefenen en daar men zijn
laten
a ate
J films kan
ontwikkelen en afdrukken, is daarvoor
v we inigbekwaamheid (en niet veel geld)
nodig.
odi g
g d
Veel aantrekkelijker en leerzamer
is het,
r
alle fotografische
werkzaamheden zelf tte
g
verrichten, zeker voor mensen, die be gifg
zijn
tiggd
zijn met wat artistiek ggevoel. Bij
J enii lectuur g emakke g e studie, die door goede
g
lijk
wordt gemaakt,
g
J
, kan ieder mens en
meisje met wat aanleg,
zelfs een jongen
of meisje
g
g,
spoedig
beoefenen en daarvan
g de fotografie
P
g
veellezier
beleven, terwijl
terwij de smaak en
P
kunstgevoel
worden ontwikkeld. Zij,
g
J, die
daarin belang
doen bijJ
g stellen, zullen goed
g
hun foto- of boekhandelaar inza
inzag e te vra van lectuur over fotografie,
die te
tegen-g
woordig in uitnemende kwaliteit ook in de
Hollandse taal verkrijgbaar
is.
g
Fractie afgeleid
van het Latijnse
woord
g
J
frangere,
fran
ere dat breken betekent, wil zeggen:
gg
breke
breking
n en ook het resultaat van die brekin g:
edeelte
gedeelte van een eeng een breuk,
heid. In de natuurkunde spreekt
men wel
P

F. D. Frequi.

Fotografie. — De jonge amateur.
het
t donker, kan men onder het negatief
g
afdrukken waardoor men een beeld ziet
verschijnen.
Door baden in een io% oplosP
J
sing van fixeerzout, kan men het beeld
lichtbestendig
g maken. De kleur is dan echter niet fraai, doch kan beïnvloed worden,
door toepassing
g
A
g van een goudbad.
Vroe er werden alle foto's opP allerlei
Vroeger
doch tea ier afgedrukt,
soorten daglicht PA
g
g vrijwel alle foto'sge
g worden vrijwel
g enwoordi
ier dat bijJ het afkunstlichtpapier,
maakt op
P kunstlicht
drukken bij
geen zichtbaar
J electrisch licht,,g
beeldJ
g eeft; dit verschijnt eerst in den ontwikkelaar.
De fotografie
vindt haar toepassing
o
P
g op
g
elkebied
van het leven. Men lette opA de
g
courant, die tegenwoordig
a ig zonder fotoPg
g
na haast niet denkbaar is. Verder bewijst
J de
fotografie onschatbare diensten aan de wejustiti maken een
tenschaP. Ook politie
en justitie
P
van de hulp
g
A der foto g rafie, terwijl
roduceJ eveneens voor het re P
ren van bankrekeningen
de fotografie
:eg
g
g
bruikt wordt, evenals b.v. voor het administreren van de telefoon.
Een van de belangrijkste
toepassingen
gJ
is altijd
door
P
g het maken van portretten
J nog
terwijl in J onzen tijdJ de
de vakfotografen,
kunstfotografie
een hoge
kunstfoto
g
g vlucht genomen
g

E. K. L. Gemmeke, Maastricht.

Fotografie.—»Ik ben niet bang,
g,

!"
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der lichtstralen door lucht
van de fractie lucht,
water, glas
enz.
g
k heeft fractie twee beteI
In
d politiek
P
betekent het:
kenessen. In de eerste plaats
P
iJ
o nde rdeel van een partij.
p
men ook van de S.D.A.
Doch nu spreekt
P
Tweede
Kamer, van de
n
w
in i de
P.-fractie
lijk-Historische
fractie in den g e Christelijk-Historische
'
J
d van Loon-op-Klei.
Dan betemeenteraa
p
niet onderdeel van deJ,
partij,
n fractie
kentp
doch d
de gezamenlijke
dc
J vertegenwoordigers
g
arti'
verte g enwoo van
der
P
J in het bewuste
ignde lichaam,, in ons voorbeeld dus in
de
de Tweede Kamer of in den raad van Loonop-Klei.
P
Franciscanen is de naam van al de leden
derrote
geestelijke
g
J orde,, die ontstaan is
g
uit volgelingen van , den Heiligen
g Franciscus
e
van Assisi. In 1209 sloten zich deze vol g
geli p gen voor het eerst tot een gemeenschap
g
P
aaneen. Ze werden Barrevoeters, Serafi'nJ
Grijze
se Broeders, Grijze
Broedersgenoemd, en
wilden zich wi'J den aan prediking
g en
P
zielszorg . Door Franciscus werden de reels van de orde vastgesteld, die hierin
g
zij die tot de orde toetrabestonden, dat zij,
den,g
geen eigendom
mochten bezitten maar
g
door bedelen in hun onderhoud moesten
aan
voorzien, hun leven moesten wijden
J
deredikin
en
J den Paus
g onvoorwaardelijk
P
moestenehoorzamen.
Reeds in 12644 telde
g
de Orde 8000 huizen met meer dan 200.000
kloosterli p gen.
Veleeleerde
mannen kwamen onder de
g
Franciscanen voor, zoals de Italiaanse beoefenaar der wetenschap
P Bonaventura, Duns
Scotus (een beroemde Engelse
geleerde),
g
g
,
Roger
Bacon e.a.,
e.a. terwijl
J vele leden der
g
Orde de hoogste
kerkelijke
kerkelijke waardigheden
g
g
hebben bekleed; ook deausen
Nicolaas
P
IV Alexander V, Sixtus IV en V en Clemens XIV waren Franciscanen.
Herhaaldelijk
) zijn
J er onder de Franciscaen scheuringen
voor g
gee
nen onenigheden
g
g
komen daar velen de oorspronkelijke
P
J regels
g
te streng
g vonden en anderen zich verzetten teen
g verzachtin g^ zodat verschillende
takken ontstondenr die echter door toedoen
vanaus
zijn
g
P Leo XIII weer tot een geheel
J
verenigd
de Capucijnen
P J
g — uitgezonderd
g
(zie aldaar) en nog
g enkelen — onder
het opperbestuur
van een Generaal en onder
PP
den algemenen
naam van Minderbroeders.
g
Heili
Het
ge Graf te Jeruzalem staat onder toezicht van de Minderbroeders. Behalve de CaPJ
i' ci'
J nen^ van wie wij
J reeds iets
vertelden, en de Conventuëlen, die in het
Franciszwartgekleed
gaan,
en
Fisg
g alle
g
r dragen
canen een donkerbruine ofri'ze
g J wollen pij
PJ
met een wit koord om het lichaam, waaraan een touw met drie knopen
P (symbolen
Y
van de driegeloften:
gehoorzaamheid,
g
, zuig
verheid en armoede) is vastgehecht, verder
een korte kapP en sandalen.
De Orde der Franciscanen telt thans haar
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leden in alle werelddelen.
In Nederland hebben de Franciscanen
een tiental kloosters en bedienen zijJ 34er
kken. Ook leiden zijJ hier enkele onderwijsJ
inrichtingen.
De opperbestuurder
derr0
Orde
e
g
PP
heet Minister-generaal en die van een kloosterardiaan.
De eigenlijke
g J Franciscaner^
orde telt over de 16.000 leden, terwijl
J de
z.g. Tweede Orde of Nonnenorde der Clarissen in I212 g esticht, zich eveneens onder
de regels
van den Heiligen
Franciscus heeft
g
g
iJ
gesteld. De Derde of wereldlijke
Orde
Orde,
g
waartoe zowel mannen als vrouwen behoren, telt meer danmillioen
leden.
s
Tal van congregaties — zie ook: Congr e g atie — als b.v. die der arme Franciscanessen, der Grijze
Zusters, der KruiszusJ
ters enz. leven eveneens volgens
de regels
g
g
van Sint Franciscus.
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In het hartje
J van Italië waar de vlakte
van Umbrië ligt,
g , is het leven eenvoudig,
g,
zonnig
grote
g en schoon. Daar liggen
gg geen
g
g
steden, enkel maar wat kleine stadjes,
oud
J
en verweerd, die er nogg
ongeveer
net zo
g
uitzien als zevenhonderd jaargeleden.
J
g
Die vlakte, zo vertelt A. M. van de Laar
Krafft in zijn
en Heilige",
J boek Ridder
„
g ,
dat het leven van Franciscus van Assisi beschrijft
die
J en dat je
J maar eens moet lezen, di
vlakte ligt
g daar in de lengte
g als een lange
g
smaragdgroene strook. Zij
J behoort tot de
vruchtbaarsteedeelten
van Italië en overal
g
zien we de bewerkte velden.
Hoger
het zuivere
g naar den Oostkant gaat
g
groen over in een grijziger
tint. Dat komt
g
gJ g
door de olijven,
J
^ die bijJ duizenden groeien
g
tegen
de hellingen.
Het is heerlijk
g
g
J daar te
wandelen langs
tussen de
g de smallepaadjes
P
J
welige
gekromde olijven.
g akkers en de grillig
g gg
J
Soms moet men uit den weg
voor een
g gaan
bg
wagen,
getrokken door grote
witte ossen
g
g
g
met lange
g horens.
Overal bloeien in het vroege
g voorjaar
J
reeds de bloemen, heerlijk
J doordringende
g
g Buren stJ gen op,
A,in de verte ruist een
waterval. Hoger
men,
g opklimmend,
P
^ nadert men
als men ongeveer
in het midden de vlakte
g
is doorgegaan, een in de lengte
g
b gebouwd,
,
oudeel-wit
stadje,
g
J, dat ligt
g tegen
g den
bruin-paarsen
wand van den berg^ Subasio.
P
Het is de heilige
g stad Assisi — heilig,
g, om dat hier Franciscus van Assisi werdeg
boren.
In het jaar
1182 woonde in Assisi,, dat
J
toen een vrolijk,
J levendig
g stadje
J was, Pietro
Bernardone, een welgesteld
lakenkoopman,
g
die in Frankrijk,
hij dikwijls
J^ waarheen hij
J voos
zijn
J zaken reisde, een meisje
J van voorname
familie had ontmoet, met wie hijJ huwde.
Toen Pica, zo heette de jonge
J g vrouw, enitijd later een kindje
kindje verwachtte, klopte
g en tijd
P
erlotselin
een
vreemde pelgrim
aan de
g
P
Pg
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g veel pret
kwam,
erg
P
, waar hij er
hadehad
en
g
, dan opPden hoek
van een straat een armen bedelaar zag
hij hem
alem
g zitten,, gaf hij
les wat hijJ bijJ zich had.
Franciscus leefde in de Middeleeuwen, in den tijd
J waarin
hetrootste
ideaal,, dat men
g
zich denken kon, was: het ridderscha
P . De ridder uit al die
oude verhalen en sproken,
die
P
of gelezen
J'e wel eens gehoord
g
g
hebt is
altijd de dappere,
altijd
PP
, fiere,,
onverschrokken held, die voor
een roemrijk
ideaal vecht tot
J
zijn
meerdererou
g lorie van
J zij Vwe. Door de kruistochten was
het ridderschap
P nog
g op
P een
hoer
plan
hoekomen:
men
g
P
g
vocht nu niet meer alleen voor
deonkvrouwe, maar ook voor
Christus en de Maagd
g Maria.
Je kunt heelgoed
begrijpen,
g
dat ook voor Franciscus, met
zijn gevoelig,
g
g, vurig karakter,,
dat ridderschap
P het hoogste
g
ideaal was. Hij
J streed dapper
PP
mee voor de eer van zijn
J ge liefde stad Assisi,, die optrok
P
tegen
teen het naburige
Perugia;
ia; en
g Peru
later trekt hijJ in gezelschap
P van
g
een Assisischen ridder naar
Apulië,
vechP
g
, om daar te gaan
ten voor de rechten van den
Paus.
Schitterend was de wa
P e nrustingan
den jongen
g
J g man en
zijn
J vader was trotser op
P hem
dan ooit. Vol verwachtingg trok
hij
daden
Jo
P,sterk en tot grote
g
bereid. HijJ
het echter
niet verder dan Spoleto,
P
, een
plaatsje, dat gelegen
ele en was oop
eenaar
P uur afstands van Assisi. Daar moest hij
J achterbli'J Franciscus van Assisi, naar een fresco te Subiaco.
ven door een koortsaanval en
(Schilder onbekend).
daar kreeg hij
een visioen,
hij
,
waarin een stem tot hem zei e:
„Franciscus,
Franciscus van wien kunt g
ge
deur. Hij vroeg
het meeste leren, van den knecht of van
g naar Pica en zei haar,, dat,,
als zij
goed
den meester?"
g
g
J wilde,^ dat alles met de geboorte
zou aflo Pen ,zijJ niet in haar voornaam huis
iJ
„ Van den meester" antwoordde hij.
moest blijven,
g
, die
J
, maar in den stal gaan,
„ Waarom verlaat ge dan den meester en
daar vlak bijJ
volgt
g den knecht?" vroeg
g de stem.
Zo werd,, volgens
de overlevering,
Nu begreep
hij niet ten
g,
g
P Franciscus,
, dat hij
g
Zij vader noemde
stri'
kind in een staleboren.
Zijn
g
J de moest trekken
, doch dat God een
Francesco, wat de
ho agere taak voor hem had weggelegd.
" kleine Fransman"
hijzelf
het
betekent,
grote voorliefde
Hij
, omdat hijzelf
g
J keerde naar Assisi terug,
g,
kostte hem weken van zwaren stri'J,
d voor
voor Frankrijk
J had.
zijn roeping
Franciscusroeide
op temidden van rijke,
hij
begrepen had wat zijn
Jhad,
J ,
P g was.
P
HijJ deed weer mee aan het gewone
leven,
voorname makkers en deed braaf mee aan
g
hij er
maar het viel zijn
vrienden P,
o dat hij
hun spelen
en grappen,
J
g PP ,Jja meermalen was
P
steeds bleker uitging
hij bij
hij
g g zien en dat er een
g feesten de aanvoerJ hun rumoerige
zijn mond lag.
ongewoon
ernstige
der. Alleen zijn
met de armen
g
g
g trek om zijn
J
J medelijden
hij allen tot
En eens op
as een merkwaardige
was
g eigenschap
g
P een avond,, toen hij
P van hem.
een schitterend banket had uitgenodigd en
Meermalen,
hij van zo'n lawaaiig
g feest
, als hij
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hij
J uit de feestzaal naar buiten trad en o P zagtot den diepblauwen
avondhemel met
P
de millioenen sterren,
, toen wist hij,
J, voor
eens en altijd,
zijn roeping
P ^ was: Wie
J , wat zijn
alles o deze
wereld bezitten wil, ,hemel
P
en aarde,, schoonheid en goedheid,
g
, liefde en
geluk — moest beginnen met niets te bezitten. HijJ
eerst a 11 e s verliezen om
terugg te kri'Jgen.
alles,, in geestelijken
zin,, teru
g
J
hij
Van dat heilige
af wijdde
hij
g ogenblik
g
J
zich aanonkvrouw
Armoede" en haar is
„
zij laatste uur
hij
tot in zijn
J trouw gebleven
^
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stichtster geworden is van de Orde der Clarissen of zusters Franciscanessen. Franciszijn vol g
cus woonde oorspronkelijk
gee
J met zijn
P
lingen in een kleine hut,, vlak bijJ een kolonie
van melaatsen,, die hij
hij hielp
P en troostte,, zo veel hij
hij kon en van wie hij,
J, naar de overleleheeft genezen.
g
g
gvertelt, ,menigeen
Toen de orderoter
werd, vestigden
zich
,
g
g
de broeders in de buurt van de Portiuncula,
een klein,, armoedig
kerkje. Elke broeder
g kerkje
vlak bijJ dit kapelletje
P
J een lemen
hut, om er in te wonen en van hieruit maakten zij
J tochten door Umbrië,, door Italië en
overal helzelfs tot in Egypte
gy P en Marokko,, ove
P
P ende en predikende.
Heel wat mooie verhalen zijn
J van den
Heiligen
Franciscus in omloop,
P,
g

Al zijn bezittingen
gaf hij
hij aan de armen,,
g
g
hij
J deed afstand van alles en zwierf als een
bedelaar, arm en,
berooid, door het land,,
helpende
waar hij
J kon en den mensen verf
tellende van Godsgrote liefde,
,
niet in eenreek,
maar eenvouP
dig,van hart tot hart. Weldra
werd hij
J de vriend van armen
en ongelukkigen en sspoedig
oedi
kreeg
g hij
hij een troepje
PJ vol gelinen die,, net als hij,
gen,
J, alles wilden opgeven,
om God te diePg
nen en den naaste te helen.
P
Eensin
g g Franciscus met
zijn volgelingen naar een kerk,,
hoorde de mis en sloeg
g toen
driemaal den Bijbel
open.
HijJ
J
P
las: „Wanneer i'gJvolmaakt wilt
zijn,
heen, verkoop
J, ga
g,
P al wat
gij
g J hebt en volg
J en toen:
g mij"
Neemt niets mee voor de reis,
noch stok,, noch buidel,, noch
brood ofeld"
en tenslotte:
g
wil,, veroo
l„ Wie mijJ volgen
g
chene zich zelf en neme zijn
J
kruis op."
P
„Broeders," zei hij, dat is
onze levenswet."
Men zou deze verklaring
g uit
het jaar
1219
9 het begin
J
g kunnen
noemen van de Franciscaner
orde. Later heeft Franciscus,
die begreep,dat
hij een soort
hij
ordegesticht
had,, aan den Paus
g
toestemmingg hiervoor gevraagd.
g
g
en nóglater is de Franciscanerorde nog
tijd zij
ens zijn leven hem
gtijdens
't hoofdegegroeid
roeid en door
anderen in een richting geleid,
,
die meer op
P het practische
P
leven wasgericht, doch die afweek van wat Franciscus zich
tot ideaal hadesteld:
de volg
slagen armoede — Zie: Franciscanen.
Hijzelf
Hijzelf bleef zijn
lang
zijn leven lang
deze roeping
P g trouw, , gesteund.
g
door zijn
n
PJ e vrieJ klein ggroepje
den en door zijn
J vriendin Chiara
(of Clara) Scifi, die als achttienjari
g meisje
i
tienjar
meisjeopP Franciscus'
Franciscus van Assisi. — Santa Chiara Scifi,
voorbeeld het wereldse leven
had vaarwelgezegd en de
naar een fresco van Simone Martini (Memmi).
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zijn geloof
g
blijkt,
zijn
was
P
g en oprecht
J, hoe vurig
n welk eenwe
liefdevol eng
nederig
hart hij
en
hij
bezat. Een van de mooiste en eigenaardigste is het volgende
verhaal:
g
jongeFranciscus had eens een adellijken
J
J ge
lingin zijn
en hem,, daar
zijnOrde opgenomen
Pg
hij
Jgedroeg,
zich onberispelijk edroe aangesteld
g
als Overste van het klooster van Monte
Casale.
In dien tijd
drie beruchte rovers
J kloten
P
aan de deur van het klooster en vroegen
g
om eten
t , doch de Overste stuurde hen met
verwijten weg.
strenge
g
g verwijten
Toen nu St. Franciscus aan het klooster
kwam met
t een bedelzak met brood en een
zijn metgezel
flesje
gebedeld
hij en zijn
g
g
J wijn,
J, dat hij
hadden, en de Overste hem vertelde wat
hij dezen zeer
erebeurd
was, , berispte
hij
P
g
streng,want" zesde hij, „zondaren worden veel eerder tot God teruggebracht
door
gg
Hij
zachtheid dan door wrede berispingen". Hi'

Franciscus van Assisi.
Straat met oude huizen in Assisi.

beval nu den Overste onmiddellijk
J den
bedelzak met brood en het flesje
wijn op
o
J wijn
te nemen en de rovers achterna teaan
en
g
zijn
te vragen
voor
zijd hun vergiffenis
g
J wree
g
heid.
De Overste deed dit, terwijl
J intussen St.
Franciscus zich ingebed
begaf. Het gevolg
g
g
g
was, dat de drie rovers tot inkeer kwamen
en hun slecht leven opgaven.
Pg
Het is verleidelijk
J, nogveel meer van die
oude verhalen te vertellen, maar we moeten
het hierbijJ laten.
Ook Franciscus'rote
liefde
d voor
o al wat
g
leeft, in het bizonder voor de dieren, iss bekend. Zoaat
hij eensseen
e
g het verhaal, ,hoe hij
woesten wolf, die overal schrik en angst
g
verspreidde,
ging.
P
, alleen tegemoet
g
g g De wolf
kwam met open
bek op
P
P den Heilige
a e aan
gerend,
erend maar St. Franciscus sloeggeen kruis
over hem,
gg
„Kom hier,, broeder
, zeggende:
wolf: ik beveel u, in naam ,
van Christus,
noch mijJ
iemand anders
kwaad te doen." En o wonder,
het verschrikkelijke
dier ging
g
g
direct als een lam aan Franciscus' voeten liggen
en en deed verdereen
g kwaad meer.
Aan het eind van zijn
J leven
werd Franciscus ernstig ziek,
,
doch bijna
tot het laatst toe
J
zij zwerftochten vol.
hield hijJ zijn
Zijn laatste dagen,
hij
g , toen hij
weer te Assisi la
g, in een der
hutten,, die als ziekenhuisje
J ge bruikt werd, waren van een
wonderen vrede
enJ
eluk.
Hij
g
stierf opP3 October 1226. HijJ
hadeleefd
volgens
zijn
zijndiepste
g
g
P
overtui in zonder een zweem
overtuiging
van schijn
J of onwaarachtigheid
g
en dat is meer dan van de
meesten van ons kan worden
gezegd. Daarom is Franciscus
gg
van Assisi een voorbeeld voor
ons allen, van welke overtuiging wij ook mogen zijn.
Franck.
César
Auguste
Franck1822 -18 9o was een
Frans componist
van meer dan
P
ewone
Hij
betekenis. H' was Belgg
vaneboorte
en begon
g
g reeds
oPI0-jarigen
leeftijd
zijn
J n mu
g leeftijd
J
ziekoPleidin g aan het conserva torium te Luik. Later zette hijJ
zijn
J voort en
J studiën te Parijs
trad daar alsianoleraar
aan
P
het conservatorium op.
P Eigeng en
tijden
aardsgis het, , dat Franck tijdens
g zi'J J leven buiten den kring
ner leerlingen
weinigg bekend
b
g
doch na zijn
zijn dood is men
hem algemeen
gaan
beschoug
g
W en als den vader van de moderne Franse muziek.
gewor-Zijn meest beroemd g

FRANKLIN

695

xxv

1

^^

_—

t

,^ ia^t^ wit
r
1 ó,ne
r
an ^
^l
^i'e w...no9 ^ ou
a+~cta r ridntes o rt uu ¢
e D
,
9`" t^ c ar^o
d 0 tttói4Ó
Costar0
ó^ 1' ^ra, t maN ,ar¢ r ^ 11no s! cOtl y QrtS'rono .

laSr
a

nt ]rsa^clC

sbtte-

r

Franciscus van Assisi. — Franciscus
ranciscus neemt den voornamenjongeling
in zijn
ziJ
] g
g ^n
orde op
e verjaagt
ve lg en hen op
ranciscus bevel
P l inks ^ die later de rovers
P Franciscus'
moet terug
g brengen.
g
den werk is Les
Béatitudes" (dee Zaliga g„
sp
reking
en een oratorium
voor soli, koor
00
en orkest. Verder schreef hij
ee
J nogg andere
oratoria, twee opera's,
een symphoni e, we rp
ken voorpiano,
orgel,
kerkelijke
rk
p
werken
g kerkelijke
enz.
Franklin. Benjamin
Benjamin Franklin I 7 06—I 790
is een Amerikaan, die zich zowel opp wetennschappelijk
zeer heeft
g
et
PP J als op politiek gebied
onderscheiden.
Hij
e
g afkomst en
J was van zeer eenvoudige
begon
zijn
in een kleinedrukkerij.
J loopbaan
p
g
Rusteloos werkte hij,
J, iom een betere pos
tie
positie
te krijgen
— hij begon
zelf te schrijven
en
schrijven
J gJ
g
e

zodoende lukte het hem, om aan zijn
zij
J drukkerf'
te verbinden. HijJ
J ook een dagblad
g
werd boekhandelaar ena
ierhandelaar en
PP
bemoeide zich nu ook meer metolitiek
en
P
staatsbestuur, waarin hij
J later zo'n grote
g
rol zou spelen.
Hij
Hi' werd inmiddels secretaP
ris van hetarlement
van Pennsylvanië
en
P
Y
in i1737) P
postmeester-generaal van PennsYlvanië.
J vrije
In zijn
vrije uren wijdde
zich
wijdde Benjamin
J
aan de studie van de electriciteit, waar toen
nog
g weinig
g van bekend was. HijJ is het, die
bewezen heeft, dat de bliksem een clectrische vonk tussen twee wolken of tussen
wolk en aarde is. Om dit te bewijzen,
J
, liet
hij vol stalen naalden
hij
g ^ die hij
J een vlieger,
er eendonderoner
hadestoken
hooggop
g
P onder
wolk. Het vliegertouw
had hij
hij vast gemaakt
g
g
en er onderaan een bos sleutelsehan
gen.
g
De bliksem sloeg
g
g in den vlieger
g en langs
het touw naar den sleutelbos, en vandaar
schotenrote
vonken naar de aarde. Toen
g
Franklin eenmaal tot deze ontdekkingg was
ekomen vond hij ook het middel tot afgekomen,
weer van den bliksem, n.l. den bliksemafleider.
Inmiddels nam zijn
politieke loopbaan
een
P
J P
aanvang.
g van de Amerikaanse
J het begin
g Bij
hij daarbeweging
Engeland
wordt hij
g
g g tegen
g
heenestuurd
om de bezwaren der pro-g
aan de regeertesterenden over te brengen
g
g e er
ders. In 1766
moest hij
hij het protest
tegen
g
P
7
hij
de zegelwet
indienen. In i77
2 publiceert
hij
g
P
brieven van twee Engelsegouverneurs,
die
g
zich in minachtende woorden over de Ame-
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Benjamin Franklin,t

de uitvinder van den bliksemafleider.
rikaanse bevolking
werd
g uitlaten. Bijna
J
Franklin deswe
genomen. Door
g e gevangen
deswege
g
g g
de bevolking
g wordt hij
J nu te Philadelphia
A
evierd en tot afgevaardigde ekozen. Met
gevierdgekozen
en John Adams redigeert
hij
J
de beroemde Onafhankelijkheidsverklaring
J
g
(1776)en daarop
hij naar Frankrijk
Frankrij
A wordt hij
g
, om te onderhandelen over een
verdrag. Met veel
bekwaamheid heeft hij
J
zich van die opdracht
gekweten,
A
g
, het ver dragwerd in I 8
gesloten,
waarop
8
g
P in i 73
77
het vredesverdrag
volgde.
g met Engeland
g
g
Eerst in 1785
75 keerde daarna Franklin naar
Amerika terug,
hij nog
hij
g,
g drie maal g e kozen werd alsouverneur
van PennsYlg
vanië. Vervolgens
heeft hijJ meegewerkt
aan
g
g
de samenstelling
g van de Grondwet van de
hij hij in 79
Verenigde
Staten,
waarna
I o is
g
,
gestorven.
Terecht staat in de herinneringg der Amekaneng rote
naast
figuur
van Washin
deg
g
ton die van Franklin vooraan.
Frans Jozef. Van de vorsten, die aan 't
einde der 19e
over de verg eeuw regeerden
g
schillende landen van Euro
P,a kunnen er
velen op een lange
bestuursperiode
teruggA
g
zien.
Willem III regeerde
ons land 41
jaar!
g
4 J
Konin inEngeland
Victoria in En g eland zelfs 655Jjaar,,
maar Fransozef, ,keizer van OostenrijkJ
Hong
ariJ e deed het nog
g een beetje
g
J langer
en wel 68j
68aar,, n.l. van 1848 tot i 16.
9
In 1848
ging
g er over het oude Europa
P een
4 g
olf van revolutie. Het Oostenrijkse
Keigolf
J
zerriJ,
k dat nog
g naar ouden
ouen
trant zuiver absolutistisch werdere
g
geerel, werd door de
nieuwe democratische stromingen
nietgeg
sAaard. Men eiste een constitutie en de
verschillende volken,
, die tot de Oostenrijks-Hongaarse
monarchie behoorden,, zoals
g
J
de Czechen, Magyaren,
Ma aren Serviërs, ,Slowenen,,

6g6
Hongaren
enz., eisten meer zelfbestuur.
g
De oude Keizer Ferdinand
I, I die zeer
g ezij neef Frans
haat was,, deed afstand en zijn
I aanvaardde de regering.
Hij
in de verJ was tot keizer gekroond
g
wachtin
g, dat hijJ aan de wensen van het
komen,, niets bleek erhvolk zou tegemoet
g
af hij
hij
een
ter minder waar.
Welnstitu
en co
g
tie, maar hij
niet
hij hield er zich in 't geheel
g
aan en herstelde zoveel mogelijk
g J den ouden
toestand.
Natuurlijk miste hij
Natuurlijk
hij daarbij
daarbij de me dewer
kingvan zijn
zijnonderdanen. Langzamerhand
g
zag
hij echter in,, dat het zo niet ging
g g en
ghij
P aste hijJ zijn bewind wat meer aan de eisen
i J k constituti
des tijds
aan: hijg
hginggwerkelijk
J
neel regeren.
g
Erger
J wispelturigheid en
g was echter zijn
onberekenbaarheid op
gebied van de buiA'tg
tenlandseolitiek.
HijJ verbeurde stuk voor
P
stuk het vertrouwen en de vriendschapA van
de verschillende Grote Mogendheden.
g
strij
De ongelukkige resultaten van den strijd
Noord-Italië in 1859
g
59 en van dien tegen
Oostenrij buiten
Pruisen in 1865, waardoor Oostenrijk
Duitsen Bond kwam te staan, waren
daarvan hetevol
g
g.
In 1867
7ggaf Frans Jozef toe aan de eisen
het bestuur der beide lander Hongaren,;
g
den werdes
ersogP
g Plitst ,slechts een z.g.
nele band verbond voortaan de landen, een
bandevormd
door den gemeenschaPA
eliJg
ken keizer-koning.
g
De samenstelling
J
g van de OostenrijksHongaarse
monarchie maakte echter,, dat
g
iJ ne Zoveel ve zer
g edoemd was te verdwijnen.
tegenschillenden volken met hun lijnrecht
J
g en
over elkander staande wensen en eisen was
het niet naar den zin te maken.
De Wereldoorlog
g — die de Donau-monarchie zelf ontketend had — heeft dit einde slechts verhaast. Frans Jozef stierf midhij
den in dezen vreselijken strijd,waarvan
J
zelf den omvang
g niet meer kende,, opA 86leefti d in het einde van 1916.
jarigenJ
9
Hij
krachtige
g persoonlijkheid,
P
J,
g
J was geen
zij minzaamheid toch wel
al was hijJ door zijn
populair
bij
J d^Weeners.
P
A
Frascati, het befaamde Tusculum der Romeinen, is een beroemd stadje,
stade gelegen
in
g
g
Italië op
g
P de hellingg van de Albanese Bergen.
verrukkelij en heeft zo'n
Het ligt
g daar zo verrukkelijk
heerlij klimaat, dat het 's zomers overwordt door de inwoners van Rome
en door vreemdelingen,
g die er hun vacantie
komen doorbrengen.
g
Uit de 16e en 17e
7 eeuw dateren de P rac hotigge landhuizen,
, de villa Aldobrandi Br
de villa Mondragone
enz., terwijl
J
g
g hese
zich dicht bij
J Frascati de oude abdijJ Grotta-Ferrata bevindt, waar oud mozaïekwerk
enrachti
eg fresco's te bewonderen zijn.
J
P
Om jullie
lli uit te
ju
Fraunhofer se -lijnen.
J
leggen,
wat Fraunhofer se -lijnen
J
gg
zijn,
moet ik eerst vertellen wat een specJ
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trum is.
Derote
natuurkundige
g
g Newton,, die van
1642
julli
4 tot 1727
77 leefde en van wien we jullie
wel meer zullen vertellen,, heeft verklaard dat het witte
licht niet uit één kleur,
,
— of wil je liever:
geen kleur — bestaat,
g
,
maar juist
uit verschillende kleuren,, die
J
ieder een afzonderlijken
en onderlingg ve rf
schillenden indruk op ons netvlies
teweegg
brengen, welke dan te zamen den indruk
van wit lichteven.
g
Wanneer men nu een witten lichtbundel
door eenglazen
prisma breekt,
dan blijkt,
P
,
J
,
dat de verschillende kleuren, waaruit het
witte licht is samengesteld,
een verschilleng
den brekingshoek
hebben. Plaatsen we nu
g
achter hetrisma
een scherm,, dan ontstaat
P
hierop
verschijnse
P een kleurenband. Het verschijnsel
we kleurschifting
g en de kleurenband heet meer officieel spectrum.
P
Jullie begrijpen
J, dat we zo ook van het
zonlicht een spectrum
kunnen maken. Nu
P
blijkt echter,
geen d oor
, dat dit spectrum
P
^
lopend
geheel
rmt van de
vormt
kleuren
klodro P
g
oranje-geel-groen-blauw en violet, maar dat
er zwarte lijnen in voorkomen.
, Fraunhofer,
aanvankelijk
leider van een optisch
instiP
J
tuut, later professor
in Beieren,, merkte ze
P
zijn
in 1814
P en daarom zijn
4 voor het eerst op
naar hemenoemd.
g
Er zijn
J er niet minder dan 18.000, maar
8 zijn
J daarvan de voornaamste;, men duidt

FREGAT

Frees, een nuttig stalen gereedschap
(de bovenste is een frees voor metaal,
de onderste voor hout).
ze aan met de letters A tot en met H.
wijze er dus
Deze Fraunhofer se -lijnen
wijzen
J
dat in het zonnelicht lichtstralen met
P,
een bepaalden
brekingsindex
ontbreken.
P
g
Nu is verder in de natuurkundeebleken
g
,
dat eenas
g of een dampPvan het licht,, dat
op
P dat gas
g of die dampPvalt, , die stralen
absorbeert,opslurpt, welke ze zelf in lichtg evenden toestand uitzenden.
Die donkere lijnen
in het zonnespectrum
J
P
ontstaan dus dan , wanneer de atmosfeer om
de zon licht van de zonnekern opslorpt, dat
zelf een zuiver spectrum
zou geven.
P
g
De Fraunhofer se -lijn
D. b.v. is ontJ
staan, doordat het loeiende
natrium in de
g
zonneatmosfeer de stralen, die hier hadden
moeten komen,
eabsorbeerd.
geabsorbeerd.
wijze is dus na te gaan,
Op
P deze wijze
g
, welke
stoffen inasvorm
in de zonneatmosfeer
g
voorkomen, maar dan ook verder in die van
ieder ander lichtgevend hemellichaam. Hierdoor zijn
J wij
J heel wat te weten gekomen
g
over veleroblemen
in betrekking
P
g tot de
samenstelling
g en toestand der sterren.

Frees, ook wel fraisenoemd
(van het
g
Franse woord fraise) is een stalenre
g eedschap,
P de tekeningg ziet afgebeeld.
P,
Jje op
g
Het is aan den rand voorzien vanrovere
g
of fijnere
insnijdingen
en het wordt ^ e J
J
g
snijde uit metaal
bruikt, om spanen
wegg te snijden
P
hout. De frees heeft den vorm van een
cylinder
of van een cirkelvormige
schijf De
Y
g schijf.
soort wordt, wanneer ze zeer dun is
en alleen aan het randvlak ingesneden,
g
, ook
wel snijrad
genoemd
en wordt opPbijna
J
g
J dezelfde wijze
g Het
J ggebruikt als de cirkelzaag.
verschil tussen een frees en een snijrad
is
is,
J
dat de eerste weinige grote
tanden heeft,,
g
het laatste veel kleine tandjes.
J
In de techniek wordt het frezen veel toegepast en hierbij worden dan meestal freesmachinesebruikt
waarbij de frees
es mac
g
,waarbij
naal in beweging
g ^ wordt gebracht.
g
Frans Jozef, Keizer van Oostenrijk enl;
Koning
van Hon^arre
J,enz. bij Jhet uitbreken van den
wereldoorlog.
g

Fre at noemde
men vroeger een licht,,
g
snelzeilend oorlogsschip
g
P, meestal met twee
dekken en drie masten. In rang
g volde
^ het
fre
fregat
P de veel zwaardere linieschepen.
g at op
P

FREQUENTIE

6g8

Verder heeft men aan een snelvlie genden
zeevogel
met zeer brede en lange
g vleugels,
g ,
g
zwarte veren en roden,g
gekromden bek den
gegeven.
of
naam„fregat"„fregatvogel”gg
zijn,
FreQuentie. Er zullen weinigjongens
gJ g
J
die niet „aan radio doen". De meesten weten zelfs op
van
g
g
P hun duimpje
PJ de golflengten
verschillende zenders. Als we in een of anderro
nakijken,
g
,op
P welkegolfJ
Pramma
g
lente een
bepaald station, , b.v. Daventry,
Y,
P
uitzendt,
, dan vinden wij
J naast de opgave
Pg
derolflen
te
g,i 0o
5 M. nog gde aantekening:
g
g
Natuurlijk kan onze
200 K.C. Natuurlij
fre
frequentie
4
radiovriend ons ook verklaren,, wat
dat betekent. Dat is het aantal electrische
per
wisselingen
of perioden
de. I m P
P e seconde.
g
mers K.C. betekent Kilo Cycles,
Y
Y
, en dat cycle
is het Engelse
woord voor wisseling.
g
g 200
Kiloc
Kilocycles
is dus 200 X I000 = kilo,, het
Y
Griekse chilioi of duizend) perioden.
Zijn
P
J
't er meer dan io.000, dan noemt men het
hoogfrequentetrillingen,
trillin en van 5o tot I0000
laagfrequente. Het is net als met het geluid,
g
,
met dit verschil,, dat bij
sprake
is
J 't geluid
g
P
van luchttrillingen.
g
Zie voor frequentie
verder onder: Radio.
q
Wellicht heb je wel eens
de uitdrukking
g

Fresco, moderne muurschildering, voorstel-

lende: de opstanding der doden bij de
wederkomst van Christus.
q
ggehoord. Dat is een dok„„hartfrequentie"
tersterm die betekent: het aantal hartslaen P
er minuut.
g
Fresco noemt men de kunst van het schilderen met waterverf opP verse natte kalk.
Schilderijen
a f rescó (denk er om: niet
J
al fresco) werden reeds door de oude Griekenemaakt.
Zeer mooie fresco's werden
g
ook in de catacomben van Rome en Naels
P
gevonden. Een meester in deze kunst was
de Italiaanse schilder Leonardo da Vinci,
die het wereldberoemde fresco van het Laatste Avondmaaleschilderd
heeft,, dat zich
g
in een klooster in Noord-Italië bevindt. Een
andere bekende schilder, die veel a frescowerk maakte,, is de Italiaan Correggio.
gg
Fries is een bekende term uit de bouwkunst en men verstaat daarónder het vlak,
dat zich bevindt tussen de architraaf, de
verbindingsbalk
boven de zuilen, en de
g
kroonlijst
van klassieke bouwwerken. In
J
veel
gevallen is de fries prachtig
ee g
p
g versierd
met
of hoogreliëf.
Soms
et beeldhouwwerk
b
g
Fre9at.
ee n model van een als fregat
g l; ge- beschilderde men het vlak wel.
Ook kent men de fries dan nog
0
g als geh
a
tui ggd zeilschipP van den ggraaf van Yarborough,
g,
behangen
gebeeldhouwde of behan
schilderde, g
sc
g
gebouwd in 1924.
g
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Fries van het Parthenon te Athene.
strook boven aan den kamerwand of als
bovenstuk van een toneel-decor.
Verder verstaat men onder fries wel een
geweven wollen stof, een soort duffel,> dat
g
maar iets dikker is en vooral
P laken lijkt
J
zoor winter-bovenkleding
g
g wordt gebruikt.
Fröbel. Wanneer Jje een van je
J jongere
J g
broertjes
of zusjes
voor 't eerst uit school
J
J
haalt eneJ vraagtgaan een onderwijzeres,
diee) daar ziet staan, of dit de
>> bewaarschool" is, tien tegen
één,^ dat ze je
g
J beleefd
maar beslist verbetert door te zegen:
g
>>g een bewaarschool maar fröbelschool".
De meeste leerkrachten vinden 't niet
prettig, dat over de voorbereidende scholen
gesproken,^
wordt als over bewaarscholen".
't Klinkt net, of de kinderen hier alleen
maar bewaard" worden, vinden ze. En het
voorbereidend onderwijs
staat te g enwo or J
dig
opP een zo hogen
traP,dat van alleen
g
maar bewaren"
geen
sprake
meer is.
P
g
„
Een van degenen,
di die ontwikkeltdie tot
linltwel het meest hebben bijgedragen, is
Friedrich Frdbeleweest
een Duits o P lt
voedkundilt^Hij
e die leefde van 1782-1852. Hi'
werdeboren
geborente Oberweissbach in Thiiringen, studeerde in de wiskunde en natuurwetenscha
APei en werd in 1805s leraar aan
een school te Frankfort a.d. Main. Hij leglt de zich hier vooral toe opP de opvoedkunde
A
volgens de denkbeelden van Pestalozzi —
zie aldaar — en stichtte in 1816 een eigen
g
school. Zijn
denkbeelden over de o Avoel
dingonden
in den beginne
veel tegenkang
lt
lt en
tinlt^maar toch slaagde
hij erin vooral het
lt hij
g lt e kinderen — later
onderwijs
J aan heel jon
J

naar hem f robelonderwiJs genoemd
— oop
g
hoger
plan te brengen.
Hij
J stichtte de z,g.
b P
g
kindertuinen" waar voor het eerst door
een harmonische afwisseling
P
J
g van spelletjes
en knutselwerkjes
knutselwerkjes de kinderen nuttigg wer den beziggehouden.
gg
Ook in ons land hebben zijn
J denkbeelden
veél toepassing
gevonden, vandaar de naam
P
gg
fröbelschool, dieJ
je bijna
bijna altijd
J hoort en
die het ouderwetse bewaarschool helemaal
heeft verdron gen !

Fronde is de naam van eenolitieke
P
Parti'
gedurende
ure
de minder
J g
), die in Frankrijk
Lodewijk
odew
kJ XIV in verzet kwam
J ari^g heiel `anL
tegen
het Hof en vooral tegen
gen
de staatg
kunde van Mazarin, die als minister toen

Friedrich Fröbel, de vader
der Fröbel- methode ".
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boven deuren en vensters
ste s kleine frontons
aan. In de renaissance-bouwkunst komen
veel frontispices
voor, denk
maar het
aar
aan
Ppaleis op
A den Dam. Op
P blz. i o5 vind je
J een
mooie afbeelding
frontispice,
i e,
g van zulk eenf ronds
P
waarvan het beeldhouwwerk
gemaakt
w
is
g e aa
door Quellinus in 166.
5
Het woord frontispice wordt
dt ook gebruiktt
g
voor het versierd titelbladn
va een boek.

Fruin. —Robert Fruin, Hoogleraar en Ned. geschiedschrijver.
alles te zeggen
had. Van 16
4 8-16
54 heeft
gg
dezearti'
Het AarleP Jveel onrust gesticht.
g
ment noemde haar aanhangers
spottend
P
g
frondeurs, een naam voor de Par iJ se straatjongens, die elkaar met slin agers (de oorsAronkeli'ke
betekenis van het woord fronJ
de bestookten.
De fronde was het laatste verzet van den
ouden Fransen leenadel en de democratie
uit de steden tegen
de vestiging
g g van de
g
onbeperkte
koninklijke
macht, die onder
J
P
Lodewijk XIV tot volle ontwikkelingg
kwam.
Lodewijk
a
Over heteheel
noemt men nu fronde
g
en frondisten eenpartij
gangers,
,
Jg g
P
P
Jen partij
die, ontevreden over het landsbestuur of
over het bestuur van de eigen
partij,
J,tegen
g
g
P
dat bestuur in verzet komen.

r nt b etekent eigenlijk
g J voorhoofd. Men
Fa
bedoelt hiermee ook de voorgevel
van een
g
gebouw.
In militairen zin verstaat men
g
gevechtslinie
onder het front de eigenli'ke
J
g
ofbi' parades)
de voorste lijn
J van de troeJP
vijan maken wil
g den vijand
P en. Front tegen
en: zich teen
zeggen:
g hem te weer stellen of
hem de
„ s pits
A bieden".
In den laatsten tijd
J wordt het woord
vooral in oostelijke
landen veel gebruikt
g
J
voorolitieke
(of ook wel andere coaliP
ties die alle voorstanders van een bepaalde
P
algemene
idee bij
Men
g
J elkaar brengen.
g
spreekt
zo b.v. van een arbeidsfront.
P
Frontispice
Frontispice (of fronton) is oors P ro nkelijk
g stuk, dat bijJ een g e J het driehoekige
bouw,
, vooral bijJ oude klassieke tempels,
P
gevormd
werd aangebracht
in , den driehoek,,g
g
door de helling
g
g van het dak. Dit driehoekige
stuk werd reeds bij
J de oude Grieken g e vulel met beeldhouwwerk. Ook de Romeinen kenden aan hun bouwwerken f rontisPices en brachten bovendien ter versiering

Fruin. Robert Fruin182 3—i 8 99 was een
zeer bekend en bizonder degelijk
NedergeJ Nedlandsgeschiedkundige. Hij
Hi' werd te R otterdameboren
studeerde te Leiden,, waa
waar
g
hij
tot doctor in de letteren
e
J in 1847
47bvorderd en in 1848
e
4 tot leraar in de gschiedenis aan hetmnasium benoemd
be oemd
werd. In 186o werd hij
hij
hij ver J hoogleraar;
g
vulde dit ambt tot 1893.
93
Zijn
werk is
J meest beroemd geworden
g
wel Tien
jaren
uit den Tachtigjarigen
»
J
oorlog
ghij
1588-1598", waarin hij een zeer
nauwkeurig
van dit gedeelte
van
g
g
ev
g beeld geeft
vrijheidsstrijd en op
den vrijheidsstrijd
geheel
g ee
P vele punten
A
andere inzichten dan tot dusver werdeneg
hulde
g d^ naar voren brengt.
g Hij
J is het ook
geweest,
g
^ die den nadruk heeft gelegd
g gopP de
betekenis van de ontwikkeling
g van handel,
industrie en beschaving
g voor de politieke
P
g eschiedenis.
Andere bekende werken van hem zijn
zij o.a.
tegen
J geschriften
g
g de staatsrechtelijke
J
beginselen
van Groen van Prinsterer en tal
g
van belangrijke
artikelen in „De Gids" en
g J
de Nederlandsche Spectator", zijn „Geschiedenis der staatsinstelling en in Nederland tot den val der republiek" en Ver„
sP reideg
geschriften", welke laatste twee
werken na zijn
dood uitgegeven zijn.
Jzijn
Fuga is een meerstemmigg muziekstuk,
waarin eengegeven
ggeven melodie — thema
gnaamel — volgens
vaste regels
door die
g
g
verschillende ^,stemmen" wordt uitgevoerd.
g
Een fuga
g als voor
g kan zowel voor zang
instrumenteneschreven
worden,, speciaal
g
A
Een der g
voor orgel
com grootste
ro
P
g en piano.
J. S. Bach , heef t
A onisten van alle tijden,
J
zeer vele, mooie fuga's
á geschreven.
a
Fulton. Eeneniaal
uitvinder, die eveng
wel al heel weinig
zij uitving Pleizier van zijn
gen heeft beleefd, was Robert Fulton
(1765-1815), de man, aan wien de wereld
haar eerste behoorlijk
) functionerend stoomscha
P te danken had.
Robert had als kindroten
aanlegg voor
g
het tekenen. HijJ vestigde
zij
g zich reeds opP zijn
e jaar
als portretschilder
te Philadelphia,
7
J
P
P
,
hij weldra
waar hij
J zoveel succes had, dat hij
een kleine hoeve kon koen.
Hi'
P
J zette de
schilderstudie voort te Londen, doch bezijn grootste
g
greep, na een paar
jaar,
dat zijn
P
J
hij
lagen,
en hij
t alenten op
g
g
P een ander gebied
ging dus werktuigkunde
studeren. De keng
gg
nismaking met James Watt, die de stoommachine had uitgevonden,
was van grote
g
g

^^.

Fruit. -- Stilleven van fruit en kristal, met een beeldjel van een blinden Chinesen bedelaar

FUTURISME

Toi

n
snappend
gas
hoort,f want gewoonlijk
g
J kong
AP
dien
z herauten van vulkanische werg deze
kingzich reeds van verre aan door een A e netranteneur
waarbij
J die van bedorven
f
g
eieren bepaald
voornaam is, f veroorzaakt
P
door zwavel-verbindingen en die voor de
meeste krater-klimmers een bezoeking
g is.
Zulke zwavel-afscheidende fumarolen — en
dat zijn
J er vele — noemen we solfataren.
Soms,f reeds van verre zichtbaar,fP
plekken er
op
van Java's
g
A de veelal beboste hellingen
vulkaneng g wonden: kleine eru A
g rote gelige
tiebanen tussen de weelderige
f
g vegetatie,
g
waarin de vulkanischeassen
hun zwavel
g
hebben afgezet.
g

Fulton, de maker van de
eerste stoomboot
betekenis voor Fulton.
Laterin
Fulton naar ParijsJ en uit dien
g g
tijd
een
zijn eerste uitvindingen:
J dateren zijn
g
molen om marmer te snijJ den en tePoli'Js
tent een onderzees vaartuig,
vaartui een spinwerkP iktuig en een torpedo.
Zijn
Zijnmeest geniale
P
g
schepping
stoomschip,
PA g is echter die van het stoomscha
waarmee hij
nam op
P
J in 1806 proeven
A de
Loire. Napoleon
voelde er niet voor en
P
noemde de hele uitvindingg een hersenschim.
Fulton voelde zich hierdoor diepP g e krenkt enin
nu weer zijn
be P roe g g
Jgeluk
g
ven in Amerika,
, waar in 18o
7 het stoom scha P ,f Clermont" volgens
zijn
zijn aanwijzingen
g
gebouwd
ebouwd werd. Hij wilde nu een stoombootvaart openen
op
P
P de voornaamste rivieren van Amerika,, doch sommige
g staten
verzetten zich hiertegen,
g f zodat hijJ vele P ro cessen moest voeren en bijJzijn
zijn overlijden
J
in 181
5 ruim Ia millioen schuld had.
Later heeft de Amerikaanse regering,om
zijn
iJ n ki
J verdiensten te erkennen aan zijn
deren eengrote som met de rente sedert
1815
5 ^geschonken en in 184 6 nog
g 76.3oo dollar.
Fumarolen. Het kaneJgebeuren,
g
, wanneer
van Java
Jje b.v. in ons vulkanisch bergland
g
een krater bezoekt,, dat je P
gen
plotseling
een
sissendeluid
hoort en bij Jonderzoek bemerkt
bemerkt,
g
dat dat afkomstig
of
g is van,, uit een groter
g
kleinerat
gassen.
g of spleet
P ontwijkende,
J
fg
Ook al is de krater zogenaamd
in rust,, dan
g
gaat
het vulkanisch proces
in den bodem
g
P
toch verder en de vulkanischeassen
g
, die
daarbij
J vrij
vrij komen,, trachten te ontwijken
J
door iederat
ze maar vinden kunnen.
g dat
,
Deze „spui"-gaten nu voor het we
wel sluime
renel, maar niet bedwongen
g vulkanisch g e weld van den bergoemen
we fumarolen.
g,
Meestentijds
Meestentijds echter behoefJ je niet te
wachten,, tot je
geluid
van ontJ het typische
YP
g

richting
Futurisme is een bepaalde
P
g in de
kunst,f speciaal
in de schilderkunst,f waarvan
P
staaltjesgezien
g
Jje allicht wel eens enkele staaltjes
hebt opP een bizonder moderne schilderijenJ n
tentoonstelling.
g
g Het futurisme is ongeveer
in 1911
ontstaan en toen ingeleid
door de
g
9
vijf Italiaanse
schilders, Boccioni,f Carra,,
f
Russolof Balla en Severini. De futuristen
zijn van mening,at
hun manier van werg
ken d e schilderkunst van de toekomst (fugemaakt
turo) is,f en dat,f wat vóór hun tijd
J g
is, minder waarde heeft. Ze willen af rekenen met alle navolging,• de kunstenaar moet
alles uit zijn
g verbeeldinggscheppen.
PPe
J eigen
Zij
J schilderen dus niet de natuur,f doch
trachten alleen deneestestoestand"
van
,fg
de dingen
uit te drukken.
g
De beweging
g g is echter niet veel verder
g ekomen dan een daverende sensatie in het
begin.

Futurisme. — Een schilderijJ van Carra,
voorstellende
..,^ het menselijk
e
J lichaam".

GABRIEL

702

G
die in g
velegodsGabriël is een figuur,
diensten voorkomt. HijJ wordt voorgesteld
g
als een aartsengel
en zijn
J naam betekent
g
„ Man Gods".
In den Bijbel
verkondigt
g hij
hij aan ZachaJ
rias deeboorte
van Johannes en aan Maria
g
deeboorte
van Jezus.
g
Volgens
het oude Joodse geloo
g eloof is Gag
de doodsengel
g der Israëlieten en in
den Talmud,, het oeroude boek der rabbi'J hij de beheerser is van het
nen, staat, , dat hij
vuur, den donder en van het rijen
der
JA
vruchten.
De Mohammedanen stellen Gabriël voor
hij heeft
als een van de machtigste
engelen:
hij
g
g
tot taak,, Gods raadsbesluiten op
A te tekenen
en zou aan Mohammed den helen Koran —
heili
het
g e boek der Mohammedanen —
hebben voorgezegd.
Gaffel. Ik wed, dat de meeste Hollandse
jongens
wel weten,
g
^ wat een gaff f e 1J

schoener is. Een schoener — dit om je
J
geheugenop
even o te frissen!
ssen —iseen zee waardigzeilschip,
den regel
P,
g met twee
g
masten.
Bij
zeeschepen
worden — of laat
J de grote
g
P
„werden",
zij
ik liever zeggen
werden" want ze zijn
gg
tegenwoordig
g zeldzaam als de witte raven
g
— de zeilen meestal aan raas bevestigd...
er
g
zijn
Bij
J uitzonderingen.
g
J den tweemast-gafg
felschoener is dit
niet het g P er seechtere
val. Deze zeeschepen hebben
een bezeiling
g
zoals de zeilboten,
riP onze grote
, die Jje op
g
vieren zien kunt. De bovenkant van het zeil
hangt
g aan een rondhout, dat met een klauw
den mast omvat.
Dit rondhout heetaffel.
Een gaffel
(de
g
g
vork waarmee de boeren hun oogst binnen halen) heeft immers den vorm van een
vork met twee tanden, en de klauw van het
rondhout lijkt
enigszins
op
J
A zulk een vork.
g
Nu nog
Zoals je
g een ander soort gaffel.
g
J
weet, draagt
g
g het hert een gewei,
, dat telkens
wordt afgeworpen en vervangen
door een
g
nieuwewei
nieuwgewei dat iederen keer met één tak
wordt uitgebreid.
g
Het eersteewei
van een hert heet soms
g
spies
en het hert heet in die periode
spiesP
P
P
hert of spieser;
g
, dat reeds
, het tweede gewei,
P
tweepunten
vertoont, heet gaffel
en het
g
P
Het zijn
hert heet
dann
g affelhert.
J uitdrukking
en , die meer oorspronkelijk
zij
P
J Duits zijn
hier ook wel eensebruikt
worden.
g
Gala is hetzelfde woord als het Spaanse
P
woordgala
en betekent: feestkleding,
g
g, oor sPronkelik
bij
J feesten aan het
J kleding,
g,
Hof, waar alles erg
toeging,moest
P
g precies
wordenedra
en.
tij en in
g Ook in onzen tijd
g
land spreekt g
men nog van galadiners,
g
,
galavoorstellingenschouwburg
in den schouwbur enz.
Het avond-galacostuum
voor g
gewone bur
g
g ers is rok en witte das,, voor de dames
avondtoilet,
terwijl voor hoogwaardi gheids, terwijl
bekleders b.v. ministers,
g ambtenaren,,
, hoge
hoge
cos
g militairen enz. ook bepaalde
P
g gala-tuums zijn
J voorgeschreven.
g

Gabriël. —Kunstwerk van een Joego-Slavisch beeldhouwer, den aartsengel Gabriël
voorstellende.

Galei. Derote
oorlogsschepen, die hoofdg
zakelijk
door roeiers,
J
, later vooralgaleig
slaven, voort ggeroeid werden,
, heetten in
langeervlo gen tijden
galeien.
J
g
Sommi en voerden
ook een groot zeil,,
g
om van den windprofijt
P
J te kunnen trekken.
Dealeislaven
zaten opP drie of meer rijen
J
g
banken.
Wie van jullie
Ben-Hur gelezen
heeft,, kan
J
g
zich een voorstelling
g maken van zulk een
schip.
P
Galeien met drie rijen
roeiers heetten in
J
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het Latijn
J triremes,, niet vier
quadriremes.

Galen. Jan van Galen was
een van onze zeehelden uit
de 17 de eeuw,
, die evenals
Tromp
van de
A en de Ruyter
Y
laa g
laagste
rangen
af is o Pge g
klommen. HijJ
het tot
eskader-commandant, niet
zover dus als zijn
J ggrote tijdJ
hij
ggenoten,, maar toch heeft hij
tijdens
den Eersten EngelJ
g
sen Oorlog
165 2-16 54,
g
waarin 't ons tengevolge
van de verreg aande verwaarlozen
g van de vloot nu
niet zo heel erg
g voor den
wind ging,kranig
g werkg eleverel.
Hetelukte
hem,
g
, een
groot eskader maandenlangg
in de Middellandse Zee te
houden en er tenslotte zelfs
een overwinning
gop
P te behalen in den slag
gbij
J Livorno.
Jan van Galen werd ti'J
dens dezen slag
g zo zwaar
gewond, dat hij
hij kort daaro A stierf.
Galilea. Zie: Christus.
Galileï is de naam van een
van 's wereldsrootste
nag
tuurvorsers.
Gala. — Bij het huwelijk van Prinses Juliana en Prins
Hij
6 te Pisa
J werd in i54
Bernhard waren o.a. veel vorstelijke persoonlijkheden
geboren en studeerde eerst
in gala aanwezig.
medici'
nen daarna wis- en
J,
natuurkunde; hijJ werd reeds
in 1589 in zijneboorteg
in de wiskunde.
Plaats hoogleraar
g
Ppernicus en Galileï aankwamen met het
In 1592 hij
werd hij hoogleraar
denkbeeld, dat de aarde in ons zonnestelsel
te Padua;,
g
reeds toen stroomden van heinde en verre
slechts een ondergeschikte
Pplaats bekleedg
vreemdelingen
toe,, om zijn
zijn lessen te volgen.
oP.
de kwam men hiertegen
g
^
g
Nog
No bekender werd hij,
tjJ
Voor Galileï brak nu een
tijd
hij in 160
1609
J
J, toen hij
met een Hollandsen kijker
hijgelijk, dan weer niet.
aan ,• nu eens kreeg
bergen
op
J
g
gJgJ,
P de
maan ontdekte en bewees, dat de Melkwegg
zij beroemd werk:
In 1632
3 verscheen zijn
uit vele kleine sterretjes
bestond. Stelsel„
g o sopP i due sistemi del mondo".
)
mateg onderzocht hij
hij het hemelgewelf
(Samenspraak over de twee wereldstelsels).
verg
der en hij
en
zijn onderzoekingen
op
Het boek verdedigde
J werd door zijn
g
P streng
g
g weteen overtuigd
van Copernicus,
schappelijke
wijze
wijze de ideeën van Co P ern ig
A
,
g aanhanger
PA J
(den man,
cus maar tevens was het een bijtende
satire
, die hadggeleerd,
J
, dat de aarde
om de zon draait),,
wien we jullie
julli reeds
op
g
P Galilei's tegenstanders.
Galileï moest zich te Rome verantwoor• In 1611 verdedigde
1633
en moest in 16
hij deze leer tegen
hij
n hij
den,
g
g
J werdgearresteerd
g
de aanhangers van de oude leer van Ptoleafzweren.
de leer van Copernicus
geknield
A
g
maeus.
hij echter,, na zijn LechMen vertelt,, datthij
P
hij met de dwaalleer"
Er kwam tegen deze leer een steeds toehij
i n eed, waarin
tge
w
„
nemend verzet, vooral
van geestelijke
bij
afrekende, stilletjes
J
J zichzelf zei: „ en
g
J zijJ ,
waar men haar met theologische
egz ze
zich" (E pur
ar g umen toch beweegt
g
P si muove),,
ten bestreed.
aarde n.l.
Tot dusverre was n.l. een der leerstukhij verlichting
Al spoedig
J
g van zijn
ghij
P
g kreeg
terugken van de kerkeweest,
zijn landgoed
straf en mocht hij
g dat de aarde het
gg
J naar zijn
middelpunt
van het heelal was,, en nu Cokeren.
P
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oorlosg of koopvaardijschip,dat vooral in
Spanje
werd,, en dan speciaal
P J veel gebruikt
g
P
voor het vervoer vanoud
vang ou uit Amerika
Spanje.
hadden 3 of 4
P J Die galjoenen
gJ
masten en een hoog
g boord. Bekend is de
Armada, de door Philips
P II in 1587
57 uitgeruste onoverwinlijke vloot", waarvan vele
scheengaljoenen
waren.
P
g J

Galjoot was P
een klein handelszeeschip
vano5 tot 300
oorspronkelijk
3 ton),
P
J
vooral een Hollands schip
P was met een
grote mast en een kleine tweede mast oop
g
het achterschaP . Naderhand bouwden Zweden en
van enigszins
g al'oten
JRussene
g
g wijza
J g den vorm.

Gallia, een van 's werelds
grootste sterrenkundigen.
hijl b ind, maar toch werkte
In 1637
werd hij
37
hij
vijf Jjaren later stierf de
J door en eerst vijf
g rote Italiaanse natuurvorser.
Galjoen noemde men in de 17e eeuw een
Galjoen

Gallicismen zijn uitdrukkingen,
woorden,,
g
maar ookehele
zinnen, , die jeJ Nederlands
g
in de oren klinken, maar die klakkeloos uit
het Frans vertaald zijn
gevoel
J en voor ons gevoe
heel andere betekenis hebben dan in
't Frans (het zijn
soort
J dus een speciaal
P
barbarismen. Zie onder: Barbaar).
We noemden reeds: „Dit voorwerp
P kost
duur", dat komt van het Franse couter
„
cher", dat wijJ moeten vertalen met »veel
zijn".
kosten" of duur
zijn".
,^

Galjoen. —Oorlogsschepen uit den tijd van galeien, galjoenen, galjoten en galeassen
(grote Italiaanse galeien).
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Gallië. — Bij St. Rémy in Provence (niet ver van Arles) bevinden zich deze interessante
ruïnes van het oude Gallië. Een mausoleum en een triomfpoort, door de Romeinen gebouwd.
Ook hoor Jje wel eens zeggen:
»Eens te
gg
meer", afgeleid
van de Franse uitdrukking:
g
g
ver P
^ waarvan de juiste
J
„ Une fois de plus",
taling „nog eens" is.

Verder zijn
J er uitdrukkingen, waarvan het
moeilijk is ze als gallicismen
heel moeilijk
te herg
kennen. Ieder van jullie
zegtg natuurlijk:
J
J
gegeven van dit of
Pgg
,^ Ik heb me rekenschap
dat." Hij) ve
vertaalt d
dande F
Franse uuitdrukkin g
g: se rendre compte,
A ^ al is het de vraag,
g,
of deze uitdrukking
g al niet zo Nederlands
is, dat zijJ nauwelijks
nauwelijks meer een gallicisme
g
genoemd
kan worden.
g
Soms noemt men ook alle uitdrukkingen
g
en woorden, die we direct uit het Frans
hebben overgenomen zoals feliciteren, cadeau engagement,
en a ement salueren enz. welgallig
cismen.
zijn
De vreemdste
soortn
J ing allicismen
tussen die, die wi'
J menen uit het Frans te
hebben overgenomen,
g
^ doch die bg een Frans
zijn.
Zo praat
men wel van balletteuse, ofP
J
schoon het woord in het Frans niet bestaat;
ookerron
is in de betekenis, ^ welke wijJ
A
eraaneven,
een Frans woord, dat in Frankg
rijk
J niet bestaat.

Gallië is de naam, dien men tegenwoordig
g
g
Encyclopedie voor on geren

45

nog
g wel eens een enkele maal aan Frankrijk
maar veel meer gebruikt
men de
g
J geeft,
g
naamwoorden:
bi'voe
eli'J ke en zelfstandige
g
J
(zie hierboven).
g allisch engallicisme
g
Van oorsprong
J
P g is Gallië een Latijns
woord, waarmee de Romeinen niet alleen
Frankrijk
aanduidden, maar ook NoordJ
West-Italië België
deel van
J
g en 't Zuidelijke
Nederland nl, tot derote
rivieren).
g
Voor de Romeinen bestond Gallië uit
twee delen: Gallia Cisalpina,
A dat betekent
en
P
^, Gallië aan dezen kant van de Alpen"
Gallia Transalpina
of vertaald: ^ ^ Gallië
P
aanenen
kant der Alpen".
Pen. De bewog
ners van het laatstgenoemde deel kwamen na de verovering
g
g van hun woongebied
door de Romeinen sterk onder Romeinsen
invloed. Hoewel ze van Keltischen en Germaansen oorsprong
P g waren, werden ze g e heeleroinaniseerd.
OpA niet veel landen
g
heeft de Romeinse overheersing
g dan ook
Frankrijk,
zo haar stempel
als opP Frankrijk
P gedrukt
g
zowel inodsdiensti
g,taalkundiggals ook in
g
kunstzinnig
terwijl
g opzicht
P
J het Romeinse
recht nog
zijn invloed doet gelden.
g
g steeds zijn
Tot dede
des d eeuw n. Chr. duurt de Roheerschappij
PAJ over Gallië,, dan komt
langzamerhand
de Frankische staat oop,
g
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waaruit later het rijk
J van Karel den Grote
zal voortkomen.

Galliéni

18 49—116
. Ieder van jullie
julli
9
natuurlijk
of gelezen
van
g
g
J gehoord
den slag
g aan de Marne,, een der grootste
g
en belangrijkste
veldslagen
tijdens
den
g
J
g J
Wereldoorlog(1914-1918).
g
In dezen slag
g werd voor het eerst het
grote offensief der Duitsers gestuit.
Een
g
g
zucht van verlichting
g ging
g g door het Franse volk, men had het staatsbestuur al van
Parijs naar Bordeaux overgebracht.
Parijs
In
g
Augustus
en September
I 1 waren de
Au
P
g
94
Duitsers onstuimig
g voorwaarts gedrongen,
g
g ,
maar nu bij
bi' de Marne gelukte
het maarg
schalk Joffre met inspanning
P
g van alle krachten hun een halt toe te roepen.
P
HijJ
dit succes onder meer te danken
hij van uit Parijs
aan de snelle hulp,
hij
Parij
P,
Parijs waren nogg troepen
g. Alleen in Parijs
P
aanwezig. Reeds had Galliéni,, die comman dant van Parijs
troepenJ was,, een grote
g
P en
massa bijJ
Ourcq
4 de Duitsers in de flank
laten aanvallen. En waar er nog
g steeds
verzoeken kwamen, om die in de flank aanvallende legermacht
te versterken, had Galg
liéni in allerijl
taxi's,
J alle Parijse
J
, en dat
zijn
J er zowat,^ in beslag
g laten nemen,, had
daarin eengrote
troepenmacht
geladen
en
P
g
g
had toen de taxi's met volle vaart naar
het bedreigde
punt
gezonden.
De autotjes
autotje
g
P
g
opPtijd
J
J en de strijd
J werd ten
slotte in het voordeel van Frankrijk
J beslist.
Vooral dit voorval heeft Galliéni bekend
zijn
gemaakt,
g emaakt,
zijn grote verdiensten voor
Frankrijk
liggen ook nog op een ander
J
terrein.
Talloos zijn
de militaire expedities
s in
J
P
Noord-Afrika, die hij
FrankrijkgeJ voor Frankrijk
leid heeft en tot eengoed einde heeft weten
te brengen.
En buitengewoon
groot is de
g
g
g
taak die hijJ voor Frankrijk
J verricht heeft

Galiiéni, (portret niet uit zijn laatsten tijd),
die in 1914 een groot aandeel heeft gehad
in het stuiten van het Duitse offensief.
in Madagascar
als gouverneur
résidentg
g
g énéral van dat eiland.
In verschillende Franse kolonies is hijJ
gezaghebberggeweest,
, Pprachtig
g werk heeft
gg
van gebiehij
J verricht met 't openleggen
den door den aanleg
ween van teleg van wegen,
hij
Steeds heeft hij
f oon- en telegraaflijnen.
in emse
begetracht hett belangg van de inheemse
g
volkin
g en dat van Frankrijk
J met elkaar
in overeenstemming
g
g te brengen.
Aan het eind van zijn leven
is hij nogg
J
herhaaldelijk
en hij is ook nog
g
J ggehuldigd
korten tijd minister
van oorlog geweest,
g
r
g
doch hetrote bevel
in het leer,
g
,waaropF
re
Galliéniehoo
niet
g ekJ
P t had,
, heeft hij
g
J aftreden als minister
J is kort na zijn
g en. Hij
i J in
in 1916
overleden aan een kwaal, die hij
9
Tonkin had opgedaan.
Pg
Gallon is een Engelse
inhoudsmaat voor
g
drog e en natte waren,
J ons de
, zoals bij
liter. Onder deallons
voor natte waren
g
onderscheidt men den im
erial"- g
allon t
„ P
van
dieliter
, den wijn-gallon
4,54 inhoudt, en
3.77 liter,, die ook wel Amerikaanse gallon
g
genoemd wordt.
Dan is er nog 'de biergallon
g allon
g
i
met nog
g weer een anderen inhoud.

Gallon. — Motorolie-bus inhoudende
vijf gallon.

Galnoten. Watalnoten
galappels zijn,
g of
PP
J>
weet je
natuurlijk allang.
J zult
g Tenminste je
J natuurlijk
die ronde, groen,
g of bruin g e g
, roodachtig
kleurde uitwassen aan de bladeren van verschillende
boomsoorten wel eens hebben
c
verleidelijk maar enigszins
gezien.
g ezien. Een verleidelijk
g
van de
reed vermaak is het opensnijden
wreed
kamertje te
galnoot,
, waardoorJ je dan het kamertje
g
krijgt,
g , nog niet volJ g , waarin de Jjonge,
J o PP heerlijk
g roeide larve van ede galwesp
g
lag te eten en te groeien.
Nu
gevouweng
g
is haar rust verstoord en moet zijJ onherzij is nog
✓oepelijk
J sterven, want zij
g niet klaar,.

J
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om het veilige
J te verlaten.
g kamertje
Dealwes
en
P ,insecten, , die behoren tot
g
de orde der vliesvleug
elig
en, leggen
door
gg
eitje in de
middel van een legboor
hun eitjes
g
die dan opzwellen en een beschermend huisje
vormen om het eitje,
J^ waar
J
later de larve uitkruit
P, die opP haar beurt
weer eenalwes
g
g
Pwordt. Bij Jde galnoten,
zijn uitgekro Pen —
waar de diertjes
reeds zijn
J
deze zijnmeest donkerbruin — kun je
J de
aatjes nogg zien.
gaatjes
Dealnoten
die
g
, 'eJ in onze bossen meestal
op
, zij
zijn voor den mens
P eikebomen vindt,
van veel belangg — zie afbeelding
^o
op
van den z. g.
blz. 219.
g
9 Doch de galnoten
, dien men b.v. in Klein-Azië
g alnoteneik

/117 Gslsworthy, een bekend, in 1933 overleden,
Engels schrijver.
vindt, des te meer. Men verzamelt ze drie
maaler
eerst de zwarte, , voordat het
P jaar:
J
insect zich ontwikkeld heeft, dan
de groene,,
g
met het diertje
J erin, en tenslotte de witte:
kamertjes
de lege
g kamertjes.
uit,
Klein-Azië worden, om zij veel looizuur bevatten, voor verdat zij
schillende doeleindenebruikt:
men bereidt
g
er in de eerstelaats
eerstep laat looizuur uit en trekt
opPspiritus
voor het bereiden van galP
notentinctuur,, een geneesmiddel.
g
Verderebruikt
men de galnoten
voor
g
g
het maken van verfstoffen (zwart enrijs
g J ,
van inkt, enz.

Galop
P h eet de springloopvan een paard.
P
Men onderscheidt rechts- en links galop,
g P,
ron
naarelan
gmet het rechter- of
g
gg de sP
het linkervoorbeen begint.
g
Verder isalo
g de
P naam van een ouderwetsen snellen dans in 214
P4 maat,, die speciaal na deuadrille
(in den slotgalop)
g Ptot
q
zijn
J recht kwam.

Galop, de springloop van het paard.
Let op de houding van den jockey.

Galsworth Y John Galsworth Y
1867—
i 933 was een der bekendste Engelse
schri'J g
vers van den modernen tijd wiens romans,
,
ook in Nederlandse vertaling in ons,
land,
veel opgang
Nadat hij
P g g hebben gemaakt.
g
J te
Oxford zijn studie in de rechten had beeindig,
J lane
g , maakte hi'
g reizen door de
Engelse
koloniën,
, Rusland en
, Amerika,
g
zijn veertigste
West-Europa.
jaar
bleef
P Tot zijn
g
J
hij onbekend,, doch toen maakte hijplotsehi'
JP
zijn roman „The man of
ling naam met zijn
property", die later een onderdeel is g ewor den van zijn
g aY saga"J bekende „Forste
cyclus,
Ji J
, een reeks romans,
, waarin hijzijn
Y
eigen milieu — de gegoede
burgerkringen
gg
in Engeland
— hekelde.
g
Ook als toneelschrijver
was Galsworth Y
J
bekend. Enkele van zijn toneelstukken,, o.a.
„Loyalties" (Eén van ons),en The silver
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box" (De zilveren doos) zijn
J ook in ons
land opgevoerd.
Pg
voorzitter van de Internationale
HijJ
publicisten-vereniging, de P.E.N.-club , en
als zodanig
figuur
in geheel
g
g
PP
g een populaire
EuroP a. In r 93
2 kreeg ghij
hijden Nobelprijs
voor letterkunde.

Galvani. Luigi
g Galvani, een bekend Itatot
liaans natuurkundige,
737
g , leefde van 1737
1798.
Hij
professor in de geneeskunde
g
J was P
79
te Bologna.
g
Hoe hij
g
J in r 8o
7 de naar hem genoemde
electrische stromen — Galvanische stromen — ontdekte en hierdoor wereldberoemd werd
, kunj e in het artikel over
electriciteit lezen.
rote
grote ontGama. Vasco da Gama,
dekker van den zeeweg
g naar Indië! Natuurzij naam wel eens
lijk
allen zijn
J
J hebben jullie
gehoord, maar veel meer zul je
J wel niet
zij
van hem weten en daarom volgt
g hier zijn
levensgeschiedenis.
g
Omstreeks 1470
in
g
47 werd Vasco geboren
't stedeke Sines, dat een roo K.M. ten Zuiden van Lissabon aan de kust van Portugal
g
ligt.
van deze
J vader was gouverneur
g
g Zijn
jongen
en
g
^ J
P laats. Vasco was een kranige
zo viel al spoedig
aandacht
g
P
g de algemene
o denJ
flinken
jongeman. Int49
b droeg
g
g
koning
vij en twing Emanuel den toen ruim vijf
'ari gen Vasco oP,een tocht naar Indië
gJ
te maken om Kaap
P de G oede Hoop.
P . Zoals ik jullie reedsJ
in de levensbeschrijving
g
van Bartholomeus Diaz vertelde
, was 't
dezen laatstenelukt
in 1488
de Stormg
„
4
kaap"
zij 't dan ook bijJ toeval.
P te omzeilen,, zij
hij
voer nu da Gama uit; ,hij
In Juli 1497
497
zeilde om de Kaap
P 8 NoP en bereikte op
vember hetunt
P tot waar Bartholomeus

Galvani, de Italiaan, die de, naar hem genoemde, galvanische stromen ontdekte.

Vasco da Gama, de grote ontdekkingsreiziger, kijkt uit naar het nieuwe land.
Diaz wasekomen.
Da Gama voer nu verg
der Noordwaarts lans
g de kust en bereikte
in Maart 1498 Mozambique.
4
„ Niet erg
g
vlug",
jullie zeggen
en dat is ook
g , zullen jullie
gg
zo,
hij
zo maar hij had te kampen
met den
A gehad
g
zwaren Agulhas-stroom,
die hier van Noordg
Oost naar Zuid-West langs de kust ,
stroomt,
en had veel landingen
g moeten doen.
Nu veranderde Vasco zijn
J koers,, hijJ ver liet de kust en begon
den tocht over den
g
Indischen Oceaan in Oostelijke richting;
g,
twee en een halve maand later landde hijJ
te Calicut op
P de kust van Voor-Indië. Dat
was in die tijden
de grote
stapelplaats van
J
g
Indischeoederen.
Tot nogg toe hadden de
g
Arabieren hier de koopwaren
weggehaald,
P
gg
,
om die met scheen
P tot in de Perzische Golf
te vervoeren. Daar werden ze overgeladen,
g
om doorgrote karavanen naar Alexandrië
en de Syrischeg
havens gebracht te worden,,
waar de EuropeanenA
ze dan weer per schip
P
kwamen halen. Je begrijJ Pt, dat die Arabieren nu juist
niet vrolijk
vrolijk keken,, toen ze
J
Vasco's vloot zagen. Ze begrepen heel goed,
g
,
de goederen
veel g oe ddat die Portugezen
g
g
koer
unne transs
P naar Euro P a zouden kunnen
P orteren dan zij.
J
De Arabieren stookten dan ook den vorst
van Calicut tegen
de Portugezen
op
g
g
P en
Vasco da Gama ontsnaPte maar ternauwernood aan een moordpartij.
P J Toch dacht de
energieke man niet aan opgeven en werke-
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^ameiang. — Het volledig Balinees gamelang-orkest, dat op de Koloniale tentoonstelling te Parijs in 1931 optrad.

1 k het gelukte hem, na heel veel moeite,
het vertrouwen van den vorst te winnen
en een lading
goederen mee te krijgen.
In
Jg
gg
z 499
September
begon
de terugvaart.
Groot
Se
P
g
g
was het enthousiasme,
J in Portugal
g
, toen hij
terngkeerde: hij
g tot
J werd door den koning
graaf verheven.
In 1502 ondernam de wakkere man een
tweeden tocht; in Mozambique
stichtte hijJ
q
verdragen
met enige
een nederzetting,
g
g,
g
vorsten en drong
g daarna door tot zelfs in
deel van AnCochin-China (het zuidelijkste
J
nam). In 1503
53 was hij
J reeds terug.
g
den ac
.larenlan
g raakte hijJ nu opPen
J weer naar
54 werd hij
g rond. Eerst in 1524
Indië uitgezonden, g
nu om er onderkoning
benoe
eze
te worden. Lang
g heeft hijJ van deze
min niet
geprofiteerd. In 't volgende
jaar,
g
J
,
gP
152
zeevaarder in Cochin
g
5 ^, stierf de rote
aan de Zuid-Westkust van het Brits-Indische schiereiland.

Gambir ofele
g cachou (catechu) is een
Jg door de
Pplantenextract,
, dat men verkrijgt
bladeren van een klimplant,
de gambir,
oop
g
P
water af te trekken. Aan 't extract onttrekt
men dan weer een deel van het water en
het overblijvende
vormt men tot kubusjes,
J
J
die aan de buitenzijde
rood-bruin worden
J

maar binnenineel
en week zijn.Men egg
bruikt de blokjes
in Indië vooral bij
J
J het
sirih-kauwen, maar voor een deel ook, om
er allerlei stoffen mee te verven.
De aanplant van gambir is in Indië vrijJ

belangrijk,
g J, vooral op
P de Riouw- en Lin g ga-Archipel, in Sambas (Borneo), op de
West- en Oostkust van Sumatra en op
Banka en Billiton. Wie van jullie
uit Indië
J
komt, weet wel, dat men van sirih-kauwen
een rood-bruinen mond, tanden en speeksel
P
krijgt.
Dat komt dus van het gambir.
J gg

Gamelan
g
g , De gamelang
g is het Javaanse
orkest, dat een onmisbaar onderdeel vormt
bij
wajangvoorstelling
voorstellen
J elke dans- of waan
g (zie
ook: Wajang)
ewe 't on
ons Wester) gen dat, hoewel
,
lingen ongewoon
in de oren klinkt,, toch
g
eenrachti
eg begeleiding
P
g
g voor de uit gege
beelde dansfiguren
of waan
g
J gvoorstellin gen
gg eeft.
Het orkest heeft slechts één snaarinstrument en wel een twee-snarige viool, de
rebab,, die de leider van het orkest bespeelt
P
en verder bestaat 't orkest in hoofdzaak
uit slaginstrumenten e.d.
De soeling,
fluit, geeft
een zacht meelt,
g
sleP end geluid
g
, dat bescheiden versterkt
wordt door het weemoedigggeklingklang
g
g
g

GAMMA
van deender's
de korte klankstaven,, die
g
boven holle bamboekokers hanen
g , en de
oor
koperen
kbonang,
P
P potten, diePop
g,
den rusten en aangeslagen worden
worden, en tenslotteeven
de amean
's
g
g,één houten en
g
één metalen,
gx
YloPhoong
, een eigenaardig
geluid.
Als de wajang
strijd weergeeft,
J g een strijd
g
, dan
speelt
de gamelang
g
g snel,
, dan dreunen de
P
gongslageng
en geven de trompetten
een
P
krachti geluid.
krachti
melodieën heeft
hetr
g amelan
g -okest, dat meestal uit een dertigtal
g meespePe
lenden bestaat, voor bepaalde
eleg
enheA
^
den.
De Westerling
begrijpt eerst de g
ggamelang-muziek
niet. Hij
aan
g
J toch is gewend
g
een vast temeo, aan accoorden, aan meerstemmie
g melodieën en hier vindt men niets
van dit alles.
Maar krijgt
hij ten slotte begrip
g P van de
J g hij
is aan g
gee
g
g amelang -muziek die zo geheel
ast aan den
aard en 't leven der Javanen,,
'
die volkomen in harmonie met de uitgebeelde kunst is,, dan kan ook hijJ ervan g e nieten.

Gamma is de derde letter van het Griekse
alfabet.
Y
De gamma was langen
tijd
g
J de laagste
g st
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toon van het oude toonstelsel van Guido
van Arezzo. De toonladder, op
P dezen toon
opgebouwd
P g, noemde men daarom wel
Tegenwoordig
g noemt men e chg
g
„„gamma".
ter alle toonladdersamma.
g
Tenslotte is Gamma de naam van een
nachtvlinder met eenouden
letter gamma
g
g
o P eiken bovenvleugel.
g

Ganges.
Ganges.
J is voor Egypte,
gYP , dat
„ Wat de Nijl
is de Ganges
g men
g voor Hindoestan", zegt
ove riveelal. Helemaal Jjuist is dit gezegde
^ g
g es zou Hin g ens niet. Ook zonder den Ganges
doestan wel bewoonbaar zijn en zo vruchtbaar als het slib van den Nijl
J is 't slib van
den Ganges
g niet.
De oorsprong van ^
den Ganges ligt
g in de
Himalaya,
reusachtige
a
g gebergte,
g
g , waar t,
van we later nog wel meer,
zullen vertellen;
daar begint
hij
hijzijn
zijnbijna
J
2 500 K.M. langen
g
g
looP.
bijn
250o
K.M. stel je
J dat eens voor: bijna
5
keer de afstand Groningen-Maastricht!
g
In zijn
P is de Ganges
g een echte
J bovenloop
bergrivier,, die met donderend geweld
door
g
kloven stroomt en met talloze watervallen
zijn
J weg
g naar de vlakte zoekt, de vlakte, , die
zijn eigen
hij
deel met zijn
J voor het grootste
g
g
materiaal heeft opgebouwd.
Steeds breder
Pg
wordt de stroom, bijJ
heilige
g stad Benares
bijn een halven kilometer breed
is hijJ al bijna
•
eenaar honderd kilometer verder
eenpaa
zelfs anderhalven kilometer.
Danaat
g de rivier zich vertakken,, om
met verschillende monden uit te stromen
in deolf
Het gebied
tussen
g
g
g van Bengalen.
die monden is éénroot
moeras (de Sung
darbans, waar tropischeplanten
zonder
P
P
tal, wilde dieren, muskieten en andere insecten, en vele andere levende wezens den
harden en woesten strijd
J om het bestaan
uitvechten. De mens heeft hier nog
g niet in re
Pen die woont enkel nogg in Calcutta,,
westelijk
derote
havenstad aan de meest westelijke
g
g.
Hier worden deoederen
opgeslagen of
g
overgelade
over elad en in of uit klei
kleine rivierstomerP g g mogen
g
J die slechts weiniggdiepgang
hebben want hoe breed de Ganges
hebben,
is,
g ook is
hij
P
J is ergg ondiep.
Als je even nadenkt,
Jk
, is dat ook makkelijk
te begrijpen. De ondiepte
P is weer een g e volgvan de breedte.
De Ganges
g moet een zekere hoeveelheid
water transporteren.
Hoe breder nu de
A
beddm
bedding
is ,hoe ondieper
P de stroom behoeft
te zijn
J en hoe geringer
g de stroomsnelheid.
^
smal,
Was daarentegen de beddin g zeer ,
zoals b.v. in 'teber
te,
g dan schuurt deg
zelfde hoeveelheid water met het door haar
meegevoerde P
materiaal een diepere beddingg
uit, vooral ook, omdat de stroomsnelheid
g roter moet zijn
hier veel groter
J, om in hetzelfde
tijdsverloop
J
P die hoeveelheid water te doen
passeren.
In September
heeft de rivier het meeste
P

^
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Garde. — De garde defileert voor den hertog van York.
water en is ze tot dicht aan den voet van
heteber te
g bevaarbaar. In den bovenloopP
heeft men ook een meer dan z oo
3 K.M.
lang
g kanaal aangelegd, eensdeels voor de
scheepvaart,
maar vooral ook voor de beP
vloeiïng van de vlakte.
De Ganges
is de heilige
g
g rivier van de
Hindoes, vandaar dan ook dat er vele bedeli en. BevaartPlaatsen langs zijn oevers liggen.
nares is een van de bekendste. Duizenden
trekken er jaarlijks
heen, om de
pelgrimsJ
J
tem els en de relikwieën te bezoeken en
tempel
te baden in denroten
stroom,, waar g
aan naar ze allenhopen,
hoen later, als ze gestorven zijn,
hun as zal worden toeverf
trouwd — zie ook: Relieken.
Het bed van den Ganges heeft zich in den
loop
herhaaldelijk verplaatst,
P der eeuwen herhaaldelijk
,
P
zij oevers
en bloeiende steden,, die eens aan zijn
zijnnu vervallen en liggen
gen zijn
gg temidden
van akkers en moerassen.

Gansfort. Een der eerste voorloP ers der
Hervorming,
vriend en tijdgenoot
van
g,
Jg
Thomas à KemP,
is was de Nederlandse

Johan Wessel Gansfort (1419
I
g od eleerde49
—1489),bi'
bijgenaamd „Het licht der wereld",,
Jg
oftewel „Lux mundi" — men zei het in die
dagen
liever in 't Latijn.
Latijn
g
Hij was bestemd, om in een klooster te
gaan, doch na zijn
g
J opleiding
A
g op
P de school
der Broeders desemenen
levens te Zwolg
le waar hijJ vriendschap
P sloot met Thomas
a Kempis,
zag
g hij
hij van dit voornemen af en
P
zette zijn studiën voort te Keulen. Ook bezocht hij
Parijs en Italië, waar hij
hij
J Leuven,, Parijs
hij reeds vroeger
doorpaus
Sixtus IV,, dien hij
P
g
had leren kennen,, als vriend ontvangen
g
werd.
Gansfort was niet erg eerzuchtig.
g Toen
de Paus hem eens verlofaf
te
g een gunst
g
verzoeken
g hij
J een Grieksen en een
, vroeg
Latijnsen
Bijbel
uit de bibliotheek van het
J
J
Vaticaan —een
grote
of kostbare dingen,
g
g
g ,
omdat hij,
zijn
zijn zeggen,
g
J, volgens
gg
,^ zoiets
niet nodig
zich geheel
aan
g had." HijJ wijdde
J
g
het onderwijs
J en de studie en overleed te
Groningen,
hij ook geboren
was.
g , waar hij
g
Hij
g
Hi' werd in het klooster van de
Heilige
Clara dat thans Burgerweeshuis
is,, beg

GANYMEDES
graven.
Zijn
geschriften werden o.a. uitgegeven
J g
door Luther,, wiens denkbeelden op
P veel
zijneovereenkwamen,, o.a.
punten met de zijne
P
ten opzichte
van den Pauselijken
aflaat.
J
P
Later is hijJ
algemeen
erkend en ehulg
g
diggd als voorbereider der Hervorming.
g
uit de Griekse
Gaan
Y'm edes is een figuur
mythologie. Hij
Hi' was, een bizonder schoon
jongeling
hem
g
g g en daarom wilden de goden
J
graag
raa op den Phebben,
Olympus hebben om bijJ hun
gastmalen dienst te doen als schenker. Volensg
de sage werd Ganymedes
op
P een dag,
g,
Y
toen hij
g Ida bevond, door
P den berg
J zich op
en naar den O1
een adelaar meegevoerd
g
Y mhij den beker van Zeus
us gebracht,
waar hij
P
g
moest vullen.
Een bekend beeld,, dat Ganymedes
met
Y
den adelaar voorstelt,, vervaardigd
g door
Leochares wordt in het Vaticaan te Rome
bewaard.
Natuurlij
Garantie betekent waarborg.
g Natuurlijk
jeJ allemaal wel eens een wekker,, een
horloge
en
g
g of een fietslantaarn gekocht
hiero P een garantie-bewijs
g , of
g
J ontvangen,
tenminste wel eens in advertentieselezen
g
,
dat een winkelier op
P het een of ander artikel zoveel Jjaar garantie
gaf.
g
g
Wat wil dit zeggen? Dat die
wekker,
,
waarop
garantie
wordt ge geeJ
g
P b.v. een jaar
ven, nu ook binnen dat jaar
nooit stuk kan
J
aan? Neen,, natuurlijk
natuurlijk niet,, maar a 1 s het
gaan?
uurwerk weigert
binnen dat jaar,
g
J
, dan kun
g
J naar den winkel
Jje met je
Jgarantie-bewijs
gaan en wordt het gratis
gerepareerd.
Je
g P
g
g
begrijpt, dat een winkelier geen
garantie
g
g
kaneven
als
een artikel niet goed
is.
s
g
,
g
Daarom is heteven
van garantie
altijd
J een
g
g
g oede reclame voor een artikel. Het is een
waarborg
s
het voorwerpP deuggJ,
g of bewijs,
deli'k
J is.
In
geschiedenis
dek
heb je
J ook wel eens
vanarantie
gehoord.
Int 88
g
7 werd n.l.
g
door de (Nederlandse) Staten der Zeven
Gewesten (en Drente) de Acte van Garantie
waarbij de staten der verschilwaarbij
opgesteld,
Pg
lenderovinciën P,
het erfstadhouderschap,
tevens kapitein-,
generaal- en admiraalschap
P
,g
deel van den re
voor een wezenlijk
g erin
g sJ
van staat ver vorm, voor een grondwet
g ron
klaarden. Door dit stuk, dat door alle ambtenaren moest worden bezworen, werd dus
het erfstadhouderschapP enz. gewaarborgd
g
g of
e arandeerd.
gg
Verder wordt garantiewet
garantiewet
genoemd de
g
Italiaanse wet van denden
Mei 187,
i
3
waarbij
J de voorrechten van den Paus en
van den Heiligen
Stoel gewaarborgd
g en de
g
g
verhouding
g van den Staat tot de Kerk in
het koninkrijk Italiëere
werd.
g
g eld
De neutraliteit van Zwitserland,, Luxemburgn
België
J gestaan
g
g heeft langen
g tijd
g
onderarantie"
der grote
g
g mogendheden.
„g
Garde betekende oorspronkelijk
J de lijfJ
P
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wacht van een vorst of reent.
In ruimeren
g
zin: de uitgelezen
manschappen
van allerlei
g
PP
wapens,
van het leger
wa
P
, die de kerntroepen
g
P
vormen. Historische bekendheid heeft de
oudearde van
Napoleon gekregen,
g
g , die,,
P
zoals ervan verteld wordt,, na den slagg bijJ
Waterloo weigerde
zich over te geven.
g
g
Hiervan is de uitdrukking la garde
meurt,,
g
mais ne se rendas"
P bewaard gebleven,
, die
g
generaalg
Cambronne gebruikt zou hebben,,
doch niet inderdaadebruikt
heeft. Inderg
daad moet hij
vertaling
g van
J een zeer grove
g
de uitdrukking„Loop
g „
P naar de maan”
g ebruikt hebben.

GAREN
Hoe wordtaren
gemaakt?
Het antwoord
g
g
lijkt
heel eenvoudig:
g 't wordt gesponnen
J
g P
natuurlijk;
deden de huisvrouwen
g
J, vroeger
dat zelf op
, maar te g enwoor P een spinnewiel,
P
digheb jeJ
grote
fabrieken,, waar dat g e g
beurt.
Garen kanemaakt
worden van allerlei
g
vezels, zoals : katoen, vlas of wol en ook
wel van langere
draden,, zoals zijde
zijd en
g
Maar laat ik je
J
J alleen maar iets
vertellen over katoen,, want dat is de gronddstof,
naaigaren
, waarvan het gewone
g
g
gemaakt wordt.
Wat wijJ
nu katoen
noemen, zijn de
vezels,
, zijn
e
,
die men vindt in de zaden van de katoenzijn glanzend
plant. Het zijn
witte haartjes
haartje van
P
g
ongeveer
2 c.M. lengte,
die je
g
g
g
J gemakkelijk
J
kunt onderscheiden in een dotje
J watten.
Als de vrucht rijp
is, springt deze o en en
JPope
de wind de zaden verspreiden.
Maar
P
de katoenplanter laat
de vruchten plukken,,
P
vóór dat ditebeurt
en deze dan nogg eens
g
goed in de zon drogen.
g
g
Daarna wordt de katoen uit de vruchtschalene
en worden zoveel mogelijk
g lukt
P
g J
deitten
eruit verwijderd.
verwijde
rd Dan heeft men
P

: J. A. Carp

Garen. — Overzicht van de twijnerij
J
J van
eengrote
garenfabriek.
l;
g
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n die
wordt
de ruwe katoen,
e in balen geperst
gP
inneri'kocht.
en zo
aa dde
spinnerijen
z aan
J verkocht.De kais da
dan nogg betrekkelijk
betrekkelijk vuil,, d.w.z. er
toen is
takje en
zitten nog
, takjes
P
g wel enkele pitten,
J tussen.
Eerst
erst wordt
wo d dus
d s de katoen gereinigd
g
g en
daarna begint
de voorbereiding
g voor het
g
maken van den draad. In een draad liggen
gg
de katoenvezels allemaal in de lente
g en
vezeltje natuurin de ruwe katoen zijn de vezeltjes
lijk kris-kras door elkaar. Het eerste wat
moet, is dus de katoenvezels
g
in dezelfde richting
Dat gebeurt
g
g brengen.
g
o P de z,g. kras- of kaardmachine,, bestaande
uit trommels met staleninnetjes
P
J of stiftj es. De ene trommel houdt de katoen vast
en de andere kamt ze uit tot een heel dun
vlies van evenwijdig
vezels. Aan
gg
J gliggende
het eind van de machine wordt dit vlies
genomen
en dan ontstaat dus
bijJ
g
een betrekkelijk
J dikke, heel losse rol.
Deze band wordt uitgerekt en
een weinig
g
in elkaaredraaid. Daarmee
bereikt men,
,
dat de vezels regelmatiger over de lengte
g
worden verdeeld en dat de band iets sterker
et voor
z. g„voorgaren".Het
wordt. Dit is het z.g.
nog
o de sspinmachine
a aren wordtop
P
g verder
uitgerekt
en steviger
g
, zo g
g in elkaar gedraaid,
dat een draad ontstaat, die voor het weven
van verschillende stoffen al sterkenoe
g
g
is. Voordat het draadje
is
g
J echter geschikt
voor naaigaren,
g heel wat mee
g
, moet er nog
gebeuren.
Wanneer het ruwearen
van de spinnerij
g
J
P
komt, wordt het in dearenfabriek
bijJ
g
twee,
draadjes tegelijk
g J in el, drie of meer draadjes
kaaredraaid
tot een regelmatigen draad.
g
twijnen Als
Deze bewerking
g noemt men twijnen.
meer dan drie draadjes
J bijJ elkaar worden
meestal tweemaal
g enomen, wordt het garen
g
garen is eigenlijk
J
g etwi'J nd. Dubbel ggetwijnd
g
een heel dun koordje
J en in vele gevallen
g
heeft datrote
voordelen.
g
Er komt natuurlijk
J nog
g wat meer bijJ
kijken, wantP
het komt er niet alleen op aan,,
om hetareng
regelmatiggen sterk te maken,,
maar het moet ook soepel
zijn Bovendien
P zijn.
altijdin een bepaalde
hetaren
altijd
kleur
g
P
gevraagd:g
wit garen moet gebleekt
worden
g
en zwart ofekleurd
garen
wordt geverfd.
g
g
g
Er zijn
ongeveer
twintigg verschillende
g
J nogg
machines nodigm
van het enkeldraads
g,
ruwearen
het naaigaren
te maken,, dat je
g
g
J
moederebruikt.
g
De hele bewerking
ingericht,
g is erop
g
, dat
P
het naaigaren
zo gelijkmatig
is;
g
g J
g mogelijk
g J is;
er mogen
dikke of dunne plekken
in
^
g geen
P
voorkomen en zo min mogelijk
g J knoopjes.
PJ
De beste en sterkste katoen,, die er te kri'J g en is,, en dit is de Egyptische,
gYA
, wordt dus
veel voorgarens
gebruikt.
g
^
Enkelg etwi'
J nde ggarens,
, die bestaan uit
drie in elkaaredraaide
draden, ,worden
g
hoofdzakelijk
gebruikt
in het huishouden.
J
g
In confectie- en schoenfabrieken, waar de
machines heel snel moeten loPen en meer

GARIBALDI
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Garen. — Een arbeidster controleert de
twijnmachine.
dan drieduizend stekener
A minuut moeten
iJ
maken,
, komen de tweemaalggetwijnde
g arensoed
te pas.
P
g
oude
Bij
de Gothische
ouw
bGargouille.
a vele
g
werken, vooral bij
J cathedralen,
, ziet men
aan denevel
stenen z.g.g waterspuwers
uit^
P uwers
steken. Zij
Zij zijn
zijn aan den rand van de goot
g
aangebracht
en het afvoerwater wordt door
g
die beelden heengeleid,
g
, zodat het lijkt,
J , of
dieedrochten
het water uitspuwen.
Zulke
g
P
waterspuwers
noemt men met het veel
P
g ebruikte Franse woordgargouilles. Meestal
zijn
als draken,, ge J het fantastische figuren
g
vleugelde leeuwen,, duivels,, enz. Volgens
de
g
overlevering
zij de zonden voor,, die
overleverin stellen zij
door heteloof
uit de kerken werden verg
dreven.

Garibaldi. De naam van dezen leider der
z.g.
z. g . Roodhemden"
„
is onverbrekelijk
onverbrekelij
ver aan het streven naarolitieke
eenP
heil in Italië.
In 180 werd Garibaldi te Nizza (Nice),
dat nu tot Frankrijk,
doch toen tot Italië
J
behoorde,
, ggeboren en reeds als jongeman
J g
stelde hij
J zich tot doel, Italië los te maken
van Oostenrijk
Oostenrijk en van Oostenrijksen
inJ sen
vloed en de verschillende delen van 't land
te verenigen
tot één krachtigen
P
g
g re ublikeinsen staat.
De revolutionnaire woelingen
van de9de
g
eeuw vonden steeds weerklank in één of
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Zelf begaf
Victor Emanuel zich naar
g
Napels,waar Garibaldi, de vurige
Naels
g re Publikein zich, na eengrote
zelfoverwinning,
bi'J
g
hem aansloot. Garibaldi begreep,dat
wan neer hijJ met den koningg van Sardinië samen
zou strijden
J
, de eenheid van Italië tot
stand zou kunnen komen; al zou Italië dan
worgeen republiek
maar een koninkrijk
koninkrij
A

foto: J. A. Carp

Garen. — Een etiketteermachine in werking.
meer delen van Italië;
Italië; zowel in 1834
34 als
zijn bende vrijin 1848
J4 deed Garibaldi met zijn
heidsstri'ders
g
J eenpoging,om een grote
republiek
Italië te stichten,, maar beide
re
P
schiereiland
keren tevergeefs.In het grote
^
voelde men in die jaren P
meer voor het plan,
,
den koning
Y enz.
g van Sardinië en Savoye
tot koning
g van Italië te verheffen. In 1848
bindt deze vorst dan ook in Noord-Italië
Oostenrijkers Gariden strijd
g de Oostenrijkers.
J aan tegen
sluit zich dan bijJ hem aan,, maar de
Oostenrij
Italianen zijn
J nog
g te zwak en Oostenrijk
zijn
g g te herstellen.
J gezag
was uitIn Rome,, waar een republiek
A
en waar de Paus was uitgeweken,,
geroepeng
Frankrijk
hield Garibaldi nog stand. Frankrijk
mengg
de zich toen in de zaak, hetezag
van den
g
Paus werd hersteld en Garibaldi vluchtte
naar Amerika.
In 1859
Po
59 stonden de kansen beter. Napoleon III van Frankrijk
f had zich bereid verOostenrij te steuklaard Sardinië tegen
Oostenrijk
g
Met succes werd de oorloggevoerd,
, maar
gg
blijvend
stond blijvende
P
Jjuist toen Italië opP het punt
te verkrijgen,
werd Napoleon III
J gA
bevreesd voor de internationaleevol
g
gen
hij vrede
van zijn
g en sloot hij
J medewerking
met Oostenrijk.
J
De Italianen waren echter niet meer te
remmen en overalroclameerde
men de
P
aansluiting
gbijJ Sardinië.
Ook Garibaldi snelt zijn geliefd
vaderg
land weer te hulp
d, aar
P en verovert Sicilië
na in 1860 Naels.
Sardinië had zich buiten
P
deze veroveringen
gehouden,, om
omdat dereg g
vrijgevoelde,
gering
erin zich niet geheel
vrij
g
g
, in
verband met de houding
III.
A
g van Napoleon
Nu Garibaldi echter Rome naderde, moest
Sardinië wel ingrij
J Pen, wilde het niet de
kans lopen,
dat de Romeinse Republiek
P
P
zou herleven,, want de volgelingen
gg en van GaNaporibaldi waren vurige
P
g Republikeinen.
Ao
zijn
leonaf Victor
Emanuel zijn toestemmingg
Kerkelijke
en deze liet zijn leger
g den Kerkelijken
binnenrukken.
_

Einde 1860 ontstond dan ook werkelijk
J
het koninkrijk
Italië;
J
, alleen Venetië er
Rome behoorden er nog
g niet toe.
In 1867
een in7 deed Garibaldi plotseling
P
g ee
Kerkelijken Staat, terwijl
val in den Kerkelijken
terwij de
regering
g
g hem eerst had tegeng en
Frankrij tussenbeide
gg ewerkt. Weer kwam Frankrijk
redde zo voor den tweeden keer het
wereldlijke
gezag
g
g van den Paus. Weer was
J
Garibaldi'so
in gdus mislukt.
Pg
Eerst in 1870
wordt Rome bij
l
J hhet koninkri
J k Italië ingelijfd,maar Garibaldi
heeft er daneen
deel aan, , hij
hij strijdt
g
J met
zijn
Roodhemden in Frankrijk tegen
de
J
g
Zijn rol is uitgespeeld en in 1882
Duitsers. Zijn
overlijdt
deze grote
strijder
voor de een-J
g
J
heil van Italië.

Garnalen. Dat bg arnalen kleine,f
roze,

Garibaldi. — Italië's vrijheidsheld
uit de
J
19de eeuw.
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zijn, die,, voor
kromme
, ruPsachtig e dieren zin
wie er van houdt, heerlik
J smaken met wat
peper en zout op
P een sneetje
J brood of
PP
zorgvuldig
PJ of
g
g toebereid in een schelpje
e hoef ik 'e
.croquetJ,
J niet te vertellen.
Maar wist Jje ook,, dat een garnaal
alleen
e
a
maar inekookten
toestand roze is,, doch
g
in zijn natuurstaatrijs
in
g
g J en dan gehuld
een harde huid
J er alleen maar na
, die 'e
het g emakkeli'k
kokenMi
sJ af kan krijgen?
Jg en
schien heb Jje wel eens een visser langs
a de
deuren zien venten met een kar met levendearnalen
en dan heb jeJgezien,
g
g
, wat een
ti genaardi g,fijn
fijn schaaldier een garnaal
is.
g
Dearnaal
behoort tot de grote
roe
groep
g
g
tderelede
dieren en tot de klasse der
g
schaaldieren. Het lichaam is omgeven
door
g
-een harde,
huid,, die zij
zij zo nu
g
, buigzame
en dan eens
te kunP, om ongestoord
g
. afwerpt,
nen groeien,
want net als bi'J de rupsen
g
P
g roeit de huid niet mee. Als de oude huid
is afgeworpen, zit de nieuwe, nog
g weke
huid er al onder en dan verstopt J
het jeu
g-g
die
g garnaaltje
garnaaltje zich tijdelijk,
J
J, omdat het dan
weerloos voor zijn
is.
J vijanden
J
Het lichaam van dearnaal
bestaat uit
g
20 segmenten, waarvan er 13
3 tot een kopP
borststuk zijn
en 7 een bewe
J vergroeid
g
g e-

lijk
achterlijf vormen. Het achterlijf
J is het
J achterlijf
roze krulletje,
gg
J, dat op de boterham gegeten
wordt.
De vrouwtjes-garnaal
legt
g eieren,, die tusJ
g
eve n en net zo
vastkleven
sen de zwempoten
P
langoor
de moeder worden meegevoerd,
g
,
g
tot ze uitkomen. De jongen
net
J g ondergaan
g
als de kikkers eengedaanteverwisseling.
Daar iedere wijfjesgarnaal
pererjaar
'aar ong eveer000
eieren kan leggen,
je wel,
wel
g JPJ
gg , begrijp
5
dat heteslacht
garnaal
noggniet uitsterft.
g
g
Ze leven zowel in zout als in zoet water.
Meestal trekken ze 's zomers uit zee naar
de brakke wateren,, in hele kolonies,, waarkleintjes voorop
bi'
gaan en de grotere
g
Pg
J de kleintjes
volgen.
g
Dearnalenvisseri'
g
J wordt in ons land
beoefend met de z. g.
g„garnalenkor",
„g
, een
zakvormig
g net, waarin een driehoekig
g stuk
is aangebracht
om het terugzwemmen
van
g
g
de diertjes
te beletten, en dat achter het
J
schip
g
P aan over den bodem wordt gesleept.
P
Ook wordt langs
g de kust en opP de slikken
van de Boven-Westerschelde met kar en
paard of te voet naar garnalen
gevist.
g
g
P
Gewoonlijk
worden de garnalen,
g
J
, zodra
ze zijn
aan boord met zout g e g
_ gevangen,
g
kookt daarna opPP
platte manden afgekoeld
g
en in manden verpakt.
Degarnalen, die
P
voor uitvoer naar het buitenland bestemd
onmiddellijk verzonden,, zodat
zijn,
worden onmiddellijk
J
eengarnaal,
die vandaaggg
gevangen
g is,, mor g
Dit is
gg
g en al te Londen wordt gegeten.
om bederf te voorkomen, want 'e
J kunt een
gekookte garnaal
niet langgg
goedhouden.
g
a
Garnizoen is de naam van een legerafdelinget
vaste standplaats,
de troepenP
P
g
macht, die in een stad en in 't bizonder in
een vesting
is. Men noemt de
g gelegerd
g g
stad, waarin troepen
gelegerd
zijn,
zij een g ar g
g
P
nizoensP laats of kortweg
g „garnizoen", b.v.
Amersfoort is o.a. een garnizoen voor infanterie, artillerie en cavalerie, Arnhem is
de Gele Rijders
Rijders Ri'J
o.a.
g arnizoen van hetdende Artillerie , Utrecht o.a. voor g
a enie
en artillerie, enz.
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Gas. — Een cokesblustoren te Haarlem.

Wanneer ^je zo in 't dagelijks
g J leven over
aarmee n
„ g as" spreekt,
P
, dan bedoel je
J e daarmee
tuurlik het welbekende
licht- en stookgas,
g
,
dat in de keuken bi'J het koken en bakken
eengrote
rol speelt
en vroeger,
P
g
g , vóór de
toepassing van de electriciteit,
ook algege
,
meen voor verlichting
gebruikt werd.
gg
Het woordgas
en oorg as is van Vlaamsen
waarschijnlijkafgeleid
g
sprong
vangi sP
g en waarschijnlijk
t e n. De natuurkundige
g van Helmont g estorven 1644)
44 ggebruikte het woord het eerst
voor den damP,die uit gistende
vloeistofg
fen opstijgt
P Jgt en vooral uit koolzuur bestaat.
Over het scheikundig
g begrip
g P „g assen"
zullen we het in een afzonderlijk
J artikeltje
l
hebben. Maar hier willen we nu in het bij-

GAS
zonder iets van het kookgas
g vertellen,, dat
zich nog
altij in de keuken handhaaft als
g altijd
voornaamste stookmateriaal.
Dittg
gas is een mengsel
g van verschillende koolwaterstofverbindin
, brandt met
gen
een weinig-licht-gevende, blauwachtig
blauwachti e vlam
• ontwikkelt eengrote hitte. Dat het een
verspreidt,
eigenaardigen reuk vers
A
, (dien men
iedereen,
opzettelijk handhaaft),,
, die
wel eens in de keukenekomen
is, , wanneer
g
door onvoorzichtigheid
een gaskraantje
g
J was
g
opengelaten. Zulk een onvoorzichtigheid
g
kan noodlottige
gevolgen
hebben,, want ten
g g
g
— wanneer het
eerste is hetas
g vergiftig
gedurende enigen
ti'J d wordt ingeademd,
g
,
g
g
kan dat den dood tengevolge hebben — en
ten tweede vormt het met lucht een mengg
sel datemakkeli'k
Reeds een
P
J ontploft.
g
mengsel
van I liter gas
met i6 liter lucht
men
g
g
ontplofbaar.
't Is maar g ise
P
g emakkeli'k
J
onm iddele
lukkig dat
de eigenaardige
greuk
g
,
lijk
van het gevaarlijke
J
g
g
J de aanwezigheid
goedje verraadt. Wie een kamer binnenhetzij door een
komt waaras
g ontsnaptP is, hetzij
e J door een lek in
openstaande
kraan, hetzij
P
moet vooral geen
lucifer
de leiding,
g
g,
afstrijken, maar direct alle ramen en deuafstrijken
tegen
elkaar openzetten,
•
, waardoor het
P
g
g as we gstromen kan.
Men verkrijgt
Jg het stookgas hoof dzakelijk door z.g. droge distillatie van steenlijk
Verhit men kolen, hout, turf ofetro•
P
terwij men den
leum ingesloten
ruimten, terwijl
g
afsnijdt,
P er een
J , dan ontsnapt
met zwakke,, gele
vlam
witachtige damp,
P,
g
brandt. Deze damp bevat
het stookgas,
g
,
maar sterk verontreinigd
g door koolzuur,
ammoniak stikstof, zwavelwaterstof, zwavelkoolstof, waterdamp
A enz.
huishoudelijk
huishoudelij
induOm
heten
lt as voor
geschikt
te maken,, moeten
g
•
g
deze verontreinigingen
, die niet alleen het
nuttig
g ,
g effect van de brandstof verlagen,
maar ookedurende
de verbranding
hag schalt
deli'k voor
de gezondheid zouden zijn,
J,
g
zorgvuldig
er
g
g worden afgezonderd.
g
Zover we kunnen nagaan,
g
, werd gas
g voor
p
P ractische doeleinden voor het eerst ontwikkeld door den Engelsen Lord Dundonaldd
die het in 1786
7 voor de verlichtingg van
1814
zijn
Maar eerst in 18i
g
J landhuis gebruikte.
werd het lichtgas
bekend,, toen in
g
g algemeen
Londen eengedeelte
der straten met gas
g
g
verlicht werd. Tegenwoordig
g
g is er geen
g
enkele stad meer, waar niet door onderasPJA
i' en de nuttige
g brandstof naar
g rondse g
alle woningen
wordt geleid.
g
g
Ineweldi
e fabrieken wordt het gas,
g
g ,
voornamelijk
uit steenkool,^ gewonnen.
J
g
Meestal staan ze een eind buiten de bebouwde kom deremeente,
ten eerste om
g
hetevaar,
dat
de ontplofbare
stoffen voor
g
^
P
de omgeving
zouden
kunnen opleveren,
g
g
P ,
maar ook om schoonheidsredenen; want de
ashouders die reusachtige,
grijze
gashouders,
gg
J of zwarte
gevaarten,
evaarten dragen
er niet bepaald
toe bi'J,
g
P
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het stadsbeeld te verfraaien, Je hebt die
logge
als je langs
gg torens weleens gezien,
g
g
eenasfabriek
liep.P Het zijn,
g
J, zoals de naam
ashouder" al aanduidt, de reservoirs,
waarin hetas voor
het gebruik gereed,
g
g
,
verzameld en onder drukebracht
wordt.
g
Maar voordat het deze reservoirs bereikt,
heeft het een hele reeks bewerking en ondergaan.
Voor de bereiding
gebruikt men
g g
g van gas
tegenwoordig
stukken kolen van
te
g
g algemeen
g
een vuistgroot,
g
, die veel waterstof,, maar
weinig
g zwavel en stenen bevatten. Met
deze kolen vult men retorten uit vuurvast
materiaal, z.g.
g chamotte-retorten,
, dat zijn
J
emaa van bi2 àmeter
langeg buizen,, g
gemaakt
3
zonder vuurvasten steen, met een middel,
li
lijn 45
van
a 50
Zi
5 c.m. Zij
J staan in een oven,,
zó, dat de halzen eruit steken. Uit den
hals voert een buis omhoog
g naar een ve rn
g aarbak, waar de uit de retorten opstij
P Jg ede dampen
afgekoeld
worden. Dan worden
A
g
zeeleid
naar den condensator,, d.i. een
g
stelsel van met lucht of watergekoelde,
,
loodrecht staande buizen, waar teer en water zodaniggg
gecondenseerd worden,, dat zij
zij
zich van hetas
af te scheiden.
g
g beginnen
wor
De afscheiding
voltooid in het volg wordt
endeg
zuiveringstoestel,
, de scrubber,, een
met cokesevulden
cylinder,
g
Y
, waarover
voortdurend wateres
roeid wordt.
g A
Is hetas
g den scrubber gepasseerd,
gP
, dan
bevat het" weleen
teer en geen
g
g
water

Gas. — Een modernasfornuis.
g
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foto: Gem. Gasbedrijf te Haarlem.

Gas. —Kijkje op de terreinen van een gasfabriek.
meer,
g van de andere
, maar moet het nog
stoffen
worden,, vooral
li'J
schadelijke
sto e gezuiverd.
W
g
van koolzuur, zwavelammonium en het zeer
cyaan-ammonium.
Dit geschiedt
vergiftige
g
Y
in een reeks toestellen, die met verschillende chemische stoffen,
g e, waaronder on
bluste kalk en ijzererts
een voorname plaats
P
J
innemen gevuld zijn.
gas
zijn. Het gezuiverde
innemen,
g
g
wordt door een rotatiepomp,exhauster
g e
noemd opgezogen en tenslotte in dengashoudereerst.
Dat is een reusachtige
g
g P
toren,
P laati'zeren
J
, die veelal in een met
waterevuld
gemetseld
bassin staat. Is de
g
,g
hij bijnag
zakt hij
geheel
gashouder leeg,
g
g,
in het water weg.
hgevuld,, dan
g Wordt hijg
licht het binnenstromendeas
ijzere
g het ijzeren
oPe
. Het gewicht
van de geweldige
•
g
g
g
ijzermassa
oefent op
J
P het gas
g voldoenden
druk uit,
van de
, om het bij
J het openen
P
kraan in de afvoerbuis en verder in de
stad- en huisleidingen
te persen.
g
P
En wat is er nu van de steenkooleworg
den, waaruit het gasgedistilleerd
werd?
g
g
Die is in cokes veranderd en die cokes
wordt nuedeelteli'k
J door de gasfabrieken
g
g
g ebruikt, om in den retortenoven te stoken
enedeelteli'k
g
J verkocht,, want cokes is een
goede brandstof, die grote
hitte geeft.
g
g
g

Gascogners
Gasco vers. De bewoners van de oude
landstreek Gasco ne of Vasconia,
,
gelegen in Zuid-West-Frankrijk,
J , hadden al
van oudsher een eigenaardig
e Daar
g
g karakter.

hun land schraal en onvruchtbaar was, konden ze dikwijls
bodem niet in hun
Peigen
g
J op
zij
edzi
onderhoud voorzien en waren
won
dienst
gen, als soldaat in vreemde legers
g
te nemen. Ze kwamen daar echter veelal
niet rond voor uit, maar deden
dan net,
,
roemrijk
of ze er enkel opP uit waren,, om roemrijke
te doen en of zij thuis
geweldige
g
g
J
zelfs
rijkdommen
hadden. Zo komt het,, dat ze
J
nu nog
g
g een bluffer wel eens een Gascogner
wordtenoemd
en gasconnade
de betekeg
g
nis heeft van een onschuldig
go Psche PPe rite.
J]

Gassen is de verzamelnaam voor alle
stoffen,, die niet vast of vloeibaar zijn.Evenals we de boomsoorten eik,, beuk,, den,, berk
enz. samenvatten onder het beg riP b om e n zo noemt
men waterstof, zuurstof,,
,
stikstof, chloor, koolzuur ,koolwaterstof
enz. kortom alle stoffen, die bijJ normale
enz.,
temPeratuur en onder normalen druk luchtvormigzijn
zijn g a s s e n.
Daartoe behoren
enkelvoudi
g e scheikundie stoffen, z.g. elementen, zoals waterstof,, zuurstof, stikstof,
enz. en ook
, chloor enz.,
scheikundige verbindingen,
g
, b.v. koolzuur,,
zwavel-waterstofgas
en gasmengsels,
g
g
g
, zoals
het kookgas
en de dampkringslucht. S om
gmie
zijn
zijn voor het or g
gaa
g van deze gassen
g
nische leven op
P aarde
aar absoluut nooza
dkelijk
g,
, b.v. de zuurstof voor de ademhaling,
stikstof en koolzuur voor de stofwisseling

GASTMALEN

718

Gastmalen. — Een gastmaal in den tegenwoordigen tijd.
terwijl andere het leven veren denroei,
g
nietigen,
g e arg , b.v. chloor en alleggasvormige
seen- en cyaanverbindingen. De verschrikkeli'ke
assen die in den modernen gas-gassen,
J
oorlogen
noodlottigeg betekenis hebben
g
en, behoren tot de laatste soort.
g ekreg
Gastmalen. Een ouderwets woord, zul je
J
zeggen.
Tegenwoordig
we van een
gg
g
g spreken
P
diner wanneer we 't hebben over een enigsdiner,
gs
zins feestelijken
maaltijd,
waarbij behalve
J
J, waarbij
hetezin
ook noggenodigden
aanzitten!
g
gg
g
Nu die opmerking
Nu,
P
g van je
J e is niet helejuis heel
maal waar! Weet Jje wel,, dat het juist
— en bovendien natuurlijk
J heel verstandig — is, om altijd
J 'e
„J moers taal" te
spreken
en zoveel mogelijk
g J de vreemde
P
woorden te verbannen,, als er een goed
g oe Hollands woord bestaat,
g
, dat we gebruiken
kunnen? Onze koningin
altijd
altij van
P
g spreekt
inplaats
van lunch"
„lunch", waarom
P
zouden we dan niet het woord diner vervangen
door het veel mooier en natuurg
li'ker
gastmaal?
J
g
zo oud als de weGastmalen zijn
J bijna
J
reld. Je weet allemaal wel, dat de Griekse
gastmalen beroemd en de Romeinse,, teng
minste in den lateren keizertijd
J, min of
meer berucht waren.
Bij
J de Grieken werden voor zo'n gastmaal een aantalersonen
uitgenodigd, uitP

sluitend echter mannen: de dames moesten
zich dan maar thuis met de kinderen vermaken! Doch een Griekseastheer
kon
g
nooit van tevoren weten,, hoeveel gasten
er
g
zouden verschijnen
want het was nu eenJ
maalgewoonte,
het recht
g
, dat iedere gast
g
had eenaar
deze
g
P vrienden mee te brengen:
werden dan „
genoemd.
enoemd.
g
Bovendien verschenen bij
nog
J ieder gastmaal
g
g tal
van ongenode
gasten,
g PPenm
g
g
, meest grappenma.kers, die „parasieten"
(letterlijk:
me deJ
„P
etenden werdenenoem^d
— vandaar ons,
g
woordparasiet,
voor een
g
P
, dat we gebruiken
op
mens (of eenplant
of dier),,
P kosten
P
van anderen leeft.
Vóór deasten
aan tafel gingen,
g g ,werden.
g
hun voetenewassen
en gezalfd.
Dit was.
g
g
ook in Palestina deewoonte
g
, zoals je
J in
vele Bijbelverhalen
kunt lezen.
J
Gewoonlijk
Gewoonlijk z a t men niet aan tafel,, doch
men 1 ao
sierlijke
sierlijk rustbanken van ceg op
met ivoor ingelegd, met
goud en
g
zilver versierd en dikwijls
J voorzien van
kostbare dekkleden. 't Was dus een echt
luilekkerland. Tafellakens kende men nog
niet,, ook geen
vorken en lepels.
Het vlees
P
g
werdesneden
en met de vingers
af geklog
g
ven. Iedereast bracht een
handdoek mee,
r
terwi'
water werd aang
J l na ieder gerecht
g eboden, om de handen te wassen.
Zo'n feesttafel bij
J een Grieks gastmaal
g
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rij versierd met
zag
er schitterend uit, rijk
ag e
planten en bloemen, waarmee de witte kleren en omkranste hoofden aderasten
in
g
overeenstemming
g waren. Boven de tafel
werden rozenehan
en:
g
g het zinnebeeld der
vertrouwelijkheid.
En ieder kon er dan ook
J
op rekenen, dat, wat hij zo onder de roos"
vertelde, strikteheim
bleef. Vandaar ook
g
de uitdrukking:
g »Ik heb het hem onder de
roos verteld", waarmee men bedoelt, dat
hetes
vertrouwelij was.
A vertrouwelijk
grek
Onnodigte vertellen, dat bij Jeen Grieks
gastmaal talloze dronken werden uit g
gee
g
g man was
al ve rbracht: eenewoon
matig
g
aan Zeus, aan
J
P licht een dronk te wijden
HYieia
de godin der gezondheid,
en aan
gg
g
den beschermgeest
van het gastmaal,
g
, den
g
genius. Doch
de drinkebroers deden het nog
g
anders die stelden dronken in op
P al hun
afwezige
g vrienden en wel met zoveel bekers
als hun naam letters telde, terwijl
terwij ook dikg
J is drinkwedstrijJ den werden gehouden.
Dit is evenwel niet zo erg
j zou deng als je
ken want de Grieken dronken den wijn

nooituur,
maar steeds vermengd
A
g met wa ter. Het mengvat
droeg
g
g den naam van
krater".
Niet alleen werden tijdens
die maaltijden
maaltijde
J
grappeng
gemaakt,,g
geestige
g verhalen verteld
en raadsels opgegeven, maar er werden ook
meermalen zeer ernsti g e ^e
wijsgerige g sPrekken g
gevoerd. Het beroemde,^ Sum
P osion" van Plato is een van die tafelgesprekken (het woord sumPosion betekent allereerst drinkgelag). Zodra de maaltijd
J was
afgelopen, verschenen
fluitspelers,
dedanseP
ressen en allerleira
enmakers die verg AP
der de stemming
g erin moesten houden.
Dat dieastmalen
later bij Jde Romeinen
g
ontaardden in de vreselijkste
zwelgpartij
J
gP
Jen,
is Jj e natuurlijk
natuurlij wel bekend.
iets over deastmalen
in de Middelg
eeuwen. BijJ
Germaanse volken was het
geen gewoonte,
om aan te liggen
bijJ den
g
g
gg
zij aten oorspronkelijk
maaltijd:
zij
J
J zittend,
P
tafeltj en later, b.v.
ieder aan een apart
tafeltje
P
den Karolingischen
tijd,
g
J ^ aan lange
g tafels.
De oude Duitsers stonden zo nu en dan

Gastmalen. — Een ggastmaal iin vroeger eeuwen.

GASTRONOMIE
uit de grote
drinkkanan
van de tafel op,
g
P,
nen te slurpen,
die langs
A
g de wanden van
het vertrek stonden.
Het hoofdbestanddeel van den maaltijd
J
was vlees, dat men met de vingers
naar
g
beentje
den mond bracht. De afgekloven
beentjes
g
opA tafel liggen.
gg
In derde
3 eeuw werd voor het eerst een
en in de I4de
eeuw betafelkleedeuw
g
4
diende men zich van zilveren of tinnen
borden en van bekers oflazen.
g
De lange,
maaltijde waren onder
g maaltijden
g , deftige
adel in de Middeleeuwen zeer in trek
en heting
g ger plechtig
P
g toe.
Aan een aparte
tafel zaten de burchtheer
P
met zijn
en de eregasten,
terwijl
terwij de
g
g
J gezin
opP banken langs
g de muren
•
g
zaten,
binnenzijd
zaten achter smalle tafels. De binnenzijde
de tafels was onbezet, om deg
bediening
•
te vergemakkelijken.
Voor eiken gast
la-g
g
g
J
g
eeen met bloemen bestrooid servet gereed.
Als allenezeten
waren, werd
waswater
,
g
maaltij met hoornbinnengebracht
en de maaltijd
g
geopend.
g P
g
Edellieden teaard
of te voet brachten
P
tusaar
terwij daar
soms deerechten
binnen, terwijl
g
toneelspelers
allerlei ernstige
g of
P
• ijke spelen
vertoonden, ,om de stemmingg
vrol
P
te verhogen.
Als de eigenlijke
g J hoofdmaalg
tijd
Jwas,
afgelopen was werden de kleden we g genomen en dan begon
men onder hetg eg
g
not van vruchten enebak
allerlei spelen
P
g
maaltijden duurden erg
te doen. Dergelijke
maaltijden
g
J
lang
g
g en kostten zeer veel geld.
wij
naar de
eur
Ten slotte verwijzen
J
J
g eklartikeltje ^, achtdelaat
tegenover
het artikeltje
g
P
van een van de bediner", een reproductie
P ro
platen
van 'acht-diners,
jacht-diners, waarkende Engelse
P
g
ciaal
bi'J
spe
P de rode rokken (en de rode en
niet rode drank) eengrote
rol spelen.
Ook
P
g
deze diners hebben in de Engelse
eschieg
g
denis niet den naam van sober te zijn
J geweest. Op
P tafel staan al de fameuse sirloins
(lendestukken,, toen extra-populair
o
in EngePP
ge
land en straks zal ook de wijn
es P ro J aan g
ken worden — daar kan men zeker van zijn.
Gastronomie(tot zekere hoogte
g ook wel
betekent oorspronkelijk
de
J
g astrologie
P
kunst om het zichoed
te laten smaken:
g
de regels
der hogere
ere
Je begkookkunst.
lt
grijpt,
rijt dat bij de
J Grieken en Romeinen,, naar mate deastmalen
rijker
rijkeren weelderiger
g
g
werden meer en meer aandacht werd besteed aan het koken en de regels van de
fijne
keuken tenslotte een soort kunst of
J
wetenschap
P werden: de gastronomie.
g
Iemand die erg
gopP lekker eten en drinkenesteld
is, wordt
daarom noggaltijd
g
,
J een
gastronoom
astronoom
genoemd.
g
Een bekend werk over deastronomie
is
g
het boek Ph
siologie du out"
van den
„ Y
g
Fransman Brillat-Savarin.
Gas tr0manie is weer iets anders.
Het drukt, evenalsP
alle woorden op manie,,
— denk maar aan kleptomanie
of steelzucht
P
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afwijking
— een ziekelijke
J
J
g uit en wil dus
hier zeggen
ziekelijke
ziekelijke overdrijving
gg
J
g van de
maag-verzorging.
Gas t r o s oP h i e is een ander geleerd
g
woord. Deastroso
reels die
Phie bevat de regels,
g
men in acht moet nemen,, om het grootste
g
tafelgenot
tafel
te smaken, zonder zijn
gezonddg
J g
heil of waardigheid
op het spel
P
P te zetten,,
dus eigenlijk:
het tafelgenot
opgevat
als
g J
g
Pg
wetenschaP.
eigenGastvrijheid is nogg altijd
Gastvrijheid
J een goede
g
g en
ons volk in hoge
schap,
g mate bezit. Er
P,
zullen wel niet veelgezinnen
zijn,
g
J, die het
nietretti
vinden,
gasten
te ontvangen
g
,g
P
g en
die niet al het mogelijke
zullen doen,, om
g J
het hun naar den zin te maken. Toch strekt
zich onzeastvri'heid
tegenwoordig
J
g
g
g alleen
uit tot familie en vrienden, in iedereval
g
tot mensen,, die wij
aan g
J kennen. Het grote
tal hotels en andere logeergelegenheden
heeft het overbodiggg
gemaakt, dat we vreemden in ons huis opnemen.
P
Doch in oude tijden
was dit anders. HoJ
tels bestonden toen niet; er waren slechts
weinig
g steden en gebrekkige
g
g e vervoerm iddelen. Hetevol
hiervan
was,,at
dateen reig
lt
zier,
of te
g had te paard
g
P
g die het gewaagd
blij
voet op
g
, gewoonlijk
g
P weg
^ te gaan,
J heel blij
was,
, als hij,
J, in den laten avond,, uitgeput
en moe, een klein lichtje
J tussen de bomen
schijnen dat bleek het verlichte
door zag
g schijnen
venster van een huis te zijn.
J HijJ klopte
P aan
en vroeg
nooitg eg om onderdak,
, wat bijna
J
weigerd werd.
was bij de Ouden GrieDeJ
g astvri'heid
J
ken, Romeinen, Israëlieten Arabieren) een
heilige
plicht, die ook door den godsdienst
g
g P
was voorgeschreven.
g
In oude Griekse sagen
g lezen wij,
J ^ hoe men
een vreemdeling
blijdschap
g
g met grote
J
P ontving,hem een bad liet nemen en van schone
kleren voorzag.
bracht de
g In veel gevallen
g
g oede ggewoonte mee, dat men eerst na een
dag
g of tien trachtte 's vreemdelings
g naam
te weten te komen. Ook sloten twee families soms overeenkomsten vanastvri'heid.
g
J
,
waarbij
ro
J een ring
g doormidden werd
g ebken en ieder de helft kreeg.
g Ging
g nu een
der familieleden op
P reis naar het land,, waar
hij den
de andere familie woonde,
, dan stak hij
halven ring
hij werd dan bijJ
J zich en hij
g bij
aankomst metroot
gejubel
begroet
en met
g
g
gJ
eschenken overladen. Deze halve ring
geschenken
g was
het symbool,
g
Y
, het teken van degastvriendding,
schap,
daar samengebracht
g,
P,
g
moest wordens Ymbool betekent in het
Grieks: het samengebrachte),om
de astg
vriendschapot
uitingg te brengen.
P
g
Ook in de Middeleeuwen bestond nog
g de
oudeJ
g astvri'heid in kloosters en ridderburchten. En enigszins kunnen
we die nog
g
terugvinden
in de eenzame streken van ons
g
Indië waar men ook altijd
J direct klaar
staat een landgenoot,
g
, hoewel onbekend,, in
zijn
J huis te ontvangen.
g
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zullen wel
Gaudeamus. Velen van jullie
J
eensehoord
hebben van 't studentenlied
g
„ Io vivat",, dat bijJ allerlei plechtigegeleP
g g
gezongen
wordt. Daarnaast hoort
g
g enheden g
men echter ook wel het Gaudeamus"
„
zingen
g , h e t Duitse studentenlied. Toen
Latijn nogg de
die liederen ontstonden,, was Latijn
zij dan ook
taal op
A de universiteit en zo zijn
liederen in 't Latijn
J gedicht.
g
Het eerste couplet
van 't Gaudeamus,, dat
A
Jje 't meeste hoort, luidt:

,W;VA
r z^

Gaudeamus igitur
g
Juvenes dum sumus;
Post jucundam
juventutem
J
J
Post molestam senectutem
Nos habebit tumulus.
wat, vertaald, betekent:
Laten wijJ vrolijk
J zijn,
J,
Zolang
zijn
g we jong
J gzijn.
deleizieri
e
A
gjeugd,
J g,
Na den bekla genswaardi gen ouderdom
grafheuvel ons ontvangen.
Zal de grafheuvel
g
En wil jullie
het Gaudeamus op
J
P zijn
J n allermooist horen,
dan de oren,, als de
P
, spits
Akademische Festouverture van Johannes
Brahmses
wordt. Die heeft daarin
g eeld
P
allerlei leuke studentenliederen (Wir batten
gebauet ein
stattliches Haus en het bekende
de
Was kommt dort von der Hoh'? verwerkt,
welke dan ten slotte tot
eenwe
g eweldi
ge
dergave van het Gaudeamuss leiden, die je
in dierachti
eg instrumentatie niet licht
A
zult vergeten.
g

Gaufreren betekent het drukken van figuren op
Apapier
A A , leer en andere stoffen door
middel van z,gaufreer-ijzers
en aufre
rgaufreerg
machines waardoor de figuren
er diep
g
A in
komen te zitten. Het woordaufreren
is
g
ontstaan uit het Franse"
dat
„g
, wafel
betekent. De te bewerken stof wordtt n ..

Gearing. — De eenvoudigste tandwieloverbrenging.
op dezelfde wijze
ggeperst als een wafel tusJ
sen de wafelijzers.
J zers.
2/4
tt i s een oude Franse dans in 21
Gavotte
maat. Naar men zet
g,was het de volksdans
der Gavots, bergbewoners
van de Franse
g
Alpen.
Veel meer bekend is de dans g ewor A
begin
i de eeuw,,
den in de 1 de
18de en be g in9
toen zijJ de salondans bi' Juitnemendheid
was,
manierge
-g
, die op
A bizonder bevallige
zij
danst kon worden.
Tegenwoordigg wordt zij
da
w
heel weinig
, maar als muziekg
g meer gedanst,
stuk wordt deavotte
om haar bizonder
g
nog
g steeds ^ e rhythme
en luchtig
y
g karakter no
waardeerd.
bletterlijk veron
Geallieerden betekent letterlijk:
G
Het is de naam, , die speciaal
gebruikt
g
A
ordt voor de verbonden mogendheden
wordt
g
Frankrijk Engeland,
België,,
Italië,,
Servië,
g g
,
Rusland, Noord-Amerika en verscheidene
andere landen),die in den Wereldoorloggvan
1914-1918 tegen
de centrale rijken
DuitsJ
g
land, Oostenrijk-Hongarije, Turkije
J enz.)
hebbenestreden.
g
In de dagen
van Napoleon
I waren het
P
g
de tegen
verbonden mo g en dheA
g Napoleon
den, die geallieerden
heetten.
g

Y ,.

Gavotte in den tijd van de Restauratie (herstel
van het koningschap na 1814-1815).
Encyclopedie voor Jongeren
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woord,, dat beteearin
Gearing
g
g i s een Engels
kent overbrenging,versnelling.
g Het is een
woord dat vaak in de automobieltechniek
gebruikt wordt. Hiermede worden dan aangeduid de tandraderen, die dienen om verschillende snelheden aan een auto te geven.
De bak, waarin deze tandraderen zijn onof
der g ebracht noemt men versnellingsbak
g
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ook wel wisselkast. Ook bi'J andere ni achines komen dergelijke
wisselkasten voor, o.a.
g J
bij
J draaibanken. BijJ mechanisch speelgoed
kunnen jullie
de tandwieloverbrenging
g g heel
J
duidelijk zien.
Als je b.v. een locomotiefje,
J,
J
dat je
P
, omkeert en
J met een veer opwindt,
jekijkt
kijkt er van onderen in,, dan zie je
tijdens
J tijden
J
aflopen
allerlei tan dw ielt'J,
es die in el oP
kaarrijen
en de wielen doen draaien.
Bij
J
g JP
een auto kunnen we nu bovendien beurtelings tandwielen van verschillende grootte
g
in elkaar latenJ
g rijPen, waardoor steeds verschillende snelheden mogelijk
g J zijn.
J n De een voudigste tandwieloverbrenging
o
J op
g g vind je
hetlaatje
pag. 721.
P
Jop
PPg7
Gebarentaal. Om zich verstaanbaar te maken beschikt de mens over drie verschillende dingen:
g
Ie. De spraak.
P
2e. Deebarentaal.
g
3e. Het schrift.
vertoont nogal
veell
rDeve
g
g
zij ze
wantscha
P met het schrift. Beide zijn
en beideebruiken
ze tekens,, waar g
over een afspraak
moet gemaakt
zijn.
zijn
P
^

1')) 7'1( f\l‘

''''.Y
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x
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Gebarentaal. — Ook het hele alphabet kun
je met je vingers uitbeelden. Probeert
het maar eens!

Ja — men betoogt
g wel, dat een deel van
het schrift opP
gebarentaal
is opgebouwd.
Pg
g
Hoe men dat bedoelt? Wel, het eerste
schrift bestond vaak uit mededelingen,
g , die
men op
P bomen of iets anders kraste. Men
gaf dan met lijntjes
weer, die
lijntjes de gebaren
g
g
de mensen verondersteld werden te maken,
heet het dan.
Deebarentaal
verschilt in de verschilg
lende delen van de wereld. Alleen deeg
baren van „iemand dreigen": de vuist schudden — eten
willen hebben": de hand naar
„
den mond brengen
g , — komen overal voor.
wijze
Reeds bij
van naar iets wijzen
J 't gebaar
g
verschil. WijJ wijze
zen b.v. met onzen
zij duim.
J
ger, de Javaan met zijn
sommige
aan te geven,
g dingen„
g
, maken
g
verschillende volken zelfs somsrecies
P
In
Zuideb.
gebaren.
g
Duitsland werpt
P men,
^ als men „neen" wil
zeggen,
g enkele
gg , het hoofd achterover;, langs
kusten van de Middellandse Zee zwaait
ymen neen" metden wijsvinger.
In Pol Y
J
g
nesiëOostelijke
J groep
g Pder Australische
eilanden) zegt
men echterjuist
juist
g
„J'a"
, als
men 't hoofd naar achteren werPt. In MelanesiëZuid-westelijke
groep
J
g P der Australische eilanden) draait men 't hele lichaam,
als men neen"
wil zeggen,
^,
gg , en in Damascus
bijt
J men dan in den nagel
g van den duim.
Natuurlijk
Natuurlijk zijn
zijn er nogg talloze andere
tekens,
, maar ik wil 't hier voorlopig
Pgbij
J
laten.
volkeren tot
Hoe is men bijJ
deebarentaal
gekomen?
— zullen jullie
julli
g
g
zij verschillende redenen
gen. Daar zijn
De jager
zal op jacht
P J het wild niet willen doen schrikken en daaromeeft
hij
hij zijn
zij
g
metgezellen
dan met gebaren
te kennen,
g
g
dat hijJ 't wild gevonden
heeft,, — wat ze
g
moeten doen, — dat ze verder moeten sluipen — enz.
Soms is eengebarentaal
zeer uitgebreid
g
g
en kan men er helees
in voeren.
g rekken
P
Dezeebarentalen
vinden we daar,, waar
g
op
zeer veel verschilg
P een klein woongebied
lende dialecten of talenes
worden
P
g roken
(Noord- en Zuid-Amerika
, of om over
grote afstanden te spreken:
denk maar eens
g
P
aan ons seinen met de armen of met vlagg
gen.
n
Tenslotte werd die uitgebreide
ebg
g are
taalebruikt
als geheime
taal tussen ong
g
derdrukte volkeren, om niet door de overheersers begrepen te worden. Thans nog
g
gebruiken de bewoners van Zuid-Italië,
vooral die van Napels,
die lang
P
g onderdrukt
werdenraa
geheime taal.
g g zo'ng
Verder moeten Jjullie ook maar eens het
artikel over signaaltaal
en wat er onder
g
Doofstoma
. 539) over gebarentaal
g
gePg
schreven is, lezen.
tekens uit Italië
Tenslotte nog
g eenpaar
P
het land, waar men erg
raa g met gebaren
ebaren
a raag
g g
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Geel was een bekend Nederlands schrijver
en uitstekend stylist.
Steek Jje daar je
je hand met de vingers
g
aaneengesloten
recht naar voren, als een
g
zijngoederen
g
kooP man je
A J van zijn
J den prijs
noemt dan zal hij
hij snel den prijs
noemt,
PJ eerminderen, want hij
goed
hij denkt dan,, dat je
J erggg
' volkomen bethuis bent in Italië en dat je
greep, dat hij
hij Jjee wilde afzetten. Je zei nameli'k
je ggebaar: „Denk je,
g
J, dat ik gek
J met J
ben?"
Als een J
jongen
g valt opP straat
g lastig
g Jje erg
met den verkoopP van waar
waardeloze snu isterijen
J hand naar voren,, maak
J , steek dan je
er een vuist van,, maar houd den wijsvinger
g
J
en denink
HijJ zal je
J dan direct
P gestrekt.
g
met rust laten. Je maakte het teken, dat
van den duivel voorstelt en
de hoorntjes
J
daar zijn
J veel Italianen als de dood voor.
Alleen tegen
een volwassene moet J je het
g
maar nooit doen,lje zou 'e
J zelf dan even
later wel eens in een ziekenhuis kunnen
teru gvinden.
Ook een sterk afwerend teken is de duim
tussen twee vingers steken.
Zo,, nu hoop
jullie
P ik,, dat jullie
Jje in Italië kunt
redden.

l

Gebed. Door alle eeuwen heen heeft de
mens behoefteevoeld
zich in gedachten
g
g
hij
oPte heffen tot een hogere
macht,, die hij
g
boven zich voelde. BijJ
natuurvolken was

dit niet meer dan een bezwering
g
g van goden
ofeesten
van zon of maan,, bijJ de hoger
g
g
ontwikkelde volken werd het een eigenlijk
J
g
J de Grieken en Romeinen werden
g ebed. Bi'
reeds in de tempels
P ggemeenschappelijke
AP J
g ebedenehouden
voor het welzijn
welzij van volk
g
staat. Toch kwam hierbijJ nogg veel hocus
er zijn
P ocus te pas:
J b.v. uit den Romeinsen
P
keizertijd
vele toverpapyri bewaard die een
Jbewaard,
opeenhopingvan namen en aanroepingen.
vangoden
bevatten. Zij
g
J werden o Pge dreund, om de godheid
te treffen
en en zo
g
doende te beween
g ,de wensen te vervullen.
Bij
J de oude Israëlieten komt,, behalve het
gemeenschappelijkgebed,
persoonebed ook het
edikwijls staat het g e lijk
voor: heel dikwijls
g
J gebed
bed hier op
P hoen
g tra ;P,het is niet enkel
meer een vragen van gunsten, maar een
zich opheffenvan de ziel tot gemeenschap
g A
met God, zoals dit zo mooi uitkomt in
velesalmen
van David.
P
De Christenen kennen zowel vaste,, z. g.
formulierg gebeden,
b.v. het „Miserere" en
,
van de Katholieke kerk,, als
„ De profundis"
P
het vrije
zijn
na
J ggebed en Jbij dit laatste
J zijtuurli'k
Het
J verschillende vormen mogelijk.
g J
kan zijn een smeken tot God om stoffeli''ke
of geestelijke
gaven
en ook een zich
g
J
g
J
volkomen overgeven
aan den wil van God.
g
Dit is evenwel een te diepzinnig
P
g en ook
voor onsevoel
een te teer onderwerp,
g
P,
er hier verder op
Wel mogen
P in te aan.
g
g
wijzen
wi' nog
op het Onze
Vader",,
„
g even wijzen
P
dat je
J vinden kunt in het Nieuwe Testament
(Matth. 6 :9-13),het gebed,
at door
g
, dat
Jezus zelf aan zijn
discipelen
is g e J
P
leerel en waarin deze volledige
g overgave
g
wel zeer schoon tot uiting
g komt en
dat door vrijwel
alle Christenen wordt g e J
beden.
Ook bij
bi' de Mohammedanen en Boeddhisten speelt
in het godsdienstige
P
g
g leven het
gebed een grote
rol. BijJ de Mohammedanen
g
g
zijn
voorgeschreven.
De MuJ vijf
J gebeden
g
g
zelman is verplicht
te bidden met het g e A
zicht naar Mekkaericht.
g
Heel eigenaardige gewoonten
ewoonten ten oPzichte van hetebed
hebben de Thibetag
nen. Zij
z. g
. gebedsraderen,
g
J gebruiken
g
, een
soort cylinders,
zijn
zij met
g
Y
, die volgekrabbeld
en die ze snel in 't rond laten
draaien. Dit draaien staat voor hengelijk
g J
met bidden. Aan de staarten van hunaks
Y
,
aan hun lansen,, aan hun huizen,, aan hun
bomen wapperen
die gebedsvlaggetjes,
PP
g
gg J ,
waarop
zinnetje„Om
A ontelbare malen het zinnetje
maniadme
huni"
staat geschreven.
Dit
P
,
g
is Sanskriet en betekent: „Het kleinood in
den lotus,, amen." Zij
Jggebruiken ook gebedsmolens, die vaak reusachtige
g afmetingen
g
hebben en die door een touw of door water
of wind in voortdurende wenteling
ggehouden worden.

Geel. Jacob Geeli 79—
8 1862 was een
bekend Nederlands schrijver,
schri
die zich on-

GEERTGEN TOT ST. JANS
derscheidde door een uitstekenden stijl,
J zowel in het Nederlands als in het Latijn.
J
Hij
aan de
g
J
g hoogleraar
J was een tijdlang
universiteit te Leiden en maakte vooral
veel naam door zijn
J critische werken,, die
r chenen
zijn onder den titel„Onderzoek
O
zijn
verschenen
Zijn stijl en denkbeelden heben fantasie”. Zij
en veel invloed gehad op
P de letterkunde
proza.
roza
van
ook op
p het P
va ons land, speciaal
p
In den tijd
— heel curieus
g
J van Geel gold
oëzie als iets veel gewichtigers
dan
g
de poëzi
g
proza.
Het is de agrote
zo maar het gewone
g
p
verdienste van Geel aan die zonderlinge
go A te hebben en
vattin bg en een eind gemaakt
g
zijn recht te hebben g hete
P roza weer tot zijn
bracht.
Geertgen
gen tot St, Jans, of Gerrit van Sint
Jan, een vrij
J bekend schilder, die in het
laatst
aats der t 5e eeuw te Haarlem leefde en
werkte, heeft o.a. 't eigenaardige
w
g stuk „e ^
dat je
z us aan het kruis" geschilderd,
g
J vindt
op blz. 373 . Er is van hem niet veel werk
gebleven.
g ebleven. Hij
bewaard
w
J woonde te Haarlem
in een
huis, dat toebehoorde aan de St.
e
zijn bijnaam
r n vandaar zijn
1
„tot St.
anshee
J heeft voor de St. Janskerk te
a ns". Hi'
Haarlem een
drieluik (triptiek) geschilderd,
,
P
b
waarvan een gedeelte
zich te Weenen beg
waa
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vindt. Overi
en s bevinden
en beide
Overigen
schildeJ , dat op blz. 373 en het hier afgebeelde,
g
,
zich in het Rijksmuseum
te Amsterdam.
J

Geestgronden.
De geestgronden
vinden
g
g
g
we achter de eigenlijke
duinenrijen;
J
g
, het is
J
een strook zandgrond,
— zand van de duig
nen vermengd
g met den veen-ondergrond
g
— die zonder verdere bewerking niet
erg
g
vruchtbaar zou zijn
J ;• vandaar ook de naam
geestgronden, want geest
betekent in dit
g
verband onvruchtbaar en dor. Voor de felle
Westenwinden liggen
dezeggrondenPrachgg
tigbeschut en men vindt er dan ook mooie
rechtopgaande
bossen met prachtige
P gA
g lanen
enaden.
In lang gvervlogen
waren
P
g jaren
J
hier uitgestrekte
wouden,
g
, waarin koene
ridders ter jacht
gingen.
J
g g
Thans zijn
zijn de grote
bossen
os
veelal
se n
ver-g
dwenen
, forensen hebben op
g
P die droge
zandgronden hun chalets en villa's gebouwd.
g
Bloeiende villadoren
P groeiden uit kleine
dorpjes,
, denk maar eens aan Bloemendaal,,
Overveen,, Wassenaar, Sant poort
en andere
P
doren.
P
Maar ook bleek deeest
rond gemengd
g
g
, g
g
met veen, een uitstekende tuinbouwgrond.
g
In 't voorjaar
is de hele streek tussen
J
Alkmaar en Noordwijk
J, maar vooral om
Haarlem, ééngrote bloementuin.
Tulpenvelden
in frisse,, heldere
tin ere
P
ten crocusvelden, narcissen en hYacinthen wisselen elkaar af in bonte
pracht.t.
In 't Westland en in Kennemerland heeft zich op
P dengeestgrond
g
vooral de teelt van g roenten en fruit
ontwikkeld, die van ontzag^ gelijke
beg J
tekenis geworde
g eworden is.

Geeuwhoner,
Geeuwhonger Je hebt allemaal wel
verklaard,
, datJje „ een echten
geeuwhon g er" had,
geeuwhonger"
, wanneer je
J van
een langen
fietstocht of meer nog:
g
g
van een tocht op
P schaatsen thuiskwam. Maar de echte ageeuwhonger
g
is nog
beetj anders dan alleen
g een beetje
hon bg er. Het kan soms voorkomen dat iemand,, die zich dagenof
g
wekenlan
wekenlang
g heeft in g
veel te er
erg
gee
spannen
en weinig
P
g heeft gegeten,
gg
p lotselin begint
plotseling
te geeuwen
en niet
g
g
meer op
hij op
P 't
P kan houden,
, zodat hij
laatst bijna
flauw valt. Dezen naren
J
toestand noemt meneeuwhon
g
ger.
Lichtverteerbaar voedsel, b.v. brood
met melk, en rust zijn er de beste
geneesmiddelen voor.

Geertgen tot St. Jans was de schilder van dit
kerkinterieur, dat in het Rijksmuseum hangt.

Gehalte noemt men de hoeveelheid
van 't een of andere bestanddeel in
een mengsel
in verhouding
g
g tot de an Mere bestanddelen, b.v. de hoeveelheid zuiveroud
in een alliage
of
g
g
legering. — Zie ook: Alliage
g en Goud.
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Geestgronden. — Hyacinthenvelden in frisse, heldere tinten, crocusvelden, narcissen
en tulpen wisselen elkander in de vroege lente op dezen geestgrond af.
Geheugen
of memorie wil eenvoudig
g ze g g
g een: herinneringsvermogen, d us het ver mogen,
om indrukken en voorstellingen,
g
g , die
men vroeger
ontvangen
heeft,
g
g
, maar die
reeds uit het bewustzijn verdwenen
zijn,
J,
weer op
P te wekken en zich voor den geest
g
te halen.
Verschillende mensen lopen
P , wat hun
betreft,
bgeheugen
g
, hemelsbreed uiteen;
,J'je
hebt het natuurlijk
De
Pg e
J wel eens opgemerkt.
kan alle jaartallen
ene jongen
jaartallen uit de g e J g
schiedenis en de wiskundige
g formules goed
g
onthouden, maar de Franse woordjes,
onthouden
J , die
hij
J met moeite in z'n brein heeft gestampt,
g
P,
hij
vergeet
hij direct weer. Bij
g
J een ander is
't juist
omgekeerd:
opP wiskunde ploetert
J
g
P
hij
terwij de taalvakken hem
J tevergeefs,
g
, terwijl
Nu bestaat er in de laatste
jaren een
kunst, de
z. . mnemotechniek,
,
g
,
die dienen moet om aaneheu
g
bg enzwakte
tegemoet
te komen. Het is de kunst van
g
de ons allen welbekende„ezelsbruggetjes",
maar dan wat wetenschappelijk
gebouwd.
PP J gebouwd
tijd
tij werd
rd ddaar zwaar in
stugerge
•
, maar ,tegenwoordig hebben de P ae dagogen er niet veel mee o
P, omdat al die
ezelsbruggetjes
maar aanleidinggeven,
gg J
gg
, ding en in 't geheugen
t te
s tam
g
a
Pen,die met de

zaak zelf niets te maken hebben.
Zo onthouden jullie de Nederlandse
eilanden in de West met de S'en en de A.
B.C.-eilanden. De eerste zijn
Saba,
u
J
, St. Estatius en St. Martin,, de andere Aruba,, Bonaire en Cura ao die echter niet in deze
volgorde
liggen.
Zie: Bovenwindse eilang
gg
den.
Denk ook aan de A.B.C.-Staten in ZuidAmerika: Argentinië,
Brazilië en Chili.
g
Volens
de zielkunde bestaat er drieërlei
g
geheugen,geheugen,
n.l. het werktuigelijk eheu en
dat alles zonder enig
g verband in zich o P neemt b.v. rijtjes
oop
JJ van uitzonderingen
g
taalregels;
, het kunstmatig
g
g
g geheugen,
g , dat
probeert,
klaar te
P
, het met ezelsbruggetjes
gg J
spelen
en het oordeelkundi
oordeelkundig of lo
logisch
gisch
P
geheugen,
dat alleen maar iets kan onthoug
denf als er een lo
logisc
g isch verband in zit.
Eeneiser
is een natuurlijke,
^
J , spuiP
tende bron,, die met min of meer geregelde
g
g
tusschenpozen
een straal warm water en
P
waterdam
verschijnse beP uitstoot. Dit verschijnsel
tot het vulkanisme en wordt voornamelijk
waar zich meer
1 daar waargenomen,
e
^.
verschijnselen
van werkingg van vulkivulkan iJ
aard voordoen,, d.w.z. in streken,, waar

GEISHA
de aardkorst betrekkelijk
t dun is en de vulkanische werking
g aan
, of vlak onder de
oppervlakte
merkbaar is.
AP
Men neemt aan, dat het water, dat zich
in onderaardse kanalen bevindt, door den
invloed van het inwendige
koken
g vuur gaat
g
en dan metrote
kracht uitgestoten
wordt.
g
g
Om verschillende redenen, waaromtrent in
de wetenschappelijke
wereld nog
PP J
g geen
g
zekerheid bestaat, is er een zekere regelmatigheid
in deze erupties
van water merkg
P
baar.
Derote
Geiser opPIJsland werpt
P bijv.
bij y
g
ongeveer
om de 8o a 90
g
9 minuten een kleine
hoeveelheid kokend water omhoog . Daarhij iedere 24
naast spuit
hij
P
4 a 30
3 uur enige
g
malen een waterkolom omhoog
g van een
doorsnee van 2 meter en een hoogte
g van
2
à 36
de Old
25
3 meter. Een andere geiser,
g
Faithf ull"enaamd
bijna
geregeld
g
, spuit
A
J
g
a
iedere 65
5 minuten4 o meter hoog,
g, andere
geisers daarentegen
werken minder regelg
g
g el
matig.
g
Aangezien
het water grote
hoeveelheden
^
g
kiezelzuur en kalk in oplossing
P
g bevat en
deze stoffen bijJ afkoeling in vasten vorm
neerslaan,
heeft zich in den re
regel
g el rondom deneiser
een terreinverhoging
g
g g g
evormd. Hierdoor vormden zich bij
bi' verscHillende geiser
g eisers fraaie terrassen.
meesteg eiser komen voor in het bemeesteeisers
Yellowstone-park
in de Verenigde
P
g
Staten van N. Amerika, waar er ongeveer
geve
een honderdtal te vinden zijn.
J
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zij
gasten aanzitten,, zijn
maaltijd waar gasten
Ip ansen maaltijd
geisha's.
J g
Wanneer ouders hun dochters toteisg
ha's willen laten opleiden,
ze
g
P
^ dan brengen
haar als ze zeven of acht Jjaar zijn
J, in een
geishahuis (een soort kostschool),waar ze
eerst worden onderwezen.
zij ze maiko's
Tot haar achttiende jaar
zijn
J
voeren tijdens
gastmalen
of feesten dang
J
sen uit. Eerst daarna bedienen ze deasg
waarbij ze zichzelf
ten en zingen
g liederen,, waarbij
op
g
P verschillende instrumenten begeleiden.
In moderneaPanse gezinnen komen
deeisha's
niet meer voor, , maar daartegeng en
g
over staat,, dat velen zich organiseren
tot
g
zan gkoren of tot danstroepen.
zangkoren
P
r
een 'Jjaar of deIn Europa
g
f is de geisha
ti geleden eerst beroemd geworden
door
tig
g
een Engelse
operette
van dien naam,, die
P
g
toen heel veeles
werd en waaruit ook
P
g eeld
nu no g wel liedjes
liedjes gezongen
g
g worden.
Gek is
s de naam van die grappig
g PP g aan doende draaiende kappen,
PA , die Jje vaak oop
schoorstenen ziet staan, om deze beter te
doen trekken. Deek
g maakt, dat de wind
nooit in den schoorsteen kan waaien. Als
het hard waait,, kan zo'n troepje
PJ draaiende
bij elkaar,, die wel wat opParman
g ekken
gekken
P
J
tigge kereltjes
kereltjes lijken,
gezicht
P
J g
J
, een potsierlijk
zijn!
J

Gekko(Gecko) is een hagedis-achtig
^ dier,
,
dat in ons Indië (waar men het tokké
noemt)
en in andere tropische
landen
o
A
Geisha. Wie overgeisha's
veel voorkomt. Deekko heeft
een groten,,
spreekt,
^
g
P
, denkt
ogen,
baanaan.
Japans
feest,, een a P Bij een
J
A
g , eeeen re
P
A met uitpuilende
Pplatten kop
den bek en een
plomp
J
lom lichaam. Hij
heeft zijn
J naam te
danken aan het
ei enaardi e
eigenaardige
ge luid, dat hij
hij maakt.
Het is een nuttig
dier, doordat hij
Jjacht maakt oop
F:
t
chadelj'ke
insecten die anders den
Inlander veel last
zouden veroorzaken. Toch hebben
dezen
niet veel
met deekko's
oop,
g
omdat
ze
zo'n
vreemdeluid
mag
ken en net opP een
kleinen
krokodil
lij ken.
Om gekko's te
vanen
g ,houdt men
hun een stok met
wat tabak eraan
gebonden onder
den neus. Ze raken
bedwelmd en vallen op
Geiser. — Een geiser op IJsland.
A den grond.
^
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Geisha. — Een bevallige groep Japanse danseresjes, onder leiding van de Japanse
actrice Sumiye Kurishima (links).
nomie k is de
Gelaatkunde ofhPsio
Y g
leer, die vooral in de 18e eeuw veel beoefend werd, en volgens welke er een nauw
h verband bestaat tussen hetelaat
g
AY
sionomie en het innerlijk
J van een mens.
Derediker
en dichter Lavater en de naP
tuurkundig e Darwin hebben zich o.a. met
de leer derelaatkunde
beziggehouden,
g
gg
doch door de officiële wetenschap
P wordt
deh sio
k thans niet zo hoogg
Y nomie
g
meeren
g ewaardeerd. Wel zie Jje haar tegeng
woordi
in tijiJ d
P
g telkens weer opduiken
schriftartikelen e.d. en aan de hand van afbeeldingen
wordt Jje dan verteld,1 dat iemand
b
met een sterk ontwikkelde onderkaak een
karakter heeft, dat
woest, hartstochtelijk
J
iemand met een arendsneus moedig
g is enz.
En dan is 't wel leuk, om eens na teaan
g
of
e evens
dieerv
metJ je eigen
g e n o ndindingg
g en kloppen.
APen

Geld. In onze moderne maatschappij
PPJ heeft
't geld langzamerhand zo'n grote, zelfs overdrevenrote
plaats
ingenomen,
g
P
g
, dat we weleens vergeten, dat het
eigenlijk
et geld
g
g J oor sPronkeli'k
d
is dan
dn betaalJ niets anders
middel waardoor ieder mens in ruil voor
zijn
J arbeid,^ voedsel en andere dingen,
g , die
hij nodig heeft, kan krij en. In vroeger

tijden
was er geen
geld,
maar bewerkten
J
g
g
alle mensen den bodem en leefden van wat
hun eigen
grond
opleverde,
^
g ^ geg
P
^ of gingen
zamenli'k
J op
PJjacht of knollen en vruchten
zoeken, die ze dan met elkander deelden,
zodat, zoals men wel opmerkt,
de slechte
A
zoekers en jagers
evenveel kregen als de
J gg
g oede.
Bij
werkten zo de he
an
J sommige
gvolken
dien
g en slimmen voor de luiere stam gege
noten. Dan is het in onzen tijd
J veel beter,
zeggen
velen. Nu heeft iemand, die knapper
gg
PP
is,
is die meer kent, een voorsprong
gop
Pzijn
J
A
dommeren buurman.
Langzamerhand
ging
g
g g men inzien, , -dat niet
ieder voor elke soort arbeid eveneschikt
g
was. De een was een uitstekend landbouwer,
r
maar had van Jjagen
a gg
of een werktuig herstellen om 'to
te zeggen,
A ulair
P
ga , ,^g een kaas
e eten", dat kon een ander weer beter en
gg
zo kwam men tot de arbeidsverdeling.
g De
een deed alléén aan landbouw, de ander
aanjagen, de derde
maakte en repareerde
P
werktuien
en wa Aens. Maar nu was dan
g
ook ruil van de verkregen
no og producten
P ro uct
zakelijk
J ggeworden. Eerst ruilde men goed
g
tegen
teen goed.
Zoveel g
graan voor een werkkg
tuigen zoveel voor een herteboutje.
herteboutje
het zover was, ontstond de behoef-

GELD
te aaneld
aan iets, , dat een vaste
,
g d.w.z.
waar dewaarde had,
g
, dat dus een goede
meter voor andere zaken was en dat men
bewaren konf om het als betaalmiddel te
gebruiken.
Bij
zijn schelpen,
schelen tanJ de natuurvolken zijn
den van wilde dieren,, matjes,
g flessen
J f lege
enz. nog
in gebruik,
altijd als geld
g
a
, n.l. bijJ
g altijd
den ruilhandel tussen de inboorlingen onBerling . Voor den handel met vreemdelin„geld" natuurlijk
natuurlijk geen
g
waarde.
g en heeft dit ,fg
De Kaurischelp
P is in den Soedan het
terwij de
meestebruikeli'ke
g
J betaalmiddel,, terwijl
doorboorde schelpjes
van de Nassa
PJ
callosa op
P Nieuw-Pommeren (ten N. van
Nieuw Guinea) wordenebruikt.
g
Heel bekend is ook uit de bg eschiedenis
het betalen met stoffen. In de Oud-Noorse wetboeken wordt de waarde van allerlei
dingen
uitgedrukt
in het aantal meters ling
g
nenf dat men ervoor krijgt;
kri
Jgt • in het N.W.
van Amerika bij
) de Kwakioetl, een
ee Indianenstam kan men vrijwel
alles,, wat men
J
hebben wil, betalen met wollen dekens,
want die hebben een vaste waarde. BijJ
zijn stukjes
stukje zout een
Dajaks
op
P Borneo zijn
J
gewoon betaalmiddel.
Met de uitbreiding van de
beschaving
g
en voor bewerden al spoedig
P
g edele metalen
hetzij dat men per
gebruikt,, hetzij
P gewicht
g
ttaling
gg

Gekko, een nuttig dier uit ons Indië.
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hetzij met munten,, van diemetabetaalde,, hetzij
m
lenemaakt. Men
betaalde dus met goud,f
g
zilver of ander metaal, omdat die
stoffen,
,
althans in vroeger
tijd
g
J, altijd
J hun waarde
hielden,g
goed konden worden bewaard en
zich uitstekend leenden voor het aanbrenels, waardoor de waarde werd
g en van stemP
bepaald.
A
In de Egyptische
koningsgraven heeft
gYP
men zilveren muntenevonden
en in den
g
Bijbel
lezen we, dat Abraham een akker
J
kocht vooroo
„4 zilveren sikkelen". Een
sikkel is eengewicht. Hier werd dus het
metaal nog
BijJ de opgravingen in
g gewogen.
g
g
Palestina zijn ook veel oude munten te
voorschijn
gekomen. De munten hebben en
J g
hadden vooral
bij de Oosterse volken,f
J
soms heel vreemde vormen. Denk maar aan
de ovale koperen
munten van Japan
uit de
P
P
1 e eeuw en,
aan de Siamese zilvermunten,
die den vorm van eenrote
boon hadden
g
met een stempeltje
P J opP den bovenkant.
Langzamerhand
nu kwam het wegen
g
g van
het metaal in onbruik,, en kreeg
g men be hoefte aan munten, waaroAde waarde stond
aangegeven. Het kon dus op
P den duur niet
uitblijven,
dat eerst de vorst,, later de staat
J
zichin
met de waarde der mung bemoeien
g
zij alleen het
ten. Er werd dus bepaald,
P
f dat zij
recht hadden om munten te slaan en de
waarde daarvan • te beP alen en dat valse
munters zouden wordenestraft.
Zo is het
g
nu nogg alti'^d.
J
Behalveoudzilver-,
Per en nikkelg
,
f kopergeld,
metaalsoorten altijd
altij
J de lagere
g
g
f dat bij
nog een zekere waarde heeft, hoewel lang
niet zoveel als de waarde, die erop
gedrukt
Pg
staat wordt ookaPP
ier g
eld uitgegeven, dat
helemaaleen
g eigenlijke
g
J waarde heeft, ,doch
in Nederland b.v. te beschouwen is als een
schuldbekentenis van de Nederlandse Bank.
Deze bank kan dita
ier uitgeven
oop
PP
g
grond van een overeenkomst met den Staat
en mits er een voldoendeoudvoorraad
tot
g
dekking
bij
g van deze bedragen
g
J de Bank
aanwezig
Bekijk zo'nbriefj
briefje van ioo
g is. Bekijk
f a5 maar eens. Er staat op:
: NederAde
landse Bank betaalt aan toonder f ioo of
f 25.
bankbilje van
5 De waarde van zo'n bankbiljet
bestaat dus hierin, dat 'e
f
J er ten allen
tijde
ioo guldens
voor terug
^
J
g kunt krijgen;
Jg ,
en omdat iedereen dit weet, zijn
J de mensen
graag bereid, als ze iets verkopen, een
betalingg in ontvangst
bankbiljet
ter betalin
te
J
g
nemen.
Was heteld
g een eenvoudig^ beg vroeger
taalmiddel
dat het leven gemakkelijker
g emakkelijker
,
maakte, nu is langzamerhand
het geldwezen
g
g
zo ingewikkeld
ggeworden, dat het niet mog
g elijk
is hiervan binnen kort bestek
J
een beeld teeven.
Immers de waarde
g
van heteld
g hangtg in het internationale
leven van zoveel omstandigheden
af,, dat
g
er maar weinigen
zijn,
g
g
J, die zich dat goed
kunnen voorstellen en dat er onder die wei-
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g ebruik je g eld goed, g ebruik het om er
meergeld mee te verdienen en te laten verdienen, maar houd in de allereerste Plaats
de vraag
g hoe kan ik het geld,
g , dat
g in 't oog:
mij
in alle o P J is toevertrouwd,, werkelijk
J
zichtenoed
besteden? Geef niet je
g
J geld
g
we g uit een soort slappe
PPgoedigheid,
g
b
, maar
de mensen,, die
g
Pprobeer dan met je
J geld
je P
helpen wilt,, te leren werken. Bedenk,,
dat arbeid nog
altijd de allergrootste
zegen
^ altijd
^
g
is
is, dien een mens heeft. Als je
l dit alles
werkelijk
in 't oog
g houdt,, dan k a n het
J
bezit van veelgeld
een zegen
zijn
g zijn.
g

Geld. — Vele kleintjes maken één grote.
Een 10-jarig meisje met de centjes, die zij
in één jaar tijds bij elkaar bracht voor een
kinderziekenhuis.
nigen nog^ allerlei verschillende opvattingen
zijn.
zijn. S
Speciaal
in tijden van crisis,, van slechA
tenan
g van
g zaken, van werkeloosheid, , oni J er veel moeilijkheden.
zekerheid, zijn
J
Laten wijt ons ve
ep
n tot de me verder beperken
dedelin g, dat in de laatste jaren,
J
, aanvankeli'k
en Amerika,, doch
J vooral in Engeland
g
thans ook opP het vasteland van Europa.,
P,
zich eengrote
verandering
in het
ver
g eldg
g
keer heeft voltrokken,, doordat in de plaats
P
van betaling met
geld
in veel gevallen
eva
beg
g
talin tg met cheques
is ek. Het voorq
ggekomen.
deel van die nieuwe methode is, dat de
maatschappij
minder
g eld nodig
J
g gemunt
geld
g
heeft, omdat de cheques,
tege
g en elkaar
q
, die te
"
„afgerekend,
een root deel
van
g
de werkzaamheid van heteld
hebben
g
overgenomen.
En nu tot slot no g een g oede raad:
Wees maar heel blij,
J 't door hard
J als 'e
werken zover kunt brengen,
g , dat je
J opP een
eerlijke manier in je
eerlijk
J onderhoud kunt vooren benijd
J nooit de mensen,, die veel
geld hebben.
Als je wist,, hoeveel zorgen
J
g en
die hebben, zou je
wezen. En mocht
J wijzer
J
je g
nog eens in 't bezit komen van veel geld,
g ,
besteed het dan nuttig.
g Leid er niet een
lui leventje
J van,, maar werk hard,, net alsof
J onderhoud moest doen. En
Jj e 't voor je

dieren vormen een hoofdafdelin in de dierenwereld.
Het zijn
J n die dieren, welke zich van andere dieren onderduidelij
scheiden
, doordat hun lichaam duidelijk
in segmenten is,
verdeeld,
evenals deoten
en andere aanhangsels.
g
P
Verder bezitten deze dieren een z.g. bouwladderzenuwstelsel: de buikzenuwstreng,
die door het hele lichaam heenloo
P,t is
opgebouwd
uit twee strengen,
g , waarin de
Ab
zenuwknopen
J bij
Pparen liggen.
^ g en In elk se g-ment ligt
g 'n dwarsverbinding
g der knopen.
P
De g elede dieren hebbeneen inwendig
g
g eraamte.,
De huid, die met een chitine-laagg
bedekt is,
, doet als uitwendig
g geraamte
g
dienst — zie: Chitine. Hieruit volgt
g van zelf,
J tot tijd
, dat de huid van tijd
J wordt afgeworpen, als het dier groeit.
De gelede
g
g
dieren worden verdeeld in vier hoofd g roe g en (de
P en: insecten,
, duizendPootachti
op
millioen Apoot is wel
P blz. 730
g
73 afgebeelde
een duizendP ootachti
g,e doch behoort tot
een andere orde dan de eigenlijke duizendP oot , spinachtigen en schaaldieren. De
eerste drie ademen door luchtbuizen, de
laatste door kieuwen. BijJ de schaaldieren
is het chitine Ppantser heel hard,, vandaar hun
naam.
Geleevaar.
Dit is de term, , dien men
g
wel eens hoort gebruiken, als men 't over

Geld. — Een stapel
P munten uit de 3de eeuw,
gevondenk
evonden in een opgegraven vaas in Frankrijk.
^
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Chinezen ofa anners
heeft. Zoals jullie
julli
A
China hebt kunnen lezen, hebben
deze volken eeuwen lang
g in een soort van
afzondering
g ggeleefd. Eerst in de vorige
g
eeuw is daar een einde aan gekomen.
Beide rijken
hebben zich toen voor het
J
wereldverkeer opengesteld en vooral Japan
A
heeft zich snel tot een op
P West-EuroP ese leesteschoeiden
staat ontwikkeld.
g
Vele Chinezen ena anners
verlieten
A
hun dicht bevolkte vaderland, om elders,
vooral in de Engelse
en Nederlandse
g
koloniën en in Amerika, een bestaan te
veroveren. Hier namen ze al spoedig
P
g door
hun ijver
J
, zakeninzicht en zuinigheid een
belangrijke
Pplaats in en verdron g en vaak
g J
blanken uit hun betrekkingen.
g
De vrees voor ditele
bestaat alg
g gevaar
lan bg. Een van de eersten, die met nadruk
twijfe de
erop
P gewezen
g,heeft, is zonder twijfel
Duitse keizereweest
, die ietwat
g
toneelmatig voor geen „g ele" invasie vreesde.
Toch beginnen — minder romantisch —
ook anderen langzamerhand
een gevaar
in
g
g
die Chinezen ena anners
te zien,, die het P
zelfde werk, met dezelfde
bekwaamheid,
,
verrichten dan zij.
maar
J Zo
g oedkoA er veelZ
wordt er thans meer van 'tele
„ g gevaar"
g
gesproken.
In Amerika heeft men er maatg P
door de immigratie
re ,^g elen teen
g
g genomen
g
van de Chinezen ena P
anners zo goed
als
g
ofeheel
onmogelijk
g J te maken.
g
Ook denkt men bijJ de woorden „„gele
g g evaar" wel- aan de,, vooral voor Engeland
g
en Nederland zoevaarli'ke
van
A
g
1 politiek
aan waarbijJ het eerst door zogenaamde
Japan,
g
vreedzameenetratie
— door de
belangA
g
rijkste
leverancier in de koloniën te worden
J
— vasten voet wil krijgen in de koloniën,
,
^gebie
om daarna
het binnengedrongen gebied ook
staatkundigte bezetten.
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Gelede dieren : garnaal, spin en millioenpoot.
les wilden bijbrengen,
gemaakt van
J
g ,ag ebruikgemaak
dergelijke zinnebeeldige
verhalen uit het
g
g elijks
leven. Het Nieuwe Testament is
da b
J
rijk
g elijkenissen zoals b.v. de gelijkeJ aan gelijkenissen,
g J
nis van den Verloren Zoon, van den schat
in den akker, van het mosterdzaadje,
J enz.
De meeste van dezeeli'kenissen
gelijkenissen
zijn zo
J
eenvoudig
dat de waarheid,, die
g en duidelijk,
J
Jezus hierdoor zijn
J hoorders heeft willen
bijbrengen
J
g , direct tot het hoofd en hart
spreekt.
P
Ook in de nieuwere letterkunde komen
soms gelijkenissen voor, doch dan noemt
k
men dezeJ
parabels.
Bekend is
g
dearabel
van De drie ringen"
van Lesg
A
sin g, die de moeite waard is om eens te
lezen.

Wel, ng e eigenlijk
Geluid. Wat is ei genlijk geluid?
g
Gele ras is eenP
P o ulaire term voor de beluid is eigenlijk
J alles, wat door middel van
g
woners van Oost-Azië en dan meestal nog
onsehooror
aan
ons oor, , tot ons komt.
g
g
speciaal
voor de Chinezen en Japanners.
P
A
Geluid ontstaat door de trillingg van een
p laats is de benaming„geel”
In de eerste plaats
gg
veerkrachtig
delen
g
g lichaam. De trillingen
sterk overdreven, zoalsjullie
zelf allemaal
J
zich mee aan de omringende
lucht,, die ze
g
direct kunnen zien bijJ de vele „pinda-Chi„P
voortplant
A
, tot ze ons oor bereikt hebben.
nezen" die soms onze straten sieren.
Hebben de trillingen
g
g volkomen regelmatig
g
En ras is hier helemaal niet opP zijn
J
laats dan noemen we de gehoordegeluiplaats,
g
g
Ras" rekent
„
P laats want onder 't Gele
den tonen.
men nooit de Tibetanen, de herdersvolken
Houden wij
J ons even bij
J die tonen,, die
van de Siberische toendra's en van de veel
n
e meer trilvan
zoveel
belang
zijn.
Hoe
g
zuidelijker
gelegen
steppen,
die
allemaal
PA
,
J
g g
hebben,, des te
li p gen per
P
A seconde plaats
met de Chinezen
enn
Moa P an ners tot de
hoger
is de toon,, dien wij
J horen. Het
g
g olen behoren. En of men de Mongolen
g
menselijk
aan P
J oor kan slechts een beperkt
een ras mag noemen, is eigenlijk ook no
nog
tal
trillingen
per
seconde
waarnemen.
De
^
P
een nieteheel
opgeloste
vraag.
g
Pg
g
laagste
laa
toon,, dien wijJ kunnen horen,, heeft
g
Onder China enaan
P vertellen we jullie
J
16 trillingen
seconde; zijn
zijn er minder,,
Pper seconde;
meer over deze merkwaardige volken.
dan horen weeen toon,
meer, maarafzonzon Gelijkenissen.
derli'ke
klapjes,
een soort roffel. a4. 000 trilGeli jkenissen. Wat een gelijkenis
g J en of zin)
PJ
nebeeldig verhaal is, weet jeJ waarschijnlijk
li p g
en per
de meeste
P seconde is, volgens
^
J iJ
allemaal. Vooral in vroeger
werd door
onderzoekers
onderzoekers, wel het uiterste,, wat het norJ
g tijden
male oor nog
, wanneer ze aan
P rofeten en volksleraars,
g verwerken kan. Het is de
h o g e, snerpende toon, dien de krekels voortde mensen een bePaalde waarheid of zede-
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brengen.
Sommige
mensen kunnen dit geg
ga
luid al niet meer horen; men noemt hen
krekeldoof".
aantal trilf een bepaald
Elke toon heeft
P
linaen per
seconde. Maar, mag je wel vraPgJ
11 nw
we het aantal trillingen?
en, hoe tee
g
g
In het
et artikeltje
at
J
J over acoustiek heb je
een instrudat dit met behulpp van ee
1
gelezen,
Het belangn , de z.g. sirene, gebeurt.
ment,
gg
rijk
rijkste deel hiervan is een metalen schijf,
J,
voorzien vanrijen
Deze schijf,
Jf^ die
g
4 J gaten.
gemakkelijk
g emakkelijk om een as kan draaien,^ligt
g
oPeen windtrommel, die van boven evenveelaten
telt.
g
Door
van een motor kan men de
d
0o midel
schijf
willekeurig
J een w
g aantal omwentelingen
g en
zer
persseconde doen maken enPop een Jwi'p
laat die door een uurwerk met de as in
plaat,
verbinding
g staat, kan men het aantal aswentelingen
aflezen.
g
De
in de metalen schijf
e gaten
J vormen
g
vier concentrische cirkels. De binnenste
andere
achkring
g bestaat uit 44 gaten,
g
, de anere
Wordt
tereenvolgens uit 55, 66 en 88 gaten.
b
terwij men uit
nu de schijf
, terwijl
g
J rondgedraaid,
windkast een sterken luchtstroom teen
g
de binnenste rij
rij gaten blaast,^ dus tegen
b een
der vier rijen
J , dan hoort men een toon.
Watebeurt
er? De luchtstroom fluit nu
g
eens door een van deaten
,dan weer stuit
g
schij onthij
het metaal. Boven de schijf
J tegen
g
luchtverdichtingee n en luchtzodoende luchtverdichtin
en luchten dus luchttrillingen
verdunningen,
gof
golven.g
Hoe meer gaten er in den kringg
zijn en
hoe vlugger de schijf
schijfronddraait,,
gg
des te meer luchttrillingen
P seconde zulg per
len worden opgewekt.
Pg
Omdat we het aantalaten van
den kring
g
weten en het aantal omwentelingen
op
P de
g
wijzerplaat
kunnen aflezen,, kunnen we ook
P
J
gemakkelijk
het aantal luchttrillingen
per
A
g
g
J
seconde uitrekenen. De binnenkring
g had 44
gaten. Laten we de schijf
schijf 6 omwentelingen
g
g
P er seconde maken, dan heeft de toon,, dien
Als je
we horen 6 X 44 = 264
g
4 trillingen.
l
nu denzelfden toon op
zoekt,, zal
A de piano
P
J'e vinden
, dat het de ééngestreeP te c is
(c). Blazen we den buitensten krip
g, die 88
we een toon
agaten heeft,, aan,, dan krijgen
Jg
e
gevan28
5 trillingen,
b , en dat is de twee g
streepte
c c dus precies
een octaaf hoger.
b
P
P
De beide binnenkringen
g ageven de tonen e
mag
g zelf
enof
g de terts en de kwint en je ma
uitrekenen, hoeveel trillingen
die hebben.
g
1 e zult dan vinden, dat de verhouding
^ tussen het aantal trillingen van
grondtoon,,
b
terts, kwint en octaaf is als;
: 6 : 8.
45
Dat ook door trillende snaren, luchtkolommen enz. tonen kunnen worden o Pge wekt weet je reeds, want een viool, een
geen
zijn g
en een trom zijn
ee on fluit of trompet
P
bekende muziekinstrumenten.
Hoeroot
is de snelheid, waarmee het
g
Om
geluid
g eluid zich door de lucht voortplant?
A
dit vraagstuk
op
o
P te lossen,, stelde men op
g

twee heuvels, waarvan de afstand nauwkeurigekend
was^ kanonnen oA,vuurde
g
die 's nachts opA een bepaald
ogenblik
af en
P
g
telde het,> aantal seconden, dat verliep
A tussen
het zien van den vuurstraal en het horen
van den knal. Deelt men het aantal s econ
den op den afstand,
in meters,,
, uitgedrukt
g
dan verkrijgt
g eveer de snelheid
ongevee
e d van
J g men on
et
, n.l. 340
34 M. per
A seconde. In het
waterplantg
het geluid zich vlugger
gg voort,,
n.l. 1435
M. per
Celsius.
Ce u5.
Pseconde, bij 16°
J
Stuiten deeluid
ooven
opp hun weg op
g
g
een hinderpaal,
b.v. een muur of rotswand,
wa d
P
dan worden ze teruggekaatst.
D
gg
De tot ons
oor terugkerende
luchtgolven
noemen
g
eme we
g
echo. Hoe vermakelijk
dit verschijnsel o
JP
het vrije
J veld of in de bergen
ook is,
' , in
g e ool,
grote concertzalen is het ergghinderlijk.
g
Men zegt
g dan, dat de zaal
a een „slechte
acoustiek" heeft (zie ook: Acoustiek en
Echo) en het is een moeilijke
taak voor de
J
bouwmeesters, dit verschijnsel
sc nsel
afdoende te
J
bestrijden.
J
Inewelven
die 'n ellipsvorm
worm
hebben,
,
neemt men een merkwaardig
horg echo-verschijnsel
waar.
Daar de
worden
wo
den
eluld
og
g
ven niet naar hetuntu
van uitgang
t w ang teruggekaatst,
maar
verspreiden
'
zich langs
lans h
g
het
gewelf.
Je weet, dat een zogenaamde
o enaamde
g ellips
P

l

„Gele ras". — Een aardig
meisje
meisj
P
gJapans

beschaafde familie.

GEMBER
gheeft. Is de ellips
twee brandpunten
A langA
gerekt,
erekt dan liggen
de brandpunten
B en
P
gg
B 1 ver van elkander verwijderd
verwijder (zie: ElP . Het merkwaardige
g is nu,, dat g e luidsggolven,
A
, b.v.
, die in het ene brandpunt,
B, P
opgewekt
worden, zich in het andere,,
g,
Spreekt
iemand fluisB 1 , weer verenigen.
g
P re
terend in B, dan kan een ander,, die zijn
J
bi' B 1 houdt, juist
daar elk woord duioor bij
J
deli'k
J verstaan.
Heb Jje wel eens gehoord
van het „oor
g
van Dionysius"?
In 400
4 V. Chr. heerste
Y
over de stad Syracuse
op Sicilië een tiran,,
P
Dionysius
zijnpaleis
P
bevond
ggeheten. In zijn
Y
zich een elliptisch
gewelf,
P
g
, waarin hijJ men hijg
sen die hgevaarlijk
g
g zetJ achtte,gevangen
te. In de cel voor deevan
enen
was het
g
g
ene brandpunt
van de ellips,
P
P,Jjuist in het
andere brandpunt was
een geheim kamertje,
g
J,
rekken derdee
waarin de
^es
Ptiran
g evan
gnen afluisterde.
Van de echo maakt men tegenwoordig
g
g
ookebruik
om de diepte
g
P van het water
in meren en zeeën teeilen.
P
Dicht onder het wateroppervlak
wordt oop
AP
een klokesla
A
g
g
g gen • de geluids-golvenplanten zich door het water voort, worden door
den bodem teruggekaatst
en boven in een
gg
microfoon opgevangen. Uit het tijdverschil
J
tussen aanslaan en echo kan menemakg
keli'k
P afleiden,, wanneer men er
J de diepte
rekening
g
g
g mee houdt,, dat de geluidsgolven
den afstand tweemaal doorlopen
P , n.l. heen
dat de voortplantingssnelheid
en terug,
g,
van heteluid
in water 1435
M. perA seconde
g
43^
bedraat.
g

Gember, Je kent natuurlijk
J allemaal de
natteember,
die
in een heerlijk
heerlijkkruidige
,
^
g
strooP zwemt en die zo f i' Jn smaakt na
het eten, en
stukjes
ook de stukjes droge
ggember,
g
,
van buiten enigszins
wittig
g
g door het laagje
gJ
suiker dat eromheen zit.
Wat is dat voorgoedje?
g
J Een vrucht van
de een of anderelant?
Mis, 't is een stuk
P
van een wortelstok. Deember
Plant groeit
g
g
in de landen, die binnen
de keerkringen
g ligg
g en. In Zuid-Azië,, China en West-Indië
wordt deember
lant
veel gekweekt.
De
^
A
g
wortelstokken
onder den
d
, die natuurlijk
J
grond
liggen,
g
gg ^ worden ingezameld,
, vóór de
b
stengels
zien weggestorven,
zij ze het
^
gg
^ dan zijn
Men kent twee soorten,, n.l. witte
en zwarteember,
of
veelver g
J heel ve
g
^ eigenlijk
schillende soorten, die allemaal óf wit
n.l. van buitengrijs
of lichtbruin en van
g
binnen lichtgeel
of wit , M zwart — d.w.z.
g
van buitenri'sachti
g J
gbruin en van binnen
zijn
loodkleurig
g — zijn.
de verschillende soorten,, die,, g e schild of ongeschild
— dat han
gt van de
hang
g
af —, in den handel
worden gebracht,,
g
noemen we de Bengaalse
gember,
g
g
, de Cochin-china- g ember,
, de West-Indische, de
Afrikaanse en de Sierra Leona-gember.
g
Vóór het verzenden wordt de g ember age-
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Gember. —Gemberplant

met

wortelstok.

droogd
g en in zakken, kisten of vaten verpakt. Uit China en Zuid-Azië komt bovendien veeleconfi'te
J gember,
g
, dat is dan de
g
g ember, zoals wijJ die kennen en zoals men
haar reeds in het begin
g der Middeleeuwen
gastmalen kon vinden,
oP g
J bijJ het
, waar zij
dessert zeer werdewaardeerd.
Wil men
g
den wortelstok confijten,
J
^ dan moet hijJ heel
h
jong
J g worden ingezameld.
g ezameld
Het is niet waar,, dat gember
goed
is voor
g
g
allerlei kwalen,
maar ziJ werkt uitstekend
terwijlJ door de bekende
op
PJ
^,
P de spijsvertering,
gemberstroop
g emberstroo al menige
g ekeelverg lastige
koudheid isenezen.
g
Van deedroo
de
bereidt men
g gember
g
g
gemberbier,
emberbier dat als gingerale
in Engeland
g
g g
vooral zeero
PAulair is.
tijde
den af
Gemeente. Reeds van de oudste ti'
de mensen inroe
P en groepjes
g PJ
g en
bij
e
f elkander ggeleefd. Waarom men ing roP voelde
^
P en tezamen leefde? Wel,, als groep
men zich sterker tegenover
de natuur,, de
g
wilde dieren en ook tegenover
anderegro
roe i
g
machtige
g mensen.
P mensen of bepaalde
P
Immers: eendracht maakt macht. Samen
vormden die leden van een groep
P een bgemeenscha
(het woord in
P . Tot gemeenten
g
zeer algemenen
zin gebruikt)
werden die
g
g
g roeA en eerst,, toen ze zich op
P een vaste
vestigen.
In Europa
gebeurde
g
P g
^ g
Pplaats gingen
dit met enkele nederzetting en in den alleroudsten tijd, — met de meeste ,P
speciaal ook
in Noord-Euro P,
a in de Middeleeuwen. Soms
kreeg
op
g de gemeente
g
P den duur den vorm
van een stad,, om een burcht gebouwd,
, als
g
b.v. Utrecht en Ni megen, soms van een
j
groot
dorp,
Amsterdam
en den Haag.
A,
g.
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n hele land verdeeld
Tegenwoordig
g is ons
g
in meenten,
gemeenten,meestal bestaande uit een
dorp
land,
stad of groot
do
gg
A met het omliggende
g
n k e e ggehuchten met het land er
o uit eenkele
of
zo van stads- en
p
omh
e en • men spreekt
A lattelandsgemeenten.
em n
Gemeenten zijn dus kleinere
ggemeenschappen,
bestaande uit burgers
van een
g
AA
staat samenwonende in een klein deel van
eenprovincie
P
, die weer een deel van het
staatsgebied
is, welke gemeenschappen
tot
AP
g
g
op
g zelfbestuur of autonomie
P zekere hoogte
hebben. Immers in de Gemeentewet is begemeenem
aald dat verordeningen
van zo'n g
g
iJ
te niet iets mogen
regelen,
dat voor rijksg
g
ofrovinciale
wetgeving
gereserveerd is.
g
gg
P
Is dus een bepaalde
zaak reeds door Rijk
J
P
magde gemeente
ofrovinci
geregeld,
mag
g
,
P
qa g dan
zich hiermee niet bemoeien. Verder kunnen
emeentel
allei
Ji ke verordeningen bij Ko
J ver-escg
geschorst
of
ninklif k besluit worden g
strijdmet wet of algenietsdo
grond
van strijd
ge
g op
g
meen belang,
g besluiten van
g, terwijl sommige
denemeenteraad
en wel met name die,
g
welke de eigendommen
en financiën der
g
emeente g
betreffen, aan de goedkeuringg
van Ged. Staten onderworpen
zijn.
A
J
Behalve de regeling
van haar eigen
g
g en aan gelegenheden
ele
heeft de gemeente
ook nog
g
g
g
tot taak de uitvoeringg van de wetten en
verordeningen
van rijk
nc en ook
g
.^ en provincie,
P
hierbij heeft dcemeente
een zekere zelfg
standsgheld.
Het bestuur van deemeente
bestaat uit
a
een raad, een burgemeester
en wethouders.
g
De burgemeester
wordt door de Koningin
g
g
benoemd voor den tijd
van 6 jaa
jaar en is
J
herbenoembaar. De leden van den
raad worden bij rechtstreekse
verkiezing
g
gekozen
door de ingezetenen
van de g e ^
g
meente.
Het aantal raadsleden loopt
A van7 to t 45,
naargelang
der gemeente.
g
g van de grootte
g
g
'Om de 4J'aar treden de raadsleden af.
De burgemeester
is voorzitter van den
g
raad en kan tevens ook raadslid zijn
J, doch
-dit is niet vaak heteval.
Uit de raadsg
leden worden 2 tot 6 wethoudersekozen
g
,
die met den burgemeester
het dag
eli'ks
g
J bestuur van deemeente
vormen.
g
Verder zijn
een secre g
J er in elke gemeente
taris en eengemeente-ontvanger, die beiden door den raad worden benoemd.
De burgemeester
treedt op
g
P als uitvoerder
van de regelingen van hoger
g hand, terwijl
voor de regeling
e
g
n en het bestuur van de gmeente de raad in het algemeen allee b e voegdheid heeft.
Burgemeester
en wethouders voeren
oe en het
g
'dagelijks
bestuur van de gemeente:
g
e te. zij moeg J
ten o.a. de verordeningen,
raad
, door den aad
gemaakt,
uitvoeren; de inkomsten
e en uitg
gaven deremeente
beheren; zorgen
orgen
voor
de instandhouding, aa
bruikbaarheid,
eid vriJ held
en veiligheid g
van wegen, straten, ,pleinen
p einen
enz.

GEMS
Begemeente,
Behalve de burgerlijkeemeente zoals
we hierboven hebben beschreven,, kan het
w
woord
gemeente
ook nog
g
g betekenengodsg
wo
Christelijke
i nsti e g
gemeente. De eerste Christelijke
de
gemeente ontstond te Jeruzalem onder leig
dingan
de Apostelen
en in
navolging dP g
gaar
g
van ontstonden weldra in allerlei steden
gemeenten, o.a. te Thessalonica (Saloniki),
te Efeze, enz. In de zendbrieven van Paulus N.T. kun je de namen van vele van
die oudeemeenten
terugvinden.
g
g
men onder de ProOok nu nogg spreekt
A
testantse Christenen vanemeenten
die
g
gee
meestal onderdelen zijn
J van een kerk g
nootscha P> b.v. de Ned. Herv. kerk,> de
Geref. kerk enz. en hierdoor onderworpen
A
aan bepaalde
leerstellingen
en vormen. BijJ
g
A
Doopsgezinden
s ezinden echter is iedere g e de Doo
meente zelfstandig
vormen
g
g en aan generlei
ebonden. In de R. Kath. kerk spreekt
men
gebonden.
P
niet vanemeenten
doch
van parochies.
s
P
g
,

Gemini is de(LatijnJ se) naam van het
sterrenbeeld de Tweelingen", het derde
lenteteken van den dierenriem. De beide
Azijn
zij
voornaamste sterren van dezeroe
g
roott Castor en
sterren van de eersteg
eersterootte
In heldere winternachten zijn
J ze
te zien.
duidelijk
Jn
J aan den Zuidelijke
ems is een
uitmuntend bergGems. Deg
klimmer. De mens, die zich door de duizelinwekkende
hoogten
van het gebergte
g
g
g
g
aangetrokken
ggevoelt,
, worstelt zich met
g
moeite, bestoven en bezweet, door steenwoestenijen
J , over rotsen en door kloven
omhoog.
lacht daarom. Zij
g De gems
J springt
g
vijf of zes meter breed;
over afgronden
van vijf
breed;
g
zij
springt soms wel tien meter in de diepte.
JP

Gems, een record- houder in de bergsport.
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Zij
en loot
loopt
met grote
g
J zwemt voortreffelijk
snelheid.
Deze dieren,
, een soort antilopen,
P , die tot
n
eheel aade herkauwers behoren, zijnngeheel
aan het leven in het ruwe hoo
gepastgge
bergte. Het lichaam is niet lang,
g, nauwelijk
meter,, de poten
echter zijn
zijn lang
g en
P
sterk en eindigen
g in stevige
g hoeven. 's Winters doet deems
haar maal met mos, , des
g
groen der alpenzomers eet zij
P en
J het jonge
J g g
struiken en verder kruiden,g
grassen enz.
gemsniet voor boIn den regel komt de ems
te weiven 2s0o meter, want daar groeien
g roe
nigg
grassoorten, om haar van het nodige
g
voedsel te voorzien. Gewoonlijk
leven de
J
gemzen
in troepen van 25
3 stuks;,
5 tot o
P
slechts heel oude mannetjes
leven het
J
grootste deel van het jaar
opP zichzelf,, alJ
g
leen. Overal in Zuid- en Midden-Europa,
P,
waar hooggebergte is,
is komt de gems
voor:
g
in de Alpen
en in de Pyreneeën,
P
Y
, in de
Abruzzen en in de KarP athen,J'a zelfs in
den Balkan en in den Kaukasus.
zijn
hebben buiDeen
g emzen zij
J zeer schuw
zij
tengewoon sterk ontwikkelde zintuigen; zij
zien, horen en ruiken zelfs hetevaar
oop
g
zij
grote
afstanden. BijJ het weiden zetten zij
g
posten
uit,, die opP alles nauwkeurig
g letten
P
geringste
gevaar
de kudde door
en bijJ
g
g
g
een eigenaardig
waarschuwen. In
g
g geluid
g
een oogwenk
is dan de gehele
troepP ve rg
g
dwenen want het is zeer moeilijk
J degemg
zen, die in den winter donker-grauwbruin
g
zijn
g
,o
op
J en in den zomer meer rossig-bruin,
den met rotsen en stenen bezaaiden achterg
rond te onderscheiden. Heeft men echter heteluk
dat
zijJ over den rand van
g
,
een bergkam heen,
vluchten, dan ziet men,,
een voor een of bijJ troepjes,
deze elegante
g
PJ
slanke fi
figuurtjes
guurtjes met hun sierlijke,
J , aan het
horens, als silhouetten
einde omgebogen horens
tegen den helderen hemel afsteken. Dit bekoorlijk
schouwspel
duurt echter slechts
A
J
een zeer kort ogenblik
— en weg
zij!
zijn
g
gzijn
J
OPde gemzen
wordt veel gejaagd,
g
gJ g, maar
deze Jjacht is zéér vermoeiend en gevaarlijk.
g
Jk
Het vlees deremzen
is zeer smakelijk
smakelij en
a
huid levertrachti
leder,
dat
o.a. veel
P
g
,
voor het maken van handschoenenebruikt
g
wordt.
Om te voorkomen,
g e, dat deze diersoort
heel uitgeroeid
zou worden,
g
, heeft men in
sommige
in Zwitserg landen,, bijvoorbeeld
J voor
land, bepaalde
streken aangewezen,
P
g
, waar
niet op
gejaagd
A gemzen
ggJ
g magg worden,, zodat
zij
zij zich daar ongehinderd
kunnen
ophoug
Po hden en voortplanten.
Van tijd tot tijd,
tijd
J,
meestal om de drie jaar,
J
^ worden deze g e bieden verplaatst;
Zwitserse gemzenJg
a ers
P
vertellen, dat veleemzen
dit dadelijk
dadelij in de
g
gaten hebben en zich onmiddellijk
onmiddellijk begeven
g
naar die bergen,
beren die nu voortaan als vrije
„vrije
zijn aangewezen.
bergen"
zijn
g
g

Genealogie,
Genealo
ie v an oorsprong
P g een Grieks
woord,
betekent,
g
, dat geslachtkunde
, is de
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wetenschap,
zich bezighoudt
met den
A,
g
oorsprong
oors
ron der geslachten
n en hun onderdg
linge betrekkingen.
Het is langg geen
g
g
gemakkelijke,P
taak, precies te weten te komen,,
wie de stamvader van een bepaaldee
familie
was,
, met wie zijnJ afstammelingen
g
ge trouwd zijn,
waar hun kinderen zich beJ
vonden enz. Dit alles na te vorsen en in
overzichtelijken
vorm weer te g
geven,, is het
J
l g,
zich bezigwerk van den genealoog,
g^
a
houdt met het samenstellen vanenealo
g
gische tabellen of, met een eenvoudiger
g
woord, stambomen.
Wanneer het bekende en roemrijke
J
geslachten betreft,, wier leden in de eschieg
denis eengrote
rol hebben gespeeld,
, is het
g
g P
samenstellen van zulke stambomen van
grote betekenis. Daar waar de geslachten
g
g
niet zo roemrijk
J waren,, doch een der na komelingen er veel geld
voor over had,, om
g
zijn
J stamboom te doen samenstellen,, leidde
wonderlijk en
dever
g enealogie soms tot wonderlijke
vondsten,, die niet altijd
altij betrouwzijn
J gebleken.
g
Vooral in de 15e eeuw wilden veel mensen die zich voornaamevoelden,plotseg
P
ling een stamboom hebben en toen kon
men stambomen van iedereewenste
lengte
g
g
terug
koen die zelfs teru
kopen,
g liepen
tot den tijd
A
J
van den Trojaansen
oorlog
J
g of ten minste
tot Karel den Grote. Dit was natuurlijk
J onzin, want eerst in het midden der He eeuw
kwamen de eerste familienamen,, gelijk
g J wijJ
die nu kennen,, voor,, zodat nagenoeg
geen
gg
g
enkelgeslacht
tot vroeger
dan ± i ioo kon
g
g
worden nagegaan.
zich
Geneeskunde is de wetenschapie
P,
menselijk lichaam,, den
bezighoudt
met het menselijk
g
bouw en de verrichtingen
daarvan met het
g
doel om ziekten te voorkomen, te herkennen en te genezen.
Het is duidelijk,
g
, om
J, dat de geneesheer,
zijn
moeilijk
taak naar behoren te kunnen
J moeilijke
, het menselijk
J lichaam in al
zijn
g moet kennen.
J onderdelen nauwkeurig
laats moet hij
hij dus de ontIn de P
eersteus
leedkunde of anatomie hebben bestudeerd.
Dit is derondsla
van
de geneeskunde.
g
g
g
Verder moet hij
J weten,, hoe bijJ een gezond
g
mens de organen
werken,, b.v. wat er bijJ het
g
ademen in de longen
plaats
heeft,, hoe zich
P
g
de bloedsomloop
P voltrekt, welke taak lever
en nieren hebben enz. Dit onderdeel dereg
neeskunde heeth
siolo g
ie ,• men zou dit
PY
woord in het Hollands kunnen vertalen door
de wetenschap
g en
P van de levensverrichtingen
van den normalen,g
gezonden mens".
Dan moet hij
J, in geval er iets aan deze
verrichtingen
of functies hapert,
uit de ziekP
g
teverschi'J nselen den aard der ziekte kunnen
opmaken.
P
De leer van de veranderingen,
g , die bepaalde
ziekten in het lichaam en zijn
J n funcP
ties teweegbrengen, noemt
men pathologie
P
g
(ziekteleer) en deevol
g
agtrekkingen van den

GENEALOGIE. — (Toelichting in den tekst).
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arts uit de stormen
g ten aanzien van den
aard derr ziekte, heet diagnose
— zie aldaar.
g
En dan volgt
taak van
gJ
g nogg de belangrijkste
deneneesheer:
het genezen.
De leer van
g
g
de middelen, om dit doel te bereiken, heet
kan bestaan in
eJ
de therapie.
De geneeswijz
g
P
het toedienen
vanen of medig eneesmiddel
het voor ci'nen
of in een behandeling,
g,
t
bepaalde
voeding
p
schrijvenvan
an be
g of bepaalde
p
of war e
behandelingen, als massage,
g,
meomslagen,
g ^ baden, veranderingg van lucht
en
e kennis van de ggeneesmiddelen
g
eenz. De
bereiding
Soms is
van u
hun
be
e
P
g heet pharmacie.
of gekwetste
lichaamsdehet nodig,
g
g^
len,g
gezwellen enz. door een operatie
te
P
ve rverwijderen.
De arts, die de operatie
ver
P
wJ
richt is de chirurg.
g
Dee
g eneeskunde (en zeker ook de g neeskunst is al heel oud. Een oud, Indisch
g eschrift
, de A Your-veda dat zeker meer
bds heelkundanree
3 o00 Jjaar oud is,bevat
die
gYP
g voorschriften. Dat de oude Egyptenaren deze wetenschapP beoefenden, kunnen
we afleiden uit verschillendea
rusrollen
P PY
die in deeg
graven gevonden
werden. Ook
g
heeft men mummieserso
g evonden van P
blijkbaar een operatie
nen, die blijkbaar
ondergaan
g
P
hadden. Bij
J deze volken was de g ene eskundeeheel
en al in handen der priesters.
De
P
g
Grieken vereerden Askle ios (Esculaap),
P,
den zoon van Apollo,
als deng god der
P
g ezij
neeskunde. Zij
J brachten de zieken in zijn
dat de god
hun alg
Pel; men geloofde,
g
daar in den droom openbaarde,
wat ze doen
P
moesten om beter te worden. Het attribuut
van denod
z.g.
g,
g was de staf met slang,

Geneeskunde.

esculaapstaf,
die nog
g heden ten dage
g het
P
ssY
ymbool der geneeskunde
is — zie ook: Atg
tribuut.
De meest beroemdeeneesheer
uit den
g
ouden tijd
is Hippokrates
PP
J
460—377 v. Chr.),
wiens invloed zich tot diep
P in de Middeleeuwen uitstrekte. Na hem was het Galenus, een Romeinseneesheer
(ongeveer
g
g
I31-20o n. Chr.),,
de geneeskunde
sterk
g
beïnvloedde. Eerst tegen het einde der Middeleeuwen werd deze wetenschap in
nieuwe
euwe
baneneleid enerzijds
J door Paracel sus
anderzijds later — en dat
(± 155o)
en anderzijds
i
a is
55
voor ons Nederlanders vanrootg
belang
door Herman Boerhaave1668-1738 — zie
ook: Boerhaave.
Galenus'eneeswi'ze
g
J berustte opP de stel lingvan den Grieksen wijsgeer
Ari
to
Aristoteles,,
s
dat in eenezond
lichaam de krachten
en in
i
g
evenwicht zijn
J^ in een ziek lichaam niet.
Galenus vond talloze middelen uit, om het
z. gg. verbroken evenwicht te herstellen door
het teveel aan een der krachten uitt te dri'J ven. De hoofdmiddelen waren aderlaten,
purgere
ur eren en afkoelen.
was een der eersten, die bijJ
zijn
studie niet uitging
J
g g van een theorie,
maar van de waarneming
der verschi'g
J nse
len dus van de ervaring.
zijn voetsporen
g In zijn
P
trad ook Swammerdam, een tijd
Jgenoot van
Boerhaave die vooral het vraagstuk
van de
g
ademhaling
ademhalm bestudeerd heeft.
Het is voor ons, kinderen van de toste
eeuw, haast niet teeloven dat
de mensen,
>
zelfs deeleerdste
dokters, tot ± 1 600g
geen
g
flauw denkbeeld hadden omtrent de wer-

—• Op
P het zuigelingen-consult.
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king
a van het hart en den kringloop
a P van het
bloed. Deze gewichtige
g ontdekking
g danken
a
wi'J
aan den
Engelsen
dokter William
Hg
am
ar
ve(1578-1657).
Eerst van dien tijd af
YJ
kunnen we feitelijk
J van een wetenscha AAe lijke
beoefening
spreken
J
^ der geneeskunde
g
A
en sindsdien, d.i. dus3
in de laatste 300 jaren,
,
J
heeft deze wetenschapA zulke reusachtige
g
vorderingen gemaakt
g
, dat het voor één mens
niet meer mogelijk
is alle takken der g e g J
neeskunde in alle onderdelen te overzien.
Hieruit is de noodzakelijkheid ontstaan,
,
afzonderlijk gedeelte
g
zich op
toe te
A een afzonderlijk
leggen,
le en m.a.w. zich te specialiseren.
A
e weet, dat men zich bijJ een speciale
P
ziekte bij
J voorkeur aan een z.g.
g specialist
A
toevertrouwt een dokter, die zich uitsluitend toegelegd heeft op
onderA een bepaald
A
deeleneeskunde.
van
deWe hebben
ooga
en oor-artsen, artsen voor zenuw- en huidziekten, voor long-, hart- en ing ewandskwalen enz.
Eengrote
schrede voorwaarts opA den
^
moeilijken
weg
was de
J
g
g der geneeskunde
ontdekking,dat zeer voorname verwekkers
en verspreiders
van de meest gevreesd
g evreesde
A
microscopisch
kleine, ééncellige
P
g
wezens zijn:
de bacteriën. Onder de grote
g
J
der geneeskunde,
P dit gebied
g
g
, de
P ioniers op
bacteriolog ie noemen wij
J slechts de welbekende namen van Robert Koch18 43
1910)
9
, den ontdekker van den cholera- en
tuberkelbacil,
g
, en den Fransen scheikundige

Geneeskunde. —Eerste hulp bij ongelukken.
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De Génestet, de populaire dichter uit de
19e eeuw.
Louis Pasteur1822-18 9^ , den uitvinder
van een serum tegen de hondsdolheid —
zie ook: Serum.
Een aparte
plaats
in de geneeskunde
P
P
g
neemt de homoeopathie
in, gegrondvest
P
gg
door Samuel HahneinannI
755 —1s
43 . Zie
aldaar.
In de meeste beschaafde landen is de
uitoefening
aan wettelijke
wettelijk
g
g der geneeskunde
ebonden
om te beletten, , dat de
g
volksgezondheid
benadeeld zou worden
g
door mensen, diegeen
verstand van geg
neeskunde hebben, z. g. kwakzalvers. Reeds
in de i 7e eeuw werden in ons land resoluties omtrent deeneeskunde
uitgevaardigd.
g
g
a
Een ervan laten we hier voor de aardigg
heil volgen.
g
Resolutie van 23
3 Juli 16 55, uitgevaardigd
door de stad Utrecht:
art. I. Niemand
sal vermogen
de A rac g
„
tike
binnen deese stad ende
J
J in de Medicijne
vri'hei'd
van dien te exerceeren dan die
J
J
metterdaat Doctor ofte Licentiatus MedicinaeA
g e romoveert is, ende daarvan alvooreus behoorlijke
brieven aan stadsdoctoren
J
poene dat de contravenvertoont heeft,oPP
teurs sullen verbeuren voor de eerste maal
vi'J f en twintiggg
gulden.
art. 2.„ Item sal niemand die A Pothekers winckel houd tegelijk
g Practig J mogen
seeren als Doktor, nog
g te ook een Practiseerend Doctor apothecerswinckel
mogen
g
P
aanhouden, in 't openbaar ofte ook secrete-
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als bolijk
A ene
A poene
J ende binnenkamers,, op
ven".
Voorts werd bepaald,
hoeveel de doctoP
ren voor een visitatie" mochten rekenen,
n.l. tien stuivers,, als de patiënt
vermogen
P
g
had en anders zes stuivers welk
onder„
schei't
J dden Ed. GeJ in cas van verschil bij
rechte deser stad sal wordenearbitreerd".
g

Generatie is afkomstig
g van het Latijnse
woordeneratio
g g bete,dat voortbrenging
g
kent, doch wordt meestal gebruikt
in de
g
betekenis vaneslacht
, zoals b.v. in den
g
tamelij ro generatie was tamelijk
zin: De vorige
g g
aangelegd, onze
ne
generatie
daaren^
teen
meer voor de praktijk
P
J des
g gevoelt
g
levens. Eengeneratie
rekent men opP on g
g eveer 35aar
Jjaar.
Misschien hebe
g
J ook wel eens gehoord
vaneneratie-wisselin
J
g . Dit verschijnsel
g
komt bij
, doch is het
J veel Pplanten voor,
duidelijkst
waar te nemen bij
J de varens.
J
Een varenPplant brengt
g n.l. niet weer een
zelfde soort varenPplant voort,
, doch een
heel anderlant
e,
J een bladachtigglichaamP
PJ'e, dat doet denken aan een levermos en
dat de voorkiem wordtenoemd.
Deze
g
voorkiem brengt weerP
een varen plant voort,,
de varen Pplant weer een voorkiem,, enz. Dit
Heel innoemt
men.
g
g eneratiewisselin
teressant is dit verschijnsel,
, dat behalve bijJ
bij wieren, mossen enz. voorvarens, ook bi'
komt.

Genève. — Gezicht op het Volkenbondspaleis.
Genesis is de (Griekse) naam van het
eerste boek van het Oude Testament. Het
woord betekent
g. In het boek Genewordin
sis staat deeschiedenis
van de schepping
g
PP g
of wording
Verg der wereld opgetekend.
Pg
der bevat het deeschiedenis
der eerste
g
mensen en van de aartsvaders Abraham,
Izaak en Jacob en eindig t met den dood
van Jozef.
Génestet. Petrus Augustus
de Génestet
g
(1829-1861)
is een dichter, dien J'e natuur9
lijk allemaal kent. Wie heeft in de boekenkast van vader ofrootvader
niet eens een
g
bundeltje
Gedichten" g e J met Verzamelde
„
vonden en doorgebladerd
g
, waarvan vooral
de Lekedicht
les" jeJ bekend voorkwamen,,
omdat die zo dikwijls
J worden aangehaald.
g
Wie kent niet den spreekwoordelijk g ewo r den vriendJ
met ijzeren hand" (den plicht),
P
,
wiens beeld je
g
J wordt voorgehouden,
, alsslje
soms de handelicht
hebt met jeJ huiswerk.
g
zij in het midden van de
Weinig
g dichters zijn
eeuw zo populair geweest als de

Génestet, en eerst onder den invloed van de
hij
Nieuwe-Gidsbeweging
g g (na 188o begon
ghij
een weinig
te geraken.
P den achtergrond
gop
g
g
De Génestet legde
in 1847
g
47 zijn
J n staatsexamen af en werd in 1852
predikant te
5 P
Delft. Hij
en
J had echter een zwak gestel
g
toen hijJ na een gelukkig
g
g huwelijk
J van 7
jaar
zijn
zijn vrouw en kort daarop
zijn enigg
Pzijn
kind verloor, kon hijJ deze schokken niet
te boven komen;
, hij
hij nam zijn
zijn ontslag
g als
Ppredikant en stierf,, slechts 32
3 Jjaar oud,, te
Rosendaal bijJ
De Génestet is wellicht in ons oog^ enigsgs
zins verouderd en zijn
J werk doet ons soms
wat conventioneel aan: toch verdienen zijn
J
kleinereedichten,
zeker, ook nu nog,
g, g e lezen te worden.

Genève. — De práchtige Sint Pieterskerk.
Encyclopedie voor Jongeren
47

Genève is de hoofdstad van het Kanton
van denzelfden naam. Het israchti
P
ge
g leen
zijden van de Rhone, ter
g aan beide zijden
P laatse, waar deze uit het Meer van Genève
(Lac Léman) treedt. OpP den linker-oever
ligt de oude stad, die indertijd
J met vesting^
muren omeven
was. Hier is het middeltig
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Genève. — Herbekende Rousseau-eiland.
punt
van het verkeer, hier zijn
P
J n de winkelstraten en hier is de zetel der regering.
Als handelsstad en in deneldhandel
neemt
g
Genève een belangrijke
g J
Pplaats in. Sedert in
1587
door den
57 de fabricatie van horloges
g
Fransman Cusin werd ingevoerd,
g
, is deze
industrie nog
betekenis.
g steeds van grote
g
Verder vertonen ons de winkels schone
exemplaren
van g
goudsmeedkunst en getuiP
zij van levendigen
juwelenhandel
g juwelenhandel.
g en zij
overal elders in Zwitserland ziet men
hier in de etalages fraaie staaltjes van de
kunstvaardig heid der Zwitsers in het houtsnijden.
J
Aan den rechter-oever ligt
g de vroegere
g
voorstad St. Gervais, waaromheen zich een
bredeaan
g ordel villa's en buitenverblijven
J ven
sluit.
Tussen beide stadsdelen, aan het uiterste
eindpunt
van het Meer van Genève ligt,
P
g,
ter zijde
van den Pont des Bergues
dJ
g ue e enaar
mede door een smallen dam verbonden, het
Ile Rousseau, waarop
P een standbeeld in
brons van den bekenden schrijver
schrijver en wisJ
Rousseau.
g eer Jean Jacques
q
Reeds in de eerste eeuw vóór Chr. bestond Genève onder den naam Genava als
nederzetting
g der Allobrogen;
g , het werd kort
daarna bij
J getrokken.
J het Romeinse ^ Rijk
g
Daarna behoorde Genève afwisselend aan
het Bourgondische,
het Frankische en het
g
Duitse Rijk.
Ten slotte kwam het in het beJ
g
g in der 16e eeuw in bondgenootsverhouding
g
tot de Zwitserse Eidgenossenschaft
te
g
staan. Kort daarnain
Genève onder den
g g
invloed van Johannes Calvijn
tot de HerCalvij
•
g over en werd de bakermat en het
centrum van het Calvinisme. Onder vele
binnenlandse en buitenlandse beroeringen.
g
heeft Genève zich ten slotte als zelfstandigge staat met een vaste verhouding
g tot
den Zwitsersen Bond weten te handhaven;
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het werd in 1814
4 als 22ste Kanton daarin opgenomen.
Pg
en daarIn al deze veelbewo bg en tijden
J
na is Genèveeworden
en gebleven
een
g
g
envanwetenschapcentrum
P
J
g eesteli'ken
bloei. Veel belangrijke
congresg res
gJ
J
P eli'ken
v dat,
sen zijn
bijv.
g
, zoals bij
J hier gehouden,
,
Pg
Phet Rode Kruis werd opgericht,
waarvan de zetel nog
g steeds daar is.
Verder heeft Genève in den laatsten tijd
J
over de hele wereld weer een nieuwe,
zeerrote
betekenis gekregen
g
g als zetel
g
van den Volkenbond, ggevestigd
g in een
nieuwroot
hoofdgebouw,
g
, niet ver van
g
het nieuwerote
gebouw
van het Interg
g
2 g nationale Arbeidsbureau, dat in 1 95e
bouwel is.
Zie verder hierover: Volkenbond.
De stad is bovendien rijk aan fraaie
gebouwen en monumenten. WijJ noemen
g
daarvan:
I. De kathedraal St.-Pierre (St. Pieterskerk , gebouwd
op
P de plaats,
g
, waar
P
vroeger
reeds een Romeinse tempel
P
g
volstond. Naar men meent,, reeds in 1034
34
tooid werd deze kerk in de 12e en 13e
3 eeuw
inothischen
stijlJ verbouwd en in 1752 van
g
eenportaal
in Korinthischen stijl
stij voorzien.
P

— Aan den oever van het meer; zie
de typische meerboten met hun „zuidelijk"

zeiltuig.
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is bekend
om zijn schonen
Het
grote
orgelJ
g
van gebrand
glas
voor
klank en de ruiten
u
g
g
1 koor zijn
fraai.
het
J bijzonder
J
2. Het raadhuis, in de 16e eeuw in Floer
rentiJ nsen renaissance-stijl gebouwd.
g ouw Merk",
is de
oude tra Pzonder treden",
„
aren
d Raadsheren in vroeger
jaren
waarlangsde
g J
m zetel en al van de ene verdieping
met
P g naar
de n
er gedragen
andere
d
e g
g werden. In een der
zalen
zijn P
prachtige
e zijn
g fresco's (zie aldaar)
uit de 16e eeuw.
Het raadhuis dient tegenwoordig
g als zetel
g
van de kantonnale regering.
der Reformatie
g
3^ Het gedenkteken
waar enige
g der voornaamste rofo rmátoren
vereeuwigd
door
in steen
s
J , geflankeerd
g
g zijn,
stanelbbeelden van vorsten en staatslieden
uit dien
e tijd,
tt
g
J, voorstanders der Hervorming.
r hen
Onde
e ziett men o.a. onzen Willem den
ZwijJgger.

GENOVEVA

Genie. —Genietroepen bij een paardentransport over een rivier.

Genezareth — Meer van Genezareth. Zie:
Christus.

Genie is eengeestelijke
, die
g
J begaafdheid,
g
niet door oefening
Jg
g of studie te verkrijgen.
is en den mens in staat stelt tot oors P ron keli k het
gewone ver te boven gaand,
g
,
g
schePAen. Men bedoelt met dit woord zowel de eigenschap
zelve, als
den persoon,
P
P
,
die deze eigenschap
g
P bezit.
enie
is hetzelfde
als het LaHet
woordgenie
g
ti'nse woord genius,
hetgeen betekent: beg
schermgod
geestelijk
scherm
J wezen. Wanneer de
g , g
ouden opmerkten,
dat in een mens krachP
hij tot heel bizonwerkten,waardoor hij
t en erkten
zij
fiere dingen
in staat was, dan stelden zij
g
het zo voor, datzijn
die mens door zijn genius,
g
,
zij daden
den in hemonenden
geest,
w
g
, tot zijn
werd.
Vandaar het woord genie,,
g
dat je
J zou kunnen noemen: een
J eigenlijk
g
door eengenius
geleid
wezen.
g
g
De Romeinen namen aan, dat ieder mens
eengenius
had, zij
J hun genii
J zwoeren bi'
g
meervoud vanenius
en ieder huisgezin
g
g
vereerde denenius
van den man en vader.
g
Ook landen,
schschouw, volken, verenigingen,
buren
P
ge g e.d. ,alle hadden hun bepaalden
nius. Op
P het Forum Romanum was b.v.
een standbeeld opgericht
voor den en
P gg
van het Romeinse volk.
In de tweedelaats
verstaat men onder
P
genieP
een bepaald gedeelte
van het leger
ger
g
en wel dat deel, hetwelk zich met de Lechnische en bouwkundeg e werkzaamheden belast.
Men maakt in het leer
g te land veelal
onderscheid tussen vestingg en veldgenieg
troepen
P , welke laatste weer onderverdeeld
worden inioniers
spoorweg-,tele graafP
en,trans ortmotordien
st ,
en telefoon-troepen,
P
P
en pontonniers.
In
luchtvaartafdelingen
P
den oorlog
g i s h et de taak der genie,
g
, den
mars der overige P
wapens — infanterie,,
cavalerie, artillerie — te bevorderen, o.a.
door bruggenbouw,
g van hinderer
gg
P
, opruiming

nissen, het banen van wegen,
enz. Verder
g
e
den mars van den vijand
te vertragen,
b.v.
J
g
door het vernielen van bruggen
gg en wegen,
ge ,
aanbren en van hindernissen
het aanbrenge
ern
en ver errin
en enz. Ook het bouwen van forten,,
g
het opwerpen van schansen en het aanbre n behandelen van
g,
g en van verlichting,
schijnwerpers,
het bedienen van telegraaf
J
P
en telefoon enz. behoort tot de taak der
genie.

Genoveva, Hertogin
van Brabant,
evol, d die
g
ensg
de sage omstreeks
750
s het jaar
et
J
75 moet
hebbeneleef
d was de gemalin
van den
g
g
e
Paltsgraaf Siegfried.
De oeroude volksrowonderlijk
man die
haar wonderlijk leven beschrijft,
J,
vertelt o.a. dat zijJ door haar hofmeester
Golo van ontrouw aan haargemaal
werd
eaawed
beschuldigd
g en door haar echtgenoot,
g
, die
daaraaneloof
hechtte, ter dood veroorg
deeld werd. De knecht, die haar moest ombrengen, liet haar ontsnappen en zo woonde zij zes jaar
'aar lang
in de Arg in een grot
g
dennen, waar zijJ zich voedde met kruiden
en waar een ree haar zoontj
e dat hier g e J,
boren werd, zoogde.
Na zes jaar
werd
zij
J w
zij
g
door haar man, die inmiddels van haar
onschuld overtuigd
g was, toevallig
gtijdens
J
een Jjachtpartij
weer
P
g
J ontdekt en uit de grot
mee naar huis genomen.
Een Heilig e Genoveva (Sainte Geneviève is deatrones
van Parijs,
P
J, g eboren te Nanterre omstreeks 4 22. Als dochtert'e
ha) van landbouwers hoeddezijzij deschazij zich reeds in haar
P en en onderscheidde zij
e ugd
vroegste
jJ
g
g door bizondere vroomheid.
Op
leeftijd
leeftijd nam zij
zij den sluier
Avijftienjarigen
J
g
J
aan;
aan; zij
zij woonde te Parijs
Parijs tijdens
tijden den inval
den Hunnenkoning
g Attila. Toen de
schrik den mensen om het hart sloegtelde
g,
zij
en voorspelde,
J hen gerust
g
P
, dat alles goed
g
zou aflopen,
gebeden werd.
P , mits er ijverig
J
gg
En inderdaad werd Attila bij
bi' Chalons ver-

GENTLEMAN

740

slagen. Genevova
kreeg hierdoor een roepA
g
van heiligheid.
Bekend van haar is nog,
g
g,
met 12 schepen
J teles
Ji' n den hongersnood
g
P
graan uitlans
langs de Seine voer en gratis
g
g
deelde. Zij
J stierf in 512.
5
Haar stoffelijk
J overschot werd bijgezet
Jg
in denrafkelder
van de kerk St. Petrus
g
en St. Paulus,, op
g
g , dien
A een heuvel gelegen,
men sedert den heuvel van de Heilige Genoveva noemde; terlaatse
P
, waar nu het
Panthéon staat. In ditebouw
vindt men
g
verscheidene muurschilderingen
(fresco's)
g
van Puvis de Chavannes, diegebeurtenissen
g
uit haar leven in beeld brengen.
g
woord,, dat even Gentleman is een Engels
g
wel in ongeveer
alle talen gebruikt
wordt.
g
g
Gentleman is in Engeland de
benaming
g
voor iederen man tussen den hoen
g adel
en den arbeidersstand, die voor leden van
den la geren adel, aanzienlijken,
P
,
J
, kooplieden,
kunstenaars en in 't algemeen voor mensen van beschaving
manieren.
g en goede
g
Het woordgentleman
heeft ook nog
g de
g
meer uitgebreide
betekenis van heer in
g
den term: Dames
en Heren" (Ladies and
„
gentlemen)
en men zegt
J ook: „ aar
g bijv.
g
komt
een gentleman
(heer) binnen".
te
g
Gentleman in de eerste,, maar beperkte,
G
P
betekenis beduidt ook,
in
, dat de persoon
A
kwe
westie een rechtschapen
karakter heeft
k
p
en datt men hem niet tot slinkse streken
in staat acht.

Genuaa is een grote haven- en handels-

stad in Noord-Italië
Noord-Italië, en tevens rijk
rij aan
Genua was oorspronkelijk
1
J
een kleine vestiging
g g in het land der Li
g uriërs, die tot in de 3de eeuw voor Chr. afhankeli'k
J was van Massilia, het te g enwoor digge Marseille.
In den tweeden Punischen oorlog
g landden hier de Carthaagse
g troepen,
P , maar eerst
als Genua omstreeks ioo v. Chr. aan een
van derote
legerwegen komt te liggen,,
ggg
komt het tot bloei. Deze bloei hield aan,
zo lang
g als de macht van het Romeinse
Rijk duurde. Dan gaat
Rijk
Genua achteruit
g
door de invallen der Germanen. Herhaaldelijk
J staat het aan stroopP en Alundertochten bloot. Na het begin
g van de 'iele eeuw
begint het zich te ontwikkelen tot een belangriJ ke handelsstad, het wordt het centrum van den handel opP de Middellandse
Zee. Uit verre streken worden allerlei
waren: katoen, zijde,
en aardewerk,,
g
, glaskoper,
tapijten,
verf hout specerij
A
J en en an , P
dere Indischeroducten
hierheen gevoerd.
P
g
Pisa en Venetië zagen
dezen bloei met
g
lede oen
g aan; zi Jachtten hun bestaan
als handelsstad door Genua bedreigd
g en beBonnen
in de i 3e eeuw den oorlog.
b
g Na
J werd een onvoordelige
J arenlang en strijd
g
vredee
g esloten ,• bovendien werd de stad g teisterd door inwendig e twisten en het aanzien van Genua daalde. Dan komt weer een
lange
waarin Genua nu eens onder
g periode,
P
Frans dan weer onder Milaneeseza
g g staat
en tenslotte komt het in de 16e eeuw onder

k.c• ••

Genua. — Het Campo Santo te Genua.
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Genua. — Piazza
de Ferrari
te Genua.
a ad
e
den invloed van de Habsburgers.
In dei7e
g
eeuw stond Genua, dat met de SPaanse monarchie verbonden was, aan Franse aanvallen bloot en daalde het aanzien der eens zo
machtig e stad, meer en meer. In 1800 bezetten de Fransen Genua en hiermee komt
een einde aan den Genuësen staat. OpP het
Weener congres
van 1815
probeerde Genua
^
^P
zijn
onafhankelijkheid terug
teg te krijgen,
J onafhankelijkheid
Jg
ver
vergeefs
echter,^ het werd bijJ het koninkrijk
koninkrij
g
ingelijfd.
In 186o werd de koningg
J
van Sardinië Koning
g van Italië en van toen
af maakte dus ook Genua deel uit van dit
Koninkrijk,
J
Genua is tegenwoordig
g rootste
b een der grootst
van Italië; men heeft echter veel
moeite met het uitbreiden der havenruimte.
Het is onmogelijk de havens verder zeewaarts uit te breiden, want het land daalt
zo steil in zee af, dat de diepte
bi' de kust
Pbij
veel teroc
^ om er havenwerken te kung is,
nen bouwen.
Prachtig
g ligt
g de oude stad met haar
nieuwe moderne buitenwijken
terrasvormi bg
J
tegen
de hellingen
van de heuvels o Pge g
^
bouwd. Voornaam en strak staan derote
g
prachtigeP
marmeren paleizen langs
g de brede
straten waardoor het drukke verkeeraat.
g
Het havenkwartier daarentegen,
dicht langs
^
g
de zeeele en
g is wel zeer schilderachtig,
g,
maar de straten zijn
J nauw, vies en bochtig.
g
Aan den handel dankt Genua zijn
J rijkJ
rijke kooplieden
dom, de rijke
van eertijds
eertijd hadP
veel bg eld over voor de kunst en voor
het uiterlijk
J voorkomen van hun woonplaats.
P
Door hun vele reizen leerden ze het mooie
in den vreemde kennen en brachten het ook
mee naar huis. Vele buitenlandse kunstenaars werden in deele
enheid gesteld
hun
g
g g
g
g aven in Genua te ontwikkelen. Hierdoor

komt het ook, dat men in Genua zoveelevan velerlei kunst uit allerlei vernieten
ete kan va
schillende tijdperken.
Want in tegenstelling
g
g
JP
met andere steden, die in hun kunst één
zij
hoogtepunt bereiken,^ heeft Genua, dank zij
zij
zijn
verschillende bloeiperioden
en zijn
P
J
kooplieden,
door alle eeuwen
P
heen kunstschatten doen scheppen
en doen
PP
verzamelen.
Prachtige
en renaisg
g romaanse, gothische
sancebouwwerken schitterende fresco's van
Raphaels
beroemdste leerlingen
sieren de
g
P
stad. In het midden van (IC 17e
7 eeuw, toen
perk opP kunstgebied
Nederland een bloeitijd
JP
^
doormaaktef wist men in Genua deze kunst
oprij
P s te stellen en de meesterwerken onzer Hollandse schilders uit Rembrandts tijd
J
versieren dan ook thans nogg de wanden der
paleizen.

Geologie,
g^ of met een meer Hollands
woord aardkunde, is de wetenschapie
A,
s emet de ontwikkelin gg
zich bezighoudt
g
schiedenis van de aardkorst. Eerst in 't allerlaatste hoofdstuk van het boek, dat over
dezeeschiedenis
handelt, treden de meng
sen op en de laatste
twee of drie bladzijJ
den 'bevatten datgene,
wat wijJgewoonlijk
J
g
g
deeschiedenis
noemen, ^ dus de geschiedeg sc
^
te en Griekenland, van de Ronis van Egypte
meinen en de Middeleeuwen en de Nieuwe
Geschiedenis.
vrijwe iedere
Deeolo
ie
vrijwel
g
g wordt, evenals
^
wetenschap
meer en
P tegenwoordig,me
meer in onderdelen gesplitst.
Als geheel
g
b P
is zij
J natuurlijk
J de leer van de veranderingen, die de aardkorst heeft ondergaan.
Doch die
zijn gebeurd
onder
gen zijn
^
verschillende invloeden. Zo bijv.
die van de
J
atmosfeer, die de hele aarde omsluit, die

ontzet.
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van het water,, dat op de aardkorst ligt
g en
er in doordring t, die der vulcanische werkingvan het inwendige
g vuur enz.
Men heeft nu deeolo
ie
in de
g
g gesplitst
g P
wetenschap
enbebovbbef van de verschillende
doelde invloeden.
Zo kent men als onderdelen van deeog
logie de oceanografie,
enn van de atg
, de kennis
mosf eer en het vulkanisme
, de kennis der
vulkanen en hun werking.
g Wat dit laatste
betreft hebben wijJ
„ Fossielen" reeds
vermeld, hoeveel nut de geoloog
b
g voor de
ouderdomsbepaling
en
hebP g van aardlagen
gkan
ben van de afdrukken of overblijfselen
van
J
planten en dieren en ook,, dat die fossielen
P
alleen maar betekenis hebben als dielanP
ten- of dierensoorten een snelle ontwikkeGeologie. — Landschap in de periode van
lin^hebben doorgemaakt
en over een groot
g
g
de vorming der bonte zandsteen.
ebied verspreid
zijn
zijn geweest.
g.
Daarvoor is
gebied
P
het natuurlijk
natuurlijk nodig,
men de ontwikkeg,
Weliswaar
werd hijJ
J'aar later
lingen verspreiding
en
P
g kent van die plantenP
weer in zijn
hersteld,, doch
J waardigheid
g
of dierensoorten.
weldra legde
hij deze
wegens
begewetens
g
g
g ewetebeDeeolo
ie
g
g houdt zich dus bezigg met de
zwaren neer.
samenstelling van de aardkorst en de verHijJ
een der grootste
dichters van
g
andering en daarin en met de geschiedenis
g
den Protestantsen kerkzangJ
. Zijn meest bevijf grote
in vijf
tijdperken,
weer onerver
g
JA
, die wer
kende liederen zijn
wel: „Wach auf, mein
J
deeld worden. Zo is het diluvium waarover
Herz, and singe", „Nun ruhen alle Walwe spraken
(pag.
524),
onderdeel van
P
Pg54,
der" 0 Haupt voll Blut and Wunden",
een onderdeel van het laatste ti'JP
d erk.
Ich weisz, dasz mein Erlóser lebt" en
„
Het Carboon
carboon, de tijd,
waarin
voor
Europa
P
J,
Befiehl
du define
We" het bekende: BeWege
„
de steenkolenevormd
werden,
is
een on
g
,
uw wegen).
g
.
derdeel van ihete
, en naar sc
J Ptijdperk,schattin g, op zuiver natuurkundige
gegevens
g eg g
g
Germaanse mythologie is de verzamelingg
baseerd ,340
geleden
begonnen.
J
34 millioen jaar
g
g
derodenen heldensagen
g
g van de heidense
bronnen
eDe
voo
voornaamste
aamste
b o nen van
Geometrie is een ander woord voor meetdeze mythen en sagen zijn de Edda's —
kunde.
zie ook: Edda —, grote
rote middeleeuwse
Oorspronkelijk
lande
J betekende geometrie
g
dichtwerken: het Nibelungenlied,
g
, het Gu meetkunde
, maar ook bijJ de Grieken g e drunlied het Hildebrandslied e.a.; de in
bruikte men het woord al voor het vak, dat
Merseburg
gevonden spreuken;
P
, de overbli'Jf
gg
wijJ
noemen. Het Nederlandse
selen van enige
g heidense heiligdommen,
g
, o.a.
woord meetkunde" danken we aan den
de Irminzuil bij
g, de g e J Niedermarsberg;
beroemden wiskundige Simon Stevin, den
schriften van Romeinseeschiedschri'vers
J
,
g
vriend van Prins Maurits. Bij
Bi' ons is toen
die met de Germanen in aanrakinggg
geweest
het woordgeometrie
geheel ver dg eometrie bijna
g
waren
die onder
waren, en tenslotte de sProokjes
J
g en door het woord meetkunde.
het volk van mond tot mond en van geEenpoging,die
Ke
ler
in
Duitsland
PP
slacht op
zijn overgegaan zie ook:
P geslacht
gzijn
ondernam om daar inplaats
van geometrie
P
g
SProokjes
J es).
het woord Messkunde"
in te voeren, mis„
De namen van de Germaanse goden heb
lukte echter.
jeP
op school geleerd.
Je weet,, dat Wodan,,
g
zijngemalin
g
de Alvader,, de oppergod, met zijn
Gereformeerd. Zie: Christendom.
Frigg
a en zijn
zij zonen Donar en Baldur en
de overige
goden,, die tot de geslachten
Gerhardt. Paul Gerhardt160 —16
g
g g
7
76
der Asen en Wanen — zie ook: Asen -was een bekend dichter vaneesteli'ke
lieg
J
behoorden, in den schonen burcht Walhalla
bijnaalle kerkelijke
deren, die nu noggin bijna
kerkelijk
hij ook de zielen
in Asgard
woonde,, waar hij
en gezangenbundels
voorkomen,,
g
g
g
der in den strijd
helden om zich
hoewel meermalen sterkewi'zi
J gevallen
g
g J gd.
heen verzamelde. Dezen werden door de
Hij
huisonderwijze en daarna
J was eerst huisonderwijzer
rac
De
DWalkieren naar Walhallare
te Mittenwalde en te Berlijn,
g ebht.
J, doch
P
Asgard
verbond
eraan
nietonderwilde zich als vurig
o
g
g,
g enboog ' was de brug,
g Lutheraan
met Midgard,
de woonplaats
der mensen.
weren
waarbij keurP
g
P aan het edict van 1664,waarbij
Heel in de diepte
vorst Frederik Willem vaststelde, dat HerP der aarde was Nifelheim
de zetel der Nevelingen
vormden en Luthersen elkander niet meer
g , de
g of Nibelungen,
duistere machten, die de ggoden met den
du
mochten verketteren en beschimpen.
Pen Dienondergangbedreigden; die- eens, op
p den
zij ambt
werd hij in 1666 uit zijn
tengevolgehij
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nwereldbrand, de wereld,,
da van dengrote
ote
dag
en
mensen zouden vernietigen
en de
g
en daarbij
gronde gaan.
t g
g
J zelf te
M r zoog
geloofden de Germanen, zolangg
zijn de goden
in
dewereld
w d nog
g
, zijn
g bestaat,
eeuw
i en
met de reuzen.
g strijdJgewikkeld
g
Een zeer dubbelzinnige
J
g rol in dezen strijd
sPeelt Loki,^ de rode god,
een zoon van
g
Wodan en een reuzin, die met deoden
g
en telkens beiden P ar en reuzen omgaat
g
tien
raad geeft,
goed,
maar
J
g
g
^ die schijnbaar
J
verderfbrengend
in werkelijkheid
g d is.
J
Het is duidelijk,
van ag o g
J^ dat de figuren
den en reuzenpersonificaties van de nai.ld tussen
tuurkrachten zijn,
van den strijd
J
vuur en waterf storm en aarde f zomer en
winter. Een werkelijk
godsdienstige
Pg
J diepe,
b
wereld- en levensbeschouwing vinden
wij
J
in de Germaanse mythologie niet
niet, alleen
een nevelachtig
gbegrip
g P omtrent het voortleven na den dood.
De verhalen omtrent het leven en handelen
derzijn
oden
door en door menseg
lijk,
hun gedrag
edra is vaak verre van onberisJ
Als voorbeeld volt
Peli'k.
J
g hier een minder
bekend verhaal, waaruit je
J tevens vernemen
zult, hoe — als je
wilt
J 't verhaal geloven
g

Germaanse mythologic.
De oppergod Wodan,
Wod n^ zoals
hijin
i de Wa
ash
WagnerJ
g
Opera
ndie Walkiure" optreedt.
p

aan hun naam kwamen.
— de Longobarden
g
g , twee Ger
n en
e de Silingers,
De Vandalen
volksstammen,, waren met elkander
m aanse v
in oorlog.
g De Vandalen smeekten Wodan
rom hulp
P en deze verklaarde, dat hijJ de overhij
winning
die hij
w
g
g schenken zou aan diegenen,
met zonsopgang
g
g De Silingers
P g g het eerst zag.
brachten offers aan Fri
gga, die hun den
raadaf,
in het Oosten op
P te
g hun slagorde
g
stellen en hun vrouwen in de voorste rijJ te
laatsen gekleed in mannenkleding
plaatsen,
g en het
haar als een lange
Den
Pg
g baard opgemaakt.
volgenden morgen
met zonsopgang
Pg g keek
g
Wodan naar het Westen en zag
g de Vandalen. Dan, zich omkerende, zag
hij in het
ghij
ender
er Silinwonderlijke
on
Oosten de w
0
bgestalten
J
zij
Wie zijn
hij vroeg
g aan Frigga:
gg
g ers en hij
langbaarden?"
Frigga
gg verklaarde hem
g
de zaak openhartig
P
g, en bracht hem meteen
hij verplicht
was aan
hij
onder het oog,
A
g,
hen aan wie hijJ een nieuwen naam gegeven
gg
had ook de overwinningg te schenken.
Zoeschiedde
het ook en voortaan heetg
oten de Silingers
Lono^,langbaarden" of Long
g
Germanismen zijn
J taalverbasteringen
g door
hetebruik
van aan het Duits ontleende
g
woorden (zie: Barbarismen en ook Gallicismen).
Daar de Nederlandse en de Duitse taal
veel nader verwant zijn dan onze taal en de
Franse, sluipen
er ook veel makkelijker
makkelijker
P
germanismen in het Nederlands danallicisg
men en zijn
J de laatste veel gemakkelijker
g
J
te herkennen.
Bekendeermanismen
zijn
zijnbijv.
bijv. ^,aan g
zicht" het Duitse woord Ansicht" wat natuurli'k
Nederlands door Prentbriefg
J in goed
kaart vertaald moet worden, meerdere" als
hetebruikt
wordt in de betekenis van„e
vrg
scheidene" afgeleid van het Duitse mehrere"
„Jan
an
heeft meerdere boeken",
„Elsjeis groter
ook Elsje
a 1 s Hans", terwijl
terwij het
g
„groter dan". „Groter als" is het
J moet ,^g
Duitse :rosser
als".
^,g
Lelijke
Lelijke germanismen
zijn
zijnbijv.:
J v : vers ec
g
teren (slechter worden),nederlage(opslagg
(feit),, aanstellen
aan
n aan
Pplaats),
den slachtafvaller(slachtafval),billijk
J (in
den zin vanoedkoo
P, voorradig
g
g (in voor raad) en vele andere die zelfs in officiële
stukken voorkomen.
Bijzonder
gevaarlijk
J
g J is het samentrekken
van een zelfstandig
g J
g en een bijvoegelijk
J
naamwoord, wat in het Duits veelvuldig
voorkomt en in het Nederlands alleen dan
is toegestaan,
als het nieuwe woord een
g
speciale
betekenis heeft. Zo mag
P
g men
iemand met een witten kiel alleen dan witkiel noemen, als er eenpakjesdrager mee
bedoeld wordt. Iedereen met een zwarte
zwartjas;
g ele vink is
g
Jjas is geen
J ^ iedere gel
geelvinken ieder dier met een rode
g
g
borst, geen
roodborst.
Een hoed van stro
g
,
heet alleen dan strohoed als er een bepaald
P

GESTEENTE
model mee bedoeld wordt (Frans: canotier),,
is het een armzalige
g e en uit luiheideboren
verbasteringgvan onze schone
g
moedertaal, evenals ,
bontmantel, vilthoed,,
lakschoen, enz.
bekend is,, beGesteente. Zoals algemeen
g
staat deehele aarde,
waaropPwe leven,,
,
uit gesteenten.
Ook zand is afkomstig
g
g van
gesteenten, het is alleen zeer sterk verbrokkeld.
Men verdeelt deesteenten
opP aarde in
g
driegrote
groepen:
stollings-esteenten
g
g P
, afg
zettinggs-gesteenten
en metamorfe gesteeng
ten.
Het binnenste der aarde is ééngrote
gloeiende massa,
gg
, heel lang, die langzaam,
^
zaam
mama zo noemt
, afkoelt. Als dat magma,
men dieloeiende
massa,, afkoelt,, dan ontg
staat er een stolling
s-esteente.
g
Bij
J een vulkanische uitbarsting
g vloeit dat
mama
g
,dat we dan lava noemen over de
aarde en stolt. Graniet is bijvoorbeeld
een
J
bekend stollings-esteente.
Kenmerken van
g
stollings-gesteenten
zijn
de on gelaa gdheid
J
g g
en de samenstelling
J
g uit kristallen,, dat zijn
mooi regelmatige lichaampjes,
lichaam 'es die in ieder
mineraal steeds denzelfden vorm hebben
(zie ook: Mineralen).
stollings-gesteente
een stollin
s-gesteente afHoe langzamer
g
koelt,
tegroter kristallen ontstaan er.
Als het magma
in de diepte
spreken
g
P stolt,,P
we van diepte-gesteente, stolt
het daaren
of in eengan
teen
gvan het
g in een P
aarddek, dan noemen we hetan
-esteente
g gg
vulkanische
uitan
en stolt het,, zoals bijJ een
en
aan de oppervlakte
der aarde,, dan
barsti p g,
PP
gen we uitvloeiïngs-gesteente.
krij g
Afzettin g
s-gesteente. Oors P ron keli'k
oop
g g
J was er alleen stollings-gesteente
aarde,
, maar rivieren, zeeën en oceanen
knaagden aan den vasten bodem en brokkelden hem af. Aan steile kusten ontstonden zouinhellin
en
g ,die door verschilP
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lende chemische bindmiddeleneer
tot één
w
ggeheel kunnen worden.
Ook in een delta (zie aldaar ,die uit zand
bestaat, kan door chemische stoffen zandsteenevormd
worden.
g
zijn er enkele gesteenten,
Ook zijn
g
, die direct
uit het zeewater neergeslagen werden
werden, en
tenslotte leveren de kalkschaaltjes
van de
J
gestorven schaaldiertjes,
g
J, die bijJ millioenen
in de zeeën leven,, ook afzettin g
gs-gesteenten.
g
Zoals wij
wi' aldaar reeds hebben oPgemerkt, bestaat een delta uit verschillende
lagen: wordt dit nu zandsteen,, dan zullen
daar dus ook lagen
in zijn.
zijn
g
metamorfe-esteenten.
l;
Deze ontstaan zowel uit stollings- gesteenten als uit af zettings-esteenten
g
,indien deze
in den loop
P der eeuwen,, onder den ontzaggdruk,
ggelijken
J
, die in de aarde heerst,, en
door verhoging
, van uiterP
g g van temperatuur,
lij
lijk veranderen.
wordt het diepte-gesteente
graniet
tot
g
P g
gneis,
neis dat in tegenstelling
een
g
g met graniet
g
zekereelaa
gelaagdheid
vertoont.
g g
Gesticulatie, van het werkwoordesticug
leren is het maken vanebaren
g
, het z.g.
gebarenspel, dat onzen woorden,, of dien
van anderen kracht moet bijzetten
of duiJ
deli'ker
moet maken,
J
, wat wij
J bedoelen,, of
in iedereval
g de, gemoedsaandoeningen
g
b
moet weergeven,
die het gesprokene
bijJ den
g
g P
spreker
of het gehoorde
bij
P
g
J den hoorder
opwekt.
P
zijn
Gewoonlijk
zijn Zuidelijke
volken drukt
J
ker in hunesticulatie
dan wij.
g
J
van het Latijnse
Het woord is afgeleid
g
betekent. In dit verband
g estus^ dat gebaar
g
wordt ook in onze taalebruikt
het Franse
g
woordgeste.
Men spreekt
b.v. van een edelP
g
moedege geste
en bedoelt hiermee eenvoug
di^: een edelmoedige
P
g daad, in het openbaar
wijze
op
opvallende
wijzegedaan
gedaan.
P enigszins
g
P
uitgedrukt
is een g Wijsgerig
uit
g e
tal de samenstelling
^ J
g van een aantal gelijksoorti e eenheden.
Dat klinkt heel aardig,
g,
maar voor den jongeling
P school en ookk
gg op
voor veel volwassenen zijn de getallen
akeg
lige dingen,
die hun heel wat hoofdbreg
ken bezorgen.
g
Vooral in de wiskunde spelen
bepaalde
P
P
etallen een voorname rol, b.v . , het ongetallen
meetbareetal
=3,1459... enz.
enz., dat de ver g
houdingussen
middellijn
middellij en omtrek van
g

t

Gesteente. — Een mooie foto van afzettingsgesteente: let op de lagen.

— r of i i betecirkel aanduidt, en
kent hier imaginair
getal
g
, omdat de wortel
g
r is. Behalve deze'
d e,
uit — I onbestaanbaar
moeilijke
getallen
kennen we nog
g de z. g
J
g
, waar s y mbolische of mystieke getallen,
g
bi'
g waarde
J het niet ..oPde rekenkundige
aankomt. Over hetetal
drie hebben we in
g
dit verband al het een en ander verteld.
zijn zogenaamOok zeven,, twaalf,, veertig
gzijn
de heilige
g getallen.
^
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Christus in Gethsemané, naar het schilderij van
M. Hoffmann.
In de astrologie
vroege
g er aan
g hechtte men vroe
3,6,,7, 8 en 9als symbolen
^
Y
van zon, maan enlaneten
grote
waarde.
P
b

Gethsemané is de naam van een hof of
tuin aan den voet van den Olijfberg
J
^ te e ruzalem waar Jezus Zijn
strij
J laatsten strijd
vóór Zijn
g
J gevangenneming
g
g
g
kruisiging(Mattheus 26 : 36;
en kruistin
3, Marcus
2 • Lucas 22 37).
4 32;
Als men te Jeruzalem komt, kan men dezen tuin bezichtigen.
Hij
g
J is in het bezit van
de Franciscaner monniken, die er in 1847
een muur omheen hebben gebouw
g ebouwd en den
g oed onderhouden. Dat dit evenwel de
echte hof van Gethsemané is, staat allerminst vast. Mensen,, die te Jeruzalem g e weest zijJ,
n vertellen, dat de keurig
g aan gege
le g de tuin wel een heel anderen indruk
maakt, dan men uit den Bijbel
krijgt
J
Jet van
dit sombere oord.
Het woord Gethsemané wordt ook overdrachtelijk
g ebruikt voor het toneel van
J gebruikt
een zwaren, g
geestelijken
strijd of voor dien
strij
J
J zelf.
Geti'^den..Eb en vloed,, die men langs
Getijden.
^ de
zeekust en in de mondingen
van de grote
g
g
rivieren kan waarnemen, noemt men samen
de getijden.
g etijden. Het verschijnsel
verschijnsel van het getijg J-

men in den regel
tweemaalPer
verloop,
^
P,
etmaal kan waarnemen, ontstaat door de
aantrekking
g van zon en maan.
Als b.v. de maan boven een bepaalde
A
zij aantrekplaats
op
P
P aarde staat,, oefent zij
kin skracht
op de aarde uit en het water,,
P
dat zich over de aarde kan verplaatsen,
P
t
wordt naar die bepaalde
plaats
getrokken.
P
P
^
Staan zon en maan beide tegelijk
g J boven
een bepaalde
plaats,
P
P
^ dan is de aantrekkin bg s kracht zeerroot
en dan worden grotere
g
g
watermassa's naar de betrokkene
P laats g men van springtij; we rvoerel en spreekt
A
ken maan en zon echter onder een hoek
vano°
9 dan heffen de krachten elkander oop
en heeft men het zogenaamde
dode tij.
g
J
Het verschil tussen eb en vloed noemen
we het verval; dit verval is in volle zee
dan een paar
meestalerin
P
g
g , niet groter
g
decimeter; in zeebochten en baaien, waar
het water in opgestuwd
wordt, is het ver P g,
val veelroter.
Bij JBath aan de Schelde is
g
het verval bij
J springtij soms4 meter,, in het
Kanaal van Bristol soms I VA en tussen
New
w Brunswick en Nieuw Schotland soms
zelfs 15
J
5 Meter. Wanneer het water zijn
laagsten stand bereikt heeft en weer gaat
g
zijn
sti' enP
spreekt men van vloed tot op zij
stijgen,
g ^ noemt
gsten stand; de dalende beweging
men eb of ebstroom.
Zoals
te begrijpen is oefent de getijdeng J
on
stroom een eroderende werking
gop
P de kust
i (zie:e Erosie). De vloed woelt materiaal
ut
los en als dan na den vloed de eb intreedt,
wordt dit
w
fit materiaal zeewaarts gevoerd.
g
Bijna
nooit werken eb en vloed loodrecht
J
op
e de kust, maar meestal in schuinse richdus het materiaal niet
tin g en dan gaat
g
rechtuit de zee in,, maar wordt langs
g de
kust afgezet.
Deze erosie noemt men g e g
ti'J denerosie.
Eeneg t ij Jrivier noemen we een rivier,
waarin deeti'den
merkbaar zijn
zij en wel
g J
dat deel van de rivier, waar verval
merkbaar is.
g e t J1
Vele landen geven
ij taf els uit,
g
waarin nauwkeurig
g staat opgegeven, wan neer verschillendelaatsen
langs
g de kust
P
van het jaar
o P de verschillende dagen
g
J
hoog
hoo en laagg
water
hebben. Dit is van
.
groot belangg voor de scheepvaart,
want vele
A
havens kunnen alleen bij
g J tij binnen
J hoog
^ evaren worden.
Elk jaar verschijnen
nieuwe getijtafels;
,
g J
J
deeti'
wisselen
niet precies
om de 224
g den
P
J
.w
uur, maar liggen
bijna25
25 uur uit elkaar,,
bijna
zodat de hoogwaterti Jden ledere n.
g en laa g
dag
een uur verspringen. Dit ko t
J^,
gbijna
omdat de schijnbare
omloopstijd
van de
J
P J
maan om de aarde niet 24
4 uur, maar on
g eveer 24
4 uur en 5o minuten bedraagt
g en daarzij er ook andere
van zijn
al zijn
J de getijden,
g J
aan het werk, in de eerstelaats
P

afhankelijk.
J
Het is misschien niet overbodig
g hier te
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waarschuwen voor verwarring
g van boek"
„
met ^,tafel". Een „g
namelij heel
„getijboek"
is namelijk
J
anders: een Rooms-Katholiekebeg
denboek met deeti'
g Jden dat zijn
J n de litururen van
g ische gebeden,
, die op
g
P bepaalde
P
den dag
worden.
g of nacht gelezen
g
Getui
Getuigen.
gen, In iedere rechtszaak, zowel
w van
bun J
burgerlijken
als van strafrechtelijken
aard,,
J
kunnen dearti'
P Jen zich tot stavinggvan hun
beweringen
op
getuigen
beroepen.
Deze
g
P g
g
P
g etuien
wijze
wijz
b moeten opPde voorgeschreven
g
den rechtereroe
en
eda g
P worden (gedagvaarel heet dat) en moeten zweren of beloven (zie: Eed),,
zij
waar g
J de gehele
heid en niets dan de waarheid zullen zegg
en. De getuige
wordt daarna ondervraagd
gg
d
g
en moet uitsluitend verklaren,, hetgeen
hij
hij
g
omtrent een zaak of feit uit eigen waarnemingweet; dat wil zeggen
gg , het is hem niet
geoorloofdgevolgtrekkingen temaken
maken isg
of zijn
zijnpersoonlijke
P
gen uit te spreken
P.
J
mening
in
g of praatjes
P
J van „ oren zeggen"
gg
hetedin
te
etuizijn g
g
g brengen.
g HijJ moet zijn
g voordragen; het is hem
g enis mondeling
nieteoorloofd
deze opP schrift te stellen
g
of voor te lezen. Nochtans kan de rechter
hem toestaan, ter opfrissing
zijngeP
g van zijn
heugen,
korte notities te raadplegen. Als
g
iemand bijv.
ziet gebeuren
g
J een auto-ongeluk
g
en hij
J heeft het nummer van de auto g e noteerd, dan kan niet van hem verwacht
worden, dat hijJ zich dit nummer maanden
later nog
g herinnert en zal de rechter hem
hoogstwaarschijnlijk toestaan zijn
zijnopschrijfP
J
boekje
J te raadplegen.
De verklaring
g
g van één enkelen getuige,
g,

zonder enig
g S ander middel van bewijs,
J, dat
tot staving
g dienen kan, wordt in den regel
g
niet als voldoende beschouwd. Daartegenover staat, dat de rechter de afzonderlijke
J
en op
zichzelfstaandegetuigen-verklaringen
P
van verscheideneersonen
over verschillenP
de feiten, in hun samenloop in onderling
g
verband,
g in overweging
, zeker ernstig
g g zal
nemen; maar de rechter is niet verplicht
P
daaraan volle bewijskracht
toe te kennen.
J
Terecht, want naast kwade trouw en misleidmg o
zetteli'k
zettel onwaarheid spreken
door
, op
P
denetui
eg dus, ,blijft
blijft ook nogg de mogege
g
li'kheid
bestaan,
g
, dat de getuige
g zich,
, met
J
de beste bedoelingen
nochtanss ver
g bezield,, noc
altij feilgist. Menselijke
Menselijke waarneming
g
g is altijd
maar bovendien kunnen er zich opP den
getuige
g allerlei invloeden doen ggelden en
^
kan hijJ
zelf tot allerleigevolgtrekkingen
komen die het hem onmogelijk
g J maken de
juist licht
feiten,
hij waarnam, in het juiste
, die hij
blijven
blijven zien. Vooral in strafzaken,, waarzijn waar gebi'J schokkende gebeurtenissen
zijn
ge
^
nomen is de hevigeggemoedsaandoening
g
g
van denetui egdikwijls
dikwijlseen verhinderingg
voor een onbevangen
verklaring
g d aarom g
trent voor den rechter.
Behalve in de rechtszaal kennen wij
wi' ook
nog
getuigen,
die bijJ het verrichten van
g
gg
sommige
vooral bij
J het
g rechtshandelingen,
^
opmaken
van authentieke akten (zie pag.
Pg
A
g moe de wet eist,,tegenwoordig
i i i),,
g
ten zijn.
van hun aanwezigheid
J
g
J Ten blijke
moeten zij
J de akte mede ondertekenen. De
daanwezigheid
dezer getuige
g g en is bijv.
J v noodg
van notariële akzakelijk
P ma
J bij
J het opmaken
ten 't maken van zekere uiterste wilsbe-

^`^

Getijden. — Bij springvloed komen de rollers met sctuimende koppen met verdubbelde
kracht opzetten.
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Geuzen. — Een aardige oude prent van de inneming van den Briel door de Watergeuzen.
schikkingen,
bij huwelijk
huwelijk enz. De verPlichb , J
overlijde
ting
bij Jaangiften
van geboorte
en overlijden
g
g
is met
g
g gen mede te brengen
ingang
in
afgeschaft.
g g van I Januari 1935
935

Geuzen. Iedereen kent het woord Geuzen. De TachtigjarigeOorlog
Oorlo is een van de
bekendste tijdperken
uit onze geschiedenis
g
J
onen de naam „Geuzen" is met dat tijdvak
verbreekbaar verbonden.
overlevering zou
Volgens
de overlevering
zouden de Geu
g
zen hun naam te danken hebben aan Barlaimont, een der raadslieden van de landvoogdes
Margaretha
van Parma. Toen haar
g
g
het smeekschrift der Edelen overhandigd
g
zou worden, op
t5
66
A5 April
A
, schrok de
landvoogdes,
g
g van
, naar men vertelt,, hevig
den statigen
optocht
en het aantal deelneg
P
mers. Barlaimont moet haar toenerustg
gesteld hebben met de woorden: „Ce ne
g
(het zij
zijn
so p tmaar
bedeg
g ue des gueux"
J
laars . Een andere lezing
Wat me
g is:„Wat,
vrouw,
, u is toch niet bangg van die bedelaarsueux
." De Edelen schijnen
schijne dit
g
zij hebben
te hebben opgevangen en zij
den naam Geuzenverbasteringvan gueux)
g
als erenaam aangenomen.
g
Oorspronkelijk
noemden zich alleen de
P
J
Edelen,
, die het Smeekschrift hadden aangeboden, Geuzen;
g
, als kentekenen droegen
g
zij
P en de zogenaamde
J den bedelnap
g
g eu zenPennin g, waarop
ijde de
P aan de ene zzijd

beeltenis van Filips
II en aan de andere
A
een bedelzak door twee handen vastgehouden met 't onderschrift Fidèles
au Roy
Y
jusques
à la besace"
besacetrouw aan den Koningg
q
tot aan den bedelzak). Zie ook heteuzeng
devies op
pag.
507. Hieruit blijkt
blijkt dus,, dat
PP
g 57
de Geuzen zich nog
zijd des
g trouw aan de zijde
Konings schaarden. Later heeft de naam
een veel uitgebreider
betekenis g e g
kregen; toen noemden
alle aanhangers van
g
den Prins zich Geuzen en betekende de
naam Geus dus bijna
hetzelfde als o AstanJ
deling.
g
In Vlaanderen, in de Ardennen en elders,
vormden zich benden,, die om godsdienstige
g
g
rden. B ofos
redenen vervolgd
P
g werden.
zij zich
^ euzen noemde men hen,, wanneer zij
in de bossen der Ardennen verscholen hielden. Zij
Zi' waren de schrik van vriend en
vijand,
zij
zij als vluchtelingen
, aangezien
g geen
^
g
J
vaste woonplaats
hadden en dus
du. alleen door
P
enlunderin
in
A
g hun onderhoud konden voorzien.
Water
Ook de
geuzen bestonden uit lieden, die om de een of andere reden vervol^gd werden; zij
zij vluchtten op
P zee, omdat
g
,niet
zij
openliggende
landen ni
J in de lage,
tegen
den overmachtegen
vijand
vijand
o
Agewas
g
sen waren.
Een vloot bezaten deze vluchtelingen echter niet,, doch,, geholpen
door
oor een aantal edeg
A
gers en vroegere
zij
len, bur
burgers
zeelui, staken zij
g

GEVANGENISSEN
in zee met een aantal scheen
P , die zowel
voor den oorlog
g als voor den handel dienen
konden. In die dagen
A
g was van een bepaalde
scheidin
scheiding tussen de handels- en de oorlog svlooteen
Alle schepen
A der Geuzen
P
g sprake.
waren voorzien van kaperbrieven
van den
P
Prins. De bedoeling
g van dezen laatste was
met deze zich snel uitbreidende zeemacht
den Spanjaarden
afbreuk te doen en hun
P J
verbindingen
over zee met Spanje
af te
g
P J
snijJ den.
Aangezien
het den Geuzen weldra aan de
g
zij leven
nodig
e proviand
ontbrak,, moesten zij
A
van hetgeen
zij
zij ter zee of in de kustplaatP
g
sen machtig
g konden worden en werden ze
al spoedig
vijand
gevreesd..
g
g door vriend en vijand
A
Deze verbitterde schare van uit gewekenen die lang gniet allen een onberispelijk
P J
verleden achter zich hadden, stoorde zich
niet aan de orders van denrins
en evenP
dat ,deze één tiende
min aan de afspraak
deel van de buit zou ontvangen
g ten behoeve
tegen
v an den opstand
g Spanje.
P
In 157o
Pg a, om
5^ deed Willem I een poging,
een einde te maken aan die wanorde. Hij
ontsloeg
g den admiraal, benoemde een ander,t
trok de oude kaperbrieven
in en wilde
p
sl
hts nieuwe
aan hen, , die beloofslechts
w geven
g
den hem teehoorzamen.
Deze maatregel
g
g
had echtereen
gunstig
g gevolg.
g
g . Dee ban g
g
deloze zeerovers zetten hun bedrijf voort
en bekommerden zich in veelgevallen weinigof niet om de zaak der verdrukte Nederlanders.
Wel wilden zij
die
P J
J ook den Spanjaarden,
hen van huis en haard hadden verdreven
en die hen tot dit levenenoo
t hadden,
P
,
zoveel mogelijk afbreuk doen, maar daarnaast moesten ze levensmiddelen hebben en
nieuwe schepen veroveren, om de oude te
vervangen,
g ze niemand
g , en daartoe ontzagen
en niets.
Onder de Watergeuzen
ontbraken echter
g
de betere elementen, die wel anders wilden,
niet en deze wachtten slechts op
P een g un ordelij en
stig
e gelegenheid,
om een meer ordelijk
g g
g geld verzet tegen
P J op
P touw
g Spanje
te zetten.
Het toeval kwam hun daarbij
P het
J op
juiste moment
te hulp..
P
Een storm sloeg
g de vloot der Water g eu zen uit den koers. Noodgedwongen voeren
zij
J de monding
g van de Maas in en kwamen
voor den Briel, dat juist
zonder Spaans
P
J
natuurlij
arnizoen was. De gevolgen
zijn
zijn natuurlijk
garnizoen
g
g
allen bekend. De Geuzen namen op
P i
April
i 57
2 den Briel en behielden de stad
A
voor den Prins, tevens met
de bedoeling
g
in een versterktelaats
vasten voet aan
P
den wal te hebben. Dat daarbijJ de slechte
elementen onder de Geuzen zich niet ordelijk
en speciaal
ook onbehoorlijk
onbehoorlij
P
g
g
J gedroegen
tegen de geestelijkheid
optraden,
J
A
g
, kan niet
ontkend worden.
Van dit ogenblik af nemen de Geuzen
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meer rechtstreeks deel aan den strijd
J van
de Nederlanden tegen
g Spanje.
P J
Door den slagg
bijJ Reimerswaal verhinderen ze het ontzet van Middelbur ag (dat
door den Prins beleerd
werd) door de
g
Spanjaarden.
AJ
De slag
opPde Zuiderzee tegen
g
g Bossu
zie: Bossu),,
hulp
P der Geuzen bij
J de
proviandering
g van Haarlem over het bevroren Haarlemmermeer en hun medewerking
bij
bekend geJ het ontzet van Leiden zijn
J
noeg.
In een g root deel der Noordelijke
Noordelijk Nederkonden de uitgewekenen
weer naar
g
hun haardsteden terugkeren, alleen de echte
zeerobben bleven op
P de Geuzenvloot en
zetten den strijd
J ter zee voort.
Dit zijn
van onze latere
J de grondleggers
g
ag
oorlogsvloot,
die in i588 met de En
Engelse
gelsen
g
Onoverwinnelijke Vloot vernietigde
Onoverwinnelijke
en
g
waaraan ons vaderland voor eenroot
deel
g
onafhankelijkheid van Spanje
zijn
J onafhankelijkheid
A J te danken
had.

Gevangenissen. Ofschoon
dit onderwerp
P
noch vrolijk
aanlokkelijkis,
, mag
J noch aanlokkelijk
g hier
toch wel iets vermeld worden over heteg
vangeniswezen van vroeger
en van nu. Een
g
gevangenis, meestal een groot
somber g e g
bouw met kleine,, getraliede
vensters,, is wel
g
allerminsteschikt
om prettige
g
P
ggedachten
g
o te wekken,
en iedereen zou wel wensen,
dat deze inrichtingen
overbodig
g
g waren. Dit
is echter,, helaas,, in genen
dele het geval
en
g
g
dus dienen wijJ
gevangenissen
wel als een
g
g
noodzakelijk
J kwaad te aanvaarden.
Er zijn
J verschillende redenen,, waarom
iemand volgens
onze wetgeving
in een
g
g
g eb
vangenis of in een huis
van bewaring"
„
g kan
worden opgesloten.
Pg
Ten eerste voorgijzeling. Dit komt tegen-

Gevangenissen. — Het verblijf in het oude
Rasphuis te Amsterdam, leidde niet tot genoegelijk niets-doen, zoals je hier ziet.
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Gevangenissen. — Een bekende kleine, oude gevangenis is de Gevangenpoort in
den Haag, uit historisch oogpunt zeer de moeite waard.

woordig
g hoogst
g zelden voor,, maar vroeger
g
iemand te
was deze vrijheidsberoving,
g,
J
vrij
dwingen
zijn
zijn schulden te betalen,, een vrij
g
zij doel te bereiken.
gewoon
g ewoon middel om zijn
Opmerkelijk
merkelijk daarbij
daarbijis,
, dat de schuldeiser
het levensonderhoud van den schuldenaar
moest betalen. In vroeger
was met
g dagen
g
Frankrijk dit bedragg een Spaanse
name in Frankrijk
P
kroon (of wel eenistool"
per
dag.
„P
P
g
Daarom noemde de volksmond„in de gij
gJ e
lin^zitten" ook wel „P
o de pistool
zitten".
P
Ten tweede — en veelal ook in het huis
van bewaring
vast geg — worden degenen
g
ge
houden die van enig
misdrij verdacht
g misdrijf
en die nogg niet berecht zijn.
zijn Echter
ingeval er vrees
voor ontvluchting
g
bestaat of indien er een speciale
reden is
is,
P
waarom het in het belangg van de maatschaPAJ
i' is den verdachte opP te sluiten.
Men noemt ditreventieve
hechtenis.
P
In landen, waar de doodstraf nog bestaat,
,
blijven
de ter dood veroordeelden in verf
zekerde bewaringotdat
het vonnis ten
g,
uitvoerebracht
wordt.
g
n
De derde reden is opsluiting
A
g tot het oder aan van een
straf. Voor zover het vrij-J
heidsstraff en betreft, moet men lichte misdaden(overtredingen)met
hechtenis in het
g
Huis van Bewaring
misP
g boeten;, bepaalde
drijven
worden dan in den regel
gestraft
g g
J
metevan
enisstraf.
g
g
Het is wel interessant na teaan
g
, wat

er in den loopP der eeuwen met de misdadiers
en hoe men deze steeds
g eschiedde
g
zachter en menselijker
is gaan
behandelen.
J
g
Vóór de z 7de eeuw was een gevangenis
g
g
een heel onbekend ding.
g ZijJ, die verkeerde
dingen
deden,, werden gP
gepakt
en veroor e
g
deeld tot lijfstraffen
of, als ze iets ergs
J
g
edaan hadden,
, tot de doodstraf. Geseling,
g,
brandmerkeng en verminking
g waren aan de
orde van den dag
heel wat
g en er liepen
P
misdadi
misdadigers
met de sporen
daarvan rond.
P
g
De bedoeling
g was
, dat de straf hen zo
zou afschrikken,
, dat ze voortaan geen
g
slechte daden meer begingen, maar dat ging
g g
veelal niet op.
Immers zijn
er
onver
P
J zijbeterlijken.
En verder was zo'n misdadiger
J
g
meestal voor zijn
en dan
J leven getekend,
g
maakten de afschuw en de minachting
g der
mensen het hem
nietvoor
g emakkeli'k
J
taan op
ordentelijk e wijz
wijze door de wereld
P ordentelijke
komen. Soms werden
de gers vermisdadi
bannen naar een ander land, maar dit was
helemaal niet doeltreffend, want de verschillende landen stuurden elkander opP die
manier hun ongewenste
landgenoten
over
g
g
en weer toe, en deze sloten zich dan vaak
aaneeng
totJ
evaarli'ke
roversbenden.
In het midden van de 18de eeuw werd
voor het eerst de ballingschap
P door g evan g
g enisstraf vervangen,
g , en wel in Pruisen
door Frederik den Grote. Men bego
beon
g
te
geloven, dat het afschrikwekkend voor-
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beeld niet veel uitwerkte, maar dat men de
werkelijk onschadelijk
misdadigers
werkelijk
onschadelij moest
g
voor de maatschappij.
PP J
In ons land en elders bouwde meneg
vangenissen omdat men er meer en meer
van, overtuigd
g ggeraakte
, dat de doodstraf
alleen in uitersteevallen
mocht worden
g
toege Past. Er ontstonden tevens tuchthuiIn die tuchtzen voor lichtere vergrijPen.
J
huizen ook raspgenoemd,
P of spinhuizen
P
g
omdat de bewoners eredwon
g
gen werden
tot spinnen
of het raspen
P
P van verfhout,
in het in 't begin
ging
g eigenaardig
g
g toe. Doortrapte
P oude boeven,^ bedelaars, landlopers,
P
dikwijls
arme mensen en wezen en in somt
mie
ook okkenen estli'
ders
g evallen
g
P
P
J
kortom alle mensen, waar mengeen raad
mee wist, werden er opgesloten.
Pg
In 1703
73 kwam met de stichting
g van het
verbeterhuis voor jongens
San Michele te
J g
Rome hierin de eerste verbetering
verbeterin. In Enwerd in 1777
de grote
stoot tot
777
g
g
veranderin gegeven door John Howard,
veranderin
in een boek de treurige
g toestanden in
Zij
de Engelse
gevangenissen
uiteenzette. Zijn
g
g
g
werden
door
pogingen weren
or vele anderen
aneren
voortgezet,^ zodat langzamerhand
enige
g
g
g e ver beteringntrad.
De grote
ommekeer in het
g eg
g
vangeniswezen kwam echter P
pas tegen
het
g
einde van de 18e eeuw tot stand en wel
in Amerika. Daar werd het z. g.
g Penns Ylvanische stelsel ingevoerd,
g
^ waarbij
J de g e vangenen
dag
g en nacht eenzaam in cellen
g
werden opgesloten.
De eerste gevangenis,
,
g
P gg
die op
werd, n.l. te
g
P deze manier gebouwd
" genoemd;
Philadelphia,
Philadel
g
P ^ werd „P enitentiarY
dit betekent huis van boetedoening, om dat de bedoeling
door
g was, de misdadigers
g
de afzondering tot berouw
en verbetering
g
te brengen.
Die afzondering
g werd heel
g
streng
niet alleen dat de g e g
g doorgevoerd:
vangenen
deng gehelen dag
in de celoor
dg
g
brachtenr maar zelfs bijJ de wandeling
g lieP kooien g e P en ze in cellen,, die wel wat op
leken terwijl zeJ
bij de godsdienst-oefening
g
g
in kerkcellen zaten — zoals dit in sommig
geggevangenissen
nu nog
is.
g het geval
g
g
Hetrootste
bezwaar tegen
g deze methode
g
was dat de mensen niet mochten werken,
omdat men bang
g
g was,^ dat dit de gedachten
van inkeer en berouw zou afleiden. Later
meende men weer, datt dit stelsel,, hoewel
er natuurlijk
in was,, toch
J ook veel goeds
g
over 't algemeen
opP teleurstelling
g moest
g
uitlopen.
In 1827
YP
7 en 1829
9 werden te CherryHill bijJ Philadelphia
en te Pittsburgg twee
P
beroemdeevan
enissen
gebouwd,
waar
g
g
g
een nieuw Pennsylvanisch
stelsel werd toet
ePast. De gevangenen
werden nogg wel in
g
g
volkomen afzonderinggehouden,
maar ze
gg
mochten werken en bezoek ontvangen.
g
Alleen
werd er stevig
e w
g voor gewaakt,
, dat
g
ze
e niet met elkander in aanrakingg kwamen.
Zo sstreng
g
g zelfs, dat ze maskers droegen,,
wanneer g
ze achter elkander door
de gang
g
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naar de kerkin
g gen.
Dit stelsel maakte veel opgang:
e
alle
g . uit al
Europese
landen gingen
P
g g afgevaardigden
naar Amerika om het te bestuderen.
de en,
1845en 18 56 werden
In 18
we de te Frankfort en
in 1847
te Brussel, internationaleweldadige
47
,
heidscongressen gehouden,
men
enale
g
^ waar
gmeenarti'
u e
p Jkoos voor het nieuwe cellulaire
stelsel en sindsdien werden overalcellu
laireevan
enissen gebouwd,
ook in ons
os
g
g
lands
18 o de eerste). In ons land we
werd
d verderewerktg
aan de verbetering
van het
et
'gevangeniswezenp
tot
door het Genootschap
Zedelijke
Zedelijke Verbetering
, een
g van Gevangenen,
g
instelling,
thans nog
g,
g bestaat.
In sommige
werd echter
g gevangenissen
g
g
de afzondering
g niet zei sterk doorgevoerd;
zelfs werden in de Engelse
model
g
g evan
g enis te Pentonville, die in 1842 gebouwd
was,
w ,
g
later de kerkcellen weer afgebroken.
g
Naast het nieuwe Pennsylvanische
stelsel
Y
ontstond in het begin
e eeuw
in
g van de 1 g
uw
Amerika een nieuwe richting: het Auburnstelsel waarbij
alleen
J de gevangenen
g
g
's nachts werden opgesloten,g
doch overdag
gezamenlijk
werkten; echter onder het
g
J
diepste
stilzwijgen.
Natuurlij
Natuurlijk leed ook dit
P
Jg
•
schipbreuk,
aangezien
het voor een
P
g
mens vrijwel
onmogelijk
dagg
g
J is den gehelen
g
te zwijgen.
Weldra gingen
J gg
g de gevangenen
g
g
elkander tekenseven
en ontstonden in die
g
me
verstandhou
g evangenissen allerlei geheime
g
din gen wat noggveel gevaarlijker
was.
w
g
J
Een vierde stelsel is het z.gg. Ierse of P ro 54oor
door
Sir Walg ressieve stelsel, dat in 1854
ter Crofton in verscheidene gIersee
evan
g nissen werd ingevoerd.
Het essentiële van
g
dit stelsel is, dat het denevan
g
gene na
hem eerst een tijdlang
J
g te
g in afzondering
hij
hebbenehouden
g
g
^langzamerhand,
^ als hij
zichoedg
gedraagt,
vrijheden
geeft,,
g,meer vrijheden
g
om hem zodoende weer trapsgewijze
' tot het
gewone vrije
vrije leven terug
g
g te brengen.
g
Voor iemand, die b.v. tot eengevangenisstraf van'aar
7J veroordeeld is, , wordt het
stelsel als volgt
eenzame o P g toegepast:
g P
sluitinggedurende
8 maanden,gemeeng g
g
schappelijke
arbeid gedurende
3 jaar en 4
PP J
g
maanden; halveevan
g
genschaP (werk onder toezicht in de open
acht gedurende
P
g
I jaar
en 9 maanden,^ voorwaardelijk
voorwaardelij ontJ
en 3maanden. Dit
slaggedurende I jaar
J
voorwaardelijk
ontslag
dat de
gg
J
g wil zeggen,
op vrije
gevangeneP
J voeten in de maatschapP
piji' teru
keert maar zodra hij
hij zich slecht
terugkeert,
om de rest
gedraagt, weer wordt opgesloten
Pg
van zijn
J uit te zitten. Ondanks heft straftijd
tigverzet in het begin
g werd het Ierse stelsel later, althans voor langere
straffen,, in
g
de volgende
landen aangenomen:
Engeland,
g
g
g
Hongarije,
Hon
g J e Kroatië, Bosnië, Finland, Italië
en Japan.
Andere landen, waaronder ook ons land
behoort, hebben de celstrafehouden
voor
g
kortere straffen en als begin
g van de langere
g
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kastraffen,
, maar zonder het progressieve
P g resseve
vrijheid
rakter, n.l.
het steeds meer vrijheid
geven,,
g
zij er
zoals het
t Ierse stelsel dat wil. Toch zijn
de laatste jaren
ook in ons land opP velerJ
leipunten
grote
hervormingen
gebracht in
g g
^
P
deehele
strafberechtingg (we denken aan
g
de voorwaardelijke
veroordeling)
gen in de
J
toepassing
toe
P
g van het cellulaire stelsel,, die alle
een verzachtend karakter hadden,, terwijl
terwij
het streven, ,om ongeneeslijke,
J , zielsg
zieke misdadigers
meer te isoleren,, meer
g
buiten staat te stellen kwaad te doen, de
aandacht verdient.
Bij
van
g
J ons wordt een gevangenisstraf
g
g
,
5Jjaren of minder in de cel doorgebracht,
lateraan
in gemeenschap.
A
g
g de gevangenen
g
g
zij
In verschillendelaatsen
van ons land zijn
P
g
g
,
g
genissen. De gevangenen,
g
r
of tot levenslang.
die tot langer
g dan 5 jaa
n.
zijn veroordeeld, ggaan later naar de bizonfiere strafgevangenissen te Leeuwarden of
te Gorinchem (voor vrouwen).
Aan alle veroordeelden voor meer dan 3
maanden wordt lesgegeven
in lezen,, schri'J gg
ven en rekenen,, soms ook voortgezet
en
g
vakonderwiJ s.
verstaan we onder
Gevels. Gewoonlijk
J
denevel
van een huis den voorkant, , soms
g
gevel
ook worden de andere zijden
J
g
geonderdnoemd
, maar dan spreken we ter
scheidingan:
voorgevel,
, zijJ g
,achtergevel,
g
g
gevel enz.
In de Griekse en Romeinse bouwkunst
noemde men oorspronkelijkgeve
evel of wel
a J van
fronton, den driehoek (aan de voorzijde
hetebouw
waarvan
de benen gevormd
g
,
g
werden door de zijkanten
van de beide
J
g te van dien
hoogt
glooiende dakvlakken. De hoo
g
was zeererin
in verhouding
g tot
g g
de lente
g van de basis. Het fronton werd
danedra
en
dikwijl
g door zuilen en was dikwijls
g
reliefs (zie: Bas-relief) versierd, zoals
b.v. het fronton van het Parthenon te
Athene.

Gewapend beton. — Brug te Maarssen.
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Gewapend beton. — Voor een waterleiding
worden grote bakken gemaakt van gewapend beton. Hier zie je de „bewapening"
alvast maken.
In minder warme streken maakte het klh
maat 't noodzakelijk
evenJ den voorgevel
g
als de zijgesloten
op
J en achtergevels)
g
P te
g
bouwen en toenin
meteen de naam gevel
g g
g
o P de gehele
voorzijde van het huis over,
voorzijde
g
^.
Uit den aard der zaak zal deeveln
den
vorm van de dwars-doorsnede van heteg
bouw moeten hebben. Heeft het dak den
vorm van een min ofg estrekte
meerom gekeerde V (zadeldak),,
zal de gevel
g
g
eveneens spits-toelopend moeten eindi
eindige
en
• dan verkri' t men
dus de juist voor ons$
juist
land zottypische
trapgevels
en tuitgevels,
YP
Pg
g
Zie aardige
gevels pag.
g g
Pg16
9.
Is daarentegen
het dak plat,
g
P , dan zal de
gevel eveneens waterpas
het dak eing
P langs
gs
dien
geven tot de fraai
raa ver geve
g en aanleiding
g
sierdeootli'sten
die
ons vooral uit de 18e
g
J
,
eeuw zijn
g
J overgebleven.

Gewa end beton is een bouwmateriaal, dat
bestaat uit een samenstelling
g van beton en
ijzer,
samengesteld,
J
g
g
,
, zodat het,, mits goed
de degelijke
eigenschappen van deze beide
g J
t n.l. de drukvastheid
g rondstoffen verenig,
van beton en de trekvastheid van ijzer
—
J
zie ook: Beton.
Beton is zeer duurzaam, maar niet beterwijl ijzer
ijze wel
stand tegen
zwaren trek, , terwijl
g
zwaren trek kan verdragen,
doch min•
g
der druk verdraagt
an
g en spoedig
P
g roest. Wneer men nu ijzeren staven
in beton sluit,
,
dan roest het ijzer
niet,, aangezien
het ce g
J
ment het ijzer
teen
J
g roest beschermt.
In den laatsten tijdd maakt men ook huizen en bruggen
van gewapend
beton. Begg
g P
Amsterdam dat
kendiis hett„betondorp"Amsterdam,
met zijn
loodgrijzehuizen een nogal saaien
Jg
indruk maakt.
van herten, elanden,
Gewei. Hetewei
g
,
rendieren, reebokken enz. is een van de
sieramooiste en interessantste natuurlijke
J

GEWEI

Gewei.— Geweien van spieshert, gaffelhert,
zespunter, achtpunter en tienpunter.
alen, die in de natuur voorkomen.
Wanneer Jje in een hertenkamp
P staat te
zij
kijken
naar een prachtig
P
g edelhert, met zijn
J
zij zachte
fluwelen ogen
en zijn
g
als een witesti
g eld
PP tapijtje,
PJJ, dan
natuurlijk ook het gewei
heb je
volop
g
P beJ natuurlijk
h
dragen
-wonderti. Alleen de mannetjes
het
J
g
.en niet alleen als versiering
J
g en om de wijf'es g
te behagen,
, maar ook om zich zo nodigg
tegen
vijanden te verdedigen.
g vijanden
g
Eenroot
krachtig gg
gewei is een geducht
g
g
waPen en het bewijs
J, dat men met een sterk
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dier te doen heeft. Bij
dragen
g en
J de rendieren dra
de wijfjes
g ewei.
wijfjes een gewei.
heeft een eigeng roei van het gewei
g
ben
hertj bestaat
aardigverloop.
g
P Bij
J een jong
J^ hertje
nogg helemaal niet. Eerst als het hertje
hertj
io maanden oud is,,komen
9
k
er twee kleine,, weke knobbeltjes
knobbeltjes op
P het
voorhoofdsbeen, die eerst nog
g met de huid
overtrokken zijn
J, doch later hard worden
en uitgroeien
tot den rozestok of geweiig
g
stoel. Daarnaroeien
deze nogg verder uit
g
g en in een spies.
en eindi
eindigen
Dan houdt de
P
bloedsomloo
P door de huid op
P en de twee
spiesjes
zijn
zj een deel van het voorhoofdsP
been geworden, á
hoewel de huid er nog om heen zit. Het jonge
nu schuren
hertje gaat
g
J ^ hertje
en wrijven
teen
g de bomen, totdat de huid
J
bij
bij stukjes
stukjes en beetjes
beetjes van de spies
afvalt.
P
Van Augustus
van het tweede,, tot April
g
P
van het derde levensjaar,
houdt het hertje
hertj
J
s ies
g enoemd
P gewei. Het wordt dan genoemd
spieshert
of met een Jg
jagersterm hert van
P
den eersten
begi
nt
gint aan het uitP". Dan be
einde van den rozestok de verbinding weg
g
het ewei
te sterven,
geweiafvalt. De rozestok blijft
A vormt zich
J echter staan en hierop
van Mei van het derde, tot Maart van het
vierde Jjaar het tweede gewei,
of gaffel
gee
g
g
g

Gewelf. — Mooie kruisgewelven van de Crypt van de Sint Pieterskerk te Utrecht.
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wei, dat aan iedere zijde
één punt
meer
A
J
drawg t dan het s P
ies^
ewei (zie ook: Gaffel).
Het hert heet nu hert van den tweeden
kop".
En zo gaat
het steeds door: ieder
P
g
Na
J'aar krijgt
a
Jg het hert een nieuw gewei.
hetafg f eihert volgt
A
, daarna
g de zespunter,
de achtpunter,
P
, de twaalf P un P
, de tienpunter,
ter,, de veertien- en de zestienpunter.
P
Zo wordt hetewei
van het hert steeds
g
groter
g roter en sterker. Bij
J oude herten telt het
soms minderunten
dan te voren,, maar
A
dan zijn de takken meestal heel zwaar ontwikkeld.
Bij
enigszins
s an J damherten is het gewei
^
g
fiers van vorm, de bovenste helft der takken is daar verbreed tot kronen,, terwijl
terwij die
zijn De
zijn.
g
J den eland weer anders gevormd
van
het ewei is echter
^
dezelfde.

Gewelf. Eengewelf
is een gesloten
zol
g
g
deringwelke
met ^de zijvlakken
zodani
,
J
g is'
verbonden, dat een vrije
J ruimte in den vorm
van een brugg overspannen
wordt. Een g e P
welf is zoebouwd,
dat het in staat is lasg
ten te dragen;
g het heeft steeds den vorm
van eenebo
en
lijn(halve cirkel, , cirkelg
g lijn
segment,
ellips
A enz.) of van een samenstel
g
vanJ
gebogen
lijnen. Er bestaan zowel houg
g
ten als stenenewelven:
de laatste zijn
zij
g
uit wigvormige stenen samengesteld.,
,
g
soms uit vierkante bakstenen, met metselspecie aangevuld.
Oorspronkelijk
werd de bedekking
P
J
g van
een vrije
en
J ruimte uit hout samengesteld
g
bestond dus de zoldering
g van huizen,, tem pels enz. uit dat materiaal.
Dit leverde echter weldra bezwaren op;
hout was niet altijd
J overal in voldoende
kromp,
hoeveelheid aanwezig,
g,
P,
of verrotte of leverde brandgevaar
oP,• terg
wijl
men wat de lengte
betrof aan enge
J
g
g
ebonden
gebondenwas. Door het aanbreng
waren de bouwmeesters
g
g en vangewelven
in staatrotere
ruimten met duurzaam mag
teriaal te overbruggen.
Nochtans is aan
gg
denewelf-bouw
een ander,, niet minder
g
ernstig,
verbonden, n.l. dat een g e g,
welf een zijwaartsen
druk uitoefent op
J
P de
muren, waarop
P het rust. Dit is gemakkelijk
g
^
te begrijpen. Het gewelf
is samengesteld
g
g
uit wigvormige stenen of stenen,, die wi g zijn Door de zwaarte
vormig aangevuld
zijn.
g
•
hetgeen
op
rust,, of,, in ieder
g
g
P het gewelf
geval, g
door het gewicht van 'den steen zelf,,
zij
wil deze naar omlaag
g en drukt 'dus met zijn
zijvlakken
zij
zijn beide buur-stenen
zijvlakken
S
Deze zitten eveneens opgesloten,
J
Ag
,
zouden zelf ook naar beneden willen en
brengen
den druk, vermeerderd met hun
g
eigen
g gewicht opP hun beurt naar de buitenzijJ de over.
De som van al dezeersin
P
gen vormt tenslotte een drukking
g het bovenste deel
gteen
van den rechtop-staanden
muur, waarop
P
hetewelf
staat, in
g
, buitenwaartse richting.
g
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uit wigvormige stenen.

Het tongewelf, een kenmerk van
den Romaansen stijl.

De spitsboog van den Gothischen stijl.

GEWOONTERECHT
En de muur zal na korter of langer
tij
g tijd
onherroepelijk
bezwijken Dit des te
P J moeten bezwijken.
, naarmate hijJ hoger
g is. Om dit euvel
te ondervangen, werden de muren der kerken en der andererote
gebouwen,
g
g
, waarin
zich deewelven
bevonden,
g
, door zware
stenen beren,, aan de buitenzijde
aan ag e J
bracht, versterkt.
Later , in den bloeitijd
J van den Gothischen
stijl,
steeds hoger
en
g
J, toen de gewelven
g
hogerwerden opgetrokken,
hoer
en
eze
deze
stutPb
, boden
ten of bereneen
g voldoenden weerstand
aan den zijwaartsen
druk en ging
J
g g men eer
toe over luchtbogen
g ter ondersteuning
luchtboen
ag aan
te brengen.
g
Gewelven kunnen verschillende vormen
hebben; in de vroege
g Middeleeuwen werd
het tongewelf
g
, dat een der kenmerken van
den Romaansen bouwstijl
J is,, veel toegepast.
Het tongewelf
heeft in doorsnee den
g
vorm van een halven cirkel. Als nu twee
gangen, die even breed zijn
gee
J en met ton g
welven overdekt, elkander rechthoeki
rechthoekigg snijJ
den,
een
, dan ontstaat op
P
P het kruispunt
kruis ewelf, dat een kwadraat tot grondvlak heeft. Hierin zijn drieërlei soorten van
bogen
waar te nemen. Ten eerste,, die van
g
het oorspronkelijke
P
J tongewelf,
g
, half-cirkelvormig. Ten tweede vormt de diagonaal
der
g
elkander snijdende,
gebogen
vlakken, een
g
J
g
ellips
P en ten derde stellen twee halve,, elkander rechthoekigg snijdende,
in
J
g
, diagonalen
projectie
ro'ectie een spitsboog
P
Pg samen. Deze spits-boogs
g een der kenmerken van den Gothischen stijl.
J
Naast deze, voornaamste, vormen bestaan
er nog
g verschillende andere soorten van bog en en ewelven.
g
In de Hindoese bouwkunst had men een
een Ingrote
vrees voor den gewelf-bouw;
g
, ee
g
disch spreekwoord
zegt
g
P
g zelfs: ^,een gewelf
slaat nooit"
,om daarmee uit te drukken,,
zijwaartse drukkin
drukkingg
g aande de zijwaartse
aangaande
dat men aan
nimmererust
kan wezen.
g
Indien de oude Hindoe's eenpoort of
gang
g
g moesten overkappen,
PA , dan metselden
zij
J de stenen niet zuiver loodrecht opP elweinig
g naar binkander,, maar telkens een weini
zij
nen vooruitspringend, net zo lang,
g,
elkander in ,den top
raakten.
P van het gewelf
ag
zij de zijwaartse
wijze wisten zij
zijwaarts
U P deze wijze
spanning
bijna
geheel
g eheel te vermi'J g ggeheel of bijna
A
den. Moesten zijJ een kwadraat-vormige
g
ruimte overdekken, dan bestond de overkapping
PP g uit ringen
g , telkens iets meer naar
binnen,
ge^
, totdat de overwelvingg geheel
sloten was.
Gewoonterecht. Behalve de gewone
rechtsregels,
die in Tederen beschaafden
g
vastgelegd, bestaan
staat in de wet zijn
J
er ook nog
g
g onder de mensen sommige
vaste regels,
reels die niet opPeen wet, ,maar eenberusten. Dit noemt
voudigopP het g
bij v
men gewoonterecht.
g ewoonterecht. Zo bestaan er bijv.
kooplieden
tal van ongeschreven
e
g g
A
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Het kruisgewelf.

Voorbeeld van een luchtboog.

Het Hindoes.-gewelf.
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recht nog
g steeds een ^grote rol in het maatschappelijk
scha
PP J leven. Het wordt daar adatrecht
erbegenoemd
en de adat is in de ogen
g
^ e der
volkin^ heel wat heiliger
g dan de wet.

Gewelf. — Zware stenen
beer, die dient om den
muur te ondersteunen tegen den druk van het
gewelf.
bruiken, usantiënenaamd
die bijna
bijn even
g
bindend zijn
J als de wet zelve. Ook
wordt in verschillende overeenkomsten, bv.
van huur, eenvoudig
g verwezen naar „het
plaatselijkgebruik"
ebruik" en dan weet iedereen,,
wat dat betekent, al staat het ineen
enkele
g
wet.

Gewricht noemt men de bewee bgbare verbindingan
twee beenderen in het lichaam
g
van mens of dier. De aaneenhechtingge
g
terwij de raakvlakschiedt doorpezen,
terwijl
P
der beenderen met kraakbeen bedekt
zijn.
WijJ onderscheiden in hoofdzaak twee
J
soortenewrichten
, n.l. scharnier g e g
\v r i c h t en,n zoals knie en elleboog,
g, waar bi'
P
g buiging
g g plaats
J slechts in één richting
vindt en kogelgewrichten, b.v. de
e
dijbe
verbinding
met het bekken
g van het dijbeen
van den bovenarm met den schouder,
waarbij
ge
J beweging
g g in alle richtingen
^ mogelij
lijk is.
voorbeeld van een samengesteld
g
gewricht is de nek, waarbijJ de beide knobbels
aan liet achterhoofdsbeen een knikkende beweging
g g kunnen maken in de holten, die zich
van den eersten halsin dezij-uitsteeksels
)
wervel atlasenaamd
bevinden en het
g
hoofd met den eersten wervel mee, om hun
vertikale as kunnen draaien opP een uitsteeksel in den tweeden wervel (de draaiereg
naamel).
Gezel. In den tijd
J der Gilden,, in de Middeleeuwen dus,
, moest een jongen,
J g , die in
enig
wilde worden, enige
A^
^
g ambacht opgeleid
bij
J g
J een meester in
J'aren als leerjongen
dienst zijn.
Na enige
Ji J
J
g Jjaren,^ wanneer hijzijn
, „vrijvak kende,
vrijJ
, werd hij,
J, zoals dat heette,
en kreeg den titel van gezel.
gesproken"g
g
Deezel
moest enige
bij Jdenzelfden
g jaren
J
g
meester werken en vervolgens
een paar
jaar
g
P
J

Vele van onze wetten zijn ontstaan uit

dieewoonten en naar gelang
men
g
g zag,
g,
dat ieder zich aan dergeli
ke gewoonten
g Jj ke
g
hieldin
deze ten slotte vastleggen
g men
g
gg
in een wet.
Aanvankelijk
J was er in het voorbeeld van
alle rechtsontwikkeling
g — Rome — geen
g
scherP verschil tussen gewoonterecht
en
g
wet. Doch langzamerhand
groeide
dat verg
g
schil en in den lateren keizertijd
J zien wijJ
wel eenroot
verschil tussen de wet en het
g
gewoonterecht. In de Middeleeuwen treedt
het kerkelijk
J recht opP den voorgrond,
g
, doch
ook handhaafde zich het burgerlijke
g J
gewoonterecht mits het niet in conflict kwam
met den wil van den vorst. Tegen het einde
der i 5de eeuw werd in Frankrijk
Frankrijk veel g e woonterecht opgetekend
en tot wet g e Pg
maakt. Toch is er overal nog
g vrijJ wat g e woonterechtebleven
tot op dezen tijd,
g
J^ wat
o.a. blijkt
uit allerlei oude,, buiten de wet in
J
g Men denke b.v. aan
levenebleven
reels.
g
het voor ons land zo belangrijke:
Wien
g J
„
het water deert, die het water keert."
In Ned. Oost-Indië speelt
hetgewoonteP
g

Gewricht. —Kogelgewricht van
dijbeen en bekken.

GEZELLE
in den vreemde zijn
J ambacht uitoefenen,, ten
einde editronde
g te leren. In Duitsland
g
noemde men deze rondreizende handwerkslieden Wanderbursche".
Gedurende deze
„
periode was de gezel
de helper
van den
P
g
A
meester die,, naar onze begrippen, de bezigheden van fabrikant, ambachtsman en winkelier in éénersoon
verenigde.
hij
P
g Immers, ,J
werkte als ambachtsman in zijn
beg
J eigen
zijn artikelen in zijn
dri'J f en verkocht zijn
zijneigen
g
winkel.
En als tenslotte deezel
erva ze
g
, na al deze
ringen
verzameld te hebben,, zijn
g
J n me
stuk had ingeleverd
enzijn
zijn examen had
g
g elaan, kon hij
hij ook meester worden. (Zie
ook: Gilden).
Gezelle. Een der bekendste en meesteg
liefde Vlaamse dichters uit de vorige eeuw
w
was Guido Gezelle183 0-18 99 , wiens
ens ver
zen nog
modern aandoen in
g
g hedengeheel
den besten zin des woords. Velen zullen die
verzen wel kennen. Verscheidene van zijn
J
Kleengedichtjes
zijn ook opA muziek gezet.
zijn
g
J
g
Guido Gezelle werd in de buurt van
Brugge
geboren,, waar ' zijn
zij
gg g
J vader een bloem en boomkwekerij
J had. HijJ was bestemd om
geestelijke
te worden en werd dus opP zijn
zij
g
J
jaar naar het Klein-Seminarie te Roushijzich bijzonder
selaereezonden
waar hij
bijzonde
g
ophet Engels
klassieken toeg en de Engelse
^
lede
en zich reeds aan de dichtkunst
g
wijJ
Toen hijJ in 18 50 examen moest doen voor
het Groot-Seminarie te Brugge,
zij
gg , was zijn
niet voldoende,, maar het gedicht
g
„de Mandelstroom",, dat tussen zijn
J nschoolhij
werk werdevonden
g
,was oorzaak, dat hij
toch werd toegelaten.
In 18
hij als
g
54kwam hij
leraar in het boekhouden,, later in de letterkunde, 'te Rousselaere terugg aan het KleinSeminarie, waar hijzelf
was opgeleid.
HijJ
J
Pg
brak met veel oude sleur en wist zijn leerlingen te bezielen met liefde voor de Vlaamse taal. In 1858
zij
J Dichtoefe5 verschenenzijn
ning
en , die onder zijn
zijn leerlingen
grote
beg
g
wondering verwekten. Het bestuur van de
manier van lesschool was het met zijn
J
in
g even niet eens,, zodat hijJ in 1860 zijn
J ont
slagkreeg;g,hij,
J, verhuisde naar Brugge.
gg Daar
heeft hijJ eerst les gegeven
aan een Engelse
gg
g
school door hemzelf met Dr. Jos. Al
school,
Alga
ar
gesticht; later (1861-1865)
r
5werd hij Jonderrector aan het Engelse
Seminarie. Daarna
g
werd hijJ achtereenvolgens
onderpastoor
te
P
g
Bru e en te Kortrijk.
Kortrijk.
HijJwerd vervolgens,
Brugge
g
,
na verscheidene andere kerkelijke
ambten
J
bekleed te hebben, in 1899
99 bestuurder der
Engelse
Augustijner
Kanonikessen van Lag
g
J
teranen in dezelfdelaats.
P
Een buitengewoon
g
ggroot aantal edichg
ten liederen, gebeden en ook enkele andere
zijn hand verschenen. De
werken zijn van zijn
zij wel:
bekendste van dezeedichten
zijn
g
„Dichtoefeningen",
„Kindeke van den dood", Kleen edichtg
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'es
, "„Gedichten,
Gedichten g
gezangen
en gebeden",
",
g
g
om en om het
jaer"
J
„ Rijmsnoer
J '" en een ver zameling prozawerken,
o in drie delen
P
, in 195
verschenen.
Door het oprichten
van het volkstijdP
J
schrift „Rond den heerd" en later van het
tijdschrift
De
J
„ Biekorf" heeft hijJ ook ove ri ens zeer
veel gedaan ter bevorderingg
g
van de Vlaamse letterkunde. Doch het
meest deed hij toch door zijn
zijn schone gedichtenr waarin hij
hij het Vlaams met velerlei
nieuwe woorden en zinswendingen
verrijkte
g verrijkte.
zijn
jeugd
werd zijn
zijn werk niet be g gre
J J
i J 5oste
en
jaar,
, doch later,, vooral na zijn
5
J
,
vond hijJ bijJ het gehele
Vlaamse volk de
g
hij aanspraak
erkennin g, waarop
mocht
Phij
P
maken.
Gezicht. Onder hetezicht
of beter gezegd
g
g g
hetver
verstaan
rstaan we hhet
g ezichtsvermo g
mogen,
g , om door middel van het oogg de ding en om ons heen waar te nemen, , zowel wat
hun vorm als hun kleur betreft.
De bemiddelaar of schakel tussen voorwerpn
ooggis het licht.
P
Het licht ontstaat door het trillen van
den aether;
aether; lichtverschijnselen
zij
zijn dus
J
De
golven van verschillende lengte.
g
kortste aethergolven
zien we als violet en
g
de langste
als donkerrood licht. Degolfg
g
lengten van
de overige kleuren: oranje,
g
J,
geel, groen
en blauw liggen
tussen deze
g
g
gg
beide uitersten. Er zijn
J ook nogg langere
g
zowel als kortere aethergolven
(men
g
noemt ze infra-rode en ultra-violette),maar
deze kunnen door het menselijk
g niet
J oog
waargenomen
worden.
g
Voorwer en die zulke golven
uitstralen,
Voorwerpen,
g
lijken
ons pikzwart.
A
J
Watebeurt
er nu als
, voor ons zichtbare
g
samenstelDe Dlbinnendringen
lichtstralen binnendrin
en ?
natuurlijk
gvan het oog gis je J uit de natuurlijke
bekend en je
J weet,, dat het
werkt als een camera obscura, d.i. een
fotografie-toestel.
Evenals in een fotog
behoorlijk opP een voor pparaat,
aaAP
, dat behoorlijk
werpingesteld
is,, op
, waar zich
P
A de plaats,
P
g
de film of deevoeli
egglazen
plaat
beg
P
g
vindt, een klein,, omgekeerd
beeld gevormd
g
g
wordt zo ontstaat opA den achtergrond
van
wordt,
g
het oogg eveneens zulk een klein,, omgekeerd
g
beeld van het voorwerpat
we zien. Dit
P,
is
een zuiver natuurkuns in beide gevallen
g
digverschijnsel.
verschijnsel
het zien is, , evenals het fotografeg
ren niet slechts een optisch
, maar ook een
P
groces
scheikundig
c
pproces. In het fototoestel bev ^d
i nt zich op Ade plaats,
, waar het beeld g. eP
vormd wordt, de lichtgevoeligelaag
laa van de
film — oflazen plaat — en deze laag
wordt door het licht scheikundigg ontleed.
beeldje
Pen
achterIn het ooggvalt
het beeldje
op den
wand waar zich het netvlies bevindt. Dit
vlies
e is voorzien van een netwerk van staafeindorganen
van de g eindor
en kegeltjes,
Jese
g
zic htszenuw die door de- lichtstralen gege
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uitt deze
lee mechanische krabbeltjes een zin.
Nu komt nog
g de vraag:
g „ Waarom zien
met lengte,
breedteeen
we de voorwerpen
p
g
hoogte
op
A hunPplaats in de ruimte,, of met
g
een vreemd woord: drie-dimensionaal?" (zie
ook: Dimensie). Alle beelden of foto's hebben slechts lengte
en breedte,, wij
g
J zien ze
op
zij twee-dimensionaal.
zij zijn
A eenPplat vlak,,zij
wij) ec
echter van hetzelfde voor werpwee foto's,
, een zoals het rechteroogg
en een zoals het linkeroog
g het ziet,, en stellen wij deze op
zien
A in een stereoscoop,
P,
wij
wij
J het voorwerp,
A,
J het in de natuur
waarnemen, ni. met drie afmetingen
en in
g

J

de ruimte.
Dit verklaart nu,, waarom wij,
J, met beide
ogen
kijkende,
g
J
^ kunnen waarnemen,
, welke
voorwerpen
dicht bij
A
J ons staan en welke
zijn.
verder verwijderd
zijn. Alleen met één oogg
kijkende,
J
, is dat niet mogelijk, tenminste
niet, wanneer we naar voorwerpen
P kijken,
J
,
waarvan we derootte
niet kennen. Iederg
kproberen. Mengga
een kan het g emakkeli
JP
op
afstand van een tafel zitten,, sluit
P enigen
g
beide ogen,
oen laat door iemand eenpaar
P
houtjes
0
J van verschillende lengte
g rechtopAop
tafelplaatsen,
dan één oog
P
, opent
P
g en pro-beert te zeggen,
houtj het dichtst
gg , welk houtje
J is.

Guido Gezelle, het „Zingende hart
van Vlaanderen".
staafjes en kegeltjes
prikkeld worden. Deze staafjes
p
g J es
bevatten een rode kleurstof, hetezichtsg
genaamd,^ dat door inwerkingg van
purpera
het licht ontkleurd wordt, maar zich in het
duister weer herstelt.
zo Dit is een scheikundige
g werking,
g,
iets als op
plaat in een fotog P
g
A de gevoelige
toestellaats
vindt.
P
Bij
g
J de behandelingg van de galvanische
elementen hebben wij
, dat bijJ
Pg
J al opgemerkt,
scheikundige
g Aprocessen electrische stromen
worden opgewekt.
Zo ook hier bijJ
kunnenwo
Pg
deontledingg
van hetgezichtspurper. Deze
electrische
stroompjes
worden door de g e pJ
t
zichtszenuw, die in het netvlies eindigt,
g,
naar de herseneneleid
g
,waar het wonderli'ke
proces
van de bewustwording
g van het
P
J
is een
beeldplaats
heeft. Hoe dit geschiedt,
P
g
van de
onopgeloste
levensraadselen.
,
e rote
Pg
g
Het zal daarmede misschien welaan
als
g
met een telegrafist; die een telegram
o Pg
neemt. Electrische stroomstootjes
J brengen
g
in beweging,die
een anker met schrijfstift
streepjes
en puntjes
opA een reepApapier
PP
P J
PJ
krast. Het verstand van den beambte vormt

Gezondheidsleer of hygiëne
is dewetenyg
schap,
zich bezig
P,
g houdt met de kennis
der regelen,
gezondheidstoestand
g
, welke deng
van den mens betreffen , en speciaal
met
P
die regelen,
g
, welke ons leren,
, hoe ziekten
voorkomen kunnen worden.
Het is duidelijk,
J, dat dit een ontzaglijk
gJ
veel omvattende wetenschap
P is. Immers tot
deezondheidsleer
behoren allerlei onderg
delen: zij
J houdt zich bezig
g met de studie
van eenoede
drinkwatervoorziening,
met
g
g,
de beste manier om, vooral in de steden,

de afvalstoffen te verwijderen,
met de leer
J
der voedingsmiddelen
en hun vervalsingen,
g
g ,

met kleding,
de luchtverversing,
g,
g, ver warming en verlichting
g van huizen en g e bouwen,, met veiligheidsmaatregelen in fabrieken met het voorkomen
van besmetting
g
enz. Deezondheidsleer
is dus wel veelg
omvattend.
Reeds bij
J oude volken als de E gYP tenaren, Israëlieten,, Grieken en Romeinen waren in de wet uitgebreide
bepalingen
g
A g en vastgelegdg
tengunste der volksgezondheid;
g
, in
de Middeleeuweneraakten
deze voor een
g
groot deel weer in onbruik,, doch in onzen
g
tijd
J heeft de hygiëne
ggrote vorderingen
g g eYg
maakt en de staat heeft de uitkomsten hiervan benut, om bi'
bij de wet allerlei voorschriften tenunste
van deggezondheid des volks
g

uit te vaardigen
g en te handhaven.
Ino1 werd in ons land de Gezondewi'zi
heidswet g
J g d in 1919)
g
99 ingevoerd,
, die
tal van bepalingen omtrent de volks gezondg ezon d
heid bevat,
werd de
, en in datzelfde jaar
J
Centraleezondheidsraad
ingesteld,
g
g
, die

GHANDI
door middel van haar leden en inspecteurs
P
toezicht houdt en die de regering
g g van advies dient omtrent maatregelen
, die voor
g
g zijn.
zijn
de volksgezondheid
nuttig
g
werden in ons land voor iedere
gemeente boven 18o0o inwoners en voor
verenigingen van gemeenten
g
g ezon dheidscommissies ingesteld,
g
, die aan de hoofdinsAecteurs van de volksgezondheid
rapporten
g
PP
hadden uit te brengen
en raad te geven,
, en
g
g
die den Gemeenteraad van advies moesten
dienen omtrent alle voorstellen,, de volksgezondheid
betreffende,
g
, — die dezen ei gege
ner beweging
P verkeerde toestanden o P g gop
merkzaam moesten maken enz.
Sinds eenpaar
'aren heeft de bezuiniP
ginghieraan en aan heel veel ander werk
op
een einde gemaakt.
g
P dit gebied
g

Ghandi(of Gandhi), door zijn
zijn vol gelinengenoemd
Mahatma Ghandi — Mahatma
g
g
betekent„ ggrote ziel” — is een zeer bekend Brits-Indisch volksleider, die veel voor
de ontwikkeling
J
g van zijn
g en vrijmaking
J
volk de Hindoes in Brits-Indië,, heeft g e volk,
laan en dit tot standebracht
heeft oop
g
een heel bizondere wijze.
J
Het verschil tussen Ghandi en de mees-

Ghandi, de grote leider van de EngelsIndische vrijheidsbeweging, in zijn jeugd.
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te andere volksleiders is n.l, dat hijJ nooit
geweld heeft willen gebruiken,
g
g
, doch tegeng en
over de Britse regering
g
g, die het Hindoese
volk in vele opzichten kort
houdt, den weg
g
heeftevol
dg van lijdelijk
lijdelijkverzet en hierbij
hierbij
g
niet heefteaarzeld
herhaaldelijk
zijn
eigen
zijn
g
g
, herhaaldelijk
leven op
P het spel
P te zetten,, zoals b.v. door
zijn
J vrijwillig
g vasten,, waarover je
J
J wellicht
al eens geleze
g elezen hebt.
Karamchand Ghandi werd in
1869g
geborenals zoon van een rijken
kooprijken
P
man. Zijnn ouders behoorden tot de Hindoeseaï-secte ,welker hoofdbeginsel
is de
g
z.
z.g.
„ Ahimsa", het niet-gebruiken
van g e g
welel het niet-doden. Ghandi werd door
zijn moeder,
een vrome Hindoese
vrouw,
,
,
streng
en studeerde eerst te
Ag
gopgevoed
Ahmedabad, later te Londen in de rechten
1891
vestigde
zich in 18
vo
te B om g
9 als advocaat
baY en leerde als zodanig
g den haat van
de blanken tegen deg
kleurlingen kennen;,
zijn verder leven te wijden
wijde aan
hij
J besloot zijn
vrijmaking
zij volk.
J
g en verheffing
g van zijn
Hijgaf
zijnadvocatencarrière o P, om als
g zijn
redenaar en schrijver
voor zijn
zijn volk te stri'J J
den.
Aan de oeroude,, vaak lee ggeworen
dvor
men van den Hindoesenodsdienst
wist
g
hij
J nieuw leven te geven;
, echter verzette
g
hij
tegen het kastenstelsel —
J zich scherp
P
zie: Brahma — tegen de slechte behandelingder paria's
en tegen het kinderhuweP
o voor de vr uwen, die
lijk.
Ook wilde hij
hij
J
in Brits-Indië nog
gee
g veelal op
P een onder g
schiktelaats
staan, ,een waardiger
g bestaan
P
veroveren.
Den nationalen opbloei
van zijn
zij volk
P
te bevorderen door de oude
hijJ
hand-industrie van weven en spinnen
te
P
doen herleven.
zij volHerh ^
ldeli'kJ kwamen Ghandi en zijn
en ^ die speciaal
in den Indischen
P
g
g
talrijkzijn,
g
J, met de Engel„ Volksraad" vrij
J talrijk
daarbij toonde
se regering
g en daarbij
g
g in botsing
hij
J een vastberadenheid en zelfopoffering
bi'J het doorzetten zijner
zijner idealen,, die de bewonderin g van zeer velen afdwongen.
g
Meermalen wist hij
zijn persoonlijken
P
J
J door zijn
van zijn
zijn vol g
geinvloed
allerleie
g eschillen
lingen onderlingg te beslechten. Door velen
heiligge
van hen wordt hij
J dan ook als een heili
Ghetto is een Italiaans woord , waarmede
het Jodenkwartier wordt aangeduid,
, dat
g
vroeger ing
sommige Italiaanse,, Duitse,,
Oostenrijkse
en Oosterse steden bestond
J
enkele uitzonen ook nu nog
g wel in zeer en
wij
derin
s evallen bestaat. In deze wijk
gg
uitsluitend Joden, zijJ was meestal
des nachts met eenpoort
of hek afgesloten.
P
g
beperkenBinnen het gghetto gP
golden allerleibe
e
de regeringsbepalingen; er heerste een
karakteristiek
Joods leven en het geheel
a
g
rauwe belichdeed, zelfs onder onze vaak grauwe
nogal
g Oosters aan.
g,
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Sinds de Franse revolutie zijn
de ghetJ
to's officieel opgeheven
P g,; echter noemt men
wijz
die oude wijken
ook nu nogg wel bijJwijze
J
spreken
J v Am
P
gghetto's. Zo heeft bijv.
sterdam zijn
Jodenbuurt,, waar
g
J zogenaamde
inderdaad bijna uitsluitend
Joden wonen,
,
niettegenstaande
in Amsterdam nimmer een
g
Ghetto in den strikten zin des woords,
bestaan heeft.
Ghibellijnen.
Ghibellijnen,
J
, die in DuitsJ
land ook wel eens Waiblingen
genoemd
g
g
worden, was in de Middeleeuwen de naam
van de aanhangers van het Huis der Hohenstaufen of Staufen. In Italië en Duitsland
duidde deze naam in de Middeleeuwen teaan van een bepaalde
y ens de aanhangers
P
g
g Duitse
g Tot het Heilige
P olitieke richting.
Roomse Rijk
ook
g
J behoorde in die dagen
Noord-Italie
waar het toen lang
een
Noord-Italië,
g g
stonP
J en
, ^P ais en vrede" was. Twee partijen
den er tegenover
elkander;, nu eens laaide
g
de strijd
J fel oP,dan weer bemerkte men
goed als niets van.. De Ghizo g
er jaren
J
keibelli'
g,
J nen wensten een streng,
tegenstanders
echter,, die
zerliJ
k gezag,
g,
g
g
zich de Welfen (of Guelfen) noemden, wilden de macht van den Keizer verzwakken
en den invloed van den Paus zowel op
kerkelijk
gebied
vergroten.
g
g
P politiek
P
J als op

GIBEON
Hoewel Nederland lanen
g tijd
J tot het Duitse
strijd zo goed
Rijk behoord heeft,
Rijk
, is die strijd
g
als nooit tot ons doorgedrongen. Het g e hele streven hier was, zich aan de zaken
van het Rijk
mogelijk ele en te
ggelegen
J zo weinig
laten liggen.
gg
En als de Nederlandseewesten
dan eens
g
een hoogst
g enkelen keer in dien strijd
J betrokken werden,, dan kozen ze natuurlijk
natuurlij
Ghibellijnen
tegen
de Ghibell'r
de W elpartij
nen en voor
g
f en want hoeerin
er
g
g de macht van den
Keizer was, des te beter, dacht men hier.
Toen dan ook eens Koenraad van Hohenstaufen, die, zoals zijn naam al aanduidt,
een Ghibellijn
J was,, tot Rooms-Koning
g was
gekozeng
(men koos een Rooms-Koning
nog
g
tijdens
het leven van den Keizer: stierf
J
deze laatste, dan volgde deze g
Rooms-Koning
den Keizer op)
Aen de Paus hem niet wenste
te erkennen, riepen
de Duitse vorsten,, die
A
tot de Welfen behoorden, en die dus voor
den Paus waren, in 12 46 Willem II van
Holland, den vader van Floris V, tot W
t eeden Rooms-Koning
g uit.
En zeer waarschijnlijk
J J zou Willem II ook
tot • Keizer g ekroond zijn,als niet de krachrac
tigge Paus Innocentius IV Pplotseling
ggestorven wasIa .54
Zijn
Zijn
opvolger zocht weer
toenadering
g tot de Staufen en zo mislukte
de opvolgingvan Willem II.
Maar behalve op
en kerkelijk
kerkelijk g e P
P politiek
bied stonden Welfen en Ghibelli'nen
ook oop
J
economisch terrein tegenover
elkander. De
g
Staufen, wier aanhangers
Staufen
voornamelijk
g
J uit
de burgers
in de grote,
bloeiende handelsg
g
e
en nijverheidssteden
bestonden,, wilden een
J
vrijer
J handelsverkeer dan de Welfen. Dezen
wilden vasthouden aan de oude strenge
g en
belemmerende bepalingen voor handel en
verkeer.
Vooral later,, tegen
er
einde der
Middelge het ein
eeuwen, kwam die economische strijd,
J, toen
deolitieke
allanggniet meer bestond, , in het
A
brandpunt
van de belangstelling
P
g
g te staan
en zo bleef de tegenstelling
g
g tussen Welfen
(of Guelfen) en Ghibelli'
J nen (of Hohenstaufen -- Staufen) nog
g voo
g eeuwen langvoortbestaan.
Het oorspronkelijk geslach
eslacht der Welfen
en bleef in het bezit van het hertogg
dom Brunswijk
en regeerde
ook in HanJ
g
nover. Toen Bismarck in 1866 het Koninkrijk Hannover
bij Pruisen annexeerde,,
J
noemde zich deolitieke
partij,
P
A
J, die zich
daarte g en verzette, Welfen; deze had gedurende enige
g Jjaren,, onder dien naam,, een
paar zetels in den Rijksdag.
J
P
g Heel veel heeft
de beweging
g g van die Duits-Hannoveraanse
P art Jechter niet betekend.
Gibean betekent eigenlijk
g J heuvel. Het is
de naam van een oude stad ten N.W. van
Jeruzalem. In den Bijbel
kun je
J lezen (Joz.
J
9), hoe de Gibeonieten,
, toen Jozua met de
Israëlieten na hun tocht door de woestijn
J
het land Kanaan binnentrok, zich, als
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Gibraltar. — De rots van Gibraltar

vreemdelingen
verkleed,
g
, naar het leger
g van
Jozua begaven
be g
hem ee
een vrienden met h
zij
schaP sverbond sloten. Later bleek,, dat zij
daar in de onmiddellijke
woonden.
J nabijheid
J
Jozua kon nu zijn
J eed van vriendschap
P niet
breken en bevocht hen daarom niet, maar
nam de Gibeonieten als houthakkers en
dgl.
hij
hij de stad
g
g in dienst. Later verdedigde
Gibeon tegen de vijf Kanaánietische koninwaarbij hij
en, waarbij
hij de zon beval, stil te staan.
g
Het oude Gibeon bestaat nu niet meer;
op de
plaats,, waar het was,,ligt
g nu het dorpP
P
El Dsjib.
J

Gibraltar is de naam van een van de beide
rotsen, die de nauwe straat, welke de verbindingussen
den Atlantischen Oceaan en
g
de Middellandse Zee vormt
De
, berenzen.
g
naam zelf zou betekenen GebelJ
Ds'ebel al-Tarik, rots van Tarik, den Moorsen veldheer, die daar landde en later de Gothen
versloeg.
g
Degene,
, die Gibraltar bezit,, beheerst den
g
toegang
g tot de Middellandse Zee en daarom heeft Gibraltar (de „)
zuil van Hercules"
dan ookrote
betekenis als strategisch
en
g
g
maritiem steunpunt.
P
Reeds de Phoeniciërs ,de vrachtvaarders
van derij
zagen
het
g ze
J Oudheid,^
g heel goed
g
belan van Gibraltar in. Evenals opP vele
belang
andere P laatsen der Middellandse Zee Cartha ^o bijvoorbeeld
hadden ze hier een hanJ
delsnederzettin . waagden
Soms waa den deze wakkere zeevaarders zich met hun notedopjes
PJ
buiten deoort
en dreven handel op
P
P de
Westkust van Afrika en van Europa.
P
Toen de Romeinen hun wereldrijk
) stichtzij Gibraltar en de beteten, bezetten ook zij
kenis van Gibraltar werdroter,
toen in de
g
Middeleeuwen het handelsverkeer steeds
toenam. Om beurten was het in 't bezit van

de Spanjaarden
en de „Moren",
Moren" de Berbers
P J
van 'de Noord-Afrikaanse kust.
Tenslotte komt Gibraltar in i 5o2 definitief in 't bezit der Spanjaarden.
Als EngeP J
ge
land in de 17e
PPJ
7 eeuw naar de heerschappij
ter zeeaat streven,
zijn oogg ook
k
, laat het zijn
op
P Gibraltar vallen, want nogg steeds ziet
men heelgoed
in,, van welk belangg Gibralg
tar is. Tijdens
den Spaansen
Successie)
P
oorlog wordt Gibraltar door een Engelsg
Nederlandse vloot veroverd, maar de Eng elsen behielden het alléén,, want de Verenigde Provinciën hadden er op
P dat ogengblikeen
ge
g nieuwen oorlogg voor over. Engeland heeft het sindsdien hardnekkig
g verdedig d en het heeft de onneembaar sterke
vesting
g steeds in bezit,, niette genstaang nog
wanhopige
de Spanje
779
P J in 1727,1729en 1779
in het werk stelde, om deze rotspogingen,
vesting te hernemen.
gro
In de 19e
g eeuw kreeg
g Gibraltar nog
g
tere betekenis en wel als vlootbasis opP den
weg
g van
g naar Indië. Zodra de landengte
e raven was,, verzekerde En g
doorgegraven
Suez door
a eland zich van een aantal steunpunten
opP die
P
route naar Indië. Behalve Gibraltar behoren
tot die steunpunten:
Malta,, Cyprus,
, Aden
YP
P
en Perim,, aan het einde der Rode Zee,, het
eilandje
Sokotra,
d eeuw
J
, enz. In de ii9de
bovendien zeer groten
inkreegEngeland
g
g
vloed in Egypte.
gYP
Gibraltar is, behalve militair steunpunt,
P
,
ook een bunkerstation (zie voor bunkeren
10 en een belangrijke
pag.3
g J handelsstad.
zij drie dokken
Het is een vrijhaven
en er zijn
J
het herstellen van scheen.
P
Tenslotte is het duidelijk,
g
J, dat Engeland
zijd
noooit zal goedvinden,
dat de andere zijde
n
g
de Straat in handen van eengrote
•
Frankrij dan ook
mogendheid
komt. Toen Frankrijk
g
voet in Algiers
en Marokko kreeg,,
•
g
g.
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zorgde
Engeland
er voor, dat Spanje
P J de
g
g
Noordpunt
van Marokko, waar de tweede
P
zuil van Hercules staat, in handen behield
geen ver maar,, — natuurlijk
natuurlijk mag
g Spanje
P J er g
dedig
in gswerken bouwen.

Gideon was een held uit het oude Israël,
wiens boeiendeeschiedenis
g
J
Jje in den Bibel kunt vinden (Richteren 6-8). Zijn
J
naam betekent: „J^
hij die neervelt".
HijJ
een zoon van Joas uit den stam
van Manasse en woonde te Ophra
aan de
P
overzijde
der Jordaan in den tijd,
J
J, dat Israël van de invallen der Midianieten veel
te lijden
had. Door een engel
hij van
g kreegg hij
J
God de opdracht,
hen ten strijde
strijd te
P
^ tegen
g
zij familie den
Eerst roeide hij
J met zijn
van Baal uit. Toen nu de Midianietische benden een inval deden in de vlakte
van Esdrelon, verzamelde
Gideon een ,
leger,
g
dat echter naar Gods oordeel veel teroot
g
was. Hij
g weg,
g,
J zond nu alle lafhartigen
nog
g steeds bleven er te veel over. HijJ wilde
niet door overmacht overwinnen, doch met
een kleinen troep,
met het ware GodsA,
zij
vertrouwen bezield was. Om zijn
t manschaAPen te beproeven
leidde hij
hij hen naar
P
een rivier, waar zij
J moesten drinken. Degenep die het
zich te gemakkelijk
g
J maakten,,
verstiet hij
J en alleen hen, die zich in hun

strijdlust
den tijd
om neer te
J
J niet gunden
g
zitten, doch als een hond het water oplikzitten
P
ten nam hijJ met zich. Dit waren zijn
300
J 30
uitgelezen
strijders,
hij een groot
g
J
, waarmee hij
g
vijandelijk
vijandelijk leger
g versloeg.
g
In deewone
spreektaal noemt men nogg
P
steeds een klein uitgelezen
troepje mensen,,
PJ
dat moedig
een grote
overmacht o ^ g
gtegen
g
trekt, een Gideonsbende.

Gier. Eenier
Eengieris een roofvogel,
g , gewoon lijk
g
en s na Jvrij groot,
, met langen,
gn,
g
vel, die aan de spits
P plotseling
P
g sterk naar
beneden omgebogen is. De kop
P is niet met
veren maar met een soort dons bedekt;,
soms is deze zelfseheel
onbedekt. De
g
zijn kort maar zeer krachtigg en van
poten zijn
P
geduchte klauwen voorzien. Deze vogels
g
g
zijn
J noch moedig
g, noch ondernemend maar
wel(onderling)eer
vechtlustig.
g
g ZijJ kunnen niet bizonder snel vliegen
g maar zijn
J
onvermoeibaar. Hun voedsel bestaat in
hoofdzaak uit dode dieren, die zij
groten
J op
Pg
afstand ruiken. Deze aasvogels
verrichten
g
in de natuur de nuttige
zij allerlei
g taak,, dat zij
kwalijk
opruimen
en dus
J riekende krengen
g
P
de lucht voor bederf bewaren.
Sommige
g soorten,^ die meer opP arenden
gelijken,
opPeven
levende dieg
J
^ maken ook jacht
J
ren; zij
zijn zeer gulzig
g
Jzijn
g en eten soms zo
veel, dat hun het vliegen
g onmogelijk
g J wordt.
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Gierpont over de Lek bij Culemborg.

GIERPONT
e su ben
Zij
P
J komen in de meeste tropische
tropische streken
voor, met uitzondering
tro
g
,
van Australië. De meest bekende soorten
zijn:de Condor, ,de Vale Gier, , de Monniksa
g ier en de Aasgier.
Het woordgier
voor
g
g wordt ook gebruikt
een soort dunne mest, , die in gierputten
g P
dikwijls gebruikt
g
wordtt bewaard en dikwijls
wordt
voor het bemesten vangrond, die veel stikstof nodig
g heeft. Men doet dit meestal door
middel van s Proeiwerktui gen.
Gierpont.
De grote
rivieren,, de Rijn,
J, de
g
P
Waal,, de Maas enz. vormen opP zichzelf we liswaar belangrijke verkeerswegen
te water,,
g
maar zijJ zijn
zijn tevens — en waren vooral
vroeger
hinderpalen
P en voor het ve g — grote
g
keer te land. Eerst in den allerlaatsten tijd
J
is men begonnen
met het slaan van grote
g
g
vaste bruggen voor
het gewone verkeer,,
g
waarvan er noggaandeweg
g telkens meer
gg
Breed komen
gereed
, maar tot voor korten ti' Jd
waren de middelen om de rivier over te komen: voor den trein de spoorbrug
P
g en voor
het andere verkeer de schipbrug
A g en het veer
(veelal deont
.
P
Een schipbrug
P
g vindt men alleen bijJ bebij grot
rote
langrijke
rivierovergangen en bi'
J
overal elders bedient men zich
P
voor het rij-verkeer
van een pont.
Soms is
P
J
het een stoompont;
, soms een pont,
P
, die met
P
de hand langs
g een kabel wordt overgetrokken; somseg ruikt men een gierpont.
g P
Om eengierpont in werking
g te stellen,,
let
g men midden in de rivier een zwaar
gee
anker,
g vast g
g in de rivierbedding
, stevig
maakt. Aan dat anker is een zeer lange,
g,
dikke ijzeren
ketting
g bevestigd
g en aan het
J
einde van dien ketting
vastg P
g is de gierpont
g emaakt.
het wa Wanneer die lange
goor
door
g ketting
over den rivierbodem sleepte,
ter liep,
P ,
P,
te groot
worden en daarzou de wri'vin
g
)
g
boven het waom hangt
g die ketting,
g,
gierbootjes,
ter, over eenaar
zogenaamde
ier ootjes
P
g
meestal drie of vier, die opP gelijke
afstang J
den tussen deont
en het anker liggen
gg en
P
den ketting
De gierketting
g is midg dragen.
g
g
den aan deier
P bevestigd.
g Wanneer nu
g ont
gierpont
van den enen oever naar den
deier
P
g
anderen moet zwaaien, zet men deze schuin
op
P de stroomrichtingg door middel van twee
korte kettingen
g , waarvan de een aan de
voor- en de tweede aan de achterzijde
van
J
terwij het andere
deier
g is, ,terwijl
g ont
P bevestigd
van beide kettingen
aan den gierketg
tingvast zit.
Het is duidelijk
J, dat de kracht van den
stroom dus ontbonden wordt in een koppel
PP
van twee krachten, waarvan de een den
r
pont
o doet overkabelsant
en de ander de P
P
steken.
Alleen in rivieren met een sterken stroom,
die steeds in dezelfde richting
g gaat,
g , kan
deier
worden en hoe sterker
g
P gebruikt
g ont
om de stroom is,, des te sneller zal de pont
P
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zwaaien.
Ligt
eenmaal aan den anderen
g de pont
P
oever dan moet men, als men weer wil
oversteken
(door middel van de
P
, depont
twee korte kettingen
aan de voor- en aan
g
de achterzijde)
zodanig
zij in
J
g stellen,
, dat zij
tegenovergestelderichting
richtin schuin komt te
liggen.
De kracht van den stroom doet dan
gg
deont
P weer terugzwaaien.
g
Gieten. Wie het bekendeedicht
van
g
Schiller „Das Lied von der Glocke" gelezen
g
e
heeft, zal zich allicht een enigszins
vage
g
g
voorstelling
voorstellin van het klokken gieten
kunnen
g
maken. Natuurlijk
J een zeer oppervlakkige
voorstellingant
het doel van een dichter
g,
is deevoelens
gengemoedsbewegingen van
den mens te bezingen
en niet in de eerste
g
P laats om een nauwkeurige
g beschrijving
J ^ te
geven van de een of andere werkwijze.
werkwijze
g
Wijgaan
dus nu beschrijven,
g
J
, hoe het in
eengieterij
hoe een klokgegoten
g
J toegaat,
g
wordt, een standbeeld, of ander werkstuk.
Datieten
is een bizonder secuur werkje.
werkje
g
eerste heeft men natuurlijk
J geruimen
g
tijd
gehad, om door langdurige
J nodig
ggro
P ef.
nemingen
dejuiste
juiste mengingverschilg
g g van versc
lende metalen te vinden, die voor hetieg
ten het meesteschikt
is, zodat men sterke,,
,
degelijke
en goed
afgewerkte
voorwerpen
g
g
g J
P
verkri'
Het gieten van brons is een zeer
J gt.
g
oude kunst. In den tijd
J van Salomo stond
de metaalgieterij
trapP
tamelijk hogen
P tamelijk
J al op
g
van ontwikkeling;
rs
is beg, van de Phoeniciërs
zij
kenel dat
zij veel handel dreven in kleine,,
e oten P
voorwerpen, als bijlen,
J
P
, lansspitsen,
,
pijlpunten,
enz.
Ook de Grieken beoefenden deietkunst
g
en Ieerden deze weer aan de Romeinen. Na
zij in verval: er werden
de 8ste eeuw kwam zij
daarna nog
Dit
g slechts klokken gegoten.
gg
bleef zo tot • de 14e
4 eeuw, toen na de uitvinden
g van het buskruit deze kunst weer
gieten
kanotot bloei kwam g
door
vanhetn
nen, die uit brons werden gemaakt.
g
De kunst om staal teieten
is niet zo
g
heel oud. In het midden der 18e eeuwas
P
is men begonnen
met het gieten
van stalen
g
g
voorwerpen
en het is de kanonnen-fabriP
kant Krupp
g
, die deze gietkunst
g
PPgeweest,
door hetieten
van stalen kanonnen ten
g
zeerste ontwikkelde. Er worden echter ook
andere voorwerpen
van staal gegoten,
, bijv.
bij v
gg
P
voor centrale verwarming
g en
dergelijke.
e
Om voor hetieten
geschikt
te zijn,
Jn,
g
g
ten de metalen natuurlijk
P
J in de eerste plaats
zo zuiver mogelijk
zijn en geen
slakken
g
g J zijn
of andere onzuiverheden bevatten. Verder
moeten zijJ aan de volgende
voorwaarden
g
voldoen: zij
J dun-vloeig
J moeten gemakkelijk
zij mobaaremaakt
kunnen worden,^ doch zij
b
geen al te hoog
hebben,, daar
P
g smeltpunt
geng
men anderseen
g smeltkroezen zou kunnen
maken, om daarin deze metalen te smelten.
weiDan moet het metaal bijt afkoelingg zo we
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nigmogelijk
P
g J krimpen.
Grauwieti'zer
van tin
Grauwgietijzer,zink en mengsels
g
en antimoon zijn
J het best voor het gieten
g
g eschikt.
Voor hetieten
kan men verschillende
g
gietvormen ggebruiken dat hangt van het
g
teieten
metaal af. Voor ijzer
ijzer
gebruikt
g
g
men vormen van zand of leem, voor het
gieten van bronzen beelden soms ook gips,
g
gP,
vermengd
van dakpannen.
Voor
g met poeder
P
P
hete
g ieten van licht smeltbare metalen g bruikt menigipsen
sen of ook wel houten of
papieren
vormen.
g eerst
P
AP
Men heeft twee soorten van vormen: de
blijvende,
J
, waarin b.v. letters,geweerkogels
g
g
e.d. wordeng
g egoten en z. g. verloren vormen die telkens maar voor éénietstuk
g
kunnen wordenebruikt
, b.v. voor het
g
gieten
van beelden, klokken,, kanonnen
g
enz.
De eenvoudigste
vormen, welke gebruikt
g
g
worden
, zijn
J die welke met de hand uit
leem of een bizonder soort zandevormd
g
worden.
Wil men nu een lemen vorm maken
voor hetieten
van een klok, , dan metselt
g
men eerst in denrond een stuk
leem vast,
,
de z.^g. kern. Hierin laat men een Yc linder

vormige ruimte open, waarin een spil
P met
twee houten armen wordt aangebracht.
Aan
g
deze armen schroeft men een z. g.
g mal,, n.l.
een vorm, dieprecies
overeenkomt met de
P
inwendige
g ruimte van de klok. Wanneer nu
de mal door middel van de houten armen
wordt rondgedraaid,
g
, wordt het overtollige
g
leem weggenomen
en krijgt
g^
Jg de kern dus
vorm. Nu wordt de
P recies den 'wisten
J
kern zorgvuldig
gedroogd
met
g
g en opnieuw
P
gg
een leemlaag
g bedekt. Men neemt vervolgens
g
een tweeden mal,, die aan de binnenzijde
binnenzijd
vorm heeft als de buitenste opP
moet. Door
P ervlakte van de klok krijgen
Jg
het ronddraaien van dezen mal krijgt
g men
een vorm, dierecies
het model van 'de
P
klok heeft. Deze laatste leemlaag
g heet het
hemd. Het hemd wordt nuedroo
gd en
a
daarop
P worden aan den buitenkant versiersels en letters aangebracht.
Nu voorziet
g
ver
men het hemd van een laa
g) e was en'leemlage
volens
gaan
er weer nieuwe leenvla
en
g
g
Deze laatste lagen heten de mantel. Als alles nuoed
gedroogd
g
g
g is,, kan men
den mantel met behulp
P van een kraan o P lichten. Dan slaat men het hemd in stukken van de kern
de kern
enre
P laatstaf
P cies op
in den mantel. Nu beP haar plaats
P

GIFTIGE PLANTEN
Het gietmetaal
vloeit dus
g int het gieten.
g
g
tussen mantel en kern in.
0 Pdezelfde manier ongeveer
worden alle
g
gemaakt. Alleen is het duideemaakt.
g
lijk
kkelde machines
g
J, dat er dikwijls
Ji ingew
voor vereist worden. Aan iedereieteri'
g
J is
daarom een modelmakerijJ verbonden.
zijn, zoals de naam aanGiftige
g planten
P
duidt planten, die stoffen bevatten, welke
menselij of het
schadelijk
werken op
P het menselijk
J
Het gif
g kan zich zowel
g
J organisme.
in de bloemen, bladeren, wortels, vruchten
zeg-als elders bevinden. Het is moeilijk te
g
zij en
en, welke planten
bepaald
giftig
P
g gzijn
P
niet; dit hangt
geheel van
J g
g dikwijls
de hoeveelheid af,
, welke men van de plant
P
gebruikt. Sommige, als koffie, thee, tabak,
enz. worden alsenotmiddelen
gebruikt,
g
g
bevatten echter nochtans een vergif, dat onder bepaalde
omstandigheden
gevaarlijk
g
g
J kan
P
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zijn.
Andere zijn
zijn beslistgiftig;
zijzij
worden
J
echter wel in zeer kleine hoeveelheden als
geneesmiddelen gebruikt.
g
g
Als eenplant
tot de giftige
P
g g behoort,, behoeven daarom niet allelantendelengifP
g
zijn.Zo bevat bijv.
tigte zijn.
J zelfs de aardappelPP
plant
delen, waarin schadelijke
schadelijke stoffenn
P
komen.
zijn
Giganten
zijn reusachtige,
g, woeste wezens
g
Zij waren voluit de Griekse mythologie. Zi'
de zonen van
g ens het oude volksgeloof
g
Uranus den hemel, en Gea, de aarde, en
werden soms voorgesteld
als reuzen met
g
benen die in slangen
uitliepen.
Het was
benen,
g
P
strijde en zo
hun lot,, om tegen
de goden
te strijden
g
g
zij met rotsblokken en brandenzij
de eikenstammen den Olympus. In deze
g eweldigge worsteling,
Gigantomachie,
g,
g
, behaalden deoden
geholpen
P door den held
g
,g
Herakles, de overwinningg en de Giganten
g

Giganten. —Woeste vechtersbazen uit de Griekse mythologie, rotsblokken slingerend.
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il grotendeels
onder vulkanische eilanwerden
wer
g
n, z
1 Enceladus onder Sicilië
zoals
d en begraven
g
en Polybotes
onder Kos.
Y
De strijd
ge
J van de Zonen der Aarde tegen
de bewoners des Hemels, vormt
al vroeg
g
eenelief
d onderwerpP in de Griekse kunst.
g
voor-Oorspronkelijk worden de Giganten
g
g esteld als zwaargewapende mannen. Later
dragen
zij
zij slechts schild en helm; soms ook
g
een dierenvel. Veelal worden zij
J met le eu wenkoPP
en en leeuwenklauwen afgebeeld.
g
vele friezen en reliëfs der Griekse
0
Op
g ebouwen ziet men dezen strijd
J afgebeeld.
g

Gijzelaars noemt men personen,
Gijzelaars
P
, die door
de enearti'
P in
J de macht van de andere
wordenesteld
g
,met het doel hen daar te
laten, totdat de eerstearti'
P
J aan al haar
beloften of verplichtingen voldaan zal hebben. In den oorlog^ en vooral in vroeger
g
ti'
zij door een staat of door de
tijd
J werden zij
bevolking
aangeboden,
g
g
g van een gemeente
om als borg
g te strekken , dat een belofte
of overeenkomst, bijv..het
betalen van een
J
worden nagekomen.
Wanneer
schatting,
g
g',
bijv.
vijandelijkleger
g een land bezet had
J het vijandelijk
en zeker wilde zijn,
niet
A
J, dat de troepen
plotseling
zouen wor
lotselin door de bevolkinggzouden
dikwijl een
den aangevallen,
g
, dan nam men dikwijls
algemeen
geëerd en vooraanstaand burger
g
g
g
uit dat landevan
en
g met de bedreiging,
g g,
g
dat deze zou wordenedood
, indien er iets
g
teen
P werd ondernomen.
g de troepen
Dikwijls
stelde men niet één maar verJ
scheidenersonen
altijd
altij
echter
P ingijzeling,
lieden, die in hoogg aanzien stonden of oop
wier behoud en terugkeer
de bevolking
g
g hoen prijs
g
PJ stelde.
De tegenpartij, die hen ontvangt,
g , is ver behoorlij te onderhouden en te
P licht hen behoorlijk
Vrouwen,, kinderen en grijsisaards behoren niet ini'
g Jzelingte worden
genomen.
Ook in later tijden
is het wel voor gekoJ
men, dat het bezettende leger
uit
g gijzelaars
gJ
de bevolking
g nam als voorzorgsmaatregel
tegg en onrust en om te beletten,, dat de bevolking iets tegen
g hen zou ondernemen.
Hetevaar
is root
grootdat dit tot nodeloze
g
wreedheid leidt.
Gilden. Gilde is een oud Germaans woord,
dat in de Middeleeuwenebruikt
werd,, om
g
een vereniging
tot
g
g g aan te duiden van burgers
bevorderin hunner gemeenschappelijke
bevordering
g
PA J belanen of tot d
het verlenen van bijstand
J
aan elkaar
maate of (en)
g odsdiensti ginn
schappelijke
aangelegenheden.
PP J
De oorsprong
is niet bekend;,
g
P
g der gilden
op
J het eerst g e P het vasteland worden zij
noemd in de 8ste eeuw, als verenigingen
met een militair karakter. In dede
9 eeuw
komen zij
voor en hebben daar
g
J in Engeland
g.
strekking
een meerodsdiensti
ge strekkin
g
o
is niet onmogelijk, dat de
gilden
g
n
staan zouden zijn
J uit buurtverenigingen

GILDEN
(brandgilden,
buurtgilden),
, waarvan de le g
g
den verplicht
waren elkander bij
J brand of
P
staan. Anderen zoeken den
onlusten bijJ
r
oorsprong
gilden bij
J de kooPmansveP b der g
enigingen. Het bedrijf
bedrijfvan den koopman
P
bracht mede, dat deze verschillendemarkten bezoeken moest, veel en lang
g van huis
was en aan allerleievaren
bloot stond. Deze
g
verenigingen hadden nu ten doel elkaar
tegengeweldplegingbi'
bij te staan
staan,elkander
g
aan behoorlijk
J onderdak te helpen
P en tevens
deere
elde uitoefening
n
g g
g van hungodsdiestig
e plichten
te verzekeren,, waartoe zij
zij in
P
sommige
g kerken een bizondere kapel
P had den. De Hanzede
3 eeuw) in NoordDuitsland en Vlaanderen en ook in ons
land was bijv.
J zulk een (wel zeer abnormaal
uitgegroeid)koo mansdat zich
P
c
gilde ,
krachtig
g ontwikkelde en zich ook in de buitenlandseolitiek
deed gelden.
P
g
Naast deze koopmansverenigingeno nt
stonden ni'verheids
J
gilden verenigingen van
hoofden
vanon
ve
J
g e Jni'rheids-geli'ksoorti
dernemin en:
bijv.
bijv. gouden zilversmeden,,
g
lakenwevers,, timmerlieden,, drukkers enz.
De landvorsten en stedelijke
J regeringen
zagen
de vorming
niet ongaarne;
g
g der gilden
g
,
g
zij
daarin een gemakkelijk
g
J zagen
J middel,, om
g
op
bedrijve en het
P de regeling
g
g van de bedrijven
der bevolking
g hun invloed
te doennne
^ elden en van den beginne
g af bestonden er nauwe verbindingen
tussen de
g
regering
re erin en de gilden.
Dit liep
g
P echter in
sommige
hierP der tijden
g steden in den loop
J
andersom,de regering
oPuit, ,dat, ,J
juist andersom
g
g sterk
onder den invloed derilden
geraakte
en
g
g
deze de eigenlijke
regeerders
werden.
g J
g
Weldra in sommige
g streken reeds in de
1 e eeuw,
had ieder beroep zijn
zijneigen
g'g
gilde,,
P
dat niet alleen een beroepsverenigingwas
,
maar ook eenodsdiensti
en
g
^ band tussen
deildebroeders
vormde. Elk ambacht had
g
zijn
P
J eigen
g schutspatroon,
, een heilige,
g, aan
wien meestal een kapel
P in de kerk gewijd
g J
was en wiens naamdag
g door de gildeleden
g
plechtig
lechti werd gevierd.
Zo was bijv.
g
J v St. Luschilders; St. Eloy,
cas deatroon
der schilders;
P
Y,
derouden zilversmeden, enz. Hetgodsg
g
dienstigarakter
der gilden
ging
g
g
g g echter na
de Hervorming
g in het Protestantse deel des
landsgeheel verloren.
Aan het hoofd van eengilde stond een
voorzitter, bijgestaan
door een penningg
J gP
meester en enige
g bestuursleden,, allen g e kozen uit en door de leden van hetilde.
g
De bestuursleden moesten tenminste één
jaar
lid zijn.
J Wie het hem opgedragen ambt
J
niet wilde aanvaarden,, was verplicht
een
P
boete in de kas van h t .gilde
te storten,,
g
tenzij
zijn ongeschiktheid
of onbeg
J hij zijn
kon.
kwaamheid bewijzen
Het doel, waarvoor deilden
werden oPg
gericht, was om toezicht uit te oefenen oop
g
de kwaliteit der p roducten om deroducP
tie te verdelen onder deilde-leden
, om toe
g
te zien, dat niemand een bedrijf opende,
P
,

GILDEN

Gilden. — Een pracht - collectie van oude
Vlaamse gilde - ketenen bevindt zich in het
Museum -Claes te Antwerpen.
zonder daartoe te zijn
toegelaten,
g een
J
g
, datgee
meer knechts in dienst had,
, dan
g eoorloof d was,
rij zen der voort, — om de prijzen
brongselen vast te stellen;, kortom om alles
bedrijf te regelen,
in het bedrijf
enerzijd tot voor g
, enerzijds
van de kopers,
wien gewaarborgd
P
g
g
zijdeugdelijke
werd,
, dat zij
g
J waar ontvingen;
g ,
anderzijd eke
zekerniet tot nadeel
deel
derdever
kopers, die zich zelf een monopolie
chies
P
P en en dat handhaafden. OpP den duur bleven
natuurlijk
J de misbruiken niet uit en werden
deilden
op Psommige
een kring
g plaatsen
P
etje
J van vrienden en verwanten. Want het
was niet zoemakkeli'k
te
g
J in een gilde
g
worden opgenomen.
Pg
Wanneer een jongen
b.v. smid wilde worden dan moest J eerst een aantal 'ar
Jjaren
zijn
leerjongen zijn
bij een der leden van het
hij dezen tijd
smidsgilde;
, had hij
J volbracht,,
dan kon hij gezel
(zie aldaar) worden,,
g
meestal echter na een z..
knechtsproe
roef te
bg knechts
af ele
d een soort examen dus.
g g,
W
de jonge
Was
J g man nu weer enige
g Jjaren g-zeleweest
bij Jeenzelf den meester en had
g
hij
in den vreemde gewerkt,
b
, dan
J enige
g jaren
J
hij toegelaten
worden om
zijn
m ee
kon hij
g
J zijsterstuk te leveren en als dat naarenoe
g
gen
was uitgevallen, werd hijJ als lid met volle
rechten in hetilde
opgenomen
en kon hij
hij
Pg
g
zich in dezelfde stad bijv.
gaan yes-J als smid gaa

tien.
Niet echter in een andere stad, want
b
daar had zijn
J meesterschap
P engilde-lidg
maatschaPg
geen rechtsgeldigheid.
natuurlijk
Elkilde-lid
was natuurlijk
gedwongen
g
g
g
zich aan de bepalingen van zijn
zijn g
gilde te
houden, hijJ moc
houden
mochtmaar twee
e of drie leer
jongens
en ook een beperkt
aantal gezellen
J
g
P
g
hebben; van de ontwikkelingg van
in dienst hebben;
het groot-bedrijf
g root-bedrijf was dus geen
sprake.
Ook
g
P
mocht ^men
mete
een andere dan
de toe g
gestane instrumenten werken. Nieuwe technische vindingen
en machines vonden dus
g
heel moeilijk ingang. Wel kon men zo aan
den enen kantgoed
en degelijk
k lg
iZ J werk
ren maar aan den anderen kant bleven de
prijzen
bij
gebrek aan concurrentie dikwijls
dikwijl
PJ
Jg
onnatuurlijk
hoog
men zich niet
g en paste
^
P
g enoeg aan de behoefte van het verbruik
aan.
Zo is het voorgekomen, dat er hoeden in
de mode kwamen; maar deze hoeden mocht
men niet maken, want men mocht alleen
werken met zuivererondstoffen
en zij,
J, die
g
toch zulke hoedenefabriceerd
hadden,
g
, zaver collectie door het gilde
g
g en hun gehele
g
beurd verklaard en vernietigd.
g
Deilden
pasten
geheel
in de middelg
g
P
eeuwse samenleving,
iedere
stad nog
g
geen
rop
geen
J
f zichzelf leefde en er jarenlang
andering en kwamen in de verhoudingen;
g ,
maar in de 16de en i 7de eeuw vormden de
gilden een band, die te knellend werd voor
bedrijfsleven.
Nieuhet zich ontwikkelende
J
we ambachten, die ontstonden, vormden
meer en in de oude gildenprog eenilden
g
P
g
beerde men dikwijls
aan degildebePalingen
J
te ontkomen, door een bedrijf
J buiten de
steden,
op het platteland
te vestigen.
Dit
P
g
, P
werd dan ook wel weer verboden en de
steden deden alles om dit tegeng
te gaan,
,
maar gg eheel te beletten was het niet. Enzij
kele belangrijke
bedrijven
bedrijven
zijn in ons land
g J
bij v
bijv.
gilden verenigd
tot gilden
•
g
g geweest,
bierbrouwerijen
de zeehandel en degeldJ
g
handel.
In de 16e eeuw verdwenen de koo P man s en traden daarvoor in de plaats de
gildenp
geoctrooieerde
Compagnieën. De ambachtso ctr oo
g ilden bleven bestaan echter in hoofdzaak
•
als verenigin
g bg en van werkgevers.
g
IIndien tijdJ dontstonden de arbeidsgilden,,
g
Deze
g ilde der turfdragers.
zoals bijv.
bijv. het gil
de
werden door de stad aangesteld
arbeidersw
g
e n hadden
e alleen het recht het werk te
doendat
dade
e naam van hun gilde aanduidde.
Reeds sedert de 15e eeuw verloren ovee one gilden
meer en meer haar
gewone
ribens de g
g
zij daaraan
bestaan. Deels waren zij
n bes
recht van
zij zich allengs met
zelf schuld, doordat zij
en daardoor aan ind e P olitiekw
rooi vielen. Verder
we ndi ge twisten ten prooi
veroorzaakten
de godsdienstige
o
g
g tegenstelg
lin
1 gen scheuringg in de meeste der gilden.
g
m
aakte de vestiging
g g van politieke
Ook m
aa
P
(émigrés) het onmogelijk
vluchtelingeng
^
g J de
alin
gen te handhaven,, zonder deze
g il deb eP
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bekwame vaklieden,
, wier vestiging
^ g men
g aarne zag, voor het hoofd te stoten. Zo
verloren met de uitbreiding
g van het wereldverkeer deilden
steeds meer hun betekeg
nis, totdat ten slotte de Franse Revolutie
aan hun bestaan een einde maakte.

Gioconda. Een beroemd schilderijJ van den
groten Italiaansen schilder Leonardo da
Vinci is hetortret
van Monna Lisa,, de
A
gemalin van Francesco del Giocondo,, dat
g
Parijs hangt
in het Louvre-museum te Parijs
g en
algemeen
bekend is onder den naam la
g
Giocanda, la Joconde of Monna Lisa.
Ontelbaar zijn
van
g
J de ontboezemingen
dichters, musici en kunstkenners
schrijvers,
schrij
J
over deze vrouw
met den raadselachtigen
g
„
glimlach".
g
Tot de bekendheid van het schilderijJ heeft
dag
veel bijgedragen, dat hetopo zekeren da
op
A geheimzinnige
gg wijze uit het Louvre verdwenen was,, en,, enigen
tijd
g
J later,, er
e even
mysterieus
terugkeerde.
Hierop
Azijn
J heel
g
Y
en emaakt
welke
des te gemakg raAA
wat g
,
b
g
keli'ker
ingang
g g vonden, , omdat deze „vrouw
J
met den raadselachtigen
den beg
g glimlach"
aanziet;
alsof
zoeker met zekeren spot
A aanziet;
zij
J er wel meer van weet!

Gioconda of Monna Liza, de vrouw met den
raadselachtigenglimlach,
een meesterwerk
g
van Leonardo da Vinci.

Gips. — Een hoge gipswand te Osterode,
welken men bezig is af te graven.
La Gioconda is ook de titel van een zeer
romantische opera
van Ponchielli op
A den
P
tekst van Arrigo
P
,
g Boito,, zelf een componist,
die hier echter alleen den tekst heefteg
schreven.

Gips
p is een delfstof,, bestaande uit zwa velzure kalk en water. Soms komt heti
gAs
voor in doorschijnenden
vorm,, die onder
J
den naam albast"
voor beeldjes
„
J en vazen
wordtebruikt.
OpPvele plaatsen
opP aarde
g
P
wordtigsP
gevonden,
soms in dikke lagen,
g
g ,
soms aan de oppervlakte.
AA
Derondstof
wordt gemalen,
gedroogd
g
g
,g
g
en in ovens verhit. Wordt nu de temAeratuur niet hoer
dan van 120 tot 200° C.
g
opgevoerd,
A g, dan krijgt
Jg men het z.g.
g „stucgips",
i s" het bekende witte poeder,
P
, dat,, met
water aangemaakt,
een pap
g
AP vormt,, die
spoedig
g hard wordt en daarom bizonder
A
g eschikt is voor het maken van vormen of
afgietsels en alle soorten stucadoorswerk.
Wordt
hete
s gebrand
tot een temp
tem eg iA
g
van 1000-1200° C. dan ontstaat
mortelgi As dat,
met water vermengd,
,
g , slechts
langzaam
hard wordt, maar dan ook zeer
g
hard wordt en teen
g vochtige
g lucht bestand
is.
Hetebruik
van gips
^
gP was reeds in de
g rijze
Oudheid, o.a. bij
J
J de Egyptenaren,
gYA
, bebijv.bij
J het prepareren
kenel;
van
, het werd bijv.
AA
mummiesebruikt.
g
Gipsverband.
Wanneer iemand een arm
F
of been gebroken heeft, en het lichaamsdeel
is door den dokter gezet, dan is het van
dat het volkomenn on hetrootste
belang,
g
g,
bewegelijk
tot de ebroken
delen weer
g J blijft
J
g
aaneengegroeid zijn.
J
Daarom legt
een
g men in veel gevallen
g
giA sverband aan. Men omzwachtelt het
lichaamsdeel met een laag
g watten of zacht
flanel en omwikkelt het daarna met banden
vangaas,
i smtel en daarna
g , die tevoren ingA
in lauw wateredoo
tA
zijn.
zijn.Dan strijkt
g
J men

GIRO
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nog
^ met de hand een dunne gipsbrij
aP
J over
hetaas
een glad
wordt g e g zodat
,
g geheel
g
vormel. Heti s wordt
zeer spoedigg hard,,
P
zodat het verband weken lang
blijven
g kan blijven

(vandaar het Italiaanse woord: Giro").
„
Reeds onder de Republiek
dZ
der
Zeven VerA
enigde Provinciën werd dit stelsel toegepast
door de Amsterdamse Wisselbank ,J
bij welke
het mogelijk
zij in haar
g J was metaalgeld,
g
, dat zij
kelders in bewaring
g had, op
P rekeningg van
een ander te doenireren.
g
Het giroverkeer tussen de banken breidde
zicheleideli'k
g
J uit, doch over het geheel
g
zeer langzaam;
op
P het vasteland van Europa
g
P
veel langzamer dan b.v. in Engeland en
Amerika. Eerst toen ten onzent zich de
staat (via deost
ermee ging
P
^ g inlaten,
, ontwikkelde dit verkeer zich enorm.
Hetrootste
deel van het giroverkeer
in
g
g
Nederland loopt
stP dan ook over den postchèq ue- en girodienst.
Rekeninghouders
g
g
moeten er steeds een klein bedrag laten
staan — namelijk
—; uit het
g
J gulden
J vijf
zij betalingen
overige kunnen zij
verrichten en
g
oPdiezelfde rekeningg kunnen zij
zij betalingen
g
ontvangen. Tot het doen van oversc' hriiJ vin en heeft iedere
rekeninghouder
een boekje
g
e
J
metiro-biljetten
tot
P
g
J
,waaropP de opdracht
overschri'vin kan worden gesteld.
overschrijving
Ten
g
bliJi ke dat de opdracht
is uitgevoerd,
P
g
, ontvanen
die deed afschrijven,
J
g zowel diegene,
g
als degene,
werd,, beg
, bijJ wien bijgeschreven
Jg
richt met vermelding
g van het nieuwe saldo
bij
-en giro-dienst.
Heeft
A
q
g
J den postchèque
de ene
geen rekeningg
g moet,,g
, die ontvangen
rekeninghouhoubi'
J dezen dienst,, dan kan de rekenin
hem door middel van eenostchè
que
P
het hem toekomende doen uitbetalen.

Vooral in den oorlog,bi' Jhet vervoer van
g ewonden metgebrokenledematen
over
g
groten
afstand,
i sve rg
, is het ggewenst eengP
band aan te leggen,
om te voorkomen,, dat
gg
de gebroken delen door het schokken van
hunlaats
geraken
of pijn
P
g
PJ veroorzaken.

Giro. Men zou allicht denken
, dat het
giro-verkeerPpas uit den laatsten tij
tijd dag
in iedereval
pas
P uit den tijd,
g
1, dat het
geld algemeen
als ruilmiddel werd gebruikt.
g
g
g
Niets is echter minder waar. In het oude
Egypte kende
men al giro-verkeer,, dus langg
g
voordat ereld
g bestond.
Daar Egypte
voortbracht,, wer g
gYP veel graan
den de verbouwers in deele
enhi eid g e g g
steld hunraan
geheel
of gedeeltelijk
g
g
J in
g
daarvoor bestemde rijks-schuren
opP te slaan.
J
Had men nu aan iemand een betaling
g te
doen, dan zond men hem bericht, dat een
deel van datopgeslagengraan
raan
opozij
zijn naam
overgeschreven;
het graan
bleef daarbij
daarbij
g
g
echter liggen,
waar het was. Degene,
gg
, in
g
wiens bezit hetraan
was overgegaan, kon
g
er over beschikken en er bijv.
P zij
zijn beurt
J op
betaling
overschrijve
g mee doen. Dit overschrijven
en dit giroverkeer
met graan
g
g
g
was toen mog
eliJk, omdatgraan
een overal
g
voorkomendroduct
was en de prijs weinigg
PJ
molijk
ge
de
veranderde. Hierdoor was het mogelijk
waarde vanoederen
in hoeveelheden graan
g
g
uit te drukken.
Later verstond men ondergiro-verkeer
alleen nog
g maar het overboeken van geld
g
van de ene rekening
andere, wat
gopP de andere
aanvankelijk
g
J vooral veel in Italië geschiedde
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der
Franse Revolui 79
79
g adering,
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Giro. — Een biljet van overschrijving tussen twee rekeninghouders.
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en velen hunnerin
g na een schitg en,
terende verdediging
g g, met heldenmoed
den dood op
g
A het schavot tegemoet.
De meest-bekende Girondijnen
Girondijnen
zijn
zijn:
, Condorcet , Roland enz.
Gist is het levend organisme,
g
, dat
gisting
g teweeg
g in bepaalde
A
g
g brengt
suikerhoudende stoffen. Het zijn
J
eigenlijk
de bacteriën,
g
J
, die dezegistingveroorzaken. Zie hierover o.a.:
Azi'J n.
In het algemeen
treedt op
A den
g
duur bijJ bijna
alle organische
stoffen
J
g
gisting
istin o P, die dan in bepaalde
P
gevallen schimmel of ook wel verrottingg
genoemd wordt; meer huiselijk
huiselij
gesproken, verstaat men onder gistingde gasontwikkeling,
bij
e
g
g,
J tovoeging
in deegg ontstaat.
g g van gist
g
Het was reeds in de 18e eeuw bekend, dat uit suiker door gisting
g
g alcohol en koolzuuras
ontstaat en
g
hiervan maken de bakkers, de koks
en vele anderenebruik om
het deeg
g
van brood,, pannekoeken
en der g
gee
P
like
te doen rijzen.
rijzen. De enigszins
J
g
taaie zelfstandigheid
standi
van
het zetgheid
meel dat in bloem
en meel aanwezig
g
is, veroorzaakt, dat het koolzuur niet
in eens in de buitenlucht kan ontsnappen,
blaasjes in het deeg
, maar in blaasjes
g
aanwezig
blijft, hetgeen iedereen dagblijft
Gtadiatores. — Naar een beroemd bronzen beeld,
in het brood kan waarnemen.
g J
dat te Rome wordt bewaard.
De alcohol verdampt
bij
P
J de hoge
g
tem
temperatuur
in den bakoven geheel.
P
g
Zonder toevoeging
gist en de daaropP
tieke inzichten hadden. ZijJ
voor
g van g
volgende
gisting
het brood
eenn
g
g
g in het deeg,
g root deel uit advocaten e uit verg,
een voor ons vrijwel
ongenietbare,
tegenwoordigers van den gg
gegoeden
burgere
J
g
, harde ,
g
massieve
stand. Veelemati
der dan de Jacobijnen,
g
J
,
. substantie worden. Door lichte
verwarmin
verwarmingkan men het gistingsproces
wilden zij
J in het begin
g het koningschap
g
P
g s A roces ver g
haasten.
handhaven; later deden zij
J zich als vurige
g
Niet alleen bij de bereiding
republikeinen
kennen,, die ec
re
echter
het zwaar er
A
g van brood,,
koek,
tePbij
punt van de regeringsmacht bi' de g e A, ook bijJ
, banket enz. treedtggisting
g o
de fabricatie van spiritus,
azijn,
wijn,
goede
burgers wilden leggen.
Tegenover
P
J , bier,,wijn
g
g enover
gg
kaas enz.
heeft gistinggplaats,
het buitenland stonden zijJ een krachtige
P
g
,
g
•zonder welkeeen
gemaakt
olitiek voor
en stuurden op een oorlogg
P
g
g dezer producten
P
zou kunnen worden.
JZij
met Pruisen en Oostenrijk
aan(1792). Zi'
Bij al P
deze processen ontwikkelt zich gist,
Braakten steeds meer in het revolutiongeraakte
g ,
die eigenlijk
kielzog
aan op
J niets anders is dan een weinigg
g
g en drongen
P strenge
g
van deistende
stof met zéér véél micromaatre
maatregelen
tegen
de onbeëdigde
priesters
g
g
g P
g
organismen
of bacteriën. Deze gist-stof
is
en de emigranten.
g
g
g
in staat in een verse hoeveelheid van de
Midden 1792 zij
komen zij echter in botsing
g
stof,, waaruit het afkomstig
met Robespierre
en de zijnen,
g is,, veel sneller
P
J
, die hen in
revolutionnaireneest verre ,
overtroefden,
g istingte veroorzaken dan wanneer men die
en worden zijJ min of meer gedwongen
g de
g istingaan de natuur overliet.
g
Een uitgebreide
op g
grote
zijde
van de gegoede
burgerij
gistfabricage P
g
gg
g J te kiezen
J
schaal is van die ontdekking
tegenover
den kleinen burgerstand.
In de
g hetg gevolg
gge
g
g
weest en om een denkbeeld te geven
van
zij
Nationale ConventieI79
2—I 79S , waar zij
g
den omvang
in den beginne
nog de meerderheid hadden,,
g dezer industrie diene,, dat er
g
voor enige
door één fabriek in ons
verloren ziJ meer en meer terrein waaraan
g jaren
J
land dagelijks
een wagon
gist à Io.000 kilo
het ongunstig
g g
g J
g
g verloop
P van den oorlogg zeker
naar Parijs
deed.
J werd verzonden.
g
g eengoed
van ist gaat
gistg men uit
Bij
Ten slotte moesten zij
deJacoJ de fabricage
J tegenover
g
van de voorgistinggonontbeerlijke
onontbeerlijke suiker-,,
bi'nen
het onderspit
P delven,, hun leiders
J
zetmeel- en eiwit-houdende stoffen, bijv.
werdenevan
en
(midden I1793)
.1
g genomen
g
^
Encyclopedie voorJongere
on eren

49

GLADIATOREN

770

rogge,
enz. die eerst in water
gg , tarwe,
, ggerst enz.,
geweekt en dan tot gisting
g
^ worden bg e g
bracht. Door sterken lucht-toevoer wordt
hetroces bevorderd.
Verder moet er zorg
g
veel
gedragen
worden, dat er niet te treel
g
g
alcohol ontstaat,
g
g zou
, daar dit de gisting
belemmeren. Zodra deistin
geëindigd
g is ,
g
gg
wordt deist
g van de vloeistof door centrifuges of filterpersen
gescheiden.
A
g
Na verschillende bewerkinge
bewerkin en van reiniging, droging
dan
A
g is de gist
g
g g en verpakking
tenslotteereerf
om
in den handel gebracht
g
g
^
te worden.

Gladiatoren waren zwaardvechters, die in
het oude Rome'bi'J de voorstellingen,
welke
g
in de circussen en amphitheaters
werden
A
e even optraden
(zie ook: Circusleven en
A
gg
AmPhitheater . Evenals de wagenmenners,
,
g
waarover we onder Circus vertelden, waren
deladiatoren
zelden gewone
burgers,
maar
g
g
g
meestal slaven, al is er dan ook eens een
keizer (Domitianus) alsladiator
oPgetreg
den. Voor het beroep
werden
g
.
P van gladiator
de krachtigsten
onder de slaven uitgezocht
g
g
en dan ondergebracht
in gladiatorenscholen.
g
g
op
Daar was hunehele
levenswijze
er o
J
g
ingericht,
g mannen
J
g, strijdvaardige
, om lenige,
g

te vormen, want de Romeinen waren veeleisend en alleen langdurige en technisch
volmaakteeu
g evechten konden hun g oe dk ring
Een gevierd gladiator
had
gg
g
eenoed
leven en het is dus te begrijpen,
g
dat deladiatoren
al het mogelijke
g
J deden,,
om hun tegenstanders te overwinnen. Evenals vele andere mensen in dien tijd
J waren
ook de gladiatoren ervan overtuigd, dat,
wanneer ze er om vroegen,
de goden
hen
g
g
g edurende hun gevechten
gedurende
zouden bijstaan
g
J
en hun tegenstanders
zouden verzwakken.
g
Deze aanroepingen van de godheid
en de
g
vervloekingen
aan het adres van hun tegeng
g en
standers krasten ze op
P loden plaatjes,
P
J , die
ze in de arena, waarin
ze strijden moesten,,
strijden
in 't zand wierpen.
Vele van deze plaatjes
P
A
J
zijn
g
J voor ons bewaard gebleven.
In deladiatorenscholen
lagg echter ook
g
eengevaar
voor den Romeinsen staat,, het
g
namelijk verzamelplaatsen
waren namelijk
van krachA
ti ge, strijdbare mannen, die bijna allen vijanden van Rome waren, want zijJ waren de
slaven, die tijdens
de veldtochten de (later
J
overwonnen) tegenstanders
waren geweest.
g
g
Rome is dan ook werkelijk
J enige
g malen
door slavenoproeren,
P
^ waarin de gladiatoren
g
eenrote
rol speelden,
^bedreigd
P
g
g geweest.
g

^.^...^ ^
^.

,.,^^

....

Gladiatoren. — Gladiatorengevecht in het oude Rome. De overwinnende gladiator wacht

de beslissing der toeschouwers af, om zijn tegenstander den genadestoot toe te brengen.
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Gladstone, W. E., een bekend Engels politicus uit de 19de eeuw, de „Grand old Man".
r
had de bevoor
In t't jaar
oChristus
73 v
J
laats
plaats;
• de gladiator
kenslavenopstand
riste
g
us stond aan het hoofd van de o p
Spartacus
P
st ndelin gen. Pas in 71
.a
P roer7 werden de oproerd ver
lingen door Crassus, , Caesars vriend,
De hoe
geplaatste
Romeinen zagp
.slagen.
agen,
e hoger
noen
hettgevaar
der gladiatorenscholen
ge
toen
g
g
gee
wel1 in, maar het volk eiste gladiatoren
g
g
vechten en de regering
g
g g durfde niet weigeren.

Glad stone W. E.(1809-1898)is een zeer
bekend Engels
politicus
geweest
uit de
g
P
g
tweede helft der I9 de eeuw. Evenals zijn
J
politieke tegenstander Disraëli (lord Beaconsfield heeft hijJ een politieken
omkeer
P
doorgemaakt.
Hij
door
P
J conJ was oorspronkelijk
g
servatief en later liberaal. Met Beaconsfield
gee
(zie onder: Disraëli) ging
om g
J
g g het juist
keerd.
Reeds o P jeugdigen leeftijd
J vertoonde
die hijJ
G1 ads tone belangstelling
g in politiek
p
g
18 1 en 186 5,toen hijhijverschillende
tussen3
bekleedde, duidelijk liet
staatsbetrekkingenJ
hij zijn
blijk n. In 186
1865 deed hij
blijken.
J intrede
als
a minister van financiën in het liberale
ministerie Russell. Kort daarna begint
de
g
regelmatige afwisseling
van
g
g in Engeland
liberale en conservatieve ministeries en
evenere
eld zien we Gladstone plaats
P
g g
voor Disraëli (later Salisbury) en
makeny
omgekeerd.
Even geregeld
verandert de
g g
g
po litiek van En geland: de liberalen waren
steeds voor vrijhandel,
de conservatieven
J
niet. Na 1865
1865 was Gladstone nog
g vier maal
(1869-1874; 1880-1885;
^> 1886; 189 2-18 94
minister-resident; de laatste maal op
minister-president;
P 8 3leeftijd.
leeftijd. Men noemde hem toen„the
g
Jjarigen

grand old man". Vooral met binnenlandse
aangelegenheden heeft Gladstone zich bezig
g
gehouden: kiesrechtre g
elfin g, Ierse kwestie,
g
Home Rule-wetten (zie: Fenians,P
positie
der arbeiders, enz. Hij
J had in tegenstelling
g
g
met Disraëli weinig
g
g voor de
g belangstelling
ibuitenlandseover
P olitiek. Hierin had hijJ
kamen
g ens enige
g malen met tegenslag te kampen,
o.a. in kwesties met Afghanistan
en Egypte.
g
gYP
Ook tegenover
de Boeren in Transvaal was
g
zijn
politiek in den beginne
niet gelukkig;
g,
J A
g
g
later kwam hi'
J, tot beter inzicht en keurde
de annexatie als onrechtmatig
g af.
Koningin
P
J libeg Victoria,, die oorspronkelijk
rale neigingen had, was onder den invloed
van haar echtgenoot
r
Albert bg eheel on
cseg
vatiefeworden
en Gladstone heeft, , terwijl
g
J
hij
was, te kampen
J minister-president
P
P
ge had met den afkeer, dien Victoria teen
g
zijnpersoon
zijn
en zelfs tegen
P
g zijn
P
J politiek,
had. Bekend b.v. is een minachtende uitlatingan
Koningin
zij na
g Victoria, toen zij
g
een audiëntie van Gladstone,, waarbij
waarbij de
premier
— als ggewoonlijk
— wat veel
P
J
g eoreerd had, zeide: Hi' deed, alsof ik een
vergadering
g was."
g
zijnlaatste ministerscha
Vier jaar
na zijn
ministerschap
J
stierf Gladstone,
, die een van de grootste
g
Europese
politici van de 19 de eeuw is g e P
P
weest.
hoost
Glas. Een hoogrijk
g belangrijkrtikel in ons
leven, zowel in de industrie als in de huisi g,is het glas.
houdn
g Hoe zou de wereld er
uitzien, als er eenseen
glas
g
g bestond! We
zouden dan 's winters onze vensters met
hout moeten dichtsPiJ keren om de koude te
weren. We zouden moeten drinken uit
bekers van ondoorzichtige
stof; misschien
g
zouden de zilveren bokalen dan wel weer
in de mode komen. En we zoudeneens
Pieg
tenzij van gepolijst
g els hebben tenzij
gP J metaal.
Hetlas
en uitg moet al heel langggeleden
g
zijn; volgens
sommigen
zijn
ag evonden zijn;
g
g
J de
oudst-bekendelas
g Producten van E gYP tischen oorsprong
P g en dateren van ongeveer
g
2100 v. Chr. Anderen schrijven
de uitvin)
dingan
het glas
g aan de Phoeniciërs toe.
g
De Romeinse schrijver Plinius
vertelt ons,
,
dat Phoenicische zeelieden eens op
P het
strand een vuurtje
J maakten, om hun eten
te koken. Omdatergee
ereen stenen in de buurt
waren, gebruikten ze stukken soda,, die ze
aan boord hadden,
, om er dePpan op
P te zetten. Toen het vuur uitgebrand
was,
b, evon
g
den ze, dat onder den invloed van de hitte
de soda en het zand samengesmolten waren
en een harde, doorschijnende
stof gevormd
J
g
hadden: hetlas.
g
Deze legende
over de uitvinding
g
g van het
glas is zeker niet zo erg geloofwaardig.
g
g g
g.
Het is echter een feit, dat de elementen
voor de bereidingan
,las
g
g hier aanwezigg
waren,, n.l. een kiezelzuurverbinding
d
g (zand)
en een metaalverbinding,
afzuur
g, van koolzuur
geleid (soda of natriumcarbonaat ^ waarbijJ
g

GLAS
iJk
menaarne een
stof voegt, die gemakkelijk
g,
g
zuurstof afgeeft,
P
g
^ bi Jv. salpeter.
Tegenwoordig
Te
g ggebruikt men voor het
g
vervaardeg en van glas
zand of kiezelzuur of
g
gJg emalen vuursteen of kwarts,
no liever fijn
nog
soda,
potas •en kalk,
krijt of loodwit. Dit
, krij
,P
mengsel
gverhit;
wordt fijngemalen en sterk verhit;
bij
J 800° C. wordt het reeds vloeibaar,, doch
C. vermengen
de
eerst bij
5
g
J 1200 a i 00°
g rondstoffen zich geheel. Het afkoelen moet
zeer langzaam
geschieden.
Plotseling
g
ge
g af geg
maar het valt,
koeld bglas is wel veel harder1
krasje in kleine stukjes
stukje
bij
krasje
g
g
J het geringste
Naargelang
•
g
g van de samenstelling
onderscheidt men in hoofdzaak de volgende
g
d.i. g e g
g lassoorten: natrium-calciumglas,
woon vensterglas;
, kalium-calciumglas,
g , d.i.
g
het z. g
g. Boheemse glas;
g , kristal- of loodlas d.i. zwaar kristal,, dat een hoeveelheid
glas,

Glas. —Plastiek, uitgevoerd door de glasfabriek „Leerdam".
Ontwerper: dr. H. P. Berlage.
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lood bevat en hetewone
gekleurde
flesg
g
seng
las, dat ook ma nesia
en aluminium
g
bevat.
Wil men
kleur g g las een bepaalde
P hete
ven, dan voegt
g men er een of meer metaaloxYden bij.
J
Blauwglas
Blauwlas b.v. krijgt
Jg men door het biJ
menen
van een weinig gcobaltoxyde;
g
Y
chroomox
de ggeeft een groene
kleur aan
Y
g
hetlas.
en zilver kunnen in zeer
g Ook goud
g
fijn
J verdeelden vorm in glas
g
w or g gesmolten
den en veroorzaken dan mooie kleuren;
goud maakt het glas
purper.
Melkglas
krijgt
g
g P
P
g
Jg
men door bijvoegingvan beendermeel of
hos
P
Phoriet.
Heel veel g ebruikt men thans ook oud,
gebroken
g ebroken
glas, dat, eveneens tot poeder
g
P
ge malen, bij
gevoegd
J het mengsel
g
g
g wordt en
de snelheid van het smelten zeer bevordert.
Het smelten heeftlaats
in vuurvaste PotP
ten, die op
P den vuurhaard staan. Bij
J de
nieuwste methode bestaat deehele
haard
g
uit een bak van vuurvasten steen, waarin
het mengsel
gesmolten
wordt. Daarbij
Daarbij
g
g
vormt zich op de massa,
een soort schuim,
dat telkens verwijderd
moet worden.
J
Soms worden aardappelen
of jong
PP
J g hout in
de massaedo
t:
o A dezeontwikkelen
dee
n.l.
g
g assen die omhoogborrelen en daardoor de
massagoed door elkaar roeren. Het smelten duurteruimen
tijd,
gewoonlijk
g
Jg
J 12 tot
14
i uur. Dan is alles dun en vloeibaar. Maar
in dezen toestand is hetlas
niet te verg
werken daarom vermindert men dan de
temperatuur
tot ± 800° C.
waarbij het weer
C.,waarbij
P
taai wordt.
Spiegelglas en vensterruiten worden oop
de volgende
wijze
gemaakt. De kroes met
J g
g
gesmolten
esmolten
P van een
gglas wordt met behulp
kraan uit den ovenenomen
en naar een
g
grote tafel met opstaanden
rand gereden.
P
g
g
Men gg iet den inhoud van den pot,
P , die aan
de kraan hang,
g , over de Plaat uit en rolt
er snel een zwaren ijzeren
cylinder
(van
J
Y
binnenekoeld
overheen, zodat de taaie
g
glasbrij
lasbrij tot een platte
laag
e
geg wordt uit g
P
spreid.
Daarna wordt de gehele
plaat
in een
P
P
g
oveneschoven
en langzaam
afgekoeld.
Na
g
g
g
volledig e afkoeling
in stukP
g wordt de plaat
rij
ken verdeeld.- Menlaatst
haar op
P
P een rij
naast elkaar liggende
rollen,
snijd er
gg
^ en snijdt
een diamant lans
g een liniaal krassen
in;• door een rol onder een kras even omhooge
op
g heffen ,breekt de plaat
P diePlaats
P
door. De aldus ontstane delen worden nu
door middel van draaiendelasschijven
vlak
J
g
geschuurd en met behulp
g
P van wat zand of
van amaril geslepen.
Is dat afgelopen, dan
a
A
worden zege
polijst.
Dit geschiedt
door
g P
J
g
middel van lerenro
en met zgn.
P PP
g n dodede of Engels-rood,
kop,
, die machig
P, ijzeroxyde
wrijven
naal-snel over hetlas
g wrijven.
platen
worden gebruikt
voor
P
g
g
spiegels en dure spiegelruiten. De ruiten
voor de gewone
vensters worden opp andere
v
g
ijzeren pijp,
wijze verkregen.
Met een lange
P J P,
g
g ijzeren
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Glas. — Gebruiks- en siervoorwerpen van glas en (rechts boven) een glasblazer aan het werk.
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voorzien van houten handvat,, neemt deglasbilazer eerst een druppel
glas.
g
PP gesmolten
g
Hij
Hi' blaast den druppel
PP op
P tot een kleinen
bol , zoals bij
bi' het bellenblazen. Door telkens opnieuw
in te doen
P
P en te blazen kan
de bol steedsroter
gemaakt
worden. Nu
g
g
terwijl hij blaast,, de pijp
laat hij,
PJP een slinJ, terwijl
g erende beweging
g ^ maken,, waardoor de bol
een langwerpige ggedaante krijgt
en ten
Jg
slotte een cylindervormig
^ vat met ronde
Y
uiteinden wordt. Deze einden worden er
door middel van een koud, rond ijzer,
, dat
J
men er tegenaan
houdt, ,afgenomen.
g
g enomen Zodoende krijgtmen
een cylinder.
Deze wordt
g
Y
over de gehele
gehele lengte
met een
ee diamant ing
ekrast en dan
weer in den oven geschoven,,
g
waar hetlas
^ zo week wordt,, dat dec Ylinder door middel van twee staven vlak ag eled
g kan worden. Met houten blokken
hij plat tegen
wordt hij
en
g den bodem gedrukt
g
vormt nu een vlakkelaat
P
,die men langgzaam laat afkoelen. OpA een snijJ tafel wordt
derote
plaat
De
g
P in stukken gesneden.
g
dikte bedraat
g tussen de 2 en Jo m. vi.
Dat is onsewone
vensterglas.
^
g
Vormwerk noemt men het blazen van
hollelazen
voorwerpen
in een ijzeren
g
P
J
vorm waarin de glasdruppel,
a
PP , die aan de
blaaspijp
wordt.
PJP hangt,
g , uitgeblazen
g
De binnenwand van de vormen wordt bedekt met een laagje
poeder.
gJ nat houtskool P
0 Pdeze manier worden in den regel
g flessenemaakt
en ook de glazen
peren
van
g
g
P
de electrische lampen.
Tegenwoordig
A
g
g wordt
voor vormwerk veel de blaasmachine van
Owenebruikt,
g die evenveel flessen aflevert
als 8oeoefende
werklieden, n.l. i8 flessen
g
per minuut.
Glazen buizen maakt men in sPeciale fabrieken uitlazen
bollen, ,waaraan opP twee
g
tegenover
elkaar gelegen
twee blaasg punten
g
P
pijpen
i' en bevesti
d zijn,
bevestigd
zijn. Een ervan wordt vastg ehouden en de andere laat men zo snel
mogelijk in tegenovergestelderichting
richtin we g trekken. Ook buizen worden tegenwoordig
g
g
grotendeels machinaal gemaakt.
g
^
Bij
Bi' het vervaardigen
van z,
. o tisch
g
g„P
glas”,
d.i. het gglas, waaruit de lenzen,
,Prisg
ma's enz. voor oPtische instrumenten: brillen verrekijkers,
microscopen
enz. gemaakt
P
g
J
worden moet men bizonder voorzichtig
worden,
g te
werkg aan. Vooral het koelen is van b u ite n
gewoon belang.
mag
g Dit glas
g immers geen
g
^
g
slierten, blaases
J of andere onzuiverheden
bevatten,
, het moet van volkomen gelijke
zijn
samenstelling
g en absoluut kleurloos zijn.
is dikwijls
moeilij te maken,
dikwijls zo moeilijk
^
het smelten en afkoelen drie maanden
kan duren, eer hetlas
is voor den
g gereed
g
sliJAer.
. Tenslotte nogg iets over het slijpen
JP van
las en het aanbrengen
van figuren
of
glas
g
g
letters.
tege een
Fa^ etten wordengeslepen , teen
schijf
Jg
J met zand. De facet krijgt
dan wel den g
goeden vorm, maar is rumvan
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Glas. — Lentebloemvaasjes. Uitvoering in
amber, paars, helder kristal enz.
Ontwerper: de Bazel.
PPtege
oppervlakte;
ze wordt fijn-geslepen teen
schijf
gP J
J van amaril en daarna gepolijst
met eenprop
P P van leer met dodekop.
P . Ge slepen
eerst d.i. in den vorm
P
gglas is vangeperst,
geblazen,,g
glas direct te onderscheiden,, doorg
en ver
dateerst
e
Pkanten
g nooit scherpe
g P glas
toont enesle
en
P wel, Ook het glasslijpen
g
JP
g
heeft thans machinaallaats,
P
Figuren
op
glas worden opP verschillende
Pg
g
manieren aangebracht. Men kan een tekening
opPPP
papier aan den binnenkant bevestien
aan den buitenkant een snel
g waarna
,
schijfje langs
ronddraaiend bronzen schijfje
g de li'J nen van de tekening
ggg evoerd wordt,, dat
overal een fijn
krasje maakt,, waardoor de
J krasje
glas wordt overgebracht.
tekening
g
P hetglas
g op
Ook maakt men de tekening
g wel in was
op
en stelt het bloot aan de inP het glas
g
werkingg van fluorwaterstof, d.i. een stof,
die hetlas
g aantast. De was beschermt het
glas tegen
die inwerking;
g^ de onbedekte
g
g
plaatsen
worden aangevreten
en zo wordt
g
P
de tekening
geëtst.
g g
P het glas
gop
Een zeeroedko
ePmanier, om tekeningen
g
g
of letters opPglas
past
men
g
P
g aan te brengen,
toe door de tekening
opP een
g aan te brengen
g
metalen mal of schabloon" die teen
g het
PPast. Dan wordt er door
g lazen voorwerp
een krachtigen luchtstroom
fijn, scherp
P
J
zand teen
den mal eblazen.
Het zand
g
g
maakt op
laatsen die niet door het
A de plaatsen
fijne
schabloon bedekt zijn,
fijne krasje
krasjes in het
J
zodat deze delen mat worden.
Als Jje veel belang
g
g stelt in de lasfabricagge,
, dan moet Jje in de vacantie eens naar
Leerdam in Zuid-Hollandg aan en de glas
i k
duidelijk
fabriek bezoeken. Dan zal je eenJ
beeld van delasblazeri'
J g , want beJ krijgen,
g
schri'vin
zijn slechts woorden,, maar zelf
gen zijn
J
zien is de beste leermeester.
glas
Glasschilderen is de kunst van opPg
te schilderen of uitekleurd
glas
g
^ voorstel-
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lingen
samen te stellen. Iets uitvoeriger
l; zou
g
men kunnen zeggen
g ^ , dat deze kunst in den
regel daarin
bestaat,g
dat men stukken,
glas,
,
van verschillende kleuren of van schilderingen
voorzien, door middel van stroken
g
lood, die sponningen hebben,
hebben tot een bepaalde voorstelling
P
g verbindt,
, die tot het afsluiten van een vensteropening
gebruikt kan
P
gg
worden. Deze kleuren of .beschilderingen
g
worden met bepaalde
verfstoffen op
A het
A
glas
glas aangebracht
en door verhittingg duur ^
zaam daarop
Men spreekt
dan
A
g
P bevestigd.
glas
glas.
ook veelal vanebrand
g
oude
deze kunst was reeds bijJ
Egyptenaren
bekend; zij
zij werd door de
^YA
Phoeniciërs naar Griekenland en naar Rovan er
me ^g ebracht. JBij de opgravingenHglas
culaneum en PomPJ
e'i is gebrand
g
g
^e vonden dat als vensterglas
heeft dienst
g
gedaan.
Het oudste venster vanebrand
glas, dat,
g
,
g eheel of ten dele, bewaard gebleven is, bevindt zich in de kathedraal te Augsburg
g
g en
zou uit ongeveer
het ja
g
Jar i000 dateren.
Bi' de vervaardiging van een venster van
Bij
g ebrand
gebrand
g te werk:
g b men als volgt
^glas ging
Men maakte de tekening
g voor het venster
op
schot; hieropP werden dan
P een houten schot;
van de ^ (le verschillendeg las
stukkene
wenste kleurele
d en nadat
de vorm eerst
,
g g
ir et krijt
was aangegeven, met een gloeiend
Jg
ijzer
op
OpP ieder
juiste maat gebracht.
g
A de juiste
J
stuk — meestal waren het maar kleine stukg
Jjes -= werden nu de schaduwen aangebracht
n, et zwarte verf,,bg emaakt uit een mengsel
g
van koPeroxYd en fijn
fijngestampt
l glas,
g, met
g
de stukken
lijm
gebonden. Daarna gingen
gebonden.
g g
J
nogmaals
in den oven, om de schaduwen oop
g
het glas te laten vastbranden.
glas
in loden
Tenslotte werden de stukjes
J
^
g ezet en werden de vensters met
ssPponningen
b

ten kreeg.
g Later ontdekte men hoe langer
g
hoe meer kleuren, die op
P gla
glas konden woringebrand.
g
In de 16e eeuw kwam met de Renaissance
eengrote
verandering
g
g
g in de lasschilderkunst. De voorstellingen
g opP de vensters,, die
tot dusverre uit aparte
figuren
hadden beA
g
staan werden nu als ééngeheel beschouwd;
,
het voornaamste tafereel werd in het bovendeel aangebracht
en daaronder wapen,
o Ag
P
schriften en afbeeldingen der schenkers. Bekende schilders als b.v. Holbein ontwierpen
P
de tekeningen
voor vensters van gebrand
g
g
glas. Mannen als Pieter Aertsen en Lambertus van Noord zijn
J bekend gebleven om hun
ontwerAen voor zulke ramen. De drie vensters in de Oude Kerk te Amsterdam, die
naar tekeningen
van Pieter Aertsen zijn
g
J
vervaarde
J mooie voorbeelden van
g d
, zijn
dit werk. Ook in de kathedraal en in de
andere kerken te Rouaan, in de kerk te
Broubi Lyon)
J
Y in
, de St. Goedelekerk te
Brussel, en bovenal in de St. Janskerk te
Gouda zijn
J mooie ramen bewaard gebleven.
g
In de laatste kerk zijn
J de ramen van g e brandlas nog
gvollediggen gaaf
g behouden;,
ze vormen een van de mooiste collecties
glasschilderkunst
van de hele
wereld. Zij
i
J
zijn
g lasschilders Dirk en
schilder
J van de bekende glas

Crabeth.

dwarse ij zeren staven versterkt. Vele oude

kathedralen, zoals b.v. te Angers, Le Mans,
Chartres en St. Denis hebben van die
ekleurde mozaïekouderwetse, gekleurde
vensters. Ook werden soms z.g.„grisaille”g g
vensters gemaakt,
geheel van wit glas,
^ , waar t
,g
bi'J dan het Ppatroon
6f door het lood 6f ook
at
wel door zwarte verf werd aangegeven. In
de 14e
hoe
4 eeuw werd het glasschilderwerk
^
langer hoe rijker,
de figuren,
heilig
,meestal
m
J
enz. werden niet meer g e gen,
g en koningen
g
gee
stYleerel, maar meer natuurgetrouw
weer g
g
even. Ook
werd een gele verfstof ontdekt,,
g
die op
glas kon worden Ingebrand, zodat
Pg
men niet meer afzonderlijke
stukken geel
g
J
glas
g las behoefde
te gebruiken.
Deze gele
kleur
g
4
^
werd vooralebezi
d
vensters.
g
g in grisaille
g
In de 15e
5 eeuw vond men ook een rode
verfstof uit, die kon worden ingebrand
en
g
bovendien begon
men glas
te vervaardigen,
g
g
g
dat van binnen doorschijnend
kleurloos
,
was, doch aan één of twee kanten met een
dunne laag
gekleurd glas
werd bedekt.
gg
g
Ditekleurde
glas
^
^ werd gedeeltelijk
J afg
geslepen, waardoor men verschillende tin-

Glasschilderen. — Een voorbeeld van een
modern kerkraam uit Engeland.

GLETSCHERS
Gletschers. De sneeuw,, die in het hoo gge bergte valt, , is niet, ,zoals bij Jons gewoonlijk,
g
J,
nat,, maar droog.
sneeuw
g Die versgevallen
g
li^t eerst luchtig
o die
g opgestapeld, maar op
losse sneeuw valt weer een nieuwe laag
g en
daarop
P weer een nieuwe en zo steeds voort.
De onderste sneeuwlagen worden door den
druk van de bovenste lagen
g samengeperst
en de kleine kristalletjes
J vriezen aanéén.
Hoe hoger
g de sneeuwmassa zich opstaP
pelt, des te vaster vriezen de ijskristallen
ijskristalle
P
en ten slotte ontstaat er onder den
enormen druk een vast stuk J,
i s dat nu niet
meer wit, maar helderblauw van kleur is.
Dat stuk ijsJ boven in het hooggebergte,
dat enorme afmetingen kan aannemen,
,
noemt menletscher.
g
Behalve door sneeuwval krijgt
de letJ gg
scher ook sneeuw aangevoerd door de la'
wines of sneeuwafglijdingen
zie: Lawines).
Een eenvoudige
g bgletscher bestaat uit een
firnbekken en eenletscherton
g,• dat is het
g
aantreftype,
Pen
YP , dat we het meest in de Alpen
fen en dat dan ook Alpen-type heet.
Het firnbekken is het verzamelgebied
van
g
de sneeuw,, hoog
g in het gebergte,
g
g, tussen
de steile, kale bergtoppen in. Hier valt veel
meer sneeuw,, dan er smelt of verdampt.
P
Als er nu met deze sneeuw nietsebeurde
g
,
zouden er reusachtige
ophopingen van i's
gij
het firnbekken ontstaan. Onder den enormen druk van ijs
J en sneeuw beweegt
g deze
massa zich,, uiterst langzaam
glijdend,
g
gJ
, in een
hoog
dal naar beneden en vormt
ggelegen
g g
deletscherton
.gMaar hoe langzaam
het
g
g
i's
het komt ten
J ook naar beneden glijdt,
gJ
slotte inebieden
waar de temperatuur
zo
g
P
hoo is, , dat het ijsJ langzaam
hoog
smelt!
lt! De
g
letscherton is dan in het gebied
van afgletschertong
g
smeltin
en de gletscher
zou
g
g
g aangeland
zijn
J bestaan dus niet langg meer kunnen
voortzetten, als hijJ niet van boven telkens
opnieuw
werd aangevuld.
P
g
Het is duidelijk,
een
g
J, dat elke gletscher
geerens ,
kent, waarboven meer wordt aan g
n en waaron er ''t om voerd dan af
g esmolted
is; die lijnJ heet de firnlijn.
gekeerde 't geval
is;
J
g
g
In Noorwegen
vinden we een ander type
YP
g
vanletschers.
Op Pde hogegplateaux
ligt
g
P
g
daar ééngrote firnmassa en van daar af
lopen
verschillende gletschertongen
g
g en ze e p
waarts. In Groenland is de toestand weer
geheel anders
we van één
anders, daar spreken
P
g
het ehele
gehele land bee ijs-kap,
g
P,
g
J
dekt; aan de steile randen breken dan kleine
stukken af, die in de zee vallen of schuiven.
In het Zuidpoolland
vindt men ongeveer
g
P
denzelfden toestand, maar daar
is een nog
g
zwaardere ijsbedekking
g dan in Groenland.
J
Aan den rand vloeit daar een ononderbrode zee in. Deze massa breekt
ken ijsmassa
J
dan af en vormt de alomevreesde
ijsbarJ
g
rière een reusachtigen
die opPenig ijsmuur,
J
drijft
g en afstand van de kust in zee drijft.
zich voortbeweegt,
Hoede gletscher
g
g, is
niet met zekerheid te zeggen
gg , wel kunnen
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wij
J iets vertellen van de oppervlakte.
PP
De oppervlakte
van een gletscher
is vrijJ
PP
g
wel nooit vlak. Daar 't ijs
J zich in 't midden
van deletscherton
g
gsneller beweegt
g dan
aan
iJ
an de kanten,, waar de zijwanden
tegeng ,stand bieden,, zal er rekking
g en drukking
g in
verschillende delen van dienletscher
ontg
staan. Door den rek zullen spleten
ontstaan,
P
door den druk zal het ijs
J samengeperst wor den en hoogten
vormen. Aan de randen
g
vooral zullen spleten
ontstaan,
e
geP
, de zo g
naamde randspleten.
P
Wanneer de bedding
g
g van den gletscher
er
ergens
een diepen
knik vertoont,, zoals een
g
P
waterval in een rivier,, dan zal de gletscher
g
boven dien knik afbreken; over deehele
g
breedte van denletscher
ontstaan dan
g
barsten;
barsten; de gletscher
bladert open,
P , zoals
g
men dat noemt. De meeste van die bladen
zakken loodrecht naar beneden en dan ontstaan er trappen.
Ook breken die bladen
PP
wel eens in duizenden stukken, dan ontstaan er,, daar beneden, sprookjesachtige
ijstorens,
ijsmuren en ijspilaren.
,J
J
Eersteven
wij
g
J nu een toelichting
onderscheidene foto's hiernaast:
bijJ
I. De Pasterze-keesletscher
met het
g
Franz- osef s-haus. — 2. Gletschermolen,
waarin 't smeltingswater
van de oppervlakte
g
PP
weg stroomt. —
GP op deross
3 3. Gezicht
P de over g lockner met de Pasterze. Let op
langg se spleten.
4.
P
P
4 In het spletenrijk
J van
de Pasterze-Kees. — 5.
5. Zonsopgang
Pg g over
gletscher
Rosenlauigletsche
denletscher.
— 6. De Rosenlaui
g
g
J Meiringen.
Deesteenten
bog
,die in het firn ebied
g
ven de sneeuw uitsteken, staan bloot aan
grote temperatuurschommelingen. 's Zomers
g
dringt , als de zon opP de rotsen schijnt,
J , het
water van deesmolten
sneeuw in des Pleg
ten van de rots en als dan 's nachts dat
water bevriest, splijt
J heeft
PJ de rots, want ijs
eenroter
volume dan water. Dit proces
P
g
zet zich voort en als eindelijk
een g eheel
J
rotsblok losgewerkt is, valt dit met donderenderaas
naar beneden met andere kleine
g
losgewerkte
stenen.
g
De stenen kunnen zowel boven als onder
denletscher
terecht komen en worden mee
g
waarbij de laatste
naar benedenevoerd
waarbij
g
eenrond-moraine
vormen en met hun
g
scherpe
bekrassen.
P kanten den ondergrond
g
Zo kunnen we tegenwoordig
g
,
g in gebieden,
die nu ijsvrij
ijsvrij zijn,
g, dat daar
g nagaan,
J^ nog
is geweest;
nder an, onder
g
g
ger een gletscher
deren door naar die krassen op
P het g e steente te zoeken.
De stenen,, die bovenop
P den gletscher
g
terecht komen, worden op
g en de
P den rug
randen van denletscher
naar beneden verg
voerd. Dezeuinmassa
opP den rand noemt
P
men een randmoraine.
Sommi
hebben twee firng
ge gletschers
g en de bing
g ebieden en één gletschertong
nenste zijmoraines
in 't firn gebied
vormen
J
g
dan bij
J samenkomen één middenmoraine.
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Gletschers.

GLIMMERS
Aan het einde van denletscher
voegen
g
g
alle moraines :rond-,
rand- en middeng
moraines zich samen tot één eindmoraine.
Eigenaardig
g
g is het, dat de moraines soms
g dijken
hoge
dijken op
schijnen
schijne te
P den letscher
g
vormen, terwijlJ in werkelijkheid
de moraiJ
ne-laa
g maar dun is. Het is dus een dijk
J
van ijs
g er oP. Dit
J met een steenbedekking
komt,, omdat de zonnestralen gemakkelijker
g
J
onbedekt dan bedekt ijs
J doen smelten.
Dat smeltwater stroomt in kleineeul•
g
tjes
over den gletscher,
g
J
, tot het aan een
spleet
komt, waarin het verdwijnt.
Dikwijls
P
J
J
holt het neerstromende water den onderg rond uit, waarbij
iJ dan diepe
P kolkgaten,
g
,
gletschermolens
genaamd,
, ontstaan.
á
a
Ten slotte verenigt
g al het water zich oop
den bodem tot een of meerletscherbeken
g
,
die aan 't einde van de tongg naar buiten
vloeien;
daar ontspringen dus ei
eigenlijk
vloeien;g
J k de
grote gletscherrivieren.
g
Gletscherbeken hebben troebel water
door het fijne
steen-afslijpsel,
JP , dat de gletJ
m
van den boscher met zijn grondoraine
dem afslijpt.
JP
Tegenwoordig
g verkeren wij
g
J in een geologische
periode,
wordt door
, die gekenmerkt
P
a
g
het terugtrekken
der gletschers,
, omdat de
g
g
afsmelten
afsmeltin groter is dan de toevoer.
raiblijf het
blijft
aan
denmo
g letscher
in een halven kringgliggen
en
gg
als deletscher
zich geleidelijk
g
,
g
J terugtrok,
g
zou dat moraine-veld een aanééngesloten
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geheel moeten vormen. Maar zo regelmatig
g
g
g
is deletscherbewe
in gniet. Nu eens gaat
g
g
g
deletscher
jaren
achtereen achteruit,, om
g
J
dan weer ineens iets vooruit te schuiven en
het moraine-materiaal, dat voor hem ligt,
g,
op
P te stuwen tot hoge
g heuvels.
Zoals men weet, komen gletschers in den
reel
g in degematigdee
g
g luchtstreek alleen in
het hooggebergte voor. Toch kwamen ook
in ons land in langg verleden tijden
J
gletschers voor. Derote
stenen van onze
g
hunnebedden zijn
uit NoorJ waarschijnlijk
ween
g en Zweden meegevoerd;zwerfblokg
, zwer
ken of erratica noemen we deze (zie: Erratische blokken). Zo zijn
J o.a. de Utrechtse
heuvelrug
g en de Hondsrug
^(bij
J Groningen)
g
opgestuwde
morainewallen.
Pg
Soms als deletscherbeek
niet door de
g
moraine-wallen heen kon breken, vormde
zich tussen hetletschereinde
en de mog
rainewal een meer,
, dat ook na 't wegtrekg
ken van denletscher
bleef bestaan.
g
Ten Noorden van Berlijn
J vindt men zulke
meren doorletscherwerking
g
a ontstaan.

Glimmers(of mica's) noemt men een
groep mineralen,
die zich kenmerken door
a
P
hunemakkeli'ke
s PJ
li'tbaarheid, zodat het
J
g
gesteente in uiterst dunne, meestal buigzame blaadjes
gesplitst
kan worden. De
l
g P
naam is ontstaan uit de kleine, sterk
glim,
g
mende schubben, die soms in zand voorkomen. Men onderscheidt verschillende

Gletschers. — Blik op de Berninagroep aan de Italiaans-Zwitserse grens, naar het Zuiden
toe. Drie firngebieden, die zich tot één gletschertong verenigen. Let op de moraine aan
den zijkant van de gletschertong en op de spleten in den gletscher.
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soorten vanlimmers
,maar het muscoviet
g
of kali-glimmer
en het magnesia-glimmer
g
g
^
zijn de voornaamste.
en schubjes
De blaadjes
schubje van deze beide
J
komen heel veel voor en vormen de hoofdbestanddelen van vele oude
gesteenten,
gneis,
glimmerlei
,g
g
,g
, als raniet
enz. Hetlimmer
of mica komt soms voor
g
inlaten
van een vierkanten meter opperPPer
A
vlakte; het wordt in Siberië en in Peru in
s
plaats van vensterglas
g
ggebruikt en dientals
zodanig
zodani ook wel in West-Europa
P opP oor losscheen
g
P en in fabrieken.
Daar mica onbrandbaar is, vervaardigt
men daaruit brilleglazen voor,
werklieden,
wier ogen
door hete vuren of door s Pling
tersevaar
lopen,
in
PJ
g
P , en ook raampjes
kachels lamPg
e lazen enz.

Glimworm is de algemene
emene naam voor verschillende soorten kevers, die de eigenschap
g
P
hebben, dat ze in 'het donker licht uitstralen. Zowel de mannetjes
als de wijfjes
beJ
JJ es
zitten dat vermogen
en ook de larven;, vang
daar dat de naamlim
eigenlijk
g
J
g wormen"
^,
verkeerd is. Men noemt hen echter ook wel
vuurvliegen.
De lichtgevende
organen
li g
g
g
g
achterlijf Glim -agen in de ringen
g van het achterlijf.
of lichtkevers komen wel in deeg
matigde,
luchtP
g , maar vooral in de tropische
streken voor, biJ v. in de keerkringslanden
g
van Amerika.
In Cuba komt een tamelijk
grote, sterk
J g
licht
lichtgevende
vuurvlieg
g
g voor, onder den
naam Cucujo,
g wordt, veel
g
J , die,, naar gezegd
verkocht wordt aan dames, die haar in
zakjes
van fijne
tule in het haar dragen.
J
g
J
Ook in ons land komt wel een soortlimg
worm voor, die, ofschoon veel kleiner dan
o een helder groenachtig
de cucu f,
g licht ver ^
spreidt.
OpP een donkeren,, warmen avond
P
in 't voorjaar
kan men de glimwormpjes
PJ wel
J
g
tussen de donkere bomen zien vliegen.
Glissando is een muziekterm, dieli„gJ'
dend" betekent. Wie van jullie
viool speelt,
P
,
J
weet, dat men onderglissando
verstaat den
g
overgang
g g van een toon naar een anderen
toon op
P dezelfde snaar,, doordat de vinger,
g ,
die de snaar neerdrukt, vlug
g wordt verplaatst.
Dat lijkt
lijkt wel heel gemakkelijk,
J, maar ver g
eist toch enige
g bekwaamheid. Goed uit gevoerel1 klinkt het glissando
welluidend,f maar
b
als Jje 't pas
lijk
P voor den eersten keer doet,, lijkt
en on
meer opP hondengehuil,
terwij een
g
^ terwijl
matiggebruik heel lelijk
lelij is.
op
en de harpP kan men een
P de piano
P
glissando uitvoeren, doch dat gebeurt
g
^
slechts bijJ uitzondering en is ietwat' uit de
oude doos... of uit de allernieuwste!
Globe. Een aardg lobe noemt men een
draaibaren bol, die aan de oppervlakte
een
PP
afbeeldin geeft
afbeelding
van de oppervlakte
van de
g
PP
aarde; een bolvormige
g landkaart dus. Geeft

Een globe, die er extra-soliede uitziet.

delobe
een beeld van het uitspansel,
^
A
, dan
spreekt
men van een hemelglobe.
P
g
Het is duidelijk
landkaart
J, dat de latte
P
nooit een zuiver beeld van het aardoPPervlak kaneven
daar
de aarde een bijna
bijn
g
,
bol is. Evenmin als het mogelijk
is,
g J is
een ka potten
gummi-bal zo te scheuren,,
g
dat hij
plat-uit kan komen te liggen,even
JP
min is het
de o
oppervlakte
ervlakte der aarjuist verhoude o Peen plat
P vlak in de juiste
gen en maten af te beelden.
Met het hemelgewelf
is natuurlijk
natuurlij het^
heteval.
g
De oorsprong
verliest zich
P ^ van de globe
g
in de gg rijze
Oudheid, de schattingen
g n om J
trent den tijd, waarin de,
uitvinder leefde,
lopen
zeer sterk uiteen.
P
De beide oudste hemelglobes,
^
, die nogg bewaard zijn
g
,zijn
J ebleven
J van Arabischen
oorsprong
P
g en dateren van 1225
s en I298 n.
Chr. In Neurenbergg wordt een aardglobe
uit
g
i 49
2 bewaard. Sedert dien zijn
J n tal van me rkwaardige
bewaard gebleven.
eve Zo be g globes
^
^
vindt zich te Leningrad,
Sint
g
g
, het vroegere
Petersburg,een globe
Petersbur
uit 1713,die een mid^
delli'n
meter; twaalf personen
J heeft van3 I 2 meter;
P
kunnen in het binnenstep
binnenstelaats
laat vinden. De
oppervlakte
stelt het aardopperPPr
AA
vlak voor;
voor; van binnen ziet men het hemelg ewelf af gebeeld.
g
zijn twee globes,
Nog
groter zijn
gg
g
, die C oro nelli voor Lodewijk
deze
J XIV vervaardigde;
g
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van4 meter en worhebben een middellijn
t
den te MarlYbewaard.
0 Pde Wereldtentoonstellingg te Parijs
Parij van
van 46
g
900 bevond zich een globe
4 meter
middellijn,
die steeds in draaiing
J
g was en
die men kon bezichtigen
door middel van
g
een wenteltrap,
er omheen gebouwd
A,
g
was. Onder het motto altijd
„altijd baas boven
baas" heeft toen de aardrijkskundige
J
g Elisée
Reclus het denkbeeldeo
erd een globe
g PP
g
te vervaardigen
op
A de schaal i : i.000.000 ,
g
dus met een aardas van 127
I2 meter en een
omtrek van 4 oo meter;
meter; de afplatting
P
g zou 21
chter niet zeer waar c.M. bedragen
bedra en . Het is echter
dat deze gedachte
verwezenlijkt
•
g
J
zal worden. Voorractisch
gebruik
en als
P
g
hulP middel bijJ het onderwijs
onderwijszijn
zijnglobes
g
van bescheidener afmetingen
g voldoende.
No zij
opgemerkt,
Nog
zij
Pg
^ dat in de jaren
J aren om
streeksi 0o
werden
7 te Amsterdam globes
g
vervaarde
vervaardig d door Willem Jansz Blaeu (zie
•
welke, met die van den Italiaan
Coronelli, tot de beste van hun tijd
J b e horen.

Gloria is in de Katholieke kerk de naam
begint
met de woorvan een lofzang,
g
g^
zij God
den Gloria
in excelsis Deo" (Ere zij
„
zij ontleend
in den Hoge).
Deze woorden zijn
g
beschreven
wordt,
•
Lucas 2 : 14,
>
hoe de engelen
in het veld van Ephrata
P
g
dezen lofzang
g aanhieven,
, toen Jezus was
geboren.
Het lied is in het Oosten ontstaan, kwam
echter reeds in de 2e eeuw in westelijker
J
streken voor.
Gluck. Christoph
P Willibald Gluck (later:
was een beRitter von Gluck)(1714-1787)
kend Duits componist,
die een geweldige
g
^P
g
hervormer in de opera-muziek
is geweest,
P
g
voor zijn
g dan
J niet minder gewichtig
^
J tijd
Was de ItaliWagner
voor lateren tijd
tijd. W
g
opera
in dien tijd
tijd totaal gedegene•
g
g en e
P

Glacé, de bekende Duitse
opera-componist en hervormer uit de 18de eeuw.

reerd tot eengelegenheid voor zangers,
om
g
mooie loopjes
te zingen
PJ
g , Gluck maakte van
de opera
weer een kunstwerk,, waarin de
P
muziek den indruk van den tekst versterkte.
Hij
te Weidenwang
J werd geboren
gbijJ N eug
markt in de Boven-Palts,, werd later kerkzanger
en violist te Praag
g en zette zijn
g
J n studiën te Milaan voort. HijJ schreef een groot
g
aantal opera's
en vele zangspelen, die een
A
groot succes oogstten.
g
g
„Orfeo ed Euridice"
wordt algemeen
beschouwdzijn
zijg
Jalsmees
terwerk uit zijn
J eersten tijd.
J
Doch in Weenen en in de Duitse landen
vond Gluck voor zijn
toen
J hervormingswerk
g
niet veel begrip. Hij
Hi' toog
dus naar Frankgus
ran
rijk
in de
J, waar de hervorming
g der opera
P
door Gluckewenste
richting
veel ver g
g al vee
der was doorgezet.
En zo werd daar zijn
zijn
g
en Aulide een groot
succes,
g
Pera I hi
P énie
g
evenals de later volgende
Armide en IPhig
g énie en Tauride.
In 1780
keerde Gluck daaropP naar Wee
l
nen terug.
zijn ernstige
Nog
g steeds staan zijn
g werken in
hoo aanzien.
hoog

Glycerine
werd in 1799
door
denen
Zweed799oor
we
t
sen
g e Scheele ontdekt. Scheikunscheikunde
digbehoort het tot de alcoholen. Het komt
in alle vetten voor in een hoeveelheid van
8 toto9 en wordt hieraan onttrokken door
de vetten te behandelen met zwavelzuur of
door oververhitting
g zie: Distillatie).
gisting
BijJ
g
g van suiker ontstaat ook
glycerine.
bY
winDe1gcerine
wordt gebruikt
tegen
gen
g
Y
terhanden en als schoonheidsmiddel, om een
zachte huid te kri'
J gen of te houden; ook
om wijn
J en bier zoeter te maken, om leder
soepel
te houden en voor bederf te bewaP
ren, enz. Verder wordt gY
1 cerine veel in de
geneeskunde
gebruikt.
g
g
Vermen d met sterk salpeterzuur
en
Vermengd
A
zwavelzuur krijgt
Jg men de nitroglycerine,
dieebruikt
wordt voor het vervaardigen
g
g
van ontploffingsmiddelen, o.a. van d Ynamiet.
Gnosis is een Grieks woord, dat letterlijk
J
en
vertaald^, kennis" betekent. Ing odsdiere
stigg en zin wil het zeggen:
het diepere
P ingg
zicht in de leer.
In Matth. 13
J, dat de
5 l ezen wij,
3 : 10-15
discipelen
Jezus vroegen:
P
>>Waarom spreekt
g
P
G
En de
G Jij tot hen door gelijkenissen?"
g J
is,
Heer antwoordt: „Omdat het u gegeven
is
gg
de verborgenheden van het Koninkrijk
J der
Hemelen te weten
, maar dien is het niet
e even."
gg
De
bezaten dus gnosis,
e discipelen
p
, het dieg
per inzicht in Christus' leer. In de Christelijk
Je kerk ontstond reeds in de eerste
eeuwen de secte der Gnostieken,, die beGoddelijkeoPenbadoor
weerden,
datzij
z
o Goddelijke
,
J d
waren zin der Christelijke
Christelijke leer
ren den w
kenden.
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Gobelin. — Een foto van een gobelin, waarop een voorstelling van Orpheus met de
wilde dieren.

Go is de naam van het nationale spel
P der
Japanners. Het is al heel oud; volgens
de
^
overleverin
overlevering werd het reeds ± 2000 V. Chr.
in China uitgevonden
en werd het in 700
g
7
n. Chr, naaraan
waar het
A over ebracht
g
nu nog
altijdgespeeld
g P
wordt. Het go-spel
g altijd
g P
wordt inaan
P even wetenschappelijk
AP J beoef end als bij
Het wordt
J ons het schaakspel.
P
gespeeld
door twee personen,
die aan een
es P
P
g
nemen en ieder 181 witte
g root bord laats
P
of zwarte stenen kri'J en.
Oppervlakkig
gAA
g
lijkt
het wel iets opP dammen, maar het is
J
veel en veel ingewikkelder.
g
Gobelin is een handweefwerk. Dit werd
aldusenoemd
naar de familie Gobelin, die
g
in de 15e
weverij de eerste
5 eeuw in haar weverij
wandtapPJ
volens
deze weefmethode
g
deed samenstellen. De meesteobelins
verg
tonen kleurige
g taferelen, waarvan vele het
Echlandleven en de natuur verheerlijken,
J
ter stellen zij
dikwijls historische g e J ook dikwijls
beurtenissen voor. De bloeitijd
J der gobelins
g
namelij
valt tussen 1663
3 en 1792, Het was namelijk
1662, dat Lodewijk
Lodewijk XIV op
P raad van
zijn minister Colbert de gobelinweverij
zijn
J aan ^
kocht en als staatsfabriek deed inrichten. In
1667
7 kwam de bekende schilder Charles
Lebrun aan het hoofd dezer inrichting. Verschillende kunstenaars, o.a. Boucher, heb-

h
maken
ben medegewerk
mede ewer kt aan het
k
ma
van ontvoor de wandtapijten,
die hier g e P
PJ
weven werden.
De fabriekeraakte
na de Revolutie in
g
verval, zij
J bestaat echter nog
g steeds als
Manufacture de l'Etat", aan den Boulevard
Parijs gelegen.
des Gobelins te Parijs
OpA een beg g
weverij voor
P aalden dag
g der week is de weverij
iedereen te bezichtigen.
g
De kunstgobelins te weven heeft steeds
daarin bestaan, dat men met uiterst fijne
J
steken met een dunnen, wollen draad trachtte het effect van schilderijen
zoveel mogeJ
g
J nabij
lijk
nabij te komen. De wever moet zich
dus telkens van een andere kleur bedienen
en izi'n
) werk bestaat eigenlijk
g
J uit het schilderen met wol. HijJ zit aan de achterzijde
achterzijd
het tapijt;
PJ ^ om de werkingg der kleuren
te kunnen beoordelen, moet hij
J zich dus
telkens verplaatsen.
Slechts een zeer klein
A
kleed kan door
g edeelte van hetgehele
g
éénersoon
op Aéén dag gbewerkt worden,
P
zodat het maken van een wandtapijt soms
vele jaren vordert.

Godenschemering.
g Zie: Germaanse mYthologie.

God save the King.
g (God behoede den
Koning).
Konin
. Dit zijnJ de overbekende woorden,

GODSLAMP
waarmee het refrein van het Engelse volksaltij het
lied begint.
Het volkslied,
, dat altijd
g
save the Kin g"
, werd
g
g wordt genoemd,
>>
in 1743
dichter
g
743 ggemaakt door den Engelsen
CareY . Het wordt in Engeland
aan het eind
g
ne
van vele bijeenkomsten,
P era en toneel, opera)
voorstellingen concerten, bioscoopavonden
P
of wat ook — en zelfs wel aan het einde
feestjes
-- ggezongen
ofgevan huiselijke
g
J
J
sPeeld. Zodra men aan het slot in een
schouwburgbijv.
bijv. de eerste tonen hoort,,
staat men oP,wacht het eind af en vertrekt.
Godslam
in Rooms-KaP,
P i s de lamp,
tholieke kerken dag
g en nacht brandt voor
het tabernakel, ter ere van het H. Sacrament des Altaars. Er moet ten minste één
lampje zijn,
J , dat nooit magguitgaan; er
wordt zo mogelijk
olijfolie of bijeng J zuivere olijfolie
J
me
was ingebrand,
in een roo
r
rood-doorg
, meest
schijnend
J
gglas. De Godslamp
P is een s Y m bool der liefde en van de altijddurende
J
tegenwoordigheid van Christus in het H.
Sacrament.
Godsoordelen. Door alle eeuwen heen
hebben de mensen errote
behoefte aan
g
gevoeld, om wanneer iemand van een misdaad werd verdacht,,P
precies te weten,, of
hij
had of niet.
J het nu werkelijk
J gedaan
g
Het rechtvaardigheidsgevoel, dat ieder mens
is ingeboren,
kan niet verdragen,
misg en
g
schien een misdadiger
rondloopt
g ongestraft
g
P
en voor onschuldig
g wordt gehouden,
g
, of dat
— wat noggerger
g is — een onschuldige
g
wordtestraft.
g
In onzen tijd
J doet men alle mogelijke
g J
moeite om, dikwijls
door langdurige roJP
cessen, waarin tal van getuigen
worden bg e g g
hoorel schuld of onschuld vast te stellen;
in
d ging
ger ti'tijd
g g men uit van het denkbeeld, dat God, of bijJ andere volken de
goden,
oden in geval
van twijfel
twijfel den schuldige
g
g
zou den aanwijzen.
In den ouden tijd
J
J
waren hiertoe tal vanroeven
in gebruik,,
g
de z. g
g. godsoordelen
of ordalen.
g
Zowel de Perzen, Grieken en Indiërs als
de oude Germanen kenden het Godsoorvrij zich door
deel; bij
J de laatsten kon een vrije
eed
etui^en of
vane
door een twee g
geg
vecht van de beschuldiging
Op
g g zuiveren. 0
onvrijen
en op
strijder
strijde
P vrouwen,^ die geen
g
J
haar zaak konden krijgenwerd
het
g ,
Godsoordeel toegepast.
Het meest hoort men over Godsoordelen
spreken
in de Middeleeuwen,^ in welken tijd
P
J
de R.K. Kerk voortdurend op
P 't on g eoor loofde hiervan wees. ZijJ waren overblijfsels
J
van het oud-Germaanse bijgeloof.
Bij de
J gJ
z.gg. kruisproef
moesten aanklager
P
ge
g en aan geklaagde
beiden met uitgestrekte
armen en
g
g
wijdbeens
in den kruisvorm staan en deJ
g ene, die het eerst de armen liet vallen was
schuldig.
g
Veel vreselijker
nog
J
g was de vuurproef,
P
,
zijn
waarbij
zijn hand enigen
g
g
J de beschuldigde
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tijd
J in het vuur moest houden,, een stuk
gloeiend ijzer
ijzer in de hand dragen
en blootsg
gof
hij
voets overloeiende
kolen lopen.
Bleef hij
g
P
hierbij
dan was hij
hij onschuldig.
g
J ongedeerd,
g
Verder waren er de bekende waterfroeven. Bij de warmwaterproef
moest
est de aan P
g eklaa
zijn
g de met zjn
J bloten arm een ring
g
of ander voorwerp
P uit een ketel met kokend
water halen; daarna werd de arm in een
verbandgewonden,
verzegeld
en drie dagen
g
g
g
later bekeken. Hadden zich blarenevormd
g
,
dan was hijJ schuldig.
g
Bij
Bi' de koudwaterproef
werd iemand met
P
touwen omwonden en in het watereg
ooid;
was hijJ onschuldig;
g,
, zonk hij,
J,
bleef hij daarentegen
drijven,
g
J
^ dan had hijJ
het misdrijf
J werkelijkgepleegd, want zelfs
het water wierp
P hem uit.
Zeer bekend was ook de bloedproef,
P
, die
werd toegepast ingeval
er een moord was
g
Men geloofde n.l, ^ dat, , wanneer
gepleegd.g
de moordenaar voor het vermoorde lichaam
werdebracht
de
zouden
P
g
, wonden opnieuw
be innen te bloeden.
beginnen den invloed vanausen
e
, kerkvorsten en koningen
J den
g (o.a. van Lodewijk
langzamerrde Godsoordelen lan
Vrome zijn
J
g
hand verdwenen.
Bij
volken, o.a. in Afrika,
P
J vele primitieve
zin
J ze nogg in gebruik;
g
, men laat daar het
slachtoffer soms dwars door een baai, waar
veel haaien zijn of over een rivier, met krokodillen bevolkt, zwemmen. Bereikt hij de
overzijde,
dan is hij
hij onschuldig
g en anders
J
heeft hijJzijn
zijn straf al ondergaan,
, doordat
g
de haaien of de krokodillen hem verslonden
hebben.
Goeman. Zie: Borgesius.
g
Goethe I 749 —1$3 2 . Duitslands grootste
g
en veelzijdigste
J dichter en tevens een der
machtigste
geesten,
g
, die de wereld gekend
g
g
heeft was Johann Wolfan
g g von Goethe.
te Frankfort a.d. Main
in 1749
HijJ
749
geboren
uit een welgestelde
g
g
Patriciërsfamilie. Zijn vader, raadsheer
van den Keizer,
>
was een deftig,
g , ernstig man met een open
oogvoor de verlichte denkbeelden der 18e
eeuw; van
zijn moeder,, Katharina Elisabeth
zijn
Textor,
verklaard
J
, erfde hij,
J, zoals hijzelf
even
heeft zijn
zijn dichterlijke
dichterlijke
lheeft,
J nzijn
g gaven en
die
g natuur. HijJ kreegg een uitstekende o P al heel jong
voeding,
J , Grieks,
g,
J g Latijn,
Frans, Engels, Italiaans en ook Joods-duits,
hij later kwam tot de studie van
waardoor hij
•
het Hebreeuws.
hij
hijstuderen aan de UniverIn 17 76 5ging
g g
siteit te Leipzig,doch om de colleges
g
g gaf
hij
P g,
J niett veel. Wel maakte de stad Leipzig,
waar
in die dagen
ino
w
g een hoogg ontwikkeld
tellectueel leven heerste,
groten indruk oop
, g
er twee toneelstukken,
hem. HijJ
Die Laune der Verliebten" en Die Mitschuldigen".
g
In 1768
werd hij
hij echter ziek en moest
7
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Goethe. — Duitslands grootste en veelzijdigste dichter.
naar huis terugkeren,
waarna hij
g
J in I770
te Straatsburg
J studiën voortzette. Hier
gzin
maakte hij kennis met
den dichter Herder,
,
die hem Homerus, Shakespeare en de Gothiek leerde kennen, hem zelfs de verzen
van Ossian (naar het heet een Keltische
bard uit dede
g en die een
3 eeuw) voorlegde
groten
roten invloed heeft gehad
op
Pzijn
J verdere
g
ontwikkelin
J zich daar
g . Ook verloofde hij
met deredikantsdochter
Friederike Brion
P
zijn
hij enkele van zijn
uit Sesenheim,
, aan wie hij
g
J , doch g g edichten heeft gewijd;
dreven door zijn
g, ongedurige
J onstuimige,
hij
hij een 'aar
jaar later deze vernatuur,
loving weer.
zijn studiën in de rechten volNadat hij zijn
hijhij zich in 77
tooid had, vestigde
I I als
g
advocaat te Frankfort, waar hijJ zijn
J werkkringweinig
Een jaar
later
g opnam.
A
J
g
g ernstig
werd hij
AP
J volontair aan het Hof van Appèl
te Wetzlar. HijJ schreef hier in de volgende
g
geblevenebltal van beroemd
we r
vier jaren
g
f
ken, o.a. Gr
„ tz von Berlichingen", en later
jun en Werthers", waarin
„ Das Leiden des jungen
beschrijft van een jongehij
beschrijft
J ge
J de ervaringen
g
man die een vurige
Pg
g liefde heeft opgevat
voor een meisje
J, dat zelfs niet aan heem
denkt. Een ongelukkige liefde van Goethe
zelf voor Charlotte Buff, die met een ander
verloofd was, lag
g
g hieraan ten grondslag.
g
Goethe is in zijn
J leven heel vaak verliefd
geweest,, maar hij
J ongedurige,
J was met zijn
g
steeds zoekende natuurgeheel
ongeschikt
g
g
voor het huwelijk.
Verscheidene vrouwen
J

hebben echter eengroten
invloed opP zijn
zij
g
en werken uitgeoefend;
hijhij
had n.l.
de eigenschap,dat
hij,
hij wanneer zijn
zij liefde
verdriet bracht, zijn
in
J stemmingen
g
een kunstwerk kon uiten,, en spoedig
A
g daarna
zijn leed weer vergeten.
was hijJzijn
g
In zijn
tij ontstonden oo
ook
J Frankfortsen tijd
zij meesterwerk
stukken van zijn
•
g
en van E g mont ".
„
Al spoedig
e
p g was Goethe beroemd gwor
den;,talg
van belangrijke
als
J P ,personen,
Klopstock Pestalozzi, F. Jacobi e.a. stelden er
kennis met hem te maken.
Prij
J s op,
A,
In 1774
en 1775
deed hij hij
reizen langs
X74
77^
g
den Rijn
en naar Zwitserland. In i1775
J
maakte hij
J kennis met Lili Schonemann , een
mooi en verstandig
tijd zijn
zij
g meisje,
J, die een tijd
was... maar ook ditmaal kwam
w
•hetweer niet tot een huwelijk.
Tal van
J
zijn
bekendeedichten
zijn uit deze periode
uitt
P
Goethe's leven afkomstig,
g,
„ Neue Liebe,,
neues Leben", Das Veilchen", Lili's Park",
„ Das Heiderbslein" en „Der K6ni g in
Thule".
In het eind van het jaar
1775
werd de
J
775
verloving
t e te
g verbroken en trad Goethe
Weimar in dienst van den jongen
hertog
g
g
hij o.a. de leiding
Karel Augustus,
g
, waar hij
g had
van het Hoftheater en later Geheimraad
enresident
der Kamer werd; hij
hij werd dde
P
intiemste vriend van den Hertog
en genoot
g
g
hoge
hoe eer te Weimar. Ook werd hij
hij er in
den adelstand verheven.
Te Weimar was Goethe het middelPunt
van een kunstenaarskring, waartoe o.a.
Wieland behoorde. Ook ontmoette hijJ hier
e
Charlotte von Stein, een vrouw,
e
w, die veel
ouder was dan hij
J en die een zeer g un l
sti b
ten,veredelenden invloed opA hem schijnt
schijn
gehad te hebben door haar grote
beschag
vingen mooi karakter.
Na 1775
ontstonden o.a. de mooie balla775
den Erlkdni
" „ Der Fischer",
Lieder
„
g,
, „
Minons"
en het overbekende,, door
oo Schug
bertetoonzette
lied
Uber
allen Gipfeln
g
,
„
P
ist Ruh".
Toch kon Goethe het in deze hof-om
g eving,
zijn
J zeer in beslagge
zijn tijd
genomen
g,
g
werd door ambtsbezigheden
en feesten,, oop
g
den duur niet uithouden. HijJ vertrok tijdeJ
lijk
hij zich
J naar Italië(1786-1788),waar hij
verdiePte in de kunstwerken der oude Grieken en waar,,hiervan,
tengevolge hiervan een grote
g
ommekeer in zijn gedachtenleven
zich volg
trok. Het was een hoogtepunt van zijn
zij
Na zijn
in 1789
hij
J terugkomst
g
79 ondervond hij
eengrote
teleurstelling
g
g door de breuk met
Charlotte von Stein,, die hem zijn
zij vertrek
•
Italië zeer kwalijk
genomen had. In
J g
i
1794
ontstond,
, na een korte ontmoeting
g in
1788,
een nauwe vriendschapsband
tussen
7
A
Goethe en denroten
dichter Friedrich von
g
Schiller,
beteke, die voor beiden van grote
g
nis was. Nadat Schiller in 1799
ook te Wei799
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Je volgt
^ kopje
g maar je
PJ
J eigen
En luistert naar mijJ
Ik zeg
je honderd keren:
gJ
PoP,zit toch niet zo krom!
Maar 't schijnt,
,Jje wilt niet leren,,
Of bent verbazend dom."

Goethe's werkkamer in zijn huis te Weimar.
mar was komen wonen, spraken beiden elIn 1797 had Goethe het bekaar dageli'ks.
J
roemdeedicht
Hermann
und Dorothea"
„
g
geschreven.
1805 stierf, kon Goethe
Toen Schiller in 1805
zich langen tijd niet over dit verlies heenzetten. In 1806 huwde hijJ met Christiane
Vulpius,
P
g meisje,
, een eenvoudig
J, die voor
innerlijk leven weinigg betekenis heeft
zijn
J innerlijk
g ehad. In het aar
J 1808 verscheen het eerste
deel van zijn
J meesterwerk „Faust", een
wereldberoemd boek, waaraan hij
J het
grootste deel van zijn
zijn leven heeft gewerkt.
g
g
In 1816 stierf zijn
g
J vrouw,, in 18177 legde
h
hiJ,ontmoedigd
van het
g door de intriges
g
hofleven zijn
J betrekking
g te Weimar neer.
Zijnn laatste liefde was Ulrike von Levetwie hij
hij zijn
zijn „Trilogie der Leidenzow,
schaft" wi'J dde .1n 1825
5 werd de dichter ter
hij voor
herdenking
g, waarop hij
g van den dag,
g
, door
5o Jjaar te Weimar was aangekomen,
duizenden vereerders uit binnen- en buitenland als een vorstehuldi
g
gd.
Zijn laatste jaren
Zijn
jaren waren zeer moeilijk
J,
vooral door den dood van hertog
g Karl
zijn enigen
Auggust en van zijn
g zoon Au gust,
g ,
die zijn
zijnlichtzinnigg leven
J vader door zijn
veel verdriet heeftedaan.
g
hij met hartsTot het laatst toe werkte hij
ijve door. Het laatste werk
tochteli'ken
ijver
a
hem is „ Wilhelm Meisters taanderJ'ahre" en het tweede deel van „Faust" (zie
ook: Faust). Dit laatste verscheen eerst
na zijn
J, een on J dood. In 18 32 overleed hij,
sterfelijke
herinnering
g achterlatend.
J

Zegetuigenmo
alle van een degelijke
g J
raai, waarin de deugd
g beloond en het
kwaadestraf
t wordt.
g
Behalve versjes
J heeft Goeverneur ook veel
gedichten ggeschreven,
g
, die later onder den
Gezamenlijk Gedichten
titel Goeverneurs
Gezamenlijke
„
Rijmen"
zijn
zijn uitgegeven. Maar het meest
J
bekende en ook door de tegenwoordige
jeu
gelezen werk is toch wel
gg gg
J
^ d noggraag
zijn
J „Prikkebeen". HijJ vertaalde verder een
geschriften
esc
en en
aantalro
g eschiedkundi^e g
mans in het Nederlands en was jarenlang
g
De
redacteur van heto
ulaire tijdschrift
AP„
Huisvriend".
ijn namen,
Gog en Magog
, die in den
g g zzijn
Bijbel
voorkomen. Volgens
den profeet
g
P
J
Ezechiël hoofdst.8
3 en 39) is Gog de
hoofdvorst van Mesech en Tubal, die van
uit het Noorden in Israël binnenvallen en
de nederlaag
zou.
J
glijden
Later is het woord Gog en het daarmee
verbonden Magogoopgevat
evat als de namen
van twee volken, waarmede misschien de
anderen, de Chaldeeënn
Scythen,
of, volgens
anderen
g
bedoeld zijn. Ook
bij andere volken, o.a. bijJ
J

an gen van tijdGoeverneur. In oude jaargangen
J aarg
J. A. Goeschriften komt de naam van
Hi' was een Nederlands
verneur veel voor. Hij
schrijver
en dichter(18o9—I889),die voor )
al bekendeworden
is door de voor zijn
J
g
tijd
l , welke
g kinderversjes,
J bizonder aardige
ons nu natuurlijk
J wel wat ouderwets in de
oren klinken. Wie heeft er nooitehoord
g
van:
popje,
g
P PJ ,
„Mijn
J klein ondeugend
Wat doe je
J me een verdriet!

Goethe. — Een weinig bekend portret van
Goethe.
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bet tweeotsierli'k
poppen
J uitgedoste
g
PPP
P
worden meegedragen, die eveneens Go
g en
Mao
genoemd worden.
ggg

Vincent van Gogh. —Schuiten op het strand
de Arabieren, komen deze namen voor.
0P Verder vinden we deze woorden in OpenVerder
aanduiding
baring0
: 8 terug,
^ van
g,
g
den laatsten strijd
J tussen Christus en Satan
aan het einde der dagen.
g
Ten slotte zijJ nog^ vermeld,, dat in den
ze Lordoptocht
van den nieuw-gekozen
g
P
MaY or van Londen (jaarlijks
op
P9Novem J
J

Ga . Vincent van Gogh(1853-189o)
g
was een Nederlands schilder, die algemeen
g
zijn
bekend is door zijn
eigenaardig
g werk,, waar g
in een zeer bizondere, geestelijke
sfeer ligt.
g
J
g
De stukken van van Gogh
g worden tegeng en
zij
tijdens
woordi
zijn
g duur betaald,, doch tijdens
werd hijJ niet zo gewaardeerd.
HijJ
g
bracht de vier laatste jaren
daarvan in
J
Frankrijk door;
hij
door; een jaar te Parijs,
Frankrijk
J, waar hij
den invloed onderin
g gvan de moderne
Franse schilderschool. Vervolgens
woonde
g
hij
zijn woonplaats
J te Arles,, waar later aan zijn
P
eengedenkplaat is aangebracht.
g
Hij
vroom, uiterst gevoelig,
Hi was een vroom
g,
g
zeer onevenwichtig
g mens, wiens hart overvloeide van medelijJ
met de armen en
li'J denden. Zijn
J n leven was een voortdurend
pijnlijkP
zoeken naar de oplossing
g van de
schrijnende
tegenstrijdigheden, diehijh om
J
zich heen meende te zien en tevens een
wanhopige worstelen
g, om de natuur en het
licht te kunnen weergeven,
, zoals hij
J het zagg
enevoelde.
Hij heeft figuren,
portretten,,
J
,P
g
landschappen
PP , binnenhuizen en stillevens
geschilderd.
Heel interessant, om van Gogh
,
gh

foto: J. van Dijk, Amsterdam.

Golfbrekers, die ter bescherming van strand en dijken goede diensten doen.
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zij
te leren kennen, zijn
J de Brieven aan zijn
Theo van Goh"
g die in boekvorm
zijn
J verschenen.
Golem is de naam van een wel zeereg
heimzinnigP
persoon.
Deolem
is een figuur
uit het oudeJoodg
g
se volksgeloof.
Het is de persoon,
die, volP
g
op
tijden
door de
g ens dat geloof,
g
Pbepaalde
P
J
toverkracht van zekere teksten uit een onbgevormde massa klei zou ontstaan. Van
tijdin
tijd
gen
g onder de oude Joden
J tot tijd
leenden
rond dat hier of daar een golem
g
wasezien.
g
Het woordgolem is Hebreeuws en betekent on
massa".
g
,^ evormde
Meyrin
De Duitse schrijver
Gustav Me
rink heeft
J
boekeschreven
dat dit woord tot titel
g
heeft: De Golem".
Golfbrekers. Onder het hoofdstuk Duinen" staat reeds vermeld,^ aan welke ag evaren onze kust bloot staat. De zee tracht geleideli'k
doet
J land te winnen. Daartegenover
g
de mens al het mogelijke, om dit te verreeds de zware
hinderen en wijJ
zeedijken, die>
de kust daar beschermen,

waar de natuurlijke
bescherming
J
^ door de
zij toen
duinen ontbreekt. Deolfbrekers
zijn
g
nietenoemd.
g
Men bouwt deze rechthoekig
P de kustgop
lijn, een eind de zee in, daar, waar de duiiJ nenri'en
smal zijn,
n
ook voor de zeedij)
J^
ken — want het werk, door mensenhanden
r
geschapen, behoeft zeker
ze
evenveel beschemingals de duinen,^ die de natuur heeft o A agebouwd.
Vaak bestaat het binnenste van eengolfbreker uit zware blokken beton en daaromzijn bazaltblokken geplaatst.
heen en daarop
Pzijn
gA
Aan het uiteinde van deolfbrekers
liggen
g
gg
losse bazaltblokken.
zij
g olfbrekers zijn
De bekendste golfbrekers
J de Delflandse hoofden tussen den Hoek van Holland en Scheveningen,
b ^ maar er liggen
gg ook
golfbrekers
aan
golfbrekers ten Noorden van Bergen
g
Zee tot bijJ Huisduinen en langs
^ de kusten
van sommige
g der Zuid-Hollandse en
Zeeuwse eilanden, bijv.
bijJ Domburg.
J
g
Golfspel is een spel,
dat vooral in EngeP
ge
land zeer veel beoefend wordt; in ons land
is het nog
Dit is wel eigenP
g in opkomst.
ge
aardi g omdat, naar velen aannemen, dit spel

Fv^
,

.

A
'.^^.

5 ;,,

Golfspel, de sport, die vooral in Engeland populair is.
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Gondel, het eigenaardige, ranke vaartuig uit
de Venetiaanse kanalen.
n — in ieder ag e in ons land ontstaan zou zij
J,
val daar vroeger
inheems
inhe. Oude
ude schilg
derf'J en tonen ons personen
met stokken,, die
P
veel op
gelijk
en. Echter heeft ons
A golfsticks
gg J
land nu betrekkelijk
J weinig„golflinks”;
g„g
, zo
noemt men die speelvelden.
In Engeland
g
P
heeft ook een kleinep
kleinelaats
laat er minstens één.
links”
moeten eigenlijk o H.A. groot
„3
g
zijn, maar in ons land zijn
zijn
zij de meeste veel
Het spel
men als volgt:
P speelt
P
^ Over 't
veld zijn
i8 (in Holland hier en daar
J
slechtskuiltjes
Elk kuiltje
kuiltj
9 kuiltjesverspreid.
P
200 totoo
laats
afslagplaat
4 M. van de afsla
gelegen.P
Op de afsla gP
laats legt
^ men
een kleinen witten bal en nu bestaat
de kunst hierin, den bal in zo weinigg mogelijk
in 't kuiltje,
de
^ J slagen
g
J,,,hole" zeggen
gg
Engelsen,
te krijgen.
Verschillende terreing
Jg
hindernissen moet men daarbijJ overwinnen
en voor elk soort slagg is een bepaald
soort
P
stok nodig,
men bij
g,
J dit spel
p steeds
van een jongen
of meisje
is,, die
meisje vergezeld
J g
g
een zak met zes tot tien stokken draagt.
g
In tegenstelling
^
g met deze hindernissen is
hetras
zeer kort g e g rondom de holes"
„
maaiel
biljartlake
, zodat het welhaast een biljartlaken
'kt.echter
Hierdoor wordt het spel
gelijkt.
P vo lstrekt nietemakkeli'ker,
g
J
, want deze
reens"
zijn niet waterpas,
wateras maar glooiend,
J
g
,
zodat de kans op
A mislukking
^ ook daar niet
Natuurlij worden talloze ballen
gering
g is. Natuurlijk
en zijn
J dan vaak in het bg ras
of in de struiken onvindbaar.
Toch is het een aardige
P niet zozeer
gsport,
kijken als wel om zelf te beom naar te kijken,
enen.
Golven zijn
in de oppervlakte
g
PP
J deiningen
van het water; golven in het kanaal, als er
een boot door vaart, golven in de rivier en
golven op
A zee.„Huizen-hoge"agolven kunnen daar voorkomen, maar meestal is dat
wat overdreven. BijJ
zwaar stormweer
zijn
van tien tot twaalf
J wel eens golven
g
meter waargenomen,
, maar regel
g
^ is dat ze ker niet. Slechts een enkele maal is nogg wel

eens een hogere
golf
gezien.
g
g
g
De windgolven
nemen toe naarmate de
g
wind toeneemt,
, tenminste tot op zekere
hoogte.
Merkwaardig
g
g
g is het,, dat in sommige
gevallen
evallen eerst de zee ruw wordt,
, dat wil
zeggen,
golven ontstaan en
g g
gg , dat er hoge
eerst enige
g uren later de storm zich doet
voelen. Windplant zich wel veel sneller
voort dan waterbewegingen, maar het verschil wordt verklaard, doordat het water
terwij de
zich rechtlijnig
g, terwijl
J g voortbeweegt,
zich spiraalsgewijze uitzijn
zijnpun
unt van
verplaatst.
A
en ^
zijn
geen
De meestewa
e eg olfbewe
g ^ in zijn
terverPlaatsing
en, maar slechts
ec
een ve rticale verandering
g in den stand der waterdeeltjes
on erling.
g
Jd
Deining-golven zijn wind- g olven buiten
ebied van den wind en zij
zijn als een
het g
gebied
voortzettingvan de wind- g olven te beschouwen.
zij behoGondel. Gondels en Venetië, — zij
Jvaartuig
ren bij
elkaar. Het eigenaardige vaartui
met zijn hoog
voor- en achtergopgewerkten
Pg
steven hoort thuis in de kanalen van Venetië die de straten daar vervangen.
Onder
g
het linnen tentdak kan men liggen
gg dromen
g ebouwen en
en staren naar derachti
gegebouwe
P
en op den voor- en achtersteven
^ gen
P
staan de gondeliers, die met regelmatige
slagen
van hun riemen het vaartuigvoort^ vo
g
roeien.
Als men ergens
wil aanleggen,
ag , om één
g
iJ
rachti
e paleizen wat nader te bek ijderg P
zij het bootje
ken, dan meren zij
J e aan de curieusealen
P
, die overal lans
g den oever
staan, en helpen
bij
uit het
AA
P
J het uitstappen
ranke vaartuigje
gJ , om straks weer verder te
varen.
Men noemt ook kleine vissersscheePJ' e s
op
A het I selmeer , die een bun hebben om
de vis levend te kunnen bewaren, gondels.
verstaat
Goochelkunst. Onderoochelen
g
wonderlijk ver uien de kunst,, om allerlei wonderlijke
P , waar de
J te roepen,
J nselen te voorschijn
mensen verbaasd van staan te kijken,
, zon )
der te kunnen verklaren,, hoe de goochelaar
g
Soms is voor het g o o chedat klaarspeelt!
P
len alleen maar vingervlugheid node
g, soms
bijJg e worden er ook allerlei hulpmiddelen
A
bruikt als doosjes
J met dubbelen bodem enz.
Iedereen heeft natuurlijk wel
eens gezien,,
^
hoe eengoochelaar
(schijnbaar)
een ei in
J
b
de lucht gooide, dat dan absoluut in het
hij het later uit den zak
niet verdween; , hoe hij
van een toeschouwer te voorschijn
J haalde
en hoe er dan b.v. een duif uit kwam, die
klapwiekend
wegvloog. Meestal berust de
A
op het uitvoeren
kunst van de goochelaars
g oochelaars
P
van verscheidene vlugge
gg bewegingen voor
de ogen
der toeschouwers,, die zo afgeleid
g
g
onderwijl
^n
worden en niet zien,, wat er onderwijl
eigenlijk
A gebeurt.
g
J met de voorwerpen
Vroeger deden de mensen no g meer aan
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goochelen dan tegenwoordig: vooral in Ing
dië, E gYPte, Griekenland en Rome werden
verbluffende staaltjes
geleverd.
Nu zijn
J
g
J
vooralaan
A en China beroemd om hun
goochelaars.
Goodwill is een Engelse term, die ook in
ons land in het zakenleven veelgebruikt
wordt. Goodwill betekent die waarde, welke
in een handels- of nijverheidsonderneming
g
aanwezig
g is,, die men niet kan tellen,, meten
of ween
soms niet eens onder woorden
g die
,
te brengen
daadwerkelij
g is en die nochtans daadwerkelijk
Daaronder behoren bijv.
J fabrieksmerken, die gunstig
g
g bekend staan,, — fa iJ
brieksgeheimen bijv.
recepten
P en tot het ma ken van zekereroducten
P
, — de handelsnaam, die een goeden
roep
g
P heeft,
, — de
klanten,
P
PJ naar een bepaalde
, die het loopje
ewend
zijn,
zaak of winkel nu eenmaali
Jn,
de reclame,
gekost
heeft en
g
g
, die eerst geld
nu vruchtenaat
g afwerpen,
g ,
P — de reizigers,
agenten
en vertegenwoordigers, die voor de
g
zaak werkzaam zijn,
J — in het kort,, alles wat
er overblijft,als het tastbare,, dat in de zaak
aanwezig
is. De waarde
g
g is
, er uitgehaald
van zulk eengoodwill
is uiterst moeilijk
moeilij te
g
han
en
gt van tal van onberekenbare zaken af. Er is dan ook in den loop
der tijden
van dit vage
g begrip
g P nog
g al eens
J
misbruikemaakt
te krijgen
g
,om geld
g
Jg voor
een waarde had of om waardeiets, geen
loosheid voor te wenden van iets, dat wel
waarde bezat.
enz
Op
Goodyear.
P
P allerlei reclameplaten
y
kun je
g
Y tegenkomen.
J het woord Goodyear
Dat is dan de naam van de reeds langg bestaande Goodyear-banden-fabriek,
, die ook
Y
bekend is om haar rubber-schoenhakken.
Maar vooral ook is het de naam van een
Amerikaans technicus, Charles GoodYear
die het vulcaniseren van
1800-1860
caoutchouc uitvond. — Zie ook: Caoutchouc. — HijJ leidde achtereenvolgens
tal
g
e
werd hijJop
van fabrieken. In 1855
P de W55
reldtentoonstelling te Parijs
P ol
J door Napoleon
IIIeridderd.
Hij Jvond tevens het eboniet
g
uit —zie aldaar — maar stierf, in allerlei
processen
verwikkeld,, in armoede.
P

Gordeldieren
, behorende tot de orde der
tandarme zoogdieren.
ZijJ hebben zwakke
g
kaken en rolronde kiezen. Aan den bovenkant en de zijkanten
zijn
zijnzij
zij bedekt met
J
ha hoornenlaten
waartussen
spaarzame
A aarzame
P
,

Gordeldier.

Gordeldier.
ren voorkonten. Onder de hoornenlaten
P
zij huidbeenderen,, zodoende wordt
dragen
zij
g
een kop-,
P, schouder- en kruisschild gevormd,
g
waartussen zich beweegbare
ruggordels
beg
ggo
vinden. Ook de staart ise
gPantserd. Ze
hebbenrote
oren en kleine oogjes,
^
gJ , hun
ledematen zijn
kort,
zij
J
, dik en sterk en zijn
van graafnagels.
ZijJ komen alleen
g
in Centraal- en Zuid-Amerika voor, waar
zij
J in het vlakke veld of aan bosranden
eenzaam leven. Zij
J houden zich overdag
g in
hun zelf ge ^raven holen schuil. Sommige
g
soorten kunnen zich tot een bal oprollen.
P
Zij
t voeden zich met insecten,, wormen,, slakken enz.
enz., doch gebruiken,
g
, als de nood
dwingt,
P
g , ook wel plantaardig
g voedsel. Voor
J zij
den mens zijn
zij geheel onschadelijk.
onschadelijk Hun
g is zelden meer dan een meter.
Gordiaanse ' knoop.
P Heel,, heel langg g e leden, enige
g van onze
g eeuwen voor het begin
jaartelling
'aartellin
stichtten een aantal boeren in
Phrygië,
or
Y^ , in Klein-Azië,, een stad,, die zeGdium noemden. Nu moest de stad echter
nog
g een vorst hebben en daar ze zelf niemand wisten te vinden, vroegen
ze hungodg
g
heid om raad. Deodheid
zei , dat de eerste
g
man,
bijJ den tempel
P
g
, die met een wagen
zou komen, tot koning
g moest worden uitgeroepen.
En zo gebeurde.
De nieuwe
P
g
konin
waaraan hijJzijn
koningschonk den wagen,
g
J
konin^ schaP dankte,, aan den tempel, het
orakel verklaarde toen, dat degeen
, die den
g
ingewikkelden
g ewikkelden en stevigen
in
g knoop,
A,
de dissel en het Jjuk van den wa
wagen
aan elg
r
kanderebonden
waren,, los maakte,, heeg
ser over Azië zou worden.
Alexander de Grote, die een veldtocht in
Klein-Azië ondernam, hoorde van het oude
verhaal van dien Gordiaansen knoop,
P,
aan al zoveleneg euterd
hadden. Begerig
P
g g
als hij
hij was,, om de orakelspreuk
ve
P reu invervullin g te doenaan
trok
hijhijnaar Gordium
,
g
en liet zich in den tempel
wonderlijke
P den wonderlijken
Ip tonen.
iJ zwaard
Toen hijJ dezen zag,
greep
A hijJ zijn
g, t;
en hakte met één forsen slag denP
knoop
door.
En werkelijk
J werd Alexander heerser
over een deel van Azië.
Nu begrijJ PjeJ dus ook, waar de uitdrukkin^den
„ knoop Pdoorhakken" haar ontstaan
aan te danken heeft. Menebruikt
deze uitg
drukkin g, als iemand oP eens doortast in
een moeilijke
kwestie
, waarin men eerst
J
maar g een uitweg zag.
g

789

G6RRES

rgias was
,v s een Siciliaanse Sophist
P hist
(rondtrekkendleraar in denken,P
spreken en
die in de 5e eeuw
v.
politieke wijsheid),
5
Chr. op
was en
g
P het eiland Sicilië geboren
in
73ste Jjaar naar Athene toog,
zin 73
op zijn
g,
nlan
Griekenland
and anderen van zijn
P
J welsprekendhed
i te doen genieten
en welsprekendheid
P
g
verdedi er van aan te doceren. Vooral als verdedige
hij veel
den voor den rechter had hij
,,eklaag
rijk man opP108succes. HijJ stierf als een rijk
leeftijd
leeftij in Larissa (Thessalië).
g
Jjarigen
de oud-Griekse mythe
Gorgonen. Volgens
Y
g
Westelijke oceaan
woonden ergens
in den Westelijken
g
— volgens
andere schrijvers — in Libye,
of
g schrijvers
Y,
vrouwelijk
drie
vrouwelijke
wezens, de
e afgrijselijke
J
g J
Gorgonen of Phorciden. Ze heetten Stheno,
Euryale
en Medusa;
Medusa; de laatste was de enige
g
Y
sterfelijkeen tevens
de verschrikkelijkste.
J
Dechri'ver
Aeschylus
vertelt van de Gors
Y
J
onen
maagden
waren,,
g
g
g
, dat het gevleugelde
zwart van huid met koeren
klauwen en
P
vreselijk
van
g
J ggrote tanden en een gordel
levende sla p g en om het li Jf. Medusa had
tevens slangen
op
P het hoofd, waar de ang
deren haar hadden.
Reeds in oude mYthen worden ze beschreven als monsters
met ronde gezichten,
, uitn
g
gestoken tongen,
tonen grote
varkenstanden en
g
g
ontzettendróte
wijd
opengesperde o en.
Jg
g
,
Volens
de latere verhalen was Medusa
g
beeldschoon, maar toch vreselijk
J om aan te
zien met haar slangenharen,
at
, zo zelfs,, dat
ieder, die haar zag,van schrik versteende.
De held Perseus wist haar te verslaan door
ie el in de hand te naderen,
haarr met een sspiegel
h
zodat hij
g
J haar dus niet rechtstreeks zag.
Hi sloegg haar vlugg het hoofd af en schonk
Hij
het aan deodin
Pallas Athene,, die het oop
g
haar schildlaatste.
P
Gorki. Maxim Gorki is de schuilnaam
van een heel bekend Russisch schrijver,
J
, die
eigenlijk
g
J Alexej
J Kaschirin heette. HijJ werd
in 1868 te Nishnii Nowgorod
geboren
en
g
g
had een ontzettend moeilijk
g
J en veelbewogen
leven. Dit komt ook uit in de keuze van
zijn schrijversnaam:
Gorki betekent bitter.
J
Sedert zijn
vijfde Jjaar was hij
hij wees en
J vijfde
stondeheel
alleen in het leven. HijJ werd
g
achtereenvolgens
leerjongen
bij
J allerlei bag
J g
enz., en zwierf
zen pakjesdrager,
er
g , venter enz.
P J
hij
zo ongeveer
heel Rusland door,^ daar hij
g
't nergens
langg kon uithouden.
g
hij vertellingen
Langzamerhand
begon
hij
te
g
g
g
schrijven
J
, die weldra in de bladen werden
opgenomen
en al spoedig
P^
g succes hadden.
P
hij
Na de Januari-revolutie van 1905
95 werd hij
hij
naar Odessa verbannen, doch later,, toen hij
kreeghij
hij verlof naar Finzwaar ziek werd, kree
land en vervolgens
naar Italië te gaan.
Ook
g
g
bezocht hij
Staten. Daarna
g
J de Verenigde
hij bijJ
woonde hij
J weer in Rusland, waar hij
de Sowjet-regering
g in hoogg aanzien stond.
J
g
Hij
J overleed int936.
Heel bekend zijn
J Gorki's verhalen over

Gorgonen. — Een oude voorstelling van de
Gorgone Medusa, de zwarte maagd met de
slangenharen. Vroeger versteende men van
schrik, als men haar zag.
het leven van zwervers en daklozen, b.v..
„ NachtasY 1 (waarvan een bekend toneel=
;stuk isemaakt
en ook De
g
oeder, e e n
„ moeder",
l werk dat de revolutie beschrijft.

Górres, Johannes Joseph von Gorre s
(1776-1848)was een zeer bekend Duits
geleerde
en schrijver,
e zich
J ook
, die veel o ppolitiek terreindaardoor
heeft bewogen
Pen
grote vermaardheid
g
.kreeg.
In zijn
hij zeer onder den' niJ jeugd
w hij
J g was
druk van de denkbeelden der Franse
anse revolutie. HijJ werd vurig
g revolutionair enaf
g een,
courant uit, Das
rote Blatt" geheten,
eten
g die
,
echter spoedig
we .
P
g verboden werd.
Later werd hij leraar
in de natuurkunde
atuurkunde
en natuurlijke sc
historie te Koblenz
en schreef
reef
een tijdlangg enkel wetenschappelijke
scha
eli'ke
en
PP
J
folkloristische werken.
hij zich wee
weer met de poli4 ging
g ghij
P '. In 1814
teek bemoeien enaf
g hijJ de Rheinischer
„
Mercur" uit, met de bedoeling,
g, om de algege
meneeestdrift
voor de Duits-nationale
ts ationale
g
beweging
g g op
p te wekken. HijJ schreef echter
wat veel tegeno
Pruisen
en zo moest
nest
hij
zelfs uit Koblenz naar Heidelberg en later
naar Zwitserlandaan
om zich
g
c aan een eervolg
ingte onttrekken.
In zijn
verwachtte
J latere jaren
rwachtte G^rres
J
alle heil van een opleving
g der Katholiekee
kerk, waarvoor hij
J dan ook trouw geijverd
gJ
heeft in woord enes
g chrif t.
Als verdediger
van d ekatholieke levens
g
beschouwing
ebied heeft
g op staatkundig gebie
toen. schoolgemaakt;
'
Jin
1826 werd
hij
J
in verband met zijn
we aamheid oop dit
J werkzaamheid
gebied tot hoogleraar'
g
^n de geschiedenis
g
te Münchenbenoemd. Bekend
eend zijnJn
zijn
veelvuldigge aanvallen op
p hetprotestantisme
t
en
de Pruisische bureaucratie.
a e.
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GORTER

rter d
de dichter van Mei".
Go
In 1876
P den honderdsten herin7 werd op
r geboo
te te München
zijn
g
nerirasel
g ag
n van zijn
de Gorres
esellschaft"
opgericht,
, een verPg
g
„
enigingtot beoefeningg der wetenschap
P in
katholieke Duitsland, die grote
betekehet
et
g
nis heeftekre
g
gen.
is een bekende naam in onze letGorter
Go
r nde. Van 1838-1871
leefde de schri'te
kuJ
journalist Simon G o r t e r. HijJ
verr en journalist
werd in 1861 predikant,
wed
J
, doch moest zijn
P
ambt neerleggen
een ongeneeslijke
J
g
g
gg wegens
kwaal: t.b.c. Zijn kritieken
en ander werk,
,
na zijn
J dood uitgegeven onder den titel
studiën" worden zeer g e „Letterkundigestudiën",
roemd om deneerti
gen stijl.
Jl
g
Zin
zoon was Herman Gorter
J
(1864-1927),de dichter van de beroemd
„Mei",
Mei", waarvan J'e allen den begeworden
inregel: Een
nieuwe lente en een nieuw
^,
geluid", die tot vervelens toe wordt aanJ kent.
bg ehaald, natuurlijk
Behalve den beginregel moetJ 'e ook 't
s Jk
heleedicht eens
lezen, het is werkelijk
,
(bij
J
9 een heel
g in 1889)
J verschijning
J zijn
nieuwgeluid
geweest
in onze letterkunde.
g
g
Het verscheen eerst in De Nieuwe Gids"
en werd s P oe en weldra ook afzonderlijk
J
door zijn
zijn frisse oorspronkelijko
g populair
di ^PP
P
J
g

ego
heil van klank en verbeelding,en zijJ n sterk
persoonlijkkarakter.
P
J
De laatste eigenschap
g
P kenmerkt trouwens
Gorters hele werk: hijJ was een persoonlijkP
J
heid met een fel temperament,
, dat zich hevig
g
verzette teen
slaPheid en conventie en
g
hijals onrecht beschouwde.
teen
hij
g alles wat
,
Zijn
gee
J
„Verzen" die in 18 9o werden uit g
geven,
even dragen
karakg een nogg persoonlijker
P
J er
ter en worden thans algemeen
geroemd
om
g
g
de wijze,
hierin streefde
h
st
de
, waarop
P de dichter
naar de onmiddellijke
verklanking
J
g van g e voelsindrukken.
Gorterromoveerde
in 1889
P
9 in de klassieke letteren en was een tijdlang
J
g leraar
te Amersfoort. HijJ vestigdde zich daarna te
hij
hij zich geheel
eheel aan de letterkunde en wijsbegeerte
wijdde.
g
J
J
In dezeeriode
vertaalde hij
Spinoza's
hij
P
P
hij een omvangrijken
„ Ethica" en' schreef hij
gJ
dichtbundel,
dichtbundel getiteld De
„ school der poëzie".
P
Hij
Hi' was een overtuigd
g sociaal-democraat
en een tijdlang
J
g een vooraanstaande figuur
g
in de beweging. Later sloot hij
hij zich bijJ
de meest linkseroe
g Paan en kwam via
deze tot het communisme, in welkeeriode
P
hij
Tribune" was.
J ook redacteur van De
„
In zijn
o g
gaf
J socialistische Pperiode 193
hij
J eerst een nieuwen verzenbundel uit,, g e titelel Verzen" in 1906 verscheen
c en Een
klein heldendicht",
Pan" een g e , in I9 12„Pan",
dicht, waarin de bevrijding
J
g der mensheid
door het socialismeetekend
wordt.
g
In het laatst van zijnJ leven publiceerde
P
hij
een aantalpropagandageschriften
J nogg
over de Marxistische beweging
g g (zie ook:
Marx), juist in den laatsten tijd
J wordt
door vele critici weer in het bi'
zonder de
bijzonde
opP de figuur
van Herman Gorter
g
en zijn
J betekenis voor onze letterkunde g e vestigd.
Arnold Marc Gorter tenslotte
1866-1932 was een bekend Nederlands
schilder, die vooral in het buitenland heel
wat succes had en wiens werk, hoofdzakelijk landschappen
van Hollandse weiden,
PP
,
zij leven veel verkocht w ;rd
reeds tijdens
zijn
J
Amerika.
Hij
aan
J heeft een tijdlang
J
g les gegeven
gg
en hij
hij heeft toen met de Kode Koningin
g
ninkli ke familie een studiereis naar Noorween
g
g emaakt.
Gorzen zijn
g
gg soort zangJ een eigenaardig
vogels,
lijken. Ze
P vinken lijken
g ^ die wel wat op
een sterkekromden
nagel
g aan den
g
achtersten teen en een knobbel aan heteg
hemelte. Er zijn
J verschillende soorten,, o.a.
de Grauweors
de Geelgors
g ors en de Rietg
gors, ook wel Rietmus genoemd.
g
Ook betekentors
hetzelfde als schor
g
of kwelder: buitendijks
aangeslibde
grond.
g
J
g
Zie:
Bouwkunst.
Gothische stijl.
J
Gothische taal. Onder de Germaanse
stammen, die in de e
3 eeuw na Chr. zelf-
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zijn
beginletters
de woorden getekend
zijn.
g
g
noemt men hett handschrift„Codex
C
argenteus”
(zilveren handschrift) — zie:
g
Codex.
Om jee even een denkbeeld van den klanken vormenrijkdom
der -Gothische taal te
J
geven, zal ik uit dezen Codex argenteus
de
g
g
eerste regels van het „Onze Vader" weergeven — maar natuurlijk niet in de schrifttekens van Ulfilas:
Atta unsar thu in himinam.
Vader van onsJ
g i' in de hemelen.
Veihnai
namo
them.
Geheiligd
g zij
J naam uwes.
Quimai thindinassus theins.
koninkrijk
Kome
uwes.
J

A. M. Gorter.— Gezicht uit het bos.
standige
rijk e vormden, nemen de Gothen
g rijken
bizonderelaats
in. Zij Jhadden reeds
P
een zekeren trapP van beschavingg bereikt,
waren kunstzinnig
g en streefden ook naar
wetenschappelijke
ontwikkeling.
PP J
g . Zelfs bezaten zeeschreven
wetten. Als schriftteg
kensebruikten
ze de runen. Deze letters
g
zijn
voor lopend
J echter weinig
ggeschikt
g
P
schrift • ookeven
ze niet alle in de Gog
thische taal voorkomende klinkers en medeklinkers weer. Dit veroorzaakterote
g
moeilijkheden,
toen bisschop
J
P Wulfila (of
Ulfilas) omstreeks0
35 n. Chr. de vier evang eliën in het Gothisch vertaalde.
Hij
samen
J besloot een nieuw alphabet
P
te stellen. Dit Gothische alphabet
bestaat
P
uit 26 lettertekens, gedeeltelijk
J runen en
g
gedeeltelijk
gedeeltelijk Griekse en Romeinse letters.
Weldra was dit nieuwe schrift bij zijn
zijn land^g enoten ingeburgerd, die er ook in het daleven g
^g eli'ks
Jebruik
gvan maakten.
De Gothische taal is rijk
J aan vormen en
tevens welluidend. Vooral de klinkers a, o,
u(oe),ai, ei en iu worden veelgebruikt.
Van de bijbelvertaling
)
g van Ulfilas bezitten wij
wi' nog
g enkele brokstukken. Het belangJ
rijkste deel bevindt zich thans in de
Universiteitsbibliotheek te Upsala
(Zwewe
P
den). Het kostbare handschrift bestaat uit
177 purperkleurige
, waar g perkamentvellen,
P
oPmet zilveren lettertekens en gouden
g

Gotthard. De Sint Gotthard is een zeer
bekende ber
in het midden
g, die on eveer
g
van de Zwitserse Alpenwereld
ligt.
P
g Hij
J is
niet erg
juis
g hoog,
b, slechts ruim 2100 M.; juist
deerin
g ^die de bergen
b eghoogte,
g hier
hebben voert hier een bekendeas
P over
de Alen.
P
Maar niet alleen aan dienas
P heeft de
St. Gotthard zijn grote
bekendheid te dang
ken. Voor ons, bewoners van het land aan
den Rijnmond,
is belangrijk,
dat wijJ steeds
J
gJ
geleerd hebben,
g
^ dat de Rijn
J op
P den Sint
Gotthard ontspringt. Ei
Eigenlijk
is dat niet
g
J
helemaal waar. Van de twee den Rijn vormende rivieren, komt alleen de ene, de
Vorderrhein, uit het Sint Gotthard gebied,
g
,
en wel uit de Toma-see, die op de g
helling
van den Badus ligt. En dan is de Sint Gotthard bekend door de veelgenoemde
grote
g
g
spoorwegtunnel, die men door den bergg
heen heefteboord
en door de gehele
g
g
spoorwegverbinding,welke
door dien ber
berg
gaat.
Kom, ik zal er J'e maar eens wat uitvoeriger over vertellen, velen van jullie
zal 't
J
onderwerp
P wel interesseren.
De tunnel door den St. Gotthard is niet
de eersterote
tunnel dwars door de Alpen
g
P

Gorzen. —Geelgors, een bekende vogelsoort.
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— Een duidelijk kaartje van de drie keertunnels,
op het baanvak Amsteg—Góschenen van de Gotthardbaan.
geweest. Door de Mont-Cenis tunnel reed
men reeds veel eerder en ook over den
Brennerpas
lag
g reeds een spoorweg.
A
0 155October 18699 kwam een verdragg
tussen Zwitserland, Italië en Duitsland tot
stand,, waarbij
waarbij tot den aanleg
g van den GotthardsA oorwe
g en dus ook tot boringg van
de tunnel besloten werd en in begin December 1871
PPJ oPge 7 werd een maatschappij
richt, die den bouw van den spoorweg
P
g zou
uitvoeren en den spoorweg
P
P
g zou exploiteren.
Talrijke metingen
werden verricht en eing
deli'k
men van de Zwitserse en van
g
J begon
de Italiaanse zijde
gelijktijdig
J
g J J g te boren.
Den 29sten
Februari 188o stootte men oop
9
elkaar; de twee tunneleinden sloten precies
elkaar;
P
aan elkaar
meter verschil.
g
, er was een
Denk je daar eens
in, in een reusachtig
g
,
een tunnel van 1 8 Meter lengte
gte
gebergte499
boren en danrecies
uitkomen. Een meesP
terstuk'e
g
J van de ingenieurs.
Devoor
g ehele tunnel is van dubbelspoor
P oo r
zien. Aan de Noordzijde
Noordzijde van de tunnel ligt
g
Góschenen
, aan den Zuid-uitgang
g g Airolo.
Op
P den i sten Januari 1882 werd de lijn
J voor
'tubliek
opengesteld; no
nogin 't zelfde jaar
P
J
kon men reeds van Luzern naar Chiassa
aan de Italiaanserens
sporen.
g
P
Natuurlijk begrijpen jullie,
jullie dat toen nogg
geen electrische treinen door de Gotthardg
tunnel snelden, alles
gging
g met stoomtractie,,
maar toen men in 1913
93 besloot,
, het hele
net der Zwitserse Bondsspoorwegen — in
Zwitserland zijn
zijn nog
g versc
verschillende
en
maatschaPPJ
i' en — te electrificeren,, begon
men
g
met het bergtraject
Erstfeld,, ten N. van
g J
de tunnel,
Z. van den Gotthard.
, - Biasca ten
,
Ook thans is de electrificatie van de Zwitserse Bondsspoorwegen nog
no niet beëindigd,
g,
maar deehele
Gotthardspoorweg
g
P
g en de
lijnen,
, die daarop
P aansluiten vanuit Bazel,,
Schaffhausen,
, Romanshorn en St. Mar
g rethen zijn
— haal hier
J wel geëlectrificeerd
g
maar eens weer je
J atlas bij!
J
Tussen Luzern en Chiasso rijden
de
J
zwaarste electrische locomotieven, die we
op
P de wereld kennen. Zelfs Amerika kan
daar niet tegenop. Over hellingen
bijn
g van bijna

raden trekken ze de zware D-treinen
3o g
nog
P uur.
g met een vaart van 655 kilometer per
Met die electrische locomotieven heeft
men den rijtijd
JJ tussen Luzern en Chiasso
op
van wat deze was met
A de helft gebracht
g
de stoomlocomotieven — en dat, terwijl
J de
treinen veel langer
g
g en zwaarder geworden
zin.
J
Inplaats van J
twee treinen van beide zij-en snelverscheiden
den, rijden
nu eiken dagg versc
J
treinen, ongerekend
nog
g
g het reusachtige
g
oederenverkeer over deze lijn,
goederenverkeer
J, dat soms
meer dan 130o
wagens
g telt.
g
Pper dag
3
lij van
De Gotthardlijn
J is een centrale lijn
spoorwegen, die uit N. Europa
P naar
Z. Europa
A leiden en 't is van haast al die
traject
spoorwegen het mooiste traject.
zullen niet
den helen rit meemaken,
,
we stappen
in Altdorf,, niet ver van de punt
P
PP
van den meest Zuidelijken
arm van het
J
Vierwoudstedenmeer (de Urner See) in.
We sporen
door de machtige,
P
g, grootse
g
Alpenwereld,
Al
P
, in de verte gglinsteren debesneeuwde toppen
van de Spannort,
P
, de Titlis ,
PP
de Windgallen,
de Bristenstock en vele ang
dere. Rechts van den spoorweg stroomt,
helder schitterend in deouden
zonnestrag
len, de Reuss.
Bij
passeren we veilig
g over het
^P
J Amsteg
g Kárstelenbachviaduct den mond
g rote hoe
van het Maderaner dal,, waardoor de Karstelenbach een
zijrivier van de Reuss,,
J
stroomt. Beneden ons ligt
g de electrische
centrale
steenkool"
centrale, welke het water, witte
,,
omzet in electriciteit,, die de beweegkracht
g
voor de locomotieven levert.
Voort spoedt
zich de trein,, hij kronkelt
P
zich door keertunnels over viaducten,, langs
g
steile hellingen
omhoog
g
g en bereikt dan
Góschenen.
'n Paar woorden nogg even over die keertunnels. Dat zijn
J eigenlijk
g
J treinwenteltrapPen. Indien
het dal al te sterk omhooggaat,
gg
r
zodat de locomotief de helling
g niet zou
kunnen nemen,
, hakt men een rond gaande
g
den trein zich
tunnel in den berg,
om ^
g,
hoogte laten draaien. Erg^ mooi kan je
J dat
zien op
P bijgaand
, dat een stuk van
J g] kaartje,
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sc
tussen Amstegen Goheden spoorwegg
Uit Amsteg
nen voorstelt. U
g komt de trein
op
kaartje. Hij
r h
rechts
p het kaartje.
J is nu oop 774
meter hoogte en moet een l000 meter verzijnDat kan een
dr
666 meter hoer
eg
4 zijn.
g 8o
niet. Geen nood. De ingenieur
hakt
g
de PfaffensP
rung keertunnel in den berg.
g
Die is 1476
g kan
g,op die lengte
47 meter lang,
hij
de treinmeter
stijgen
Jg en dus komt hij
35
hij zoëven in
vlak boven hetunt
P
,waar hij
nu weer uit. De trein is
den bergging,
gg g,
nu op
P 812 meter en kan dus i000 meter
verder wel op
P 84o meter komen. BijJ
Wasen moet de trein opA931
g
93 meter hoogte
hij zelfs
zijn
voorbij Wasen moet hij
J en even voorbij
1030
3 meter halen. Dat zou alleen kunnen
met een sprong
g van 1 7o meter.
P g omhoog
Doch zo'n sprong
A g is zelfs voor een sterke
electrische locomotief veel te bar. Doch het
hoeft niet. Men laat den trein onder langs
g
Wasen lopen.
Daarna opent
de ingenieur
P
g
P
even een berg
-kg er eer
g en door de Wattin
tunnelaat de3
trein 23 meter omhoog,
g,
doch nu loopt
P hijJ (al maar stijgend)
a
naar het Noorden terug,
g,
Pplaatsje
J e Wsen voor de tweede maal voorbij.
J Wacht
-- nu moet de trein noggveel meer klimmen en liefst ookeer in g
de richting
rijd
en Daarvoor
van het zonnige
g Italië rijden.
de Leggistein-keertunnel.
Zodra de
gg
trein daarinedraaid
en tot een hoogte
g van
g
hij voor de
o meter gestegen
is,
gaat hij
990
g
g
, g
derde maal over het riviertje
t de Meienzonder
reuss en nu is hijJ hoogggenoeg,
g,
g
draaitoeren de hoogte
(1109
g van Góschenen 110

meter) te kunnen bereiken. Ook aan de
Italiaanse zijde
van den Gotthard zijn
zij een
J
of vier van zulke keertunnels.
Maar wijJ zij nu te Geschenen aan den
ingang
tunnel.
g g van de grote
g
Hier kruisen we de sPoren van den Schollenen-spoorweg
f
g (naar Andermatt) en verdwi'nen dan twaalf minuten in de Gotthardtunnel om bijJ
weer in 't heldere
daglicht
te komen.
g
In die twaalf minuten stijgt
Jg de trein eerst
een meter ofen
45 daalt dan weer een
meter of tien en legt
115
g
g onder den grond
K.M. af,, een afstand dus,, waarover men te
voet circa 2 1 2 uur doet. Als men b.v. op
het Plein in den Haag
g in een riool kon stapP
P en en daaruit in de Breestraat in Leiden
uit zou kunnen komen, zou menrecies
een
P
even lange
^ onderaardse wandeling
g hebben
g edaan, als door de tunnel van Góschenen
naar Airolo.
Snelaat
a
g het van Airolo nu verder bergafwaarts; Faido is een typisch
plaatsje
YP
P
J met
al een Italiaans uiterlijk. Wij
draaien
nog
J
g
eens door een viertal keertunnels en dalen
dan verder in den Val Leventina, het dal
van de Ticino. Dichter worden de kastan'eJ
bossen, die zo kenmerkend zijn
J n voor 't Italiaanse landscha
P, we naderen dan ook de
Italiaanserens
al.
g
In Biasca eindigt
van den
g het bergtraject
g J
Gotthard Spoorweg
hier uit,t,
g en wij
J stappen
PP
om met een electrisch spoortje
oostelij
P
J oostelijk
Blenio-dal in teaan
q
,
g naar Acquarossa,
waar we onze vacantie doorbrengen.
g

Gotthard. — De Gotthard- en Schbllenen-s
w gbij
óschenen. Let op den trein,, die
P oore
J G
uit een tunnel komt, en oppden
tweeden onder), die erin verdwijnt.
e(links
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Goud.

foto: J. van Dijk, Amsterdam

schatrij was!"
^, Als ik eens schatrijk
en
is de gouden droom, dien elk mens
op
heeft,, en
tijd wel eens gedroomd
g
P z'n tijd
hetele
goud,
is de magneet,
g metaal, het
,
g
g
,
die ten allen tijde
de gelukzoekers
naar de
J
g
meest onherbergzame
g eP plaatsen Pop aarde
g
trokken heeft.
Zodra er berichten komen,, dat er ergens
g
een nieuwoudveld
is ontdekt, is het merkg
waardigat
een fantastische verhalen al
g,
spoedig
f
g de ronde doen,, hoe 't gezond
g ezon ve rstand op
P de vlucht slaat en hoe slechts één
brandend verlangen
de mensen bezielt:
g
schatrijk
J te worden.
Weten al die avonturiers,, die er opA uittrekken om het gele
g ele metaal te bemachtigen,
g ,
dan niet, dat zelfs in een rijk
als
J goudveld
g
dat van Californieemiddeld
meer dan de
g
; nhoud vanoo
3 spoorwagons vol zand en
rind moet worden bijeengebracht en g e wassen om nauwelijks
lucifersdoosj
J één lucifersdoosje
stofgoud
te krijgen?
Zeker,, maar ieder
g
Jg
hij de gelukkige
hoopt,
P, dat hij
g
g vinder van een
groten klomp
zij en allen dromen
g
P zal zijn
gretig van zandige
g rivieroevers,, schitterend
door het stofgoud
en bezaaid met g
oudg
klompen.
Wanneer we nu uitrekenen,, wat
A
bij
J
'n modern
bedrijf
bedrijf in 'n voorspoedig
P g
goudland b.v. West-Australië, de bedri'fs^
J
kosten zijn, om 1 K.G. goud te winnen, dan

krijgen
we als uitkomst, dat er 97%
c1 van de
J g97
opbrengst gaat
aat aan bedrijfskosten
bedrijfskosten en 3%
3
aan winst en dan denken we onwillekeurig
aan het woord van den schrijver
Mark
J
Twain, die zegt,
is „een
g , dat een goudmijn
g
J
gat
grond, waar bovenaan een leu
g in den g
g enaar bij
J staat,^ die beweert, dat er op
P den
bodem goud te vinden is."
Merkwaardig
g is het,, dat bijJ alle volkeren
en door alle eeuwen heen hetoud
op
g
A zo
ijve
hoge
en met zoveel ijver
g waarde geschat
g
gedolven werd. Je kent natuurlijk
natuurlij wel de
van Jason en het Gulden Vlies;
zie: Argonauten
— van koning
g
^ Croesus van
Lydië;
Y ^ zie: Croesus — van den Phr Y g Midas en van den schat der
bgischen koning
Nihelungen, verhalen,
g
,
, die de goudkoorts,
maar tevens ook den vloek,, die op
A het goud
g
rust, duidelijk
J doen uitkomen.
Goud komt in de natuur overal voor,
maar in de meesteevallen
loont het de
g
moeite en kosten van de ontginning
a niet.
á
Wiste dat het gewone
zeewater ook goud
gd
g
bevat
op
bevat, n.l. ± 35
g
P de l000 L.
3^ milligram
water?
Reeds 500
ge Jjaar v. Chr. waren er uit gestrekteoudmi'nen
in Klein-Azië, , in MaceJ
g
donië en op
en Thasus
P de eilanden Cyprus
YP
in exploitatie.
De gouden
sieraden,, die in
g
A
de Egyptische
koningsgraven
evonden
gY Pgevonde
J no g van heel wat ouder
, zijn
datum.
In de Middeleeuwen waren de vooriJ
in Spanje, Transs Yl
naamste ggoudmjnen
Wales. Naa de ontvanië, Noorwegen
g en
dekking van Amerika, , omstreeks 1 50o n.
Chr. begon
Zuid-Amerika al spoedig
P
g zoveel
g
goud
te leveren, dat de Europese
mijnen
P
J
g
veel van hun betekenis verloren. En een
goudkoorts als toen de Europeanen,
P
, de
g
Spanjaarden
speciaal
en vooral de fameuse
P
P J
veroveraarsCon 4uistadores : Cortés en
Pizarro b.v. kwelde,
, is er niet vaak g e weest. Na 1820 waren het Siberië en de
Oeral, die het meesteoud
leverden,
g
, tot
men in 1850
bijna
gelijktijdig
rijke goudg
J J g derijke
5bijna
velden in Californië en in West-Australië
vond. Maar ook deze ontdekking
g werd overtroffen door de vondsten,, omstreeks 18 90
gedaan in Transvaal, Rhodesia, OostAustralië, Alaska en Colorado.
jaarlijks bijna
bijn
Tegenwoordig
g
g wordt er jaarlijks
K.G.oud
, ter waarde
g geproduceerd,
g P
van meer dan 1 0o
g
3 millioen gulden.
Datoud
dat het
,
g een edel metaal is, d.w.z.
zich niet met de zuurstof der lucht verbindt,
jullie. Men zegt,
niet oxydeert,
b, dat het
, weet jullie.
Y
tot de elementen behoort
, d.w.z. tot de
stoffen, die zich niet verder laten ontleuit andere rondstoffen
grondstoffen samenstelden,
len• dat zijn
g , die je
J dingen,
J opP school reeds
geleerd
g eleerd hebt. Maar dit laatste feit, dat
tegenwoordig algemeen bekend is, wisten
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Goud. — Hierboven zie je :1.
een goudzoeker aan het werk
erk 2, boringen
g
g in een goudmijn
g
J;
3. het wegeneer
van deeen
omgesmolten
klompen
4. weer
5. het
wassen
van
g goudmijn
p
l;
J
rivierzand op zoek naar
opp een mijn
e
^n West
West-Australië..
goud; 6. gezicht
J in
^

GOUD
deeleerden
vroeger
g
g niet en daarom deden
ze alle mogelijke
moeite,^ om het goud
zelf
g J
g
te maken. Dezeoudmakers
noemde men
g
alchimisten. ZijJ waren ervan overtuigd,
g, dat
alle opP aarde voorkomende stoffen,, dus
ook hetoud
samenstellingen
g slechts
,
g en wa ren van water, vuur, lucht en aarde, de
vier elementen van Aristoteles, en dat men,
wanneer men bepaalde
stoffen,
b..zwa , v
A
vel, kwik,, tin en koper
een geheim
P volgens
g
g
rece t (en
bij een gunstigen
J
g
g stand van zon,,
maan en sterren!...) samensmolt, tenslotte
g oud zou kri'Jgen. Onder de alchimisten der
Middeleeuwen vinden we beroemde namen:
Albertus Magnus
(bisschop
g
P Albert von •
Bollstádt Roer
g Bacon Isaák Hollandus
(een Hollandse dokter uit het einde der
Middeleeuwen, die over alchimieeschreg
ven heeft),Helvetius e.a. De kunst omoud
g
te maken hebben ze niet ontdekt, maar toch
waren hun experimenten
belangrijk,
A
gJ, zowel
voor de wetenschap
P als voor de industrie.
WetenschaPPJ
eli k kunnen we hen beschouwen als deioniers
der scheikunde en voor
P
de industrie hebben ze menige
e
g nuttige
guitvinding
vinden gedaan,^ o.a. de bereidingg van f osfor,, de fabricage
en van het
g van porselein
P
mooie robijn
Jglas.
Ofschoon de moderne
e scheikunde
sc eikunde aangetoond
heeft,, dat het wel degelijk
g
g J mogege

lijk
J is,, door atoomsplitsing
P
g het ene element
in het andere te doen overgaan
g
, is het tot
heden nog
goud oop
g
g niet gelukt,
, kunstmatig
gg
enigszins
betekenende en lonende wijze
wijz te
g
vervaardigen
en. Alleen de natuur levert ons
veel begeerde
gele
metaal.
g
g
Daar hetoud niet
oxydeert en weinigg
Y
neiging
g g vertoont, om zich met andere stoffen te verbinden, komt het scheikundig
ggebonden
in de natuur
, dus als ouderts
g
slechts hoogst
dg zelden voor. De goudvoorraad dien
wij bezitten,, is dan ook afkomstigg
J
vanoudhoudend
gesteente,
hoofdzakelij
g
g
^hoofdzakelijk
kwarts,g
gemengd
ijzer- en
g met zwavelzure ijzerTen onrechte noemt
men dus ditesteente
ouderts
goudert (zie: Erts).
g
ditesteente
tengevolge van aardg
verschuivingen
aan de oppervlakte
deder
aarg
PP
de,
verweert het onder den invl
invloed
o d van
water en wind. De ijzeren ko P erver binJ
dingen
worden door het water opgelost
pg
t en
e
g
het kwarts wordt fijngewreven
tot rin
en
grint
zand, waarin de korreltjes,tJes
de schilfertjes
en het fijne
stof van het edele metaal ver J
spreid
liggen.
De waterstroom spoelt
P
gg
P oe t het
zand, hetrint en
de gouddeeltjes
naar
^
g
aar
lagere
landen, waar, zodra destroomsnelg
heid vermindert, de vaste stoffen
e g
geleidelijk
e e del ek
J
bezinken, natuurlijk de zwaarste bestanddelen, dus o.a. hetoud
het eerst. N
g
Nu weet
je,
voornamelijk
voornamelij
J, hoe het komt, ,dat het goud
g
het rivierzand van oude stroombeddingen
e
gen
gevonden wordt.
Van de vele methoden, om het edele metaal uit de zand- en kleilaag
wil
g te winnen,,w
ik slechts beschrijven het wassen
met
w
et de
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cradle of wieg,temeer ,omdat alle andere
methoden in wezen opP hetzelfde neerkomen en slechts verschillen, wat betreft de
hoeveelheidrondstof,
g
, die per
P uur verwerkt
wordt.
De cradle is een rechthoekige
van
g goot
g
on
ongeveerg
I' 2 M. lengte en I2 M. breedte,,
die onder een zwakke helling
g rust op
P twee
houten klossen die aan den onderkant niet
vlak doch afgerond
zijJ n. Men kan dus aan
g
deoot
aan een wieg,
g, een sc hom,
g evenals
melende beweging
geven.
g g om de lengte-as
g
g
Boven deoot
men een zeef, waarin
g plaatst
P
het te verwassen materiaal wordtebracht
g
,
terwijl
P stromen laat. Het
J men er water op
grove
gesteente
blijft
op
g
J
P de zeef achter en
g
wordt verwijderd,
terwijl het zand,, de klei
J
, terwijl
en hetrint
In
g door de goot
g wegstromen.
g
zijn evenwel dwarsrichels aan g
dee
geg oot zijn
riffles genaamd
bracht — in 't Engels
d —
g
g
waarachter hetoud
en andere zware beg
standdelen zich ophopen. Van tijd
J tot tijd
J
haalt men deze bestanddelen uit deoot
g
en wast ze verder op
P een wasbord. Soms
bedekt men den bodem van deoot
met
g
het allerf i'J nste stofgoud,
een wollen lap,
P,
dat anders toch nog
g door het stromende
es oeld
zou kunnen worden, tuswater wegg
P
sen de haartjes
g
J van de wol opP te vangen.
De z.gg. sluice"^ die ook veel gebruikt
g
wordt is niets anders dan eengrote cradle,
,
de lengte
van de goot
bedraagt
g
g meer dan
g
t M., ,soms zelfs ioo M. Natuurlijk
Natuurlij wordt
15
niet geschommeld,
, maar daarg
g
tegenover
staat,
g en dus ook
, dat de helling
g
de snelheid van het stromende waterroter
g
is. Het materiaal wordt aan het boveneind
in de sluiceesche
t,P het doorstromende
g
water sPoelt het schoon en voert het waardeloze materiaal mee en hetoud
verzag
melt zich achter de riffles of in uithollinen
ag
in den bodem van de sluice. Ik noem deze
hierbij
methode dan ook alleen,, omdat men hierbij
bovendienen
g
g ebruik maakt van een eigenschaP van het goud,
g
, die we nogg niet besproken
hebben,, n.l. het amalgameren,
g
P
, d.i.
Bij
w
het opvangen m kwikzilver.
J het g ou dmen mèt het
w assen met de sluice voet
g,
toe in een
materiaal, ook nog
w
g kwikzilver
straaltje.
fijn
J straaltje.
neemt de goudstof,
, die
Het kwikzilvc,r nee
g
aanraking
gretig
g komt, g
ermee in aa
P en
g op
een mengsel
of alliage
g
vormt hiermee ee
g -amalgaam
genaamd,
g
, dat zich
zie : Alliage
ga
g — aura
achter de riffles verzamelt.
en
bijeengegaard
r
mal aam wordt
Het aamalgaam
waarbij het
ne
e n zeemleren zakwaarbij
in
door de oriën van
overtollige kwikzilverP
het leer naarr buiten komt, waarna het o P kan worden
gebruikt.
Het achter gege
w
g
nieuw ka
bleven amalgaam wordt in een retort verhit
kwik een
veel lager
e
g kookpunt
P unt
, omdat het kw
heeftdistilleert
het over en
t dan hetgoud,
'n een gekoelden
ontvanger
g
g weer
wordt in
lleen het goud
in de
g
vloeibaar,
, terwijl
Jl alleen
retort achterblijft.
J
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Gouden Eeuw. — Oude koopmanspaleizen aan de „bocht' van de Heerengracht
te Amsterdam, grotendeels getuigen van onze Gouden Eeuw.
Het zuivere metaal wordt in de industrie
weinig
g ebruikt. Ofschoon het heel
ruikt
g of niet geb
is S.G. 19.33),is het te
zacht, om er
,
munten of kunstvoorwerpen
van te maken.
P
De slijtage
zijn.
zijn Daarom smelt
J g zou te groot
g
het met een ander metaal, met zilver
of koer,
maakt een alliage.
P ,samen, men
,
g
Het gehalte
der alliage
^
g aan zuiver (fijn)
J
met het woord
g oud wordt aan gegeven
gg
karaat. Zuiveroud
g noemt men 24-karaats.
4
Achttien karaatsoud — het
edelste goud,,
g
dat kan wordenebruikt
— bevat dus 18
g
delen fijn
en 6 delen van een ander
J n goud
g
metaal. Is het bijmengsel
J
g zilver,, dan noemt
men de alliage
g ook wel wit goud,
g
, is het
koer,
men van rood goud.
P , dan spreekt
P
g
Het zuivereoud
(dukatengoud)
bezit een
g
g
g graad
hoen
van lekbaarheid.
Wie wel
g
P
eens een,tukje
stukje bladgoud
betast heeft,, weet,,
g
hoever deze rekbaarheidaat.
Om eens Pre g
kend voorbeeld teeven:
men beweert,, dat
g
men met één dukaat een ruiter enaard
P
met eeng oudvliese
dunj zou kunnen overtrekken. Of 't waar is?
Bijna
Bijna de helft van het goud,
g
, dat uit den
g
ggrond wordt gehaald,
, wordt tot munten
verwerkt. Uit het overige
g maakt men in
hoofdzaak sieraden,, horlogekasten,
gouden
g
,g

pennen,
en kronen voor kiezen,,
g
, vullingen
enz. De wetgever
heeft bepaald,
g
A
, dat alle
z.g.
van een merk,, de z.
P
ggouden voorwerpen
g
keur, moeten zijn
g
J voorzien,
, waaruit enigsblijkt
zins hetehalte
aan fijn
fijngoud
blijkt.
g
g
Men heeft twee soorten van

mos Pof
ggoudbrons. Het echte,, ook schelpfij verdeeld en met
sel-oud
genoemd,
g
^
, is fijn
gummi vermengd
g , dat in den vorm
g stofgoud,
van schelpen
wordt gegoten
en gebruikt
P
g
gg
wordt voor schilder- en schrijfwerk.
J
Het onechteoudbrons
is een mengsel
g
g
van tin, kwikzilver,, zwavel en sal-ammoniak, en wordt in hoofdzaak gebruikt
bijJ
g
het vervaardigen
en
g van glasschilderingen
g
g
mozaïekwerken.

Gouden Eeuw. Het is moeilijk
J binnen een
klein bestek te zeggen,
wat de Gouden Eeuw
^
van ons land was en wat die eigenlijk
J beg
tekenel heeft.
Wanneer was de Gouden Eeuw?
Het antwoord kan luiden: van tussen
1570-1590 tot 16 7o—I 700.
van
Wij
dan in 1
J beginnen
g
57a (het begin
g
de losmaking
g van Spanje)of in 188
5 , als
de Armada verslagen
is, tot rond 17 00.
g

GOUDEN KALF
Maar al kan er twijfelzijn
J over de Preciese data — en hoe zou dat anders kunnen? —,
twijfel is er over de g ewe l, ggeen twijfel
die betekenis
van dien tijd voor ons land,,
J
toen er een welvaart, een ontwikkeling
g van
A, eenkrachrac
literatuur,, kunst en wetenschap,
tigge buitenlandse politiek,
P
, een invloed oop
g ehele wereld
denan
der zaken in de gehel
g g
gelijk
tij
was,
g J wijJ die vóór en na dien tijd
meerekend
hebben.
g
wi' waren toen een grote
mo bg endWant wij
^
heil, wi'J waren een van de leiders der
en zonder ons
g rote buitenlandsepolitiek
P
gebeurden
er geen
grote
dingen
in Europa.
g
Pa
g
a
g
rijk land". Onze handel
Wi' waren het rijke
Wij
industrie dro p g en overal door en met
•
onzeewa ende
macht moesten ook de
A
grootsten rekenen. De ontwikkeling
g van
ons koloniaalezag
g
^ was fenomenaal en wijJ
stonden maar niet aan Jan en alleman toe,
om ook in verre gewesten handelsfactorijen
te openen.
In 1634
P
34 telde onze vloot
J
In de kelders van
A
35 000 handelsscheen.
de grote banken in Amsterdam la g en in
1648
in edel metaal, , een
g
4 30o millioen gulden
tijd
grote
g rote som voor dien tijd.
ongehoord
^
t ot 3%
en de
rentevoet was laag,
g,
3
belastingen,
g
g waren om de grote
g , die hoog
gemakkelijk
g emakkelijk oAbgeoorlogskosten,
bg
bracht.
g rond
voorgron
En bijJ dat alles stond opP den voor
vrijheid,
die vele
^
J
,op
P velerlei gebied,
g
grote mannen naar Nederland lokte.
Inderdaad het was een weergaloze
tijd
tij
g
ons volk. En niet alleen om de grote
•
macht en de grote welvaart, doch ook om
den buiteng ewonen bloei van kunsten en
wetenschappen.
PP
tij
Want dieouden
tijd,
^
J, dat was de tijd
Rembrandt,
•
, van Dou, Terborch,, Netscher, de Hooch, van der Meer, Tan Steen,
Frans Hals, van Ostade, van Go en de
Ruysdaels, Hobbema, de van de Veldes,
Potter en zoveel anderen. Reeds opP zichzelf
is die geweldige ontwikkeling van de schilderkunst een wonder. Doch nu komt nog
daarbij de ontwikkeling
g der wetenschapP
(Hugo de Groot,, Simon Stevin, Huygens,
,
Yg
Heinsius, e.a.),,
van de philologie,
g, de
P
heeft slechts kort in
P hilosoP hie S inoza
P
de Gouden Eeuweleefd)
de theologie,
g
g, en
van de literatuur, waarbijJ wijJ slechts de namen van Vondel
en Cats
\T ondel, Hooft,, Huygens
Yg
behoeven te noemen, maar dan ook die van
SA
ie ghel ,Coornhert, Roemer Visscher,
e
, Brdero, Starter.
Het merkwaardige verschijnsel van zo'n
plotselingeg
al emene opleving,als ons land
in de Gouden Eeuw heeft te ziene
ggeven ,
komt in de geschiedenis meer voor. Doch
dat die ontwikkeling
g zo'n fantastischen omvanb aanneemt als in het Nederlandse bgeval, is toch niet zo ewoon
en zo blijft
g
J dan
ook de Gouden Eeuw voor ons allen haast
een sprookje,
P
J, ware het niet,
, dat wij
J ons
ook nu met vele kunstvoortbrengselen
uit
g
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Gouden kalf. — Een merkwaardige oude
prent, die de aanbidding van het gouden
kalf in beeld brengt.

dien tijd
nog
altijd het heerlijkste
heerlijksteg
genot
g altijd
J
kunnen verschaffen.
(Exod. 32)
Gouden kalf. In den Bijbel
3
J
wordt verteld, hoe, tijdens de omzwerving
Mozes
van de Israëlieten in de woestijn,
J
berg Sinai werd ontboden,,
door God op den
g
te
om de Tafelen der Wet in ontvangst
g
Mozes' afwezigheid,
nemen en hoe,, tijdens
g
J
,
het volk ongeduldig en ontrouw aan God
werd en Aron dwongen
beeld voor hen
g,
op
P te richten, dat zijJ zouden kunnen aan bidden. A k ron liet zich overhalen en van
hetoud
kalf
g van sieraden werd een groot
g
g emaakt waar de mensen onder gezang
gemaakt,
g en
g
zij offers
gejuich
g ejuich omheen dansten en dat zij
brachten. De Bijbel
vertelt verder, dat MoJ
zes, toen hi Jmet de Wetstafelen van den
Sinai wilde afdalen en uit de verte de aanbiddingan
het gouden
kalf zag,
r
g, zo toog
g
ni. g werd,
hij de stenen tafelen in
, dat hij
stukken ier
wierpMozes).
ie:: ozes In overdrachP (zie:
teli'ken
zin,, maar, zoals je
je nu wel ziet,, met
J
totale miskenning
betekeg van de eigenlijke
g
J
nis, zeggen
we: het gouden
en kalf aan bid^ g„
a
den" en bedoelen dan alleen
maar geven
,^
g
omeld"
met de bijbetekenis
bijbetekenis van „ver g
blind zijn voor
hogere geestelijke
geestelijke waarden,,
g
doch domweg
aanlopen."
g achter het geld
^
P
Gouden roos. Ieder jaar
heeft in Rome
J
oPden vierden Zondaggder Vasten,, den
z.gg. Rozenzondag
^ of Halfvaster, ZondaggLaetare, een bizondereplechtigheid
plaats.
P
P
g
Eenouden
roos wordt dan door den Paus
g
gewijd
g ewijd en toegezonden
aan een vorstelijke
g
J
of een stad. De
P ersoon een corporatie
A
roos is het symbool
van den Zaligmaker.
Y
g
Deze wijding
g van de Gouden Roos is al
J
paus
Alexander III heeft
heel oud ,;
P
in 1163
aan Lodewijk
g
3 een roos toegezonden
J
VII van Frankrijk.
J

1
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rika o p Goudkust. Als je de kaart van Afrika
slaat,zul
waar de Westkust
dan je
zudaar,
e
J d a
h maakt,, zien staan Pepereen grote
bocht
g
P er
verder Oostwaarts: Ivoorkust,,
eenve
G oudkust en Slavenkust.
Nog
gedurende de gehele
19de eeuw was
g
gg
het binnenland van Afrika voor ons Eurodeel
g
g het grootste
P eanen voor verreweg
„ terra incognita
,(onbekend land). Alleen
g
aane
d kust en dan nogvooral lans
g de
Middellandse Zee en de Golf van Guinea
hadden sommige
P es Staten handels.
g Europese
factorsen
(zie ook: Factorij)
g
, waar
J gesticht,
J
deroducten
van het binnenland geruild
g
P
erden tegen
Europese
goederen.
Maar
werden
g
g
p
eeuwen lang
g was men nooit verder landinwaartsegg
aan. Ivoor goud
en slaven waren
,g
de voornaamsteroducten.
Nu begrijpen
a JP
P
natuurlijk ook, hoe men aan namen
Jjullie natuurlijk
als Ivoorkust en Goudkust komt.
Tot18
? 0 behoorde een deel van de Goudkust aan Nederland,
heb, maar in dat jaar
J
g eland
afgestaan
Engeland
ben wij
aan En
g
g
J dit gebied
in ruil waarvoor wij de vrije hand in Sumatra kregen,
de
a
J daar tegen
g , zodat wij
AtJ ehers hebben kunnen optreden.
P
Ook nu nog
g leven aan de Goudkust
slechts weinig
blanken; het merendeel der
g
bevolking
die van
g
g vormen de Soedan-negers,
de kust tot aan de Sahara wonen. Het zijn
J
mensen. In het naburige
krijgshaftige
g Dahomé had men vroeger
naast een leer,
g , uit
g
mannelijke
krijgers
samengesteld,
g
, ook een
J
Jg
„ma
leger
van vrouwen, een zogenaamd
Ag
g
zonenle
g er". Eerst aan 't einde der 1 9de
eeuw onderwieren
deze Kenau's zich aan
P
't Engelse
gezag.
g
g g
Te moet echter niet denken, dat er tegenwoordi
uit deze streken
g nogg veel goud
g
de productie van cacao is van veel
komt ;•P
groter belang.
Goudriaan. Een onzer bekendste waterbouwkundigen
uit de 18e eeuw was Adrig
anus Fran ^ois Goudriaan(1768-1829).
Reeds op
jeugdigen leeftijd
Pwerkleeftijd was hi'
hij
kzaam aan de bediJ
kingen in Staats-Vlaanderen. In 1790
79 voerde hijJ de havenwerken
uit aan het Nieuwe Diep bij
J den Helder,,
van 1795
tot 1809 had
hij het
opperbestuur
795
9
PP
J
over de waterbouwkundige en zeewerende
'erken in Noord-Holland.

Goudsmeedkunst. — Eenouden
schaal
g
uit de 19e eeuw. Normandische kunst.

GOUDSMEEDKUNST
In 18 II — in den Fransen tijd
J dus —
werd hijJ inspecteur-generaal van het keizerli'k
korps
enwegen,
ween na
gg
Ps van bruggen
J
buitengewonen
tevens staatsraad in buiten
g
181 tev
1813
dienst. Onder zijn
g werd ook de
J leiding
i W illemsvaart tussen 's Hertogenbosch
Zud
g
e raven. Vele van zijn ag en Maastrichte
gg
schriften, o.a. die over de afdamming
g van
het IJ ,werden bekroond.

Goudsmeedkunst. Door alle eeuwen heen
en door alle volkeren werd hetoud
niet
g
alleen als ruilmiddel, maar ook tot het vervaardigen
van sieraden gebezigd.
Het komt
g
g
g
in de natuur in zuiveren toestand voor en
hoeft dus niet door een meer of minder
ingewikkeld
te
Pproces uit ertsen gewonnen
g
g
betrekkelijk laagg
worden • het smeltpunt is betrekkelijk
k(1064°
4 C., het metaal is rekbaar en gemakkeli'k
J te smeden,
, het wordt niet door de
zuurstof der lucht of door zuren aangetast
g
en het heeft een mooie kleur enlans.
b
Geen wonder dus, dat degoudsmeedkunst
g
en het goudsmidsbedrijf, om zo te zeggen,
zo oud zijn
J als de wereld. Oorspronkelijk
J
P
bepaalde
men zich ertoe,
P
, het metaal met
den hamer uit teletten
tot platen,
P
P
, waarin
dan aan de achterzijde
met de drijfnaald
J
J
allerlei figuren
werden ingeklopt, die aan
g
den voorkant in relief te voorschijn
J traden.
met een g
Men werkte deze figuren
graveererg
werkwijze
werkwijze en g e naald bij.
P
J Hoe primitief
reedschaP ook waren,, toch wisten de oude
kunstwerken te vervaardigen,
g oudsmeden
^
,
die niet voor de moderne sieraden onderdoen. Uit den oud-Grieksen tijd
J 1200 jaar
J
voor Chr.) is een vaas bewaardebleven
g
,
op
waarvan een stieren
stierengroep
roe
P het oppervlak
PP
voorgesteld
wordt,, die algemeen
zeer wordt
g
g
bewonderd.
In de Middeleeuwen,, den bloeitijd
bloeitij van
g
, bereikte ook de goudsmeedkunst
g
graad
een hogen
van volmaking.
g
g
g . St. Elider goudsmeden.
^ sus was de schutspatroon
P
^
Speciaal
in Italië kwam er met de RenaisP
sance nieuw leven, ook in deze kunst. WijJ
hebben maar te herinneren aan den beroemdsten van alleoudsmeden:
Benvenuto
g
Cellini (zie aldaar).
Bekende Nederlandsegoudsmeden
van
g
zij Paul en Adam
lateren tijd
J i de
Ï eeuw) zijn
Vi
, uit onzen ti'J d an Eisenloef f el
7
en de trechtenaar
Brom; beider naam en
Utrechtenaar
faam reiken tot over derenzen
van ons
g
land. In het bezit van het Engelse klooster te Brugge
gg bevindt zich een Ciborium
avondmaalskelk, door J.H. Brom ontworedelsmederij uitgevoerd,
P en en in diens edelsmederij
g
, dat
zeer bekend is.
Zo neemt ook in onzen tijd de Nederlandseoudsmeedkunst
een eervolle plaats
g
p
in. De RijksvakRijksvak- en Kunstnijverheidschool
Kunstnijverheidschool
Schoonhoven is de kweekplaats
van onze
P
edelsmeden. Hier leren zij
systematisch de
JY
kunst van het smeden, o.a. van de bekende
Zeeuwse knopen en oorijzers — vroeger

l
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componeren
van opera's.
Het grootste
sucg
P
I
„Faust,
ces behaalde zijn
opera
Faust" die over
P
J
de hele wereld (in Duitsland onder den
naam van Mar garethe" wordt opgevoerd.
Pg
Andere bekende opera's
van Gounod zijn
P
J
La Reine de Saba, Mireille en Roméo et
Juliette.
Gounod heeft ook veel orkestmuziek en
vooral uitstekende kerkmuziekg eromPo
neerd. Wereldberoemd is zijn
J „Ave Maria" ,
waaraan de eersterelude
van Bach ten
P
grondslag
rondsla ligt.
gt

Goudvissen, een sieraad van het verwarmde
aquarium.
q

Gouvernement. Wanneer men spreekt
P
over hetouvernement
g
, dan bedoelt men
daarmee de regering
g
g in haar geheel.
g
Het woordgouvernement
is afgeleid
van
b
á
het Franse -ouverner, dat besturen betekent, en wordt dus natuurlijk
J net zo goed
g
in Holland voor het staatsbestuurebruikt.
g
In den reel
g heeft het woord echter een
Indisch bijsmaakje. Men spreekt
over ons
P
g ouvernement ten aanzien van Indië en
dan heeft men in Indië bovendien eeneg

meer
gebruik
ddan
inn
nu — e van de kung
stigste diademen, hangers
en broches,, die
g
juweliers
bewon
Jje in de uitstalkasten der
J uwe
deren kunt.

Goudvissen. In ons artikel over het Aquarium hebben we al het een en ander verteld overoudvissen.
Je kunt deze in een
g
verwarmd aquarium
gemakkelijk
q
g
J houden en
zult er veelplezier van beleven door hun
schitterende kleur en sierlijke
J bewegingen.
Deoudvis
is een zoetwatervis, , die behoort
g
tot de familie der kar Perachtigen. Hij
J is
afkomstig
g uit China, waar men al in oude
tijden
den goudvis,
die daar King- o g e g
J
noemd wordt, in vijvers
of vazen hield.
J
In de 17e
hij naar Portugal
zijn
g zij
7 eeuw zou hij
overgebracht.
g
In Zuid-Frankrijk
en Italië wordt de
J
goudvis
in kleine vijvers
gekweekt
en ver g
J
g we
volens
uitgevoerd
naar Noordelijke
Noordelijkeran
lg
g
Ook de bekende sluierstaarten en telescoovissen
die tegenwoordig
P
g
g veel voor
aquariums
gekweekt
worden, zijn
q
g
J n va
ten van den bg oudvis.

Goulardwater of eau de goulard is een
loodoplossing
spiritus
en water), ,
P
g (loodazijn,
J
die dient als opdrogend geneesmiddel
bijJ
g
zweren en brandwonden. Het is genoemd
naar den chirurgijn
P
,
g J Goulard te Montpellier,
die het heeft uitgevonden.
g
Gounod. Charles Fran ois Gounod 1818
was een beroemd Frans componist,
—1893)
,
P
93
een leerling
g van Halévy.
Y HijJ verwierf in
1839
.9 den Grand Prix de Rome.
Eerst hield hijJ zich hoofdzakelijk
J met de
studie van de Italiaanse kerkmuziek bezig,
hi'
5 0 legde
maar sedert 18 5
P het
J zich toe op
g

Gouverneur-generaal.
— Oude prent
van
9
p
Pieter Both, den eersten Gouverneur-Generaal
van Ned.-Indië, die op
p Ternate, ten W. van
Halmaheira resideerde, een der voorgangers
van J. P.zn. Coen.
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80I
westelijke
tiv
J

indeling
met
g in gouvernementen
g
e
geaan het
t hoofd in de Buiten
. g.
en o Java in Soerakarta en Joc
westenop
J agouverneurs
ve
gou

karta.
Gouverneur-Generaal. Zoals ik in het artikel over Coen al vertelde, waren ti' Jdens
't bewind van de Verenigde
g Oost-Indische
Compagnie
in Indië de hoogste ambtenaP a gg
ren, de directeur-generaal,
g
, die aan 't hoofd
van den handel stond, en deouverneurgeneraal, die het algemeen bewind in handen had. Nadat in 1798
van
g
79 de bezittingen
rde Oost-Indische Compagnie waren overe aan in handen van den staat,, handhaafde
gegaan
deze den naam van Gouverneur-Generaal
voor zijn
vertegenwoordiger.
g
J hoogsten
Veelalebruikt
men de afkortingg G. G.
G.;
g
een andere G. G. dus dan de beroemde
detective uit Ivans' romans.
De Gouverneur-Generaal wordt door de
Koningin
benoemd en is ook alleen aan
g
haar verantwoording
het
g schuldig,
g,
er in deracti'k
e
e
J opPneerkomt,, dat de .Nderlandse Minister van Koloniën iemand,
dien hij
hij geschikt acht, aan de Koningin
g
voordraagt ,waaropPdeze den voorgedragene
benoemt.
HijJ voert zelfstandigg het bewind,, ontvangt
g
echter wel instructies uit het moederland.
Hij
door
J wordt in het bestuur bijgestaan
Jg
daarvoor bestemde colleges.
g

' GoY a. Wellicht heb je
J den naam Goya
Y
wel eensehoord
in verband met oude
g
schilderijen
of prenten.
J
P
Francisco Goya
was een beY (1746-1828)
74 -kend Spaans
schilder. HijJ maakte ontwerp
P en voor tapij
PJten , waaropPvolksfeesten
voorkomen, verder fresco's,, enkeleportretP
ten enenrestukken
voorstellingen
g
g uit het
dagelijks
leven, en heel wat andere schilg eli'ks
J
deri'en. In het Prado-museum te Madrid bevonden zich vele stukken van hem. Tenslotte is hij
hij vooral beroemd door zijn
zij
J reeksen etsen, waarin hij
J rake en scherpe
P satireseeft
zijntijd.
tijd
g op Pallerlei misstanden uit zijn
zijn
zijn ook
zij
zijn
etsen over de
rve
J
schrikkingen van den oorlog.
g
Go
Y enJan van(1596-1656)was van de
grote Hollandse schilders zeker een der
modernste,
zijn eigenaardig
, die door zijn
g
gg e voel voor het toni ge
g van het Hollandse
landschaP in veel opzichten
zoveel dichter
P
bi'J ons staat dan de anderen. Aanvankelijk
Aanvankelij
hijJ sterk onder den invloed van E.
van de Velde, doch algauw
verwerft hij
hij
^
de sterke individualiteit, die hem tot een
van de meest betekenende schilders van
onzenroten
tijd
tij maakt.
g

Wie het artikel „Onze aarde" gelezen
heeft, die weet, hoe lang het geduurd heeft,
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Goya. —Portret van D. Ramon Satue, Alcalde
de Corte.
vóór de mensen tot de overtuiging
g ^ ge is,
komen zijn,
een bol is
P
J, dat onze planeet
vrij
J zwevende in het wereldruim. Toen
zij den onomstotedeze overtuiging,dank
zij
n
lijken
bewijzen,
die de geleerden
te berde
g
J
J
brachten algemeen
ingang
had,,
g
g gevonden
g
rees vanzelf de vraag:
is deze
g Hoe groot
g
bol?
Derootte
van de aarde wordt bepaald.
g
P
door den straal,, want de aarde is een na gege
noeg
regelmatig
g
g lichaam.
Maar hoe kunnen we nu derootte
van
g
den straal bepalen?
P
Wellicht heb je P
op school wel geleerd,
g
,
dat men een stelsel van denkbeeldige
lijne
glijnen
getrokken
heeft,, om
PP
g
Phet aardoppervlak
zich behoorlijk
J te kunnen oriënteren (zie:
Breedte).
Je weet , dat de evenaar een breedtecirkel
en overal even ver van de beidever
en
f olwi'derd
is. Ook weet je,
J
J, dat de cirkels,, die
men zich evenwijdig
J g aan den evenaar g e trokken denkt,, de z.g.
zijn.
zijn
g breedtegraden
g
zijn
J kleiner dan de evenaarcirkel;, ze
worden,
, naarmate ze de Noord- of Zuidpool naderen, steeds kleiner; hun vlak gaat
P
g
natuurlijk
niet door het middelpunt
der
J
P
aarde c.
De ligging
ten opzichte
P
^ g ^ van een plaats
P
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van den evenaar bepaalt
men door middel
P
van deze breedtegraden.
Als we zeggen:
gg
g
Amsterdam ligt
Noordergop
P52
5 graden
g
breedte dan wil dit zeggen
gg , dat Amsterdam
P
3 van de Noordpool
552° van den evenaar en 38°
verwijderd
is. Maar daarmee is de ligging
verwi'
J
gg g
van Amsterdam op
P
P aarde nogg niet bepaald,
We moeten ook weten,, waar het opP dezen
5ligt
nbreedtecirkel li t. Dit doel wordt
52sten
door een stelsel vanrote
cirkels,
g
die men zich door de Noordpool
en door
P
de Zuidpool
getrokken
denkt. „0, zo,"
P
g
zeggen
de geleerden
onder jullie,
, „we
J
g
gg
weten,, wat u bedoelt: de middagcirkels
of
g
meridianen of lenteraden
g g
, waarvan de
cirkel, die door de sterrenwacht van Greenwichaat
, o (nul)-meridiaan beschouwd
g als
Westelijk
wordt en die in Oostelijke
en Westelijke
J
zijn.
richtingvan i tot i8o genummerd
J n Amg
5de meridiaan
sterdam ligt
P den den
g zowat op
Oosten van Greenwich."
„Prachtig!je
dat heb e goed
g onthouden!
Weet je
g
J ook,, waarom men de lengtecirkels
ook middaglijnen
noemt?"
gJ
Natuurlijk!
Omdat het op
P
,
P alle plaatsen,
J
die op
P een en denzelfden meridiaan liggen.,
gg ,
onverschillig
g hoe ver van elkander verwi'J derd opP hetzelfde ogenblik
middag
g is."
g
Juist. Dat wil dus zeggen,
dat bijJ de
gg
draaiinger
aarde om haar as, , de zon voor
g
allelaatsen
die
o denzelfden
meridiaan
P
,
P
liggen,
haar hoogteg
P hetzelfde ogenblik
g
gg , op
punt bereikt of culmineert,, m.a.w. dat het
P
voor de bewoners dierlaatsen
even laat
P
is. Dat is b.v. heteval
met Kaapstad,
g
P
,
Brindisi, Boedapest,
P , Danzig
g en Stockholm,,
die allen ten naastenbij
g
J op
P i8° Oosterlengte
liggen.
li en. Een reiziger,
g , die in een rechte lijn
J
van Kaapstad
uit Noordwaarts reist,, zou
P
dus zijn horloge
g niet voor- of achteruit behoeven te zetten.
Maar toch is er eenroot
verschil ten
g
opzichte
van de hoogte,
g, waarop
P de zon bijJ
P
het culmineren in de verschillendelaatP
senezzen
wordt. Op
g
P 21 Maart zullen de
mensen in Stockholm 's middas
om 12
g
uur de zon in Zuidelijke
Zuidelijke richting
g3i° boven
den horizon zien,, die van Brindisi opP49°
49
terwijl de bewoners van Kaapstad
hoogte,
g , terwijl
P
Noordelijke richting
de zon in Noordelijke
g en wel o P
waar g
g boven den gezichtseinder
s56° hoogte
nemen.
Uit het voorgaande
blijkt
blijkt duidelijk,
g
J, dat
deemeten
zonshoogte
afhankelij is van
g afhankelijk
g
van
g grafische breedte van de plaats
P
waarneming;
is het g ema kg , en omgekeerd
g
keli'k
te berekenen,, wan g
t, den breedtegraad
neer men de hoogte
g der zon boven den
horizon op
gemeten
heeft.
P het middaguur
g
g
Wat voor de zoneldt
g
g natuurlijk
,eldt
J
ook voor de sterren. Dit feit doet ons nu
het eenvoudige
g middel aan de hand,, om den
afstand tussen tweeplaatsen,
die Pen
op d,
P
zelfden meridiaan liggen,
gg , te bepalen.
P
nevenstaande tekening
liggen de
0
Op
g gg
P laatsen A en B o Pdenzelfden meridiaan
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Op het
ogenblik,, dat de ster S culmineert,,
g
wordt de hoogte
In A vindt men
g
g gemeten.
55 r in B slechts 40°
4 boven den horizon.
Het verschil in hoogte
g is ook het verschil
in breedte tussen A en B. Het cirkelboogje A
B is dus,
i ° d.i. 1/244 vanden
n om 5
trek der aarde.
Als we in staat zijn dezen afstand in kilometers te meten, dan kunnen we gemakkeli'k
van den omtrek en dus
g
J de grootte
ook van den straal R berekenen.
De meting
stuk van een
g van een bepaald
P
meridiaan, waarvan de hoek-afstand door
astronomische meting
g bekend
g nauwkeurig
is,, noemt men graadmeting.
g
g
moeilijk niet zijn",
Wel
, dat kan toch zo moeilijk
J ,
hoor ik )'e zeggen.
gg
„We nemen een meetketting..."
g•
Neen waarde vriend, zo eenvoudi g is
dat niet. Probeer maar eens met een duimstok een afstand van 200 M. nauwkeurig
te meten. Als Jje 't drie keer doet,, zal je
J
drie verschillende uitkomsten krijgen."
g
„ Ja, maar 't scheelt niet meer dan enkele
centimeters."
, want
„ wist. Maar dat is de moeilijkheid,
J
een fout van enkele centimeters op
P 200 M.
zou bijJ een graadmeting,
het gaat
om
g
g
g,
eenaar
heel verkeerde
,
P honderd K.M. een
uitkomst in de berekeninggopleveren.
BeP
denk eens, dat de cirkelomtrek60°
heeft,,
3
dat elkeraad
meer dan no K.M. meet en
g
dat men, om enigszins
bruikbare resultaten
g
te krijgen,
minstens 2 á
graden,, d.i. dus
g
J g3
± 25o
5 K.M. uitmeten moet. En ook dan
nog
g wordt elke fout 120 á i8o maal veris immers 120 X 3 of i8o
g root want 60°
3
X 2°.
Reeds in 1525
g
55 deed de Franse geleerde
Fernel eenpogingom
den afstand tussen
,
Parijs
denzelfdenn me
Parijs en Amiens (beide opPenze
ridiaanele
en ,hoekafstand i° te meten.
g g
De weg
bijna
bijnarechtlijnig
J g van Zuid
P
g loopt
naar Noord. Fernel reed er in een wagen
g
:angs
g van Parijs
J naar Amiens. Den omtrek
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hij
gemeten en
w
der
de
wielen
ilenhadh
gg
J nauwkeurig
een eenvciudig
g meetinstrument telde het
omwentelingen. Het is onnodig
g te
tot niets leidde,>
t
ze gg dat deze methode
evenals de P
poging
a den Engelsman
g
g'ngvan
ood die ein 1633
N orw
33 den afstand van Lond e n naar York met behulpP van een buitengewo
on lanen
g meetkettin ^gheeft willen
bepalen.
A
Intussen had onze beroemde landgenoot
g
Snellius1 s8o-1626 de mathematicus,, die
als opvolger van zijn
zijn vader hoogleraar
te
g
Leidenas
groot
w en ook op Pander gebied
g
g
werk heeftedaan
een
methode uitgedacht,
g
g
^
die voorgraadmetingen bruikbaar was,
welke hij
oop
J tussen Alkmaar en Bergen
g
Zoom toepaste
en die ook thans nog
g voor
A
dit doel aangewend
wordt.
g
Bi' deze werkwijze
Bij
werkwijz behoeft men slechts
een korten afstand te meten. Het is niet
nodig,
g Noordg in de richting
g^dat deze weg
Zuid ligt.
gelegen,
gg
g
g
g Men kan dus een gunstig
z.g.
vlak terrein voor de eerste meting,
g,
Bijgaande tekening
basismeting,
g
Jg
zal de werkwijze
verduidelijken. N.-Z. is
J
eengedeelte, b.v. 2° van den meridiaan, die
gemeten moet worden. Bij
J Z hebben we
g
eeneschikt
vlak terrein. De afstand Z-A
g
wordt nu met behulpf van bizondere toestellen die optisch
gericht
worden — zie:
P
g
waarbij men rekeningg
Optiek
— gemeten, waarbij
0
g
houdt met de uitzettingg van de meetwerktuien
g door de warmte. Zodoende is het
mogelijk, den afstand opP enige
g millimeters
nauwkeuri te bepalen.
nauwkeurig
A
Laten we aannemen, afstand Z-A =
P
33800 M. In B is een uitstekend punt,
, om
een waarnemingspost te plaatsen.
Nu
P
meet een waarnemer in A den hoek
B. A. Z. en in Z. bePaalt iemand den hoek
B Z A. In driehoek B A Z zijn
J dus bekend
de basis Z-A en de beide hoeken aan de
basis; het is nu maar een klein kunstje,
J om
ook dezi'denB
zijde
Z en B A en hoek Z B A
berekenen. Voor de controle meet een
waarnemer in B dezen hoek. Is diteg
schied dan blijven
de waarnemers B en A
J
met hun instrumenten op
terwijl
terwij
P hun post,
P
man uit Z eeneschikt
punt
ten N. van
g
P
B A zoekt, b.v. in C. En nu kunnen de
hoeken van driehoek B C Aemeten
en de
g
zijden
B C en B A berekend worden. Aldus
J
voortgaande
g
, komt tenslotte driehoek E F N
aan de beurt. Om zeker te zijn,
J dat er geen
g
ver
vergissing
gehad
heeft, meet men
g
g plaats
A
g
nogzijde
zijde F N op Pdezelfde wijze
no
als de
J
basis A Z. Wanneer men nu in N en Z de
hoeken meet, die de meridiaan van die
Pplaatsen opeenvolgend met F N en A Z
maken, dan kan men ook de stukken Z P,
P
R, R S, S T en T N berekenen. De
som van deze stukken is de
e gezochte
g o e afstand N-Z. Deze werkwijze
noemt men de
J
triangulatie-methode
of driehoeksmeting.
g
g
Als de aarde een zuivere bol was, zouden alleraadmetin
en
g
g dezelfde uitkomst

hebben.
geval. In de
ebbe . Dit iss echter niet hettg
nabijheid
nabijheid van den evenaar is de lengte
van
g v
ééngraad,
éénraad in kilometers
uitgedrukt,
s u
edrukt
,roter
g
g
dan in de nabijheid
der en,
polen.
po
Deze ervaring
gevolgtrekking
trekkin
g heeft tot de g
g
g
geleid, dat onze aarde geen
zuivere bol
g
gbol,
maar een ellipsoïde
is, d.w.z. dat zij
zij aan
P
deolen
een afplatting
p
p
gvertoont. Deze afplatting
aardstraal.
e aa
dstraal.
g bedraagt
g 1/299
99 van den

Graal. Een der schoonstendiepzinnigste
e
sagen,
door de dichters der Middeleeuwen
dde eeuwen
g
bezongen,
e van den Heiligen
^ is de legende
g
g en
Graal. De meest beroemde van die dichters
is Wolfram von Eschenbach en de beide
dichtwerken, waaraani
we dit verhaal ontlenen, zijn
Titurel" en Pareival
'
".
J
Toen de aartsengel
i opstand
e in
g Lucifer
P
kwam tegen
God en uit den hemel
ggestoten
werd, was een kostbarei
zijn
Jas
P s uit zi
J
kroon losgeraakt;
maar engelen
g
g een vingen
g den
vallenden edelsteen op
P en hielden hem zwevende in het wereldruim. Toen Jezus op
aardeeboren
werd, brachten
g
e de engelen
den jaspis
p aan Jozef van Arimathea,
athea die er
een bekervormige vaas
van liet
slijpen.
et
JA en. Het
was alweer volgensg,
de sage, deze
e e schaal,,
waaruit Christus in den nacht,
datver
HHij
,
raden werd, aan Zijn
discipelen brood
n
Je
J n reikte en waarin later Jozef
o e van Arimathea het bloed van denekr
i is
u
enHei
g
g d
land dat uit Zijn
st oomde o p J linkerzijde
J stroomde,
ving.
g
Daarom had deze schaal voortaan
0o taan hemelse
wonderkracht. Wie haar1
s ech ts eens ziet,

N

GRAAL

804

Graal. — De Graal-scène uit „Parsifal" van Richard Wagner.
kan in dezelfde week niet sterven, maar wie
haar dagelijks
aanschouwt,, diens haar wordt
g J
e g
nimmerrijs
zijn
g laatskleur verbleekt
^J en zijn
niet. Die leeft door de eeuwen heen: de
dood heefteen
macht over hem.
g
De sage
g vertelt verder,, dat Jozef van
Arimathea, die na Christus' opstanding
P
g in
de gevangenis
geworpen
gedurende
P werd,,g
g
g
a
42J'aren door de wonderkracht der schaal
zonder enig
g voedsel in het leven bleef.
Deze kostbare schaal is de Heilige
g Graal.
De Graal is zo zwaar,, dat het hele zondige
g
mensdom niet in staat is hem te verPlaatsen, en toch ook zo licht dat de hand van
omhoog
een kind hememakkeli'k
g zou
J omhoo
g
kunnen heffen. Doch alleen een mens, die
rein van harte is,, kan dit werk volbrengen.
g
tij niemand
Na Jozefs dood was larfgen tijd
waardighet kleinood te bewaren,, zodat
engelen
het in de lucht zwevende hielden.
g
Eindeli' werd een Pprins,
hEindelijk
, Titurel,
, tot oe
hij
der van den Graal uitverkoren,, omdat hij
de trouwste, deemoedigste
en reinste ridder
g
op
we de eerste Graalkop aarde was. HijJ werd
hij worden,,
nin en opvolger kon slechts hij
die hem in deugd
g en vroomheid evenaarde.
Titurel ontvin
ontvingg het Goddelijk
Goddelijk bevel,^ oop

een hoen
hogen,ontoegankelijken
berg,
g
J
g,
salvat, een burcht en tempel
P te bouwen en
een schare van ridders om zich heen te verzamelen, gewijd
g
J aan de bewaking
g van den
Graal.
Hoog
g boven een dicht woud van ceders
en cypressen,
ressen in onongenaakbare
enaakbare eenzaamheil , verhieven zich Titurels burcht en de
Graaltempel Montsalvat,
een blinkend bouww
werk van wit marmer, gedragen
g
g door zuilen
van opaal
en verlicht door boogvensters
P
g
van onyx.
De gewelven
waren van albast
g
Y
en hetlaveisel
bestond uit een mozaïek
P
van kostbare edelstenen. Onder de hoge
g
gewelven
zweefden de geuren
van bran
g
g
galerij en klonken de
lende aloë en van de galerij
stemmen van onzichtbare zangkoren.
g
Een merkwaardig
g kunstwerk was ook het
orgel
in het Westen van den tempel:
een
g
P
reusachti
takken en
g
g e boom met gouden
bladeren waarin ontelbare vogels met schitterende veren zaten,
, die uit verborgen
g
blaasbalgen
blaasbalen lucht ontvingen
g en harmonisch
begonnen
te zingen
be
g
g , wanneer een bekwaam
meester het orgel
g bespeelde.
P
was omgeven
door 772 acht-De tempel
g
P
hoekige
waarboven zich 36 torens
P
g kapellen
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zessP
verdiepingen verhieven. Op de spits
P its
t ren bevond zich een kruis van
van eiken tore
gee
adelaar met uit g
kristalgouden
en eengo d
wieken. Temidden van deze3 36tosP rei
d ew
rens rees eeneweldi
g toren ten
^hoge
g
hemel gekroond
door een purperroden
hemel,
AA
g
robi'
Jn
, die bi'J dag
g en nacht een schitterend
licht
t uitstraalde. Maar hoe ver dit baken
ook zichtbaar was
, het kon alleen den
Graalridders tot wegwijzer
g J zer dienen. Wie niet
erodoor den Graal was uitverkorengene
en kon nimmer den wegg naar Montsalvat
pen,
vinden.
Deze heerlijke
burcht was de woonplaats
P
J
der Graalridders. ZijJ
, naar het in
de Sage
, uit de ridderschap
P der
g heet,
Christelijke volkeren gekozen.
Christelijke
g ekozen. Bij
J de keuze
legden geboorte, rang of stand g een gewicht
in de schaal,, maar alleen waardigheid,
g
,
vroomheid, reinheid van hart en zelfverloochening.
Gevoed en onderhouden worden de ridders door den Graal. Elk jaar
opP Goeden
J
Vrijdag
J g daalde een witte duif uit den hemel
neer,, die een hostie,, door God zelf gewijd,
g
J,
in den Graal neerlegde.
g
Maar de vrome wachters van het heiligg
dom bepaalden
zich er niet toe,, om in heiA
ligge en ggelukkige
leven; hun
g afzondering
g te leven;
inwijding
g tot hanJ g was een voorbereiding
delen, tot den strijd
strijd tegen
g de machten van
het kwaad. Dikwijls
zij (in de sage
Dikwijls werden zij
g en
naar het voorbeeld daarvan op
Pera
A het opera-to-

wereld ingestuurd
om een edele
neel)
ee de we
g
Loer
zending
ondi g te volbrengen,
g , zoals de ridder
werd
heng
ri'n , die naar Brabant gezonden
g
valselij van broeomrinse
Elsa,
welke
valselijk
s
,
P
beschuldigd werd van deze blaam
te zuiveren.
De kracht van den Heiligen
Graal moest
g
dan door hen werken, maar mocht niet verraden worden. Het was hun verboden,, g e durende de zending
g hun naam en afkomst
te openbaren.
Zolangg zij
zij onbekend bleven,
P
waren zij
onoverwinlijk
Hadden ze zich
J onoverwinlijk.
eenmaal bekendgemaakt, dan moesten zijJ 6f de wonderkracht van den Graal
missen 6f naar het heiligdom van MontLohengri
salvat terugkeren,
g rin (in de
g
, gelijk
^ J Lohen
Aera dan ook deed, toen Elsa hem tegen
g
hij
zijn
a
g, vanwaar hij
J verbod in had gevraagd,
kwam en wie en wat hijJ was. — Zie verder
ook: Parsifal.
Dit is in korte woorden een van de, vooral in Duitsland, meest bekende vormen
van de sage
g van den Heiligen
g Graal,, zoals
ook Richard Wagner
haar gekend
heeft en
^
g
die hem als basis voor zijn
J „Lohengrin"
Lohen grin" en
heeft.
g
„ Parsifal" gediend
De ouderen onder Jwel,
jullie begrijpen wel dat
het een verhaal met een diepgodsdienstige
P gg
betekenis bedoelt te zijn.
J
De diepste
zin ervan is moeilijk
moeilijk gehee
g eheel
P
te leggen, maar
zoveel is wel duidelijk,
J
,
beschrijft de verlossing
dat de sage
g beschrijft
g van de
menselijke
ziel uit den greep
J
g A van het kwade

Graderen. — Een kijkje bij een gradeerwerk te Bad Nauheim (Duitsland). Deze foto
geeft een goeden indruk van de kolossale afmetingen van gradeerwerken.
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GRACHT
en het deelachtig
g eg worden van het ware
luk dat niet van deze aarde is en waarover
de doodeen
macht heeft: het geluk,
g
, dat
g
allen zoeken en dat slechts weinigen vinden. De Graal is het symbool
van den
Y
Schenker van het „brood des levens",, waarvan Christus spreekt,
P
, wanneer Hij
J zet
g, dat
degene,
, die ervan eet,, nimmer meer hong
geren zal.
Maar tevens bevat de Graalsage de ,
les,
dat hij,
deelachtigggeworden
g
g
J, die dit geluk
is zich niet zelfzuchtiggin zijn
zijnzaligheid
g
in de wereld tegen
het
oPsluiten mag,
g,
g
kwaad stri'J den zal,, niet bedacht opP eigen
g
eer en roem, maar onzelfzuchtig,onbekend,
naamloos.
Gracht. Een van de meest Nederlandse,
dus minstt vertaalbare woorden! 0 zeker —
het vreemde woordenboek slaatracht
niet
g
over. Doch heteef t een vreemd
woord,
,
dat het Nederlandse woord zoveel mogelijk
g J
benadert, heteeft
niet ons begrip„gracht”.
g P g
g
De moeilijkste
moeilijkste thema-zin, dien wijJ ter ver talmg in welke taal dan ook kennen,
, is
gracht".
racht
g g
„ an woont opP een deftige
En onvervangbaar
als het woord is het
g
din . Waar ter wereld vindt men iets als
ding.
Amsterdamse grachten,
g
g
, als de A m sterdamse burgwallen!
g
Nu is het waar, dat er ook in Nederland
n
op
met Am geen steden zijn,
J,
P
g
P dit punt
Maar toch —
sterdam kunnen wedijveren.
J
wij
en men beg
J hebben ook elders grachten
hoeft niet bepaald Amsterdams
,te kennen,
om het begrip
P
g P volkomen te doorproeven.
Wat deehele
charme van die Amsterg
damserachten
is?
g
Die is verbazend moeilijk
J onder woorden
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zij
te brengen.
Dat zij
zijschilderachtig,
g
g,
enig zijn,
J , dat er interessante huizen staan,,
zij
dat zijJ een weergaloze
sfeer hebben — zij
g
het liefst zonder auto's — is bekendeg
lijn zijn,
zij mooi van lijn
Dat zij
noe ^
J, dat de
stedebouw-methode het vierkant tegenoverere
gestelde van de domme vroegere
g
gNoordAmerikaanse rechte-lijJ n-bouw-methode is
is,
is eveneens erkend.
En toch is er nogg meer. De statigheid
g
en de waardigheid
van deze straten,, de g e g
schiedkundigg e betekenis, de beplanting,de
verlichting
a, het is alles zo bizonder, dat
weeeens
e s de g
grachtgezienhaarn
act ezie
ooit
g
weer zal
geen
n begeten en dat men g
schaafd vreemdeling,
Amsterdam beg,
zocht heeft,, kan aantreffen,, die niet ladelijk
over de grachten.
g
g
J begint
Helaas — er zijn
J machten, die de gracht
g
zijnmensen,, die zich van
bedreien. Er zijn
bedreigen.
de schoonheidsbehoefte, waaraan derachg
ten voldoen,
, niet bewust zijn,
J, en die dan
met de eisen van het verkeer" komen, het
machtwoord van den te genwoordigen tijd,
J,
dat in zijn
veel gevaarlijker
is dan
J vaagheid
g
g
J
de meest uitgesproken vernielzucht eens
zijn er gevoelige
Vandaals. En dan zijn
g
g e neus zenuwen; zuinigen, die stellen, dat de beschoeiïng en zoveel kosten,, ruim-baanmakers, die over parkeer-terreinen
praten...
P
P
Graderen. Dit is de vakterm voor een
technische methode, die toepassing
P
g vindt
bi'J de winning
g van keukenzout uit den bodem. Komt het keukenzout betrekkelijk
J
zuiver voor en is de mijn
J te
Jgemakkelijk
g
maken en te bereiken, dan kan men het
halen. Doch wanneer
direct uit de mijnen
J
dit niet heteval
is, ,boort men gaten
in
g
g
de zoutlagen
g , waarin men water laat vloeien.
De verzadigde
oplossing
g
P
g wordt dan o Pge pomptindamping
en het zout door indam in op
P de
gewone wijze
vrijgemaakt.
g
J
Jg
In het buitenland komen echter ook naJvoor;
tuurlijke
zoutoplossingen voor; die moeten
jullie je
j dus voorstellen als onderaardse
J
pekelreservoirs.
De oplossing,die uit deze
P
reservoirs wordt opgepompt, wordt echter
niet direct door kunstmatige verwarming
g
ingedampt — dat zou bijJ
een zo
goedkoop
g
P
artikel als zout te veel aan brandstof kos, radeerwerken
ten! — doch eerst in g
gradeerwerken
aan den invloed van zon en licht blootgesteld.
trekken
Zo'n ag rafleerwerk werkt in grote
a
als volgt:
g boven het bassin,, waarin de zoutoplossing
P
P
gisgepompt, bouwt men een stapel
vrij
takkenbossen of rijshout
J
, waar de wind vrij
doorheen kan blazen. Eenradeerwerk
g
staat dus bijJ voorkeur opPeen tochtige
g
laats. De zoutoplossing
plaats.
P
g wordt uit het bassin opgepompt in een goot,
boven
P
, lopende
g
deesta
elde
takkenbossen. Hieruit loopt
P
P
g
deekel
door een groot
aantal openingen,
P
g
over de takkenbossen terug
g in het bassin.
Dit herhaalt men vele malen, totdat de opP
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Grafiek. — Hier zie je weer een andere gra fi sche voorstelling over hetzelfde onderwerp.
lossing
g voldoende is geconcentreerd,
g
, d.w.z.
dat deekel
sterk genoeg
ze techP
g
g is. Deze
nische methode noemt men nuraderen.
g
In elaats van takkenbossen worden meermalen ook lange
J of latwerken gebruikt,
grijsg
soms ter hoogte
van 8 à io M.
g

Graduale. In de R.K. kerk wordt bijJ
H. Mis na het voorlezen van het epistel
P
een kortesalm
gezongen.
Vroeger
P
g
^
g werd
diesalm
gezongen
P
g
g van af de trappen
PP van
gehet altaargraflus
= trap).
e
b
P Dit tussen g
zangeet
de graduale
en de reeks psalmen,
g
g
P
waaruit ditezan
wordt
gekozen,
g
g
g
,worden
raduaal salmen" genoemd.
Graduale heet
g
>> gP
tevens het boek, dat de misgezangen bevat.
wordt iedereen,
Graduate. In Engeland
g
die een academischerraad
behaald heeft,
g
eenraduate
genoemd.
De studenten, die
g
g
nog
no geen
graad
hebben, heten under
g
g
g raduate.

die
jullie
jullie
op deze
Grafiek. Derafieken
g
^
P
aanschouwelij
a ina's zien,^geven
een aanschouwelijk
pagina's
g
cijferreeksen
van de volgende
cijferreeksen:
g
waren op
P I Januari
gY
Pzeker gymnasium
van de er naast vermelde jaren
de volgende
g
J
aantallen leerlingen,
naar
g ^ tevens gesplitst
g P
meisjes
het aantal jongens
en meisjes:
J g
Meisjes Jongens
aan- Meisjes
I Januari
g
tal leerlingen
v/h jaar
g
J
76
1900
5
71
los
148
1905
43
4
IIó
78
196
1910
9
1915
1920

174
22I

49
93

125
128

1925

275

I20

I$5

1930

310

163

1935

8
37

170

147
217

In het hout van 'Jje
Grafietoof Graphiet.
G
P
tekenpotlood
bevindt zich een zwart stiftje,
n Po
teke
J
schrijft
d. i. dee stof, waarmee je
J tekent of schrijft.
is eenpijpje
hief een mineraal,
PJPJ ra
graphiet,
dat grotendeels uit koolstof bestaat. Het

GRAM

Sob

foto : J. van Dijk, Amsterdam

Grafiet is het hoofdbestanddeel van onze
schoolpotloden.

2.2,
heeft het soortelijk
gewicht
J
g
, brandt
moeilijk
J, maar smelt niet. Grafiet wordt
gevonden in Beieren, Oostenrijk,
J
J , Ts'echog
Slowakije,
J, Mexico en op
P de eilanden Ce Y voornamelij
lon en Madagascar.
Het dient voornamelijk
g
de fabricage
P
g van potloden,
, maar ook
voor het vervaardigen
g van smeltkroezen.
Menebruikt
grafiet-poeder
alspoetsmaP
g
P
g
teriaal • met water of olieemen
d wordt
g
g,
het tot verf. Het bekende kachelglans,
dat
,at
menebruikt
om kachels te potloden,
P
, is
g
g rafietPoeder met terpentijn en een of ander vet.

Gram is de naam van deewichtseenheid
g
van ons metrieke stelsel. Als we zeggen,
gg ,
datram
de eenheid is, dan
bedoelen we
,
g
hiermee, dat elkewicht
in veelvouden of
g
onderdelen van hetram
wordt uitgedrukt,
,
g
g
D.G., H.G. , K. G.
b.v. m. g•, c. g •, d. g •, g., D.G.
van 1 c.M. 3 bg Hete
g
g ram is het gewicht
distilleerd water bij
7 m.m.
J ± 4°
4 C. en 60
luchtdruk.
Gramofoon. De eerste min of meer bruikbare machine van dit soort(dehono
P
graaf
werd door Edison in 1877
77gemaakt.
g
Edison had zich reeds lang
P
g met het plan
beziggehouden
een toestel te maken,, g e bezi
gg

schikt om de menselijke
stem vast tee1egJ
Hij Jvond daarbij
daarbij
g en en weer te geven.
g
steun in het bekende verschijnsel,
dat ee n
J
stemvork een tweede inrillin
t
g
kan brengen.
g
Het eerste toestel, dat hijJ maakte,, bestond
uit een metalen rol.
Boven de rol, welke met bladtin bekleed
was, bevond zich een membraan, waaraan
een scherpe
men
P stift bevestigd
g was. Sprak
P
nu teen
g dit membraan , dan sneed de stift
eenroef
in het lopende
bladtin, , maar
g
P
tevens werden deeluidstrillin
g
gen daarin
Liet men nu een
„ in de diePte" opgetekend.
Pg
andere stift,, waaraan een membraan bevesti ggd was, opnieuw
over de groef
lopen,
A
g
P , dan
maakte het membraan dezelfde bewegingen
als bij
name" en kreegg men dus de
J de o
„A
weergave
van het opgenomen
geluid.
Deze
g
Pg
g
weer
weergav
ave was echter zeer onvolkomen en
langg had dit instrument,, hetwelk door
J
Edisonphonograaf
genoemd
werd,, niet veel
^A
g
g
praktische
betekenis. Eerst een tiental jaren
aren
J
later ontdekte de Amerikaan Summer Tainter, dat een mengsel
van z. g. boomwas en
g
bi'J enwas een zeer geschikte
stof vormde
g
ter vervanging
g g van het bladtin en nadien
vri goed en bruikwerd dehono
raaf
een vrij
A
g
toestel.
De eigenlijke
ggramofoon werd uit g evon g J
den door Berliner.
Het kenmerkende verschil tussen deze en
dehono
raaf
A
g bestaat uitsluitend in de wijze
J
van optekenen
van de geluidstrillingen.
LigP
g
g
g
trilling en bij
agen de opgetekende
Pg
J de PhonobijJ de g ra P
g raaf als het ware in de diepte,
plof oon liggen ze in de breedte;
breedte; of techezeg
d liggen
de eerste in een vernischer g
gg
ticaal de tweede in een horizontaal vlak.
Bij
werd ook, bijn
bijna van het
g
J de gramofoon
bijJ het verJ
gin af, een andere werkwijze
vaardigen
van de gramofoon-platen
toe g
gee
g
P
g
geschiedt
op
A een van was
P
g
P ast. De opname
plaat. Na de opname
wordt deze
gemaakte
gemaakte
P
P
grafiet. Deze
gg
P laat bedekt met een laag
stof is n.l. eengeleider voor den electrischen
stroom en daardoor kan dezelaat
in een
P
galvanisch
bad met een laagg metaal bedekt
g
worden. Wordt de was en hetrafiet
verg
wi'derd
we een negatief
van
J
, dan krijgen
Jg
g
de oorspronkelijke
opname
P
, welke „matrijs"
J
A
J
brewe
genoemd wordt. Na enige
e
gtechnische
g
kingen is deze matrijs
matrijs geschikt
g
om er de
stofan re
bekende, van schellak en enige
g e andere
fen vervaardigde,
g
gramofoonP laten van te
persen.
Deramofoon
op zich zelf heeft weinigg
P
verbeteringen
ondergaan.
g
g
Dit kan nieteze
d worden van de wijze
J
g g
van opnemen.
Sedert de versterkingstechniek,
, doorr midg
del van de radiolampen
een grote
vlucht
P
g
enomen heeft, is de manier van opnemen
genomen
P
enorm verbeterd.
Men spreekt
dan ook de laatste tien jaren
J
P
van electrisch opgenomen
platen,
P
Ag
, hoewel
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dit den laatsten tijdJ als vanzelfsprekend
P
geldt.
g
Bij
gebruikt
men
g
P
J de electrische opnamen
microphoon,
terwijl
een bijzonder
goede
micro
hoon terwijl
g
J
P
ger,, zoals noggbij
J de phonograaf,
g, het
membraan als oname-a
araat dienst deed.
PP
A

Granaat. Zie: Edelstenen.
Granaatbomen komen inrote
hoeveelg
held voor in Perzië en Klein-Azië, waar ze
hele bossen vormen. Eigenlijk
g
J is de boom
afkomstig
g uit Noord-Afrika,
, maar men
heeft hem ook in Zuid-Europa
en in de
P
warmereewesten
van Amerika ingevoerd.
g
g
't Is eenrachti
egboom, meestal niet hoger
P
g
dan 6 M., met een sterk vertakten stam
vierkante takken,, langwerpig-lancetvormige,
mooilanzende
bladeren en bloedrode,, een
g
enkele maal ook witte ofele
g bloemen.
,
De vrucht,, de bekende granaatappel,
g
AP , is
van buiten leerachtig
b
g rood
g en groenachtig
van kleur. Van binnen hel rood met een
groot
g root aantal hoekige,
e
elkaar Ppassendepitg,
P
ten, die flauw zoet smaken. Men perst
den
P
g
granaatappel
uit en maakt er zo verfrisPP
sende dranken van, in Klein-Azië o.a. de
sorbet,, een drank, , samengesteld
uit granaat-g
g
appelsap,citroensa
citroensap en suiker. Te g enwoor digheeft de sorbet ook alle mogelijke
an g iJ
dere samenstellingen).
In een koeler klimaateeft
degranaatg
g
boomeen
vrucht, ,maar hij
hijwordt daar
g
zijn P
henkelrac
g ekweekt als sierboom om zijn
tigge bladeren en bloemen.
De gedroogde bast en de wortelbast bevatten de z.g.
g pelletierine,
P
, een stof,, die in
deeneeskunde
wordt gebruikt.
g
g

i'l

Gramofoon. — Edisons eerste schets van
eenhono
raaf
in 1877.
g
P

Gramofoon. — Een ouderwets toestel met
trommel, toen nog phonograaf genoemd.
Granada, de oude stad, die eens een det
voornaamste steunpunten
van den Islam in
P
EuroP a was,,ligt
van de
gop
P de hellingen
g
Noordelijkste
heuvels van de Sierra Nevada
J
in Zuid-Spanje.
P J
Van die heuvels daalt de stad, die in een
prachtig
P
g landschap
Aligt,
g , af naar de vruchtbare vlakte, die bes Proeid wordt door de
Genil.
Mooiearken
en bossen vinden we in
P
en om de stad.
Vooral in de lente en in den herfst brengen
gen duizenden en duizenden de stad een
, in den zomer is 't daar in den
reel
g te warm voor.
Granada is vooral aantrekkelijk
J door hare
historische betekenis
, die niet alleen in de
oudeebouwen en
monumenten uitkomt,
,
maar ook in den algemenen
aanblik van de
g
stad;
stad; de vele industrieën hebben 't stadsbeeld niet ontsierd, ze hebben zich aangeP ast aan de oude omgeving.
g
^.
Granada iseen
kleine stad,
g
, ze heeft
thans bijna
120.000 inwoners,, dus ongeveer
J
^
zoveel als Haarlem.
De typische
wijken
wijken van Granada liggen
gg
YP
echter niet in dat deel van de stad, waar
tegenwoordig
g het drukke leven heerst,, ze
g
liggen
in de hoeken van de oude wijken
wijke en
gg
San Justo
en Magdalena — minder oude,s
g
maar even schilderachtige
g buurten.
Nauwe steegjes
slingeren
hier langs
g
gJ
g hoge
g
huizen die hele kleine vensters hebben en
danlotselin
sta je Jop een
zonovergoten
^
g
P
P
pleintje, waar aan een paal
P een eenzaam
ezeltje
manden
man
n aan weersg
J staat,, met grote
zij
g aat door de bochtige
J den;
, als J je verder gaat
g
gangetjes
kom je
an g J
^
g kloosters en mooie
J langs
oude kerken.
Als de bekroning van dien schat van
monumentaleebouwen
ligt
g buiten de stad
g
het Alhambra,
Arabische paleis
g
, het grote
P
en kasteel,
, dat boven op
P een heuvel ligt,
g,
aan welks voet als een heel smal stroompje
PJ
de Darro stroomt.
heerlijk tuin met
Om het kasteel ligt
g een heerlijke
prachtige,
bomen, een tuin, die je
J lokt om
binnen te treden en opP te klimmen naar
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foto J. van Dijk, Amsterdam.

Gramofoon. — Een zeer geperfectionneerd
exemplaar: een moderne koffergramofoon.

't kasteel.
Vele torens onderbreken de muren en
binnen de muren van het kasteel liggen
en talrijke
binnenplaatsen,
de één al schilderacht
P
tier
g dan de andere ,de meeste met mooi
mozaiekwerk versierd. Urenlang
g kan men
hier ronddwalen en onder den indruk raken
van hetrachtwerk
dat de Moren hier
P
g eschapen
hebben. In de rechthoekige
P
g bassins
valtestadi
het
g
g water uit de monumentale
fonteinen en 't kletterendeluid
van de
g
druppels
is bijna
bijna 't enige,
g , wat men hier
PP
hoort.
Maar kom — we moeten verder: Een
mooie met cYP
ressen en rozestruiken beP Tante weg voert ons naar den tuin van
Generalife; hier zochten eens eeuweneg
leden de Moorse koning en rust en verde zeldmaak.
Hierrac
in volle pracht
P
g roeien
zaamste bomen en bloemen temidden van
klaterende fonteinen. De legende heeft zich
meesteremaakt
van dit paradijs
g
P
Jop
Paarde:
liefelijke
ggedaanten moeten leven te midJ
den van die sinaasappel- en citroenbomen,
,
rond de vijvers
en in deccypressenbosjes.
ressenbos'es.
J
Boven de fonteinen dansen ze 's nachts hun
wilde dansen en overdag
g trekken ze zich
struikterug
g are
g in 't dichte, ondoordringbare
gewas.
Weaan
voort, we moeten nogg naar
g
het, in Toscaansen stijlJgebouwde,
paleis
P
g
van Karel V, naar de Kathedraal, die de
gebouwde kerk
eerste in Renaissancestijl
J g

in Spanje
Koninklijke kapel,
P J was, naar de Koninklijke
P,
die in Gothischen stijl
en
J is opgetrokken
Pg
waar vele Spaanse
koningen
rusten,, en
P
g
naar het Casa de los Tiros, waar vroeger
g
de heren van Granada woonden. Weken
zouden we hier kunnen toeven ;• er is zoveel
genieten: echt een plaats,
te zien en te genieten:
, om
P
er met dankbaarheid aan terug
g te denken
en er steeds naar te blijven
verlangen.
J
g

Gran Chaco: eigenlijk
El Gran Chaco,,
J
'acht
„ het grote
g
gebied" is de naam van een
J
reusachtige
vlakte in het binnenland van
g
Zuid-Amerika. Ditebied
heeft een opperPPer
g
vlakte van meer dan twintig
g maal Nederland. Het is een zeer dun bevolktebied
g
,
waarin slechts wat Indiaanse nomadenstammen rondtrekken en er zou dan ook
zij om Gran Chaco in
geen enkele reden zijn
g
Encyclopedie op
o te nemen,, ware het
niet, dat de Chaco in den laatsten tijd
J een
grote rol in de wereld en speciaal
in den
g
P
Volkenbond heeftes
g Peeld.
De Gran Chaco behoort n.l. aan Argentinië (voor de helft),aan Bolivia en aan
Paraguay. Nu wetenJ jullie
A, dat de Zuid me
rikanen een buitengewone
voorliefde voor
g
vechten en oorlogvoeren
hebben en vooral
g
de Bolivianen en de bewoners van Paraguay
g y
munten in deze voorliefde uit.
Diesaan
lijf
g ze elkander voortdurend te lijf.
duurt tussen Bolivia en Paraguay
y
nu al zo
jaren. Het doel van dien
e aren.
g
strijd
J is een deel van de Chaco,, waar beide
recht op
P menen te hebben,, wat ook best
mogelijk is. Niemand heeft zich ooit al te
zeer om dit eenzameebied bekommerd,
,
tot eretroleum
gevonden
werd;, dus de
P
g
ag renzen staan ook niet vast.
Thans is er een regeling
en
g g getroffen
g
rusten tot nader order de wapens.
P
Grande was in Spanje al van ouds de
adellijke
personen.
titel van de allerhoo
allerhoogste
g ste adellijke
P
In de 13e
3 eeuw is deze titel ontstaan. De
grandes hadden verschillende voorrechten:
zij
lenen in bezit, mocht hadden koninklijke
J
vrij van
ten eigen
soldaten werven,, waren vrij
g
belastingen
en,, hoewel ze verplicht
waren
g
P

Granaatbomen. — Vruchten van denranaatg
boom. Zie vorige
g bldz.

$II

GRANEN
1 dedwaardigheid
van een Spaansen
bedoeld
w
g
P
wel het zwierige
of ook w
grande
g gedrag,
g
g,dat
g n
zulk een hoog
persoon eigen
is of
J P
g adellijk
g
behoort te zijn.
J Ook verstaat men wel onder
grandeza van Spanje
adel als
de g
P J de hogere
g
geheel.

Grande. —Afbeelding van een Spaansen
grande in gala-costuum.

hun vorst in den oorlogg te dienen,, mochten
ze ook, als ze wilden, het land verlaten en
bij
J een ander vorst in dienst treden. Verder was een belangrijk
gJ voorrecht van de
g randes, dat ze in tegenwoordigheid van
den koning
g den hoed opP mochten houden.
De koning
hen aan met „mi primo",
P
g sprak
P
,
wat neef betekent,, terwijl
J de koningin
g o Astond, om hun gemalinnen
te be ngroeten.
g
Karel V maakte van dezen onafhankelijken
J
leenadel een hofadel en riep
P drie klassen
vang
rande in het leven. De leden van de
vanrandes
•
klasse mochten den hoed opzetten,
P
,
vóór zijJ den koningg aanspraken; die van de
tweede klasse dekten het hoofd,, nadat zij
zij
den koning
g hadden aangesproken en de
leden der derde klasse, zodra ze het antwoord haddenen
g ehoord. Ze droegen
gallemaal den titel van excellentie. Die drie
klassen bestonden tot voor kort nog. Na
doorose hP Bonaparte,
broer
,den
en
roer van NaP
oleon, die een tijdlang
J
g koning
g van Spanje
P J
zijn
was,, te zijn
afgeschaft,
we en ze weer in, werden
g
gesteld door Alfons XII. De dragers
g
g rs hebben echter geen voorrechten meer.
Grandeza(of Italiaans: Grandezza) betekentrootte
of hoogheid.
Er wordt mee
g
g

Graad Prix de Rome. Dit is een eigengaardige
vrij oud
g, die al vrij
g Franse instelling,
is en bedoelt aan talentvolle jongelui
door
J g
gen tijd
enigen
Ji d de aar
gedurende
eni
een Jjaargeld
geg
g
gaven in een dlegenheid te geven
hun g
g
vooreschikt
milieu te ontwikkelen.
g
Er zijn
J verscheiden Prix de Rome,, die
aan verschillende J
jongelui
worden uit g
gee
g
deeld na een speciaal
daarvoor in gerichten
P
g
wedstrijd
zowel voor schilders
schilders,
J, die geldt
g
beeldhouwers,
als
, architecten en graveurs
g
voor muziek-componisten.
In elk van die
P
takken worden een eerste en twee tweede
Grand Prix uitgekeerd.
Die eerste Grand
g
Prix is dan behalve de medaille en het dijaarlijkse beurs van (vroeger)
P loma een jaarlijkse
g
± f r7
oo gedurende
vier jaar
met reiskosten
J
g
ad(vroeger)600
voor een reis (naar
g
Rome en terugg meestal).
Deze wedstrijden
hebben elk jaar
plaats
J
A
J
voor schilders, beeldhouwers en architecten;
voor de andere metroter
tussenruimten.
g
De uitgezonden
jongelui
nemen opP zich een
g
J g
bepaald
aantal werken te maken gedurende
g
P
zij de beurs hebben,, van
den tijd,
J, in welken zij
welke werken een bepaald
percentage
P
P
g
tijd van verblijf
staatseigendom
is. De tijd
J buig
ri'stenslands varieert: voor de muziek-PJ
winnaars is het'aar,
sJ waarvan er 2 te
Rome enin
3 Duitsland moeten worden
doorgebracht.
g
worden gewoonlijk
Granen. Ondergranen
g
g
J
alleewassen
verstaan,, die ver
verbouwd worg

Granen. — V.I. n. r. Gerst rogge
gg en mais.

GRANEN
denf om er meel van te malen. Alle grane
g ranen
veel zetmeel en eiwit en bovendien suiker, vet, zouten en andere bestandzijn
delen die uitstekend voor de voedingg
zijn.
rekent onder deranen:
tarwe, f rogge,
g
gg f
gerst,f haver,f kanariezaad,
g
,ggierst (Afrika en
Zuid-Azië, maïs en rijst,
J doch in den regel
g
bedoelt men metraan
toch meestal rogge
gg
g
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of tarwe,f de soorten,f die 't meest gebruikt
g
worden voor het bakken van brood.
Verder wordt vanraan
nogg zetmeel,
g
lijmstof
stijfsel,
lijmstof — zie: Dextrine — bier,f alJ
cohol enist
— zie: Gist.
^
ggemaakt
Wanneer hetraan
gedorst
is, wordt het
g
g
overgebleven
stro gebruikt als strooisel,,
over
g
als veevoeder, voor dakbedekking
ag en voor

Graniet. — Door een dynamietontploffing worden met één slag 20.000 ton graniet uit de
rotsen losgemaakt. Deze graniet-rots in Engeland levert per jaar één millioen ton stenen
voor wegbedekking.
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de bereiding
papier
g van touw,, vlechtwerk,,PP
maar aan de benamingg
een karton — denk
e
strobord voor karton.

Graniet. In het stukje
f over Gesteente vertelde ik Jjullie al iets over het ontstaan van
g raniet, ik zal dat dus hier niet herhalen.
Graniet is niet eengesteente
g
, dat uit één
mineraal bestaat, verre van dat; het ziet er
dus ook niet eentonigg uit. De verschillende
mineralen, die er in zitten, hebben allerlei
verschillende kleuren,
rijs
, maar rood , gJ,
zijn toch wel de tinten,, die
groen en bruin zijn
g
het meest voorkomen. Elke kleur hoort natuurlijk
mineraal.
P
J bij
J een bepaald
Granitischeesteenten
zijn
g
J zeer hard en
verschillen onderling
g weer veel,, want — zo als ik je
J al eens vertelde — men vindt in een
graniet,
oop grote
g
g
, dat uiterst langzaam
g
diepte
uit het magma
ma — het gloeiende
mag
P
teriaal, dat zich binnen in de aarde bevindt
— uitgekristalliseerd
is,
g
, heel mooie en
grote kristallen, met prachtig
g
A
g regelmatige
vormen. Is het mama
echter snel in een
g
spleet
afgekoeld,
g
P
, dan vindt men er weinigg
mooie en haast uitsluitend zeer kleine kristallen in.
rre vo r
Granulatie betekent
ko
J
ming.
sels in het meng e vormsels
g Alle korrelige
seli'k lichaam,
enz.,,
g
, ook bijJ ontstekingen
worden tot deranulatie
gerekend,
^
g
, doch
het woord wordt het meestebruikt
voor
g
het weefsel,
dagen
in
A
, dat zich na een paar
g
een wond vormt,, als deze gaat
genezen,
g
g
, het
z,
z.g. „roofje"
roofje" dus. Wordt door het granulatieweefsel etter afgescheiden, dan zegt men,
dat de wonde„draagt".

Graphisch.
Onder de graphische
kunst
P
g P
behoort eigenlijk
alles,
papier of
g
J
, wat op
PPA
doek wordtebracht g,
dus een tekening,
een schilderij
J, een boek enz.
Vroeger,
g van de drukg , vóór de uitvinding
kunst verstond men onder dera
g hische
P
kunsten het schriJ ven, tekenen en schilderen;, nu bedoelt men ermee de verschillende
manieren,
geschilderde
, om het getekende,
g
g
ofr
drukpers
te ve g eschrevene door de druk
P
mensg vuldig en. De houtsnijkunst,
o
, de linoJ
leumdruk de driekleurendruk,, de autotypieYP
toepassing,de
kopergravure
enz. behoren
P
g
allemaal tot dera
kunsten.
g hische
P
Ook hebeJ wel eens gehoord
van een
g
.
hiervoor:
rvoor G ra g raPhische voorstelling.
gZie
fiek.

i

Graphologie
gie noemt men de kunst,, om uit
1^
iemands handschrift zijn karakter af te leiden. Dit is een ergg interessante studie,, die
in den laatsten tijd
veel„opgang" maakt.
J
Dera
ieg is echter niet nieuw. Reeds
g holo
A
in 1622 schreef de Italiaan Balbo een boek
over dera
g holo
P
gie en de Franse eesteg
li'ke
J. H. Michon (overl. 1881 bouwde
J
een heel stelsel op.
P
Ook onze tijd
J kent verscheidene bekende

Graphisch. — Tot de graphische kunsten
behoort o.a. ook het werk, dat je hier ziet.
en ,die wel een algemenen
naam
g
graAholog
hebben. Verschillenderote
zakenmensen
g
— maar zij
J
g hoofdzakelijk
J wonen vooralsnog
in het buitenland — hebben tegenwoordig
g
g
zelfs eenra
in
g holoo
A
g dienst, die bij Jsollicitatiebrieven uit het handschrift het karakter
van den sollicitant moet afleiden. Jammer,
dat er juist
de laatste jaren
zoveel getikt
J
J
g
wordt! Maar dan is er altijd
altijd nogg de handtekening,ie
dan (voor een grapholoog)
g P
g
g
alles vertelt,
, wat de tikletter verzwijgt.
Jg
Ieder mens heeft zijn
J eigen
g handschrift,,
dat karakteristiek is voor hem. Zelfs wanneer hij
poogt
JP
J
g zo te schrijven,
, dat niemand
zijn
J schrift kan herkennen — men noemt
dit zijn
„J hand verdraaien" —,, lukt dit nooit
geheel en reeds menig
J kon worden
g
^ misdrijf
tot klaarheidebracht,
doordat men den beg
drijver uit gevonden schrift kon identificeren. Voor de aardigheid
laten we je
g
J hier
enige
de
, die volgens
g
g lettervormen zien,
karaktertrekken
A
„ deskundigen" opPbepaalde
wijzen,
tenzij de deskundigen
het niet eens
g
J
, tenzij
zijn
g eens vaak voorkomt.
J — wat hier nogal
Vooral de hoofdletter M wordt door den
grapholoog
letter
gJ
g als een heel belangrijke
b
P
beschouwd,
te ontg
, om het karakter geheel
hullen.
De eerste opmerking,die de g
ra holoo
P
^r
bij
zij o
op
J de hoofdletter M maakt is, dat zij
twee heel verschillende manieren wordt geschreven, n.l. de aristocratische en deleA
beïsche manier.

GRAPHOLOGIE

814
Middelste been te laag:
oop
g zeer gesteld
g
stoffelijk
voordeel, b.v.
een koopjesjager.
,
M in aflopende
trap:
P
A is niet tevreden over
eigen verstand. Denkt niet hoogg van zichzelf.
M in stijgende
grove eerzucht.
J gPtrap:
g

Hier zie je
P een M
J ze allebei. Als je
J op
stuit, die den vorm van een kleine letter
heeft,, dan kun je
zijn — zegt
J er zeker van zijn
g
een „bekend ^
raP
holoog" — met een
ee beschaafd en ontwikkeld mens te doen te
hebben; de tweede M is die van de grote
massa; toch komt zij
J ook in enkele meer
ontwikkelde handschriften voor, doch alle
ruwe, onontwikkelde,
, onhandige
g mensen
ebruiken zeer stellig
gebruiken
g deze M.
Natuurlijk zijn er in deze beide soorten
Kij
M's nog
g heel wat variaties denkbaar. Kijk

Dit is een heelgrote,
g
, brede, hoge
g M.
Het vonnis van denra
g Pholoogover die m
luidt: hoge
karakter,
g M. een opschepperigkarakter
dat bovendien veel tegoed van vertrouwen is.

Eerste been het hoogste:
wil graag
g
g g een
eerstelaats
laat innemen.
eerstep
eerzucht.
Gelijke benen: geen
g
Laatste been het hoogste:
heeft een
g
steuntje
g
g nodig.
g
J (goedkeuring)

Middelste been la ag er dan de andere: ontevredenheid met het bestaan.
Middelste been hoer
g dan de andere: dol
op roem en eer.
Middelste been te hoog:
g erg
g veel Pretenties.

W(`)

Ronde verbindingen:
zachtheid.
g
ScherPe verbindingen:
koppigheid.
g
Verbinding
De
g in het midden: geldzucht.
g
M hiernaast wijst
op
J
P de
volgende
eigenschappen:
APen:
ontg
g
wikkeld verstand, beschaafd
type,
YP , maar een weinig
g hooggmoede (hoog
g eerste been);,
bezit moed en zelfs overmoed
wilde
benen),,
beetje
.
gereserveerd (rechtop),
P,
welwillend (ronde verbindingen).
Een verleen
mens
g
(benen dicht bij elkaar),
,
geen eerzucht (benen
even
g . Deze mens
hoo
wil iets bereiken (stip
aan het begin),maar
wat? HijJ heeft geen
eerzucht en geen
hoogg
g
gmoed. Hij is een
echte egoist
(grote krul,
g
g
,
die als 't ware alles naar zich toehaalt).
Dus wat hijJ bereiken wil,, is eenvoudiggeigen
g
p
P lezier: lekker eten en drinken enz.
Nu wij
JJje dit alles hebben verteld, zal
je geen
hoog
g idee van degraPholo gie hebg
J
ben. Dat spijt
^
g ,
PJ ons. We hebben al gezegd.,
dat de deskundig en het veelal niet met elkaar eens zijn.
J
Voor de waarheid van het bovenstaande
kunnen we dus natuurlijk
enkel
J in geen
g
oAzicht instaan,, we namen het,, louter voor
boekj
de aardigheid,
over uit een bekend boekje
g
De bedoelingg is alleen,, dat
g
Pdit gebied.
onmiddellij doet!
natuurlijk onmiddellijk
J natuurlijk
Je — zoals je
zelf jJ e hoofdletter M gaat
ontleden en
g
elkaar eens fijnn kunt honen over de vreseli'ke
eigenschappen,die J'e meent te ontJ
dekken!
En overigens
—J je weet nu,
, watgraPo g
Jook,
logie is en je
begrijpt nu ook wat een mooi
vak het is, om in te kwakzalveren. Dat er
natuurlijk
ook wel een serieuze kant aan
J
vanzelf,, doch als Jje inziet,, hoe
is,, spreekt
P
moeilijk
het is iemands karakter te begJ
ri' J
n als je
lang
je hem dagen
pen,
g in levenden
g
lijve
bijwoont,
lvebw
, zul Jje zeker ook begrijpen,
J
J
moeilijk is dat
nog io.000 maal zo moeilijk
dat het
et
da
begrijpen, als
alleen maar zijn
karakter
J'etezijn
g eldt ook hier:
schrift ziet, maar als altijd
altijd geld
sc
zit toch wel wat in.
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dat bij grote
meJ
el uit d iemeeldraden, g
te e lijk uit de aartjes
wolken tegelijk
J komt (de
bestoven),
worden door den wind bestoven
n wo
grassen
voor den mens wel eens minder pret-kan voo
Sommigen
zijn
iJ n.l. heel gevoelig
J
tig zijn.
g
g
g
voor
voo dat stuifmeel in hun neus,, waar het
werkt en dan hevig tranen ver prikkelendg
e aard
met koorts gP
kdikwijls
oorzaa
t
gaande. Men noemt dat (verkeerd) hooi„
koorts".
grassen
of gramineeën
behoort
se o
Tot de g
g
ook het riett en behoren ook de voor ons
, waartoe ook de
zo ho ogst nuttige
g granen,
g
grassen
worden. De g
g
rijst moet gerekend
rootste
grootste
bedekken zodoende verreweg het
be
deel van ons aardoppervlak.
PP
Gr ti is dednaam van een Latijns
Gratias
J dankJ in de kloosters wordt
g
g ebed datgewoonlijk
gebeden na het middagmaal
en voor het ter
g
g
gaan. De eerste woorden ervan luirust g
Deo het
n'
grati
den:
.as
,
ag een betekent:
g
g agamus
laten wij
wJ God danken. Hiernaar is het gebed
g
genoemd.

Gratiën. —Fragment van het beroemde
schilderij „La Primavera", de lente, van Botticelli, dat o.a. de drie Gratiën in beeld brengt.
Grassen. „ Groen is groen"
— was de zing
spreuk
van iemand
P
, die niet veel voor de
natuurevoelde
en wilde aangeven
g
g
, dat de
natuur voor hem alleen maar wat eentonig
was.
Zo zou je
Gras is
J ook kunnen zeggen:
gg
gras.
En toch — als je
op een
) Pen
mooien zomer
dagwandelde en je
werkelijk eens goed
J hebt werkelijk
g
naar datras
g gekeken,
g
^dan zullen je
J de zeer
verschillenderassen
wel zijn
zijn
opgevallen,
P g,
g
verschillend inrootte
en vorm. En dan
g
zie Jje in ons land alleen nog
g maar de kleine
soorten. In Indiëroeien
nogg het hoge
g
g
bamboe en het dikke suikerriet. BijJ onze
Q e
weidegrassen
hebben we vooral sierlijke en
g
geurige,
soorten, die zich goed
lenen voor
g
fijne boeketten,
die ook 's wintersg goed
e blijl'J
ven; daar heb je
bijvoorbeeld het trilgras
Jbijvoorbeeld
g
met korte,, dikke bewegelijke
aartjes,
g J
J , of het
fijne g
zwenkgras en de stevige
g vossestaart,,
de naam zegt
i g J je al, hoe het er zowat
wa ut
ziet. Het„wollegras"geen
is een
ras omdat
gras,
het... andere bloemen heeft! Want de
egrassen hebben ook bloemen, al zou Jje ze
e n'
niet
gauw
gauw herkennen. Het zijn
zijn de kleine of g ro tere knotsjes
aartjes
J
J,waaraan jejeeigenlijk
g
J
hetemakkeli'kst
g
J noggde meeldraden opP het
juiste
juiste
ogenblik te zien krijgt.
Het stuifg
Jg

i

Gratie. Wanneer eenersoon
door de
P
rechtbank veroordeeld is tot een bepaalde
P
straf,, dan kan het soms gebeuren,
, dat hem
g
tijd daarna gratie
enigen
tijd
wordt verleend
verleend,
g
g
hij geheel of gedeeltelijk
d.w.z. dat hij
g
J van zijn
J
straf wordt ontheven, zonder dat echter het
vonnis wordt vernietigd.
g In monarchieën -staten, waar een vorst regeert
--berust het
g
recht vanratie
in den regel
vorst,
g bijJ den vorst
g
die echter in bepaalde
gevallen
van gratie
P
g
g
eerst het advies van den rechter moet inwinnen. Volgens onze wet is dit in alle
gevallen van gratie
noodzakelijk.
g
J
g
Gratiën. De mythologie der Grieken en
Romeinen vertelt ons van driegodinnen:
Aglaïa, Thalia en Euphrosine,
P
, de person ificaties van lieftalligheid,
g
, jeugd
J eu g en betoverende schoonheid,
Aphrodite
, die de godin
P
g
Venus steeds vergezelden.
Dit zijn
J de
g
Gratiën,
Chariten.
g
, bij
J de Grieken genaamd
Het woordracieus
bevallig,
komt van het
g,
g
,
Franserace
dat
weer overeenkomt met
,
g
het Latijnse
gratia
= bevalligheid
g
, zodat
J
g
deratiën
betekent: bevalligheden.
g
g
riff en
Graveren isg hetvan
letters of tekeningen in hout, , metaal enz. De kunstenaar,,
graveur genaamd,
g
g
, werkt met een scherpe
Pe
De afstalen naald, de z.g, graveernaald.
g
druk heetravure.
Naar gelang
g
g
g der g e bruikteravu
P laat onderscheidt men hout g
res, koperof staalgravures
enz. Als de
g
P
platen
klaar zijn,
J worden ze met een bepaald
P
P
soort inkt afgedrukt.
g
Voor hetraveren
van allerlei,, dat met
g
de hand moeilijk
kan worden,, zijn
J
J gedaan
g
er verschillende soorten machines. Zoeg
bruikt men voor hetraveren
van de Plag
ten voor bankbiljetten
z.g.
uillocheermaJ
g g
chines -- zie: Guillocheren.
Graven. Zie: Praehistorie en Hunebedden.
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's-Gravenhalte —Gezicht op het Buitenhof.

'S-GRAVENHAGE
Onze Residentie, bekeken door een wandelaar met zeven-mi Jls-laarzen.
Niet de hoofdstad van het Koninkrijk
J
der Nederlanden,
, maar de zetel der Re gege
ring.
blg Niet de stad met de^ grootsteevo
kingmaar
wèl de stad van den grootsten
,
g
omvan . Niet het centrum van handel of
rijkst stad van
omvang. maar toch de rijkste
industrie,
dat is 's-Gravenha g,
e meestal
genoemd
enoemd denHaag,
Haa of, huiselijk en vriendschappelijk
PP J door wie de stad kennen en liefhebben: het Haagje.
gJ
Want wie er woont en het kent , heeft
het lief. Zeker, zeker, A m s t e r d a m is
het niet!" zeggen
veel mensen met deftige
gg
g
ezichten en
ze hebben gelijk.
Den Haagg
g J
i
heeft ook niet den overmoed Amsterdam
te willen zijn.
n
J Amsterdam,
, dat is nu eenmaal onze mooie, grote,
grootse hoofdstad
g
,g
machti door haar plaats
machtig
opP dewereldwe
P
markten vaneld
g en handel, , treffend door
de oude, voorname architectuur boven vorsteli'J ke ^grachten;, het is en blijfJ t
......wat zwaai de wereld nam,
Ons oud, ons enigg Amsterdam,
Vol leven en vol hoe.
P
Hij, die dit schrijft,is dol
op
Amsterdam,
,
P
op
zijn water en zijn
zijn steen,, zijn
P zijn
J n klokketoJ,
rens en zijn
zijnzijnzij
brugbogen en zijn
J hofjes,
carillons, afwisselend van statige
g galmen
g
tot kopergerammel,
J n geschreeuw van
P a
, zijn

venters en zijn
orgeldreunen. Hi' is dol oop
JHij
heteheel.
Als hij
hijde donkere tunnels van
g
het Centraal Station uitkomt,, zou hij
hij den
laatsten koning van Spanje, Alfons
XIII,
,
willen nadoen, die
J voor het eerst
, toen hij
Parijs
J hand uitstrekte en zeide:
J za g, zijn
Ja, , zo zou hij,
„Gegroet, Parijs!"
J, de onbeJ
kende steller van deze aantekeningen willen uitroepen:
„Geroet
groet,Amsterdam!" Want
P
Amsterdam is een stad met een fors eigen
g
karakter,
, met een Hollandse lijn,
J, met een
onmiddellijke
herinnering
g aan onze grote
g
J
volkskracht. Hierlast
en hier plonst
het
P
P
water dat onze voorvaderen omhoog
water,
g stuw
volkeren; hier domide in den kringg der volkeren;
neert nog
van durven, ^ aanpakken,
,
P
g de geest
g
vasthouden en doorzetten, die eens het Ge-

's-Gravenhalte — Gouvernements- gebouwen
met Hofvijver.
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's- Gravenhalte. — Het Huis ten Bosch.
menebestroot
maakte. Hier is Holland,
olland ,
g
hier is Nederland, hier is heel het volk in
zijn
en zijn
zijngeweldige
te
J grootheid
g
g
g krachten.
Hier is het vaderland van Janmaat, van de
jongens
van Jan de Witt,, van de stuurlieg
f
den over zee en door de lucht: Amsterdam,
Amsterdam, ons heerlijk
J Amsterdam!
Oef! Laat ik even uitblazen. Ik benl
do
op
P Amsterdam en dat moest ik eerst uitspreken,
eer ik over den Haaggbegon.
P
g
Maar den Haag
g is ook niet voor de poes!
P
Ik denk aan de uitspraak
van Brutus,, die
P
Caesar vermoordde,
het
, zoals Shakespeare
P
zo netjes
vertelt: „Niet (om)dat ik Caesar
J
minder liefhad ,maar (om)dat ik Rome
me er liefhad". Al naarmate ik aan Amsterdam en den Haag
Haa g denk, heb ik de een meer
lief dan de ander. Amsterdam heeft mijn
mij
f bemijngenegenwondering ;, den Haagg heeft mijn
g g
heid. Ik voel mijJ groot,
moed
g
, krachtig,
g,
in onze hoofdstad; in de residentie ben ik
bekoord door haar lieflijkheid;
lieflijkheid; mij
mijn hart
open voor de schoonheid der natuur,,
P
denoeden
smaak harer verzorging; onze
g
prachtigezee,
zee aan twee grote
stranden ons
g
bes
bespoelend,
, maakt mij
P
J tot den gelukkigste
g
g
der bewoners van Nederland: eengrote
stad, een mooie stad ,en twee zeestranden
voor het kiezen, bossen en lanen en duinen,
mijn. Ik, Hagenaar,
alles is mijn.
en ee troetelg
, ben
van Nederland.
Mijn
Mijn stad loopt
P uit opP het onbegrensde
g
vlak der Noordzee;
streken cir, bosrijke
J
kelen haar in, aan haar renzen
bloeien de
g
tulpen, strekken zich de vruchtbaarste bouwlanden uit. Mijn
verf stad heeft de grootste
g
scheidenheid zowel wat architectuur betreft als wat bodemgesteldheid
aangaat,
g
g , ze
is in haar onderdelen zo verschillend, dat
zij
zij zou kunnen door
doorgaan
voor eeen verza
g
melin
én
dorpen,zo deze dorpen
g van doren
P
hunne samenvoeging
hadden
g g niet de lijnen
J
aan
aangenomen
van eenggrote stad,
g
, die,
, in
de laatste kwarteeuw,, zich geweldig
g heeft
g
uitgebreid.
g
Sedert Scheveningen
bij
g
J den Haag
g is g e voed
Kijkduin
g , sedert Kijkduin
„onze" stad is g e worden, is den Haag
zee g een der grootste
g ro
badP laatsen geworden,
b
, aantrekkingsoord
g
on eren
Encyclopedie voor Jongere
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an
os
bvoor landgenoot en vreemdeling.
a . Van
en p ar ke duinen heeft het parken
p
se n en
zijn gevuld
g
en vergemaakt.
Polders zijn
g
w ijken
J
r in volkrijke
volkrijk buurten en zo komt het,
anded
nog
den Haag,
g
g maar
g , vijftig Jjaar geleden
een stad van ongeveer honderdduizend inwoners nu het ci'J fer 5500.000 zeer dicht natiert en in uitgestrektheid
zeer grote
wereldg
g
steden overtreft.
Welk bouwer van luchtkastelen had een
halve
zo iets durven drog
e eeuw geleden
men? En wie had, voor eeuwen en eeuwen,
toen te midden van de eindeloze, bossen,
die den westelijken
zoom van de Hollandse
J
verkust bedekten,, een enkel jachtpaviljoen
P
J
J oen
rees, kunnen denken, dat dit paviljoen,
J
, g eP
leen
g van den Grave",, het
g in die ha he
begin
zou zijn,
punt van uitgang
g g van een
J, P
g
, at
naam erder
Graven van Holvlek,
daten
den
land
zou voeren en, al uitgroeiende,
a
g
, zou
worden tot de Residentie van het Koninkrijk
J der Nederlanden?
Toch was het zo! En het is merkwaarhet niet geboren
is
d igvan den Haag,
g
g,
uit den drangg van handel,, van scheepvaart,
P
,
geen samennijverheid. Hier was g
van nijverheid.
vloeiïngvan waterstromen,,g
geen vereniging
g g
of kruispunt
vanggrotewegen,
ween die als het
P
ware drong
w
g tot het bouwen van huizen,, tot
het vormen van een kom,, tot het doen verrijzen
van een dorp
J
P of stad. Neen. De g e b oorte van den Haag
g is te danken aan de
g edachte aan den wil van één man. Op
P de
plek, waar nu het bekende Binnenhof staat,
stond eertijds
een jachthut,
PavilJ
, een 'acht
J
J
graaf van
l'oen, toebehorend aan Willem II, ,g
Holland. De open
p ruimte om het paviljoen
p
}
heette „die ha he".
Men snapt
P nu wel den
g
Gravenhage
oors ron van den naam 's Gravenha
e.
oorsprong
ha
g de omheininggvan den
g
, ^ he"
g van de stad,, waarg raaf,, ziedaar het begin
over ik wat wil vertellen.
Welnu,, op
bouwde graaf
Willen.
P
g
P die plek
1247
zijn
slot of paleis.
Dat gebeurde
in Ia
g
P
J
In dat jaarhij
was hij n.l. tot Rooms Koning
g
van Duitsland verkozen. BiJj
nieuwe
waardigheid behoorde
een passende woningg
P
en nu was hij, niet ten onrechte,
, van mening,
g,

's- Gravenha9 e. — Het Mauritshuis (Museum).
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's- Gravenhalte. — Het paleis van H. M. de Koningin in 't Noordeinde,
met ruiterstandbeeld van Prins Willem van Oranje.
J zij
dat wanneer hij
zijn slot zou bouwen in of
vijande allicht
J een versterkte stad, de vijanden
komen,, om het te vernietigen.
g e Daarom wees hij
P plek
J als bouwterrein de open
P
in het bos aan , wat zijn
Jd and Karel van
J vijan
Anjou
Anjou smalend deed zeggen,
gg , dat alleen een
beha g
gelijk
„waterkoning" zich in zo'n poel
J
P
kon vinden. Er was echtereen
sprake
van
g
P
rachti g boseenoel
wèl van een door P
prachtige
P
sen omgeven streek, waarin een kleine
spreng,dieP
haar oorsprong
g had in de dui, dat den
P en het water zou aanvoeren,
bredenlas
voedde, die thans nogofvi'
P
g„
Jver" heet. Dat water vormde tevens de afvorstelijke woning
scheidingussen
de vorstelijke
g
g met
haar bijgebouwen
en het dorp,
zich we lJg
P,
dra als een noodzakelijk
J gevolg
g van de neer g
zetting
zettin daar ter plaatse
begon
on ontwikkeP
gte
len. En nu is het ook duidelijk
J, hoe het
komt, dat het oudste gedeelte van den Haag,
het centrum, daterend uit de 13e
3 eeuw,, zo
ruim is en in nietseli'kt
lt J opPde centra van
andere oude steden uit dien tijd.
Hier,, in
J
geen stad geboren
uit de
den Haag,
lt
lt,
lt
lan
langzame
ontwikkeling
hutten
lt van een paar
P
lt
tot eenrotere
groep;
stad lt e lt
lt
lt P, geen
boren uit de noodzakelijkheid
van verkeer
J
of bedrijf,
P
geJ, maar hier werd een paleis
bouwdo Pruimen vlakken grond,
lt
, door een
vorst, die het terrein voor het kiezen en
zijn ellebogen
nemen had,, die zijn
lt n wilde uitkon aanstrekken en dus met forse lijnen
J
J het hebben wilde: hier de
g even hoe hij
ruimten voor hetaleis
dáár voor de kapel,
P,
P
elders voor zijn
J hoftrawanten,, en dan brede

zijn Jjachtstoeten
uitgangen het bos in,^ waar zijn
in feestelijke
kleuren konden draven achter
J
klein enroot
wild. Zo ontstond den Haag.
g
g
Zo ontstond het Binnenhof met zijn mooie,
,
brede omgeving
g, Plaats,
g
g van Vijverberg,
J
Buitenhof.
zij werk niet voltooid.
Willem II za a
g zijn
Hij sneuvelde in 125 6.
Zijn zoon,,ggraaf Floris V,, zette den bouw
Zijn
voort; hij liet de mooie Ridderzaal bouwen,,
die iets naar voren sprong
P g en afgescheiden
ge
was van hetaleis.
Deze zaal met de haar
P
en beomringende
wenteltrappen
en bijzalen
PP
J
lt
jaarlijkse
staat nog.
grote ceremonie
g
g De jaarlijkse
van de opening
P
g der Staten-Generaal door
H. M. de Koningin
heeft er plaats.
Op
P het
P
g
grote voorplein
staat een fontein van g e P
g
smeed ijzer,
die in herinnering
b
^ aan graaf
J
Willem den stichter van den Haag,
Willem,
lt,
verguld
beeldje
beeldje draagt,
lt, voorstellende den
lt
vorst in vol ornaat.
g : een
Haag
Ziedaar het begin
van den Haa
lt
een
laats geen
versterkte vesting,
woonplaats,
lt
lt,
verdedigend
of aanvallend doel had,,lt
geen
g
door wallen omringd.
P
lt d
„ militaire plaats",
Natuurlijk
J was het voor de bewoners van
Den Haag
nadeel,
, dat de stad
g
g een groot
onverdedigbaar
was. Zo kon Maarten van
lt
Rossem haar in 1528
plunderen en zo gaf,
lt ,
P
JOorlog
in den tijd
van den Tachtigjarigen Oorlo
tegen
Spanje, de Prins van Oranje,
J, onze
g
grote Willem de Zwijger,
Jlt , er de voorkeur
lt
aan in Delft te wonen, dat wèl versterkt
was. De Delftenaren en zij
J, die dat mooie
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Big
stadje
hadden,, waren echter
g
J te
t verdedigen
zeer verontrust door het feit, dat in hun
nabijheid
onmiddellijke
nabijheid een reedsgrote,
J
aantrekkelijke
stad was met een vorstelijk
J
J
paleis, terwijl
terwijl de verdediging
g g ervan ontbrak.
P
Had de Prins het niet verhinderd, dan zou
den Haag
gelijk
g J gemaakt
g
g
g met den grond
zijn.
Maar hij
hij kwam met kracht op
P tegen
g
J
zulk een uitersten maatregel,
die in 57
i 2 de
g
gemoederen ernstig
g hield.
g bezig
g
Intussen was den Haag
5 o tot 1572
g van 12
sterkegg
roeid. Het hof had er veel vertier
gebracht,
er was veel industriegekomen,
^
g
vooral van weelde-artikelen, waarvan de beroemde Haagse
J
g lakens een voorbeeld zijn.
Er is een tijd
dat i000 werklieden
J geweest
g
daarin werk vonden.
Toen het Bourgondische
hof den Haag
g
verliet om naar Brussel te trekken,, ging
g g de
stad weer achteruit en ook in het begin
g
van den opstand
tegen
P J beleefde den
P
g Spanje
Haag
tijden.
tijden. Maar eindelijk
J ver J
g moeilijke
dwi'nen
dan de Spanjaarden
P J aar van onzen NeJ
derlandsen bodem en Prins Maurits, de
grote
veldheer, zoon van den groten
staatsg
g
man Prins Willem I keert terugg naar den
Haag
g en vestigt
g zijn
J residentie in het Binnenhof, terlaatse
waar nu de Tweede KaP
mer der Staten-Generaal vergadert, rechts,
,
als men onder het ingangspoortje aan de
zijde
van het Buitenhof is binnengegaan.
J
TToen kwamenrou
g en
g rote veranderingen.
wens heel ons land wijzigde zich. Onder
de leiding
g van Prins Willems zekere, vaste

.•
;,
^K ,

^

^F^^t^•k,>''

ers
hand en met behulp
P van zijn
J n broeders,eto
t en de Nederlanders de eerste stappen
pp op
den weg
J
, Prins Willems
g naar de vrijheid;
zoon, Prins Maurits, wiens roep
A van groot
g
krijgskundige over EuroPa vloog,
verzamelg,
de om zich de bloem der jonge
J g edellieden
uit verschillende landen, die onder hem de
krijgskunde
willen leren. Het hof in den
g
Haag
P
g werd het centrum, ^waarheen di plomaten en officieren werdenetrokken
door
g
de schitterendeaven
van den jongen
vorst,
g
J g vorst
van wien een Frans tijdgenoot
etui
getuigde,
de,
en
^, dat deze beroemde veldheer van negen
g
twintig jaren het voornaamste
onderwerp
P
vanes
in Europa
g rek
A
P was en opPzijn
J
eentje
J meer van zich liet horen en meer de
aandacht trok dan alleekroonde
hoofden
g
te zamen."
TachtigJ'ars e Oorlog
Voordat de Tachtigjarige
g was geeindig d, hadden de Nederlanden zich ontwikkeld tot een zelfstands g e , machtige
e
gRepubliek.
Maurits' half-broer,
Prins
ns Fdere
P
,
rik Hendrik, werkte daartoe krachtigg mede
door het talent, dat hijJ had, om de door
bezette plaatsen
te doen ontruiden vijand
P
J
men. Ook hij,
J^ evenals Maurits,, behield het
centrum van het openbare
leven in den
A
Haag.
g neemt toe; de weelde
g De bevolking
van het hof met zijn
J buitenlandse relatiën
brengt
onder de bewoners; de overg rijkdom
J
zeese victories der Hollandse strijdkrachten
J
brachten rijke
koloniën als buit; de handel
J
floreert, heteld
stroomt binnen en den
g
zijn groot
g
Haag
aandeel. Het
g heeft daarin zijn
Huis ten Bosch", nu buitenpaleis van ko-

.
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ningin
de Eerste
g Wilhelmina (waarin in 1899
99
Vredesconferentie werdehouden
is een
g
geschenk van Frederik Hendrik aan J
zijn
g
g emalin Amalia van Solms en werdebouwd
g
tussen 1645
4s en 165 2. Het Mauritshuis", dat
nu een der beroemdste schilderijJ encollecties bevat, werd op
P order van Johan Maurits van Nassau, een neef van Frederik Hendrik opgetrokken
der
P g,en is, heden nog,
g,
mooisteebouwen
der stad, , nobel van lijn,
g
J,
voornaam van ligging. Het dateert van 1644.
Een honderd meter verder, tegen den smallen kant van den Hofvijver
J
, verrees een fiere
gevel,, waarachter de Burgerwacht
g
g erwac zou huizen. Ja, dat was een tijd van mooie
weelde,
,
die in den voortreffelijken
bouwmeester
J
Jacob van Cam en een
zekeren gids had,,
g
waar hetold
de architectuur
g te tonen wat
,
vermocht te scheppen.
De bouwmeesters
PP
hadden behalve de grote eldmiddelen
mooie ruimten te hunner beschikking:
g de
Prinsegracht,
Prinseracht de Princessegracht,
ren
g
, de Hegracht en het Nieuwe Voorhout gaven
ree kg
g
sen van mooieevels
te zien in die dagen.
g
^
Het is jammer
te moeten zeggen,
J
gg , dat de
wansmaak der 19e
9 eeuw — en ook nogg wel
wat wansmaak in onzen tijd
J — er veel
van bedorven heeft: timmermansgeknutsel
g
kwam vaak
inJ debbouwP laats van waarlijke
kunst.
Gelukkig
gee
g is er nogg veel moois over g
bleven, althans genoeg,
den goeden
g
g,
g
smaak der 17e
7 eeuw te kunnen bewonderen.
De 18e eeuw liet
ookoren
e sporen
P rachti
g
P achter. We hebben in den Haagg enige
g heerlike
specimens
van de architectuur uit dat
J
P
De mooiste werden
gebouwd
g ebd on der beïnvloeding
g van Fransen smaak. De
stadhouder-koning
g Willem III had grote
g
voorliefde voor het werk van den Fransen
architect Daniël Marot. Aan hem danken
we het smaakvolleebouw
der Koninklijke
g
J
Bibliotheek het Paleis van wijle
Bibliotheek,
wijlen de Ko
ouw J en Schouwgin-Moeder,, den Koninklijken
gebouw
van Buitenlandse Zaken
burg,
g
g,
oPhet Plein en het nieuwe gedeelte
van
g
het Stadhuis.
Met den toenemenden invloed van de Republiek
der Verenigde
Nederlanden werd
P
g
den Haag,
de zetel der Regering,
g,
g,
g
steeds belangrijker
politiek
centrum. Grote
P
g J
staatslieden als Johan de Witt en de stadhouder Willem III later koning
g van Engeland,
eland maakten het tot een brandpunt
van
P
Europese
Euro
diplomatie, vooral in de jaren,
J
,
P
toen de leiding
tegen
het
g der oppositie
PP
g
Franse imperialisme
in Nederlandse handen
A
was. Maar die tijd
P
g voorbij*
J,, de politiek
J gaat
i Jz
wijzigt zich
doen zich
zich, andere zienswijzen
gelden.
De revolutionaire beweging
g g van
g
Frankrijk werd hier nagevoeld,
Frankrijk
g
, de aristocratie en het stadhouderschap werden
wegg
De uiterlijke welvaart van den
gevaagd.uiterlijk
Haagverdween. En er verdween meer;, de
voor de Bamaakte plaats
oude Republiek
P
P
taaf se RePublsek en deze voor een monar-
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H. M. de Koningin - Moeder, Lange Voorhout.
cllie onder een Fransen koningotdat
teu
g,
slotte ook deze verdween en ons landeg
Frankrijk. De Regering
annexeerd werd bij
J Frankrijk.
g
g
verdween uit den Haagerd
eerst naar
g,
Utrecht,
, later naar Amsterdam over gege
bracht. De inkomsten van de relt
erin
g sma chinerie vloeiden niet meer in de schatkist
der stad: Franse belastinge
belastin en — zware begen — waren opP te brengen.
g
Maar zo zegt
g een oude versregel:
g
De weerhaan van de kans zeer
lichtelsJ k kan keren
en zoeschiedde
ook in het geannexeerde
g
g
Nederland. Na de Russische campagne met
haar nederlaag
Pg
g voor den keizer, na Leipzig
met zijn
g g, kwam het verzet in
J ondergang
begon
in AmsterHet be
ons land opzetten.
P
g
dam, breidde zich uit over alle provinciën
P
zoals ze toen heetof „departementen", zo
ten maar
het centrum van actie en o PPo ,
sitie was den Haag.
P
g Het driemanschap:
van Hogendor P,
van Limburg gStirum en van
der Dun
Y van Maasdam,, nam de leiding:
de zoon van Willem V, Prins Willem van
uitgeweken
naar Engeland,
Oranje,
,
795
g
g
J , in 1795
wordt vandaar teruggehaald;
; den Z en Degg
n van Neen
troon
cember 1813
hij den
Jghij
3 bestijgt
wens
derland
g, op eigen
g
, eerste koning,
souverein
constitutionele
eerste
hij den dag
g te
„ over een natie — zoals hij
voren in eneroclamatie
tot het volk had
P
g ezegd — , die door een anderen Willem den
n'ukver
was vanJ hetener
eEerste bevrijd
bevrijd
derfli'ke
vreemde overheersing.
J
^
Dus, Nederland was een koninkrijk
geJ
worden, wat voor den Haagg betekende,, dat
het dee Residentie werd, , waar, , afwisselend
met Brussel,, de Souvereine Vorst zijn
J n ver
blijf
g van
J houdt. Later,, na de afscheiding
koninklijk
België,
g , zal den Haagg steeds de koninklijke
verblijfplaats
zijn
J, al is ook Amsterdam de
JP
officiële hoofdstad desRijks
Riks waarheen in
gee
geval
van oorlog
^ de zetel der Landsre g
g
rin bg kan worden verlegd.
g
Er volgen
nu moeilijke
moeilijkeJjaren,,Jjaren van
g
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crisis en zorg.
komt
g
g Doch langzamerhand
er enige
P Spoorwegen worden
g beterschap.
aangelegd, wat hetP
verkeer — en speciaal
het verkeer van den Haagg — ten goede
g
komt. Nu ziet derovincie-man
, nu ziet
P
is,
de buitenlanderas
P ,hoe mooi het er is
wat eenrachtstrand
Scheveningen
g heeft,,
P
hoe verrukkelijk
in en om den Haag
g de
J
bossen zijn
g
J en hoeveel mooie en rustige
hoekjes de stad zelf biedt,, om er te wonen
hoekjes
en zo breidt de bevolking
g zich uit: een
onvergelijkelijk
''
zeestrand en een mooie
residentiestad, verbonden door een laan —
den Oud-Scheveningsen
weg
g
g —,
, die in
schoonheid en lente
g zelden overtroffen
wordt, nodigden
de bezoekers van alle zijg
J
den. Scheveningen
genoot van de nabijheid
nabijhei
g
g
den Haag;
de voor g , den Haagg oogstte
g
delen van de zee aan zijn
grenzen. Uit die
J g
wisselwerkin groeide het aantal inwoners.
wisselwerkin
Gepensionneerd
ensionneerde officieren van het Indische
, mannen van de suiker en de koffie,,
derote
en kleine renteniers van Nederg
land en zijn
J koloniën,, kozen den Haag
g en
iJ
om Arnhem,
, de twee steden met bosrijke
g , ter woon. OpP den duur zou den
^ evin
Haag het van Arnhem
winnen: den Haag
g
betekenis; het was
werd een stad vanroter
betekenis;
g
am e Rotprachtig
Amsterdam
en
g gelegen
g g e tussen
P
terdam , • Leiden,
, de universiteitsstad,, waar
de zoons de begeerde
opleiding
g
P
g konden
krijgen,
P korten afstand en dan...,,
, was op
en dan... — en wie weet, hoeveel dit er toe

heeft bijgedragen,menigee
om meni een naar den
te lokken?g
-- dan was er in den Haag
een societeit, welks naam over heel Nederland bekend was, de z.g.n. Witte" (deftig
of Littéraire
J Nieuwe
„
gesP roken heet zij
Societeit"). Zij
J stond op
P„het Plein" (men
moet niet denken,
, dat er maar één plein
P
zijn er meer,, al weet ik
in den Haag
is; er zijn
g is;
niet of er wel dertien zijn
J, wat men zou
kunnen menen,
, omdat hier ook een „Plein
Dertien" is; maar dit
laatste is een plein,,
P
gebouwd ter herinnering
g aan het herstel
g
Onafhankelijkheid in 181 3, en
van onze Onafhankelijkheid
draagt
g het mooie monument,, voorstellende
koning
dg Willem I,, die den eed opP de grondwet aflegt,
g , en het bovengenoemde
g enoem Driemanschap,
te zamen de handen opheft,
P
P,
, om
het land de vrijheid
te hergeven).
J
Die societeit, de Witte", gebouwd in het
brandpunt
van den Haag,
g, bij de ministeries
P
van Koloniën, Justitie, Defensie en Buitenlandse Zaken, tegenover het oude standZwi'J er, vlak bi'
beeld van den Zwijger
bij een der toeg gen tot het Binnenhof en met een harer
gevels tegenover
het Mauritshuis,, die solt
g
cieteit met haargrote
zalen,
, haar Prachg
rijke bibliotheek,, is een
ti gge leestafel, haar rijke
e, niet te overschatten aantrekgeweldige,
kingskracht geweest, om land g
enoten van
elders naar den Haag
g te doen komen.
Inmiddels
dle zijn
J we alweer ver van het midden derde
Jrd. De wereld
9 eeuw verwijde

's- Gravenhalte — Park Zorgvliet.
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gaat haar loopPin onafgebroken
spanning.
g
A
g
g.
Den Haag
e
g wordt van een stille, rustige
gresidentiestad met een enigszins
provinciaal
g
P
karakter een stad vaneesteli'ke
J betekenis,,
met bekendheid over deehele
wereld.
g
Een keizer van Rusland roept er een Vredesconf erentie bi'J een de Eerste Vredesconferentie, die in het buiten Palees van H. M.
de Koningin
Huis ten Bosch" den
„
g , in Het
i8en Mei 1898
9 haar openingszittinghoudt.
Een Amerikaan,
J n milg, biedt zijn
, Carnegie,
lioenen aan, om in den Haagg een VredesP aleis te bouwen, dat door alle landen wordt
gemeubel
g emeubeld en versierd met de mooiste
voortbrengselen van hun huis- en tuinbouwkunst. Uit de begeerte
van grote
en
g
g
nobele denkers, om de wereld te verbeteren
en minder ongelukkig
g
J
g te maken,, verrijzen
een Permanent Hof van Arbitrage
g en een
Permanent Hof van Internationaleustitie,g
die beiden hun zetel hebben in den Haa
en in de schaduw dier twee bloeit het I.I.I.
het Internationaal Intermediair Instituut,
zij van elk land en
dat de vraagbaak
wil zijn
g
regering
re
gopP internationaal-chtskung
di g , -staatkundig
g en -economisch gebied.
^
Door dit een en ander is den Haagg voor
de wereld een middelpunt
geworden
van inP
g
ternationaal recht. Dit feit isvang
vanroot
roo belanggeworden voor de stad,, ook met het
oog
P de bevolking
g, die daardoor een sterk
gop
internationaal bestanddeel toegevoegd ziet
aan den reeds zo belangrijken
kringgder
diplomaten.
Voeg
g hieraan toe,, dat gelijkerg J er
A
tijd tal vang
sociale instellingen — gevolg
g
g
van de zeer uitgebreide
sociale wetgeving
g
g
g
van Nederland — zich vestigden
in den
g
Haa dat grote
industrieën er haar beheHaag,
g
rende kantoren brachten,, dat stichtingen
ter
g
ere vanrote
mannen van het verleden of
g
van de historie des lands werdenescha
g
Pen
'ik denk aan het Spinoza-huis,
h
, aan het
P
Oranje-Nassau-Museum
enz.) en in den
J
Haag
en ge
P
g ziet het
g hare deuren openden
nieuwe den Haag vóór
u, het den Haag
g
,
van thans met zijn
zijn bedrijvigheid,
, zijn
J n ve
J g
zijn
are aan
scheidenheid en zij
J onverwoestbare
trekkeli'kheid
door mooie gg
ligging
en
e
J
g
g oden smaak. Alles te zamenenomen
,heef t
g
den Haag
g krachten in zich voor bloei in
stoffelijk
P
J en geestelijk
g
J opzicht.
***
Nu we den Haag
g kennen en in zijn
J n oorsprong
zijn ontwikkeling
g en zijn
g hebben g e P
volggd,
gwat moeten we nu
, komt de vraag:
no
nogvan de Nederlandse Residentie weten
en —gingen we er heen,, om het voor enige
g
dagen als vreemdeling
g te bezoeken — wat
moeten we gaan zien?
Gaan zien? Och, heel den Haag.
J
g Zijn
beide stations zijn mooi noch indrukwekkend en doen niet denken aan die van een
wereldstad,
P
g nadat ge
g ze
, maar al spoedig
verlaten hebt, bespeurt
ge, dat g
ge in een
P
g,
zijt met een bewegelijke
grote drukke stad zijt
g J
g
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bevolking,
ook internationale elem
g,
e nten bevat. Neem een taxi, laat u een uurtje
J
rondrijden
van ggrens tot grens
en ge
J
g
g krijgt
Jg
een mooien blik op
P den Haag.
g Dee éne
grens
rens is de onvergelijkelijke
waterrand van
g J
J
zijn
twee zeestranden Scheveningen
en
J
g
Kijkduin,
Kijkduin waar,, over de wit gekuifde
golven.
g
aan de brede,, brede kust, de ezichtseing
der onmetelijk
ver vóór u opdoemt
in de
J
P
prachtige lijnen
van de Noordzee, met een
J,
luchtschakering
g en een wolkenspel,
P, die de
hoogste
verrukking
geven aan wie gevoel
g
gg
g
hef
natuurschoon.E
e tvoor groots
Een an de
g
zijn de bosrijke
streken
en van Wreas
^ rens zijn
J
senaar of de lage
g velden van het beroemde
Westland,
Westland of bouw- en weidelanden,, waar
een vaart doorheen loopt
A met,, als over blij
tijden,
, een
en een
g vervlogen
g
J f sel van lang
J
zamen koepel
P aan een vliet,, — herinnering^
aan onze voorouders,
bijJ een
g
, die gaarne
goudse PJP
pijp en een glas
wijn
wij staarden over
g
g
•
met vee of dichtkens"
maakten en
„
schone „vaerzen" opP de stille bekoringg van
het buitenleven. Den Haag
g biedt van alles
en raakt aan alles: de industrieroeit
er
g
heen of breidt zich daar uit ,;
bollenvelden
met de kleurenpracht
der tulpen
be
beginne
ginnen
P
P
• het ware onmiddellijk
Dat
J de grens.
J bij
g
zieteg
op Puw rit en inmiddels hebt ge
g al
de opmerking
gemaakt,, welk een parkenstad
P
gg
P
de Residentie is. BijJ Schevenin
Scheveningen
g en zaagt
ge
gg
den uitgestrekten,
, zwaar be„ de Bosjes",
g
J
met laag
g
g en hoog
g hout.
g roeiden duingrond
Wat verder af rees uit Vader Cats' „Zorgg
vliet" eengroep
eenroe straten en lanen, ,waar het
voortreffelijk tuinheerlijk wonen is en de voortreffelijke
heerlijk
zoveel mo g
gd hebben,, dat zovee
gelijk
J de oude bomen,, beuken, dennen en
g
gespaard
bleven en tot uit de trotsparren, ges
P
a Vader
Cats' Zor
toirs oprijzen.
Ja,
„ vliet"
g
,
zijnonmetelijk
hij in zijn
onmetelij
het oude huis,, waar hij
zo lange
leefde,, beg jaren
l
g en rustige
nog.
Binnen de ruime om staat zelfs óók no
g Bi
heining van zwaar hout,prachtig
gbegroeig roe
P
de duinen en in de lente met lelietjes
J van
dalen als met een wit kleed bedektelooig
onmeing
en , blakert het er, tegenover
g enover een onme
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de
telijk
van Fransen aanleg,
g,
J grasveld
^
zon. Nu is dat terrein niet meerpersoonlijk
, de leden
g
J bezit. De laatste eigenaren,
het g
ewelvan de familie Goekoop,
P,
di^kostbaar bezit aan den Staat ten g e schenkeg
even ,mits er binnen een zeker
gg
aantal jaren een
waardige bestemmingg
g
aan wordee
even. Een paleis
voor de
A
gg
Konin in? Een mooier terrein zou er niet
Koningin
is ruim en verrassend
vinden zijn
J,;
van natuurschoon. De ligging
gg ^ van 't huidie
in 't smalle Noordeinde is eigeng en
g paleis
P
lijk
Niettegenstaande
het
A
^
J niet passend.
mooie ruiterstandbeeld van Willem van
Oranje is de omgeving
Oranje
g evenmin mooi als
g
hetaleis
zelf. Oorspronkelijk
was het
J
P
P
zijd
laatste met het frontebouwd
naar de zijde
g
den
den koninklijken
tuin langs
gs
enPrinJ
cessenwal. De tegenwoordigeingang
in an was
vroeger
de achterzijde
achterzijde van het paleis.
Wie
A
g
gelegenheid heeft den tuin te bezien, vergg
zuime dit niet. Dan eerst ontdekt men, hoe
groot
en hoe regelmatig
woJ
g de vorstelijke
g
g
ning
is, ,die met
m een breed bordes en stag roen van het park
tige trappen
boven het groen
P
PA
oPJ
rijst.
Na een rit door den Haagg kunnen we de
bijzonderheden
A
ggaan zien. De paleizen
J
noemde ik reeds — ik zou er de mooie
wijlen de Koninginstijlvolle
woning
g
g van wijlen
J
zij staat oop
Moeder aan kunnen toevoegen;
g ^ zij
het Lange
g en
g Voorhout met het front tegenover het brede wandelpad,
dat op
A den
P ,
Kneuterdijk
begint;
g krachtens historische
J

zakelijke
rechten noem ik dan het Binen
J
nenhof, waar Eerste en Tweede Kamer verzijn zetel heeft ,
g aderen, de Raad van State zijn
het ministerie van Binnenlandse Zaken
en dat van Waterstaat hun toegangen hebben en waar de oude Ridderzaal op
P het
vierkant van den Hof" naar voren schuift,
de Ridderzaal, waar deKoningin
P
g in September de zittingen
g van de Staten-Generaal
opent.
Op
P het Buitenhof,
P
, vlak bij
J denpoort-ingang
g
g van het Binnenhof,, staat het ruiterstandbeeld van koning
g Willem II en tegeng en
over den Hofvijver,
in de lijn,
J
J , die van het
Buitenhof naar de Plaats loopt,
P, ziet ge
g de
Gevangenpoort, het oude, sombere g e bouwtje
g aan veel leed en veel
J, herinnering
onrecht. Daar hebben de de Witten ondervonden, wat de razernijJ ener opgezweepte
volksmenigte
is. Even verder,
g
, op
P de plek
P
zelve,
hij vermoord werd,
zelve waar hij
, op
P „het
Groene Zood'"
J , staat Johan de Witt's
standbeeld.
Overigens
is den Haag
rijk aan
lt
. g niet rijk
numente n en die er zijn,
J , zijn
J niet van bi'J zonderen kunstzinetui
g
g end, al maak ik
gaarne een uitzondering
g
g voor een beeld van
Spinoza,
den wijsgeer
der i e eeuw, ,dat
A7
tegenover
het huis,, waar hij
hij langg woonde
g
en dat nu tot een „Spinoza-huis"
is in g
gee
„P
richt, werd geplaatst.
gA
Rijker
zijn
Rijker
zijn wij aan musea. Er is het
prachtigezijn
Mauritshuis metrijkdo
zijn rijkdom aan
en oude Nederlandse schilGemeentelijk museum, dat zijn
ders, een Gemeentelijk
zijn
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mooielaats aan den
Korten Vijverweg
g
J
verwisseld heeft tegen
die in Berlage's
g
g
Stadhouderslaan;
laatste schepping
PP g aan de Stadhouderslaan;
het museum-Bredius aan de Prinseracht
g
met zijn kostbare, door Bredius zelf verzamelde kunstschatten; het museum-Mesdagaan de Laan van Meerdervoort, , waarin
Mesdag
wat hij,
g
J, vooral
g weleer verenigde,
uit de Franse schilderschool van Barbizon,
had kunnen verzamelen; wie van antiquiteiten manuscripten en medailles
,houdt,
vindt bevrediging
g g in het museum Meermanno-Westreenianum aan de Princessegracht,
,
g
en wie leeft in deeschiedenis
van ons
g
Vorstenhuis kan in het kleine,, maar belan^J
rijke Oranje-Nassau-Museum
op
J
P den
hoek van Grote Markt en Prinseracht
g
zijn
aan veel moois. Wilt ge
g
P
J hart ophalen
moderne kunst en zelfs eenpanorama
zien,
,
dan is daartoeele enheid
in de Zeestraat,,
g
waar Mesdags bekend Panorama van Schebijbehor
en gevestigd
venin
g en met bijbehoren
g is.
Kunstnijveren
verwijzen
we naar een muJ
J
seum op
g
,beminnaars
P no. 5,Princessegracht;
van beeldhouwkunst naar de verzameling
Een
reproducties
op
P no. 4 van die gracht.
g
P
Museum voor Onderwijs
Onderwijs vindt ge
g aan de
zijn een bezoek overHekkelaan
no.J
4 . Alle
en overwaard.
Naast die musea is er nogg zoveel moois.
Het Vredespaleis
met zijn
zijn stille,, van rust
P
en vredeetui
P een der
, op
g
gende lijnen,
J
mooiste hoekjes
van den Haag,
, waar
g,
J
de Oude Scheveningse
weg
P ,
g
g zich opent,
is één museum, zijJ het slechts van enkele
stukken, van de kunstnijverheid
aller natiën.
J
Hier en daar ,in ministeries of particuliere
woningen,
van kunst
Po
J verrassende sporen
g , zijn
eneschiedkundi
St.
g e resten: de grote
g
g
acobskerk omsluit tal van historische herinneringen en in en om het middelpunt
der
P
oude stad kunte
g
ge
g telkens in aanraking
bracht worden met overblijfselen
van de
J
oude historie van Nederland en van den
Haag.
g
Laat ik niet vergeten
een der glories
van
g
g
de Residentie en van heel den lande te noemen. Dat is onze „Koninklijke";
Koninklijke
, ik bedoel
niet de Petroleum-koninklijke,
J , maar de KoninkliJ ke Bibliotheek met daaraan gevoegd
g
g
Koninklijk Penningkabinet.
Deze grote,
g
,
g
eerbiedwaardige
gezeteld in een
g inrichting,
g, g
der mooisteebouwen
uit het 18e-eeuws
g
den Haag, op het deftige
g Lange
g Voorhout,,
houdt schatten verborgen
zijnwijde
wijd
g binnen zijn
ZijJ
haar boeken-inhoud aan
wie maar wil en opent
alle werkdagen
haar
P
g
enorme zalen voor de honderden, die daar
,wensen te werken in de wereld van den
geest.
Een heerlijk
heerlijke rust beschermt
hunaresc
g
voortreffelijke kaart-systemen
en niet
, voortreffelijke
Y
minder voortreffelijke
hulp door
tal van
P
ambtenaren maken de naspeuringen en de
studieemakkeli'k.
J
g
Houdteg van mooie moderne architectuur? Welnu,
g u bie, ook die kan den Haag
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den, zij
J het niet in die mate als Amsterdam.
Doch ook hier isoed
gebouwd
in den laatg
g
sten tijd.
In de park-wijken
staan tal van
P
J
J
smaakvolle villa's,
gee
, die door de buiten g
wone zorgelke
de stadstuinbouw in de
g,
Residentie aan dearken
besteedt,, een
P
ee bekoorli'ke
omgeving
zij er
g
J
g hebben. Voorts zijn
stukken moderne bouwkunst, zoals
hetebouw
Petrolea"
de
van
g
„
, voorgevel
g
de Rotterdamse Bankvereniging,het Christian Science-kerkj
e het kerkje
J van KropP
holler,
andere, die nieuwe
, de Olveh" en andere
lijnen, nieuwe materiaal-bewerking,
lijnen
eu
g,
we bewoningseisen
te zien ggeven. Er wordt
g
veelebouwd
en verbouwd,, vooral aan de
g
localiteiten,, waar de bioscopen
bloeien. Tal
P
van aardige
zaaltje lokken u naar de helg zaaltjes
en heldinnen van het linnen venster".
En wanneere
zij
P uit zijt
g er een avond op
geweest, ge
g hebt in schouwburg-,
g,
of bioscoop-zaal
uw aan
aangename
uren doo r
P
g
gebracht,
ebracht dan behoeft ge
g — hebt ge
g een
stille nabetrachting
vrolijknapraatje
naraatje
g of eenvrolijk
nodig
te staan,, wáár uw
g -- niet verlegen
g
dag
g te eindigen.
g
En hiermee kom ik opPeen genoegelijk
g
^ J
Haags
g levensbestanddeel. Wie des morgens
g
zijn
zijn thee in
g zij
J kopje
PJ koffie, des middags
ge omgeving
g
g wil genieten,
g
, die kan in
den Haag
Ik ken
g te kust en te keur gaan.
g
geen stad in ons vaderland, waar met zoveel smaakrotere
en kleinere restaurants
g
en koffiehuizen,, tea-rooms en bodega's
zijn
zij
g
zij er van
ingericht
als in den Haag.
g
g Er zijn
eerbiedwaardige,
afineting,
g e een ing en met eveneens eerbiedwaardige
drukwekkenderij zen.
Doch er zijn er ook,,
zijn
waar de verfijndste
inrichtingg samengaat
J
g
met bescheidenrijzen.
PJ
Jongelui!
wil je
je den Haag
g kennen door
g
een bezoek? Ga dan eerst naar no. 102
Lange Voorhout. Daar is het kantoor van
de Vereniging
g g tot bevordering
g van Vreemdelin enverkeer te 's Gravenhage, Scheveningen en Omstreken. Daar weet men a 11 e s en alles is voor u.

Greenwich, Jullie kent natuurlijk
J allemaal
den naam van dezelaats
die vroeger
P
g een
voorstadje
van Londen was,, maar thans
J
ééngeheel
met deze grote
metropoolvormt
g
g
in het Zuid-Oosten van Londen.
Waarom je
J den naam van deze plaats
P
in de Encyclopedie vindt? Wel,, Greenwich
heeft een beroemde sterrenwacht, die in
1675
werd. Sedert
75 door Karel II gesticht
g
eeuwen heeft men hier waarnemingen
van
g
de zon, de maan en de sterren verricht.
Natuurlijk
hierbij vaak te pas
de
Natuurlijk kwam hierbij
P
meridiaan- of lentecirkel
(zie: Aarde en
g
Breedte). Den meridiaan, die over Greenwich loot
men nu als nul-meridiaan
P heeft
^
aangenomen;
men begint
dus vanaf Greeng
g
Oostelijk als
wich deze cirkels,, zowel in Oostelijke
tellen.
Westelijke
Westelijke richting,
g,
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volgt
Ditzelfde systeem
g men sinds heel
Ys
lang
g iin andere landen. Zo hadden wijJ vroe r den Amsterdamsen tijd. Doch sedert
ge^
internationale
regeling
men met
eeng
g de
f w illen indelen in gordels,
hele aarde heeft
g
,
die telkens een uur verschillen (in onze
est-EurodeJ
ese tijd- of Greenbuurt b.v.
e
tijJd-gorP
w achtij
J d- en de Middel-Europese
del), is het in Nederland strijd
J geworden
g
over den officiëlen tijd,
J , waarvoor in i1937
is
de tijd
s vastgesteld
J van den meridiaan
g
vanrecies.
5P
sl

.

Gregoriaans
kerkgezang
P
g
g i s de door paus
g
ook
Gregorius
g,
gorius I bevorderde rituaalzang,
nu nog
g van den Rooms
g dengrondslag
g
Katholieken kerkzang
g vormt.
Het
Heisseen éénstemma ge koorzang,
g, die
zich
plechtig
beweegt.
vrij rhythme
g
Y
c P
g en in vrij
Men noemt dezen vorm van koorzang
g ook
wel
cantus planus
(gezang
w
g
g van noten,, die
P
alle even lang
g duren).
onderscheid tus Historisch maaktt men onersc
H
kerkaansen
se n Ambrosiaansen en Gregoriaansen
g
zang. Het verschil tussen beide vormen van
kerkzang is moeilijk
, omdat
g
J aan te geven,
men niet voldoende weet van den Ambrosiaansen zang,ie
al uit de vierde eeuw
g
dateert.
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Greiden zijn
J de Friese weilanden,, met hun
iJ kheid
eigenaardige bekoorl,
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Gregoriaans
kerkgezang.
9
Paus Gregorius
de Grot
wieen
e, aar
naar
w
hhet
go
Gregoriaans
kerkgezang
g
g gis genoemd.
g
Zo ligt
g b.v. Amsterdam op
P iets minder
dan°5 Oosterlengte
Greenvan Gg ten opzichte
P
wich.
New-York ligt
g op
P 74°
74 Westerlengte
g van
Greenwich, terwijl
(ten
J de Fidsji-eilanden
J
Oosten van Australië en Nieuw Caledonië)
op
Oosterste oof
Westerlengte
reen
e 180° O
g vanGwich liggen.
Hoe dat kan? Wel,,en
een
ree
breedtegg
cirkel kunnen we in60°
3 verdelen,, dus
kri'
J gen we 180° Ooster- en 180° Westerlente;
g,de twee meridianen vallen dus samen.
Ook heeft Greenwich nog
g een andere betekenis. Als de zon door den meridiaan van
Greenwichasseert
is het te Greenwich
nap
w
tuurli'k
12 uur. In een plaats,
diee westete
J
p
li'ker
ligt,
natuurlijk Ppas later 12 uur
J
g , is het natuurlijk
en wel als daar de zon door den meridiaan
van dielaats
gaat.
Maar jullie
begrijpen
P
g
J
wel, dat als elkelaats
zijn
zijn
eigen
tijd
P
g
J er
op
d
P nahield, het er raar zou uitzien in de
wereld. Bijna
Bijna steeds is de tijd
J voor een heel
landgelijk.
d ui t g J Zo heeft men in Engeland
g
gemaakt,
t
, dat het daar 12 uur is, als hett te
g
Greenwich 12 uur is, men heeft
ee t in Engeland
dus den Greenwich-tijd.
J

a nog
no
Grein, Je hoort ook tegenwoordig
g
de uitdrukking:
dikwijlse
J hebt er g een
g >>'e
J e verstand van." Een
g rein (of g reint'
rein moett dus wel een heel klein beetje
J
zijn.
Dat is het ook: een grein
is de naam
J
g
van een uiterst klein gewichtje,
va
J , dat vroeg
in ggebruik was in de a
g er algemeen
g
P ogen van edelthee k en ook voor het wegen
stenen
en edele metalen. Het had,, evenals
te
andere oude maten enewichten,
in verg
schillende streken ook een verschillendeg
wicht. Zo woog
g
J segrein
g het oud-Pari
6 4799 m. g .
g
53^II5 m. g ^ het Engelse
van diamanten enpaarlen
Bij
P
g
J het wegen
I4 karaat — zie: Diamant,
g old 't grein
g
kent natuurlijk
Grens. Ieder van jullie
J
J dit
woord, dat zoveel betekenissen heeft, maar
rens steeds
zegin al die betekenissen
wilg
Op de grens
van licht en
g
g P
g en: scheiding.
donker b.v.;
op de ggrens van het Boor, P
g
e
loofde, dus opA de scheidingg van wat tolaatbaar en niet toelaatbaar is.
Derens
tussen twee landen is toch ook
g
een scheiding,iet?
Soms spreekt
men van
g
P
een land met natuurlijke
grenzen.
Een
g
J
zee,
natuurlijke grens
is b.v. de zee
prachtigeJ
g
van aaneen maar ook een rivier,, een gebied
g
gesloten moerassen,, een hoge
kan
g
g bergketen
g
men wel een natuurlijke
grens
noemen.
J
g
Lang
altijd vallen natuurlijke
en
J
g niet altijd
staatkundige
g ggrenzen samen. In de eerste
natuurlijkeg
altijd natuurlijke
plaats zijn
grenzen
zijn er niet altijd
P
te vinden, maar vaak stellen staten zoveel
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foto: H. J. van Zuylen.

Greiden. — Friese greidgronden met op den achtergrond de kerk en klokkestoel van
Wynjeterp.
iJ
belang
J land aan de . overzijde
g in een stukje
stukj
van de natuurlijke
grens, dat ze dat stukje
J
^
aan den buurstaat willen afstaan.
•
Hoeveel ellende dierenzen
al in de weg
julli
reldebracht
hebben,' ik behoef het jullie
g
niet te vertellen. Vele oorlogen
zijn
•
g
J
gevoerd, om derenzen
van een land uit te
g
leggen.
gg
Als je
J zo door 't land wandelt in de
g ren gebieden, zie je
J slechts hier en daar
derens
n.l. door de grensstenen,
g
g
, stenen
aaltjes
douanehuisje aan de
paaltjes,
, of door de douanehuisjes
voeren.
wegen,
gen die over de grens
g
Want als je
over wilt, moet je
g
J
J de grens
je as
pas(zie: Pas) laten zien en invoerrechten — een soort belasting
g — betalen voor
sommige
g ggoederen, die Jje in wilt voeren.
Ook alsje
passeert,
g
P
, word
J per
P trein de grens
je
wijzen
gecontroleerd g evisiJ opA allerlei wijzen
g
teerel).
In vredestijd is die g,
visitatie niet zo streng,
maar als er enige
g tussen twee nag wrijving
J
buurstaten is, kan zijJ verre van aangenaam
g
zijn.
In oorlogstijden
is de grens
meestal
g
g J
J
esloten dat wil dus zeggen
gesloten,
gg , dat niemand
van het ene naar het andere land kanaan
g
zonder een nauwkeurigg in gevulden
en g e ^
controleerdenas.
A
Grieg.
g was een bekend
g Edvard Grieg
Noors componist,
die leefde van 1843-1907.
P
Tot zijn
werken behoren
gA
J meest gespeelde
de beide Peer-Gynt-suites,
t
, waarvan Jje verschillende onderdelen als Ase's dood, Aniwaarschijnlijk wel
tra's dans, Solwegs
g lied waarschijnlijk
eens zult hebbenehoord.
g

Derote betekenis
van Grieg is echter,,
g
dat hij Noorse
muziek geschreven heeft,,
g
dat hijJ veel verder in die richting
g is g e gaan dan de meer Duitse Niels Gade. En
met het allergrootste succes. Inderdaad is
Gries
g muziek zuiver nationale muziek in
den besten zin van het woord en inderdaad
zijn best in zijn
was Grieg
A zijn
g dan ook op
J n een
stukjes Toch hebben
voudige ,korte Noorse stukjes.
zijn
zijn beide viool-sonates, zijn
J n or
suites, zijn
pianoconcert groot
succes g e J P
g
had. Genoemd moet nog
zij Olaf
g worden zijn
vason (voor koor en orkest),,
Y^
strijkkwartet
en nog
sonates.
J
P
g een paar

Grens. — Aan iedere grens wordt de bagage
der reizigers zorgvuldig op smokkelwaar
gevisiteerd.
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Onder Griekse mythologie verstaan we
de verzameling
J ontg van mythen,
Y
, die zijn
staan voor en tijdens
den groten
bloei van
g
J
de oud-Griekse beschaving.
g
Laat ik jullie
nu eerst even vertellen,, wat
J
een mythe
precies
is.
P
Y
Een mythe
dan is veelal 'n verhaal,, dat
Y
ontstaan is door de behoefte, die de mensen
steedsevoeld
hebben,, om voor de grote
g
g
menig te te verklaren, hoe alles opP de we reld is ontstaan; een verhaal, waarin dan in
den regel
P , evorm
gevormd of beg
g alles geschapen,
g
werkt wordt door deoden.
g
Hoewel mythen
dus veelal godenverhalen
g
Y
zijn moet men toch niet denken, dat, als
men de mythologie van een volk kent,, men
ook
denn
zelfs maar de godeng odsdienst of
a
leer kent.
Natuurlijk bestaat er wel samenhang
Natuurlijk
g tussen beiden. Maar jullie
begrijpen nu ook
Jook,
dat het helemaal niet oneerbiedigg tegeng en
over deoden
behoeft te zijn,
J, als men niet
g
alle mythen
gelooft.
g
Y
Als middel om den godsdienst van de
Grieken te leren kennen, hebben die mYthen dus slechts betrekkelijke waarde.
Neen,
,
de waarde van de mythen
ligt
g op
P een heel
Y
anderro
zijn n.l. van g g ebied. Die mythen
Y
ten invloedeweest
o nde kunst en hebben
g
dien invloed heel vaak ook nu nog.. Hoeveel boeken, toneelstukken, schilderijen
en
J
beeldhouwwerken zijn
J niet door mythen
Y
g einsPireerd? En hoeveel beter leert men overigens ook een volk kennen, als men kennis neemt van zijn
J mythologie.
Daarom Jjuist is 't voor ons, ,moderne
mensen, vanroot
belang,
g,op de hoogte
g
g
te zijn
J van de Griekse mythen,
Y
, aangezien
g
de Grieken eengroten
invloed hebben g g
had op
ons
P onze beschaving
g en aangezien
g
dikwijls
de zin en de inhoud van een kunst)
werk zouden ontgaan,
als wij
g
J de daaraan
tenrondsla
liggende
mythen
niet kenden.
g
g gg
Y
Er bestaan talrijk
talrijke Nederlandse ve rza gen van de Griekse en Romeinse m Y then. Als jullie
er belang
J
g in stelt, moet je
J
er maar eens een lezen, wi'J kunnen hier
onmogelijk
alle mythen
vertellen!
g J
Y
Een enkele mythe
vinden jullie
julli wel in
Y
Encyclopedie onder andere woorden,,
zie bijv.
J Argonauten,
, Adonis enz.
g
In dit hoofdstuk wilden we jullie
no
g
nog
J
wat vertellen over de betekenis en 'teg
bruik van veleodennamen
g
, die je
J ook in
het dagelijks
leven wel eens tegenkomt.
g J
g
In de eerstelaats
moet ik er dan opP wi'J P
zen, dat de meeste en voornaamste goden
g
een Grieksen en een Romeinsen vorm hebben, die vaak ieder door een aparten
naam
p
a
werden aangeduid
g
, ofschoon de Griekse
god in veel gelijk
aan
g is
s aa
g
g J en gelijkvormig
g J
den Lati'
J nsen. ^In onderstaande verhalen
noemen wijJ
den reel
g eerst de Griekse
en dan de Romeinse namen).

Griekse Mythologie.
Zeus van Otricoli (museum Vaticaan).

Dit komt,
g o, doordat de Romeinen hun
den in veel opzichten
hebben overgenomen
P
g
van de Grieken, waardoor dus welhaast
iedere god naast een Grieksen ook een Lati'J nsen naam kreeg.
g
Vooral de Latijnse
namen gebruikt
men
J
g
vaak.
Over de diepere betekenis
en de indeling
g
van de godenwereld kunnen wij
wi' niet te uitvoerigworden ,wijlJ daarin veel onzeker en
ingewikkeld
is. Slechts heel in het algemeen
g
g
stellen wijJ
P, dat de stamvader der
goden Kronos (Saturnus) heette,, die dan
g
de zes hoofdgoden (Hestia,
Demeter, Hera,,
,
Hades,
P iter tot kin, Poseidon en Zeus- u
deren had.
Zeus maakte eerst een einde aan de heerzij vader
schaPPJ
i' der Titanen (waaronder zijn
behoorde) en verdeelde toen de
i' onder zijn
zijn
broeders en zichPPJ
zelf, daarbijJ zelf het opperbestuur
houdend.
PP
Hades kreeg
g de onderwereld,, Poseidon de
zee,
hemel; de Olympus en de
, Zeus den hemel;
Aarde warenemeenscha
eli'k
g
PP
J eigendom.
g
Toch was Zeus de koning
g en als de anderen tegen
zij in
P
, trokken zij
g hem opstonden,
den regel aan het kortste einde. Zeus immers had als verschrikkelijk
den
J wapen
P
bliksem.
Zijn geliefde
Zijn
dochter, die geboren
werd
g
g
uit het hoofd van Zeus, is Pallas Athene;
ook deze staat wel eens tegen
haar
a
vader op.
P

GRIEKSE MYTHOLOGIE
Jullie zet
g wel eens dat iemand zo dom
is alss een uil, maar bijJ de Grieken was de
uil, met zijnP
peinzende gelaatsuitdrukking,
g,
g
en 't attribuut van Pallas
Y
ljuist het symbool
Athene of Minerva (Lat. naam),deodin
g
van de wijsheid.
J
Dikwijls zul je
Dikwijls
g van deze
J een afbeelding
godin met den uil op
g
P haar schouder of oop
haar arm vinden in de kamers van studenten; immers die zijn
J dienaren van Minerva.
gee
Ook de universiteit wordt dikwijls
J voor g
steld als onder de hoede van Minerva te
staan.
In Amsterdam is een H.B.S. waar opP den
gevel
een stenen uil P
prijkt,
J , wat heus niet
g
bedoeld is om aan te duiden, dat er alleen
meisjes
J,
maar domme jongens
en meisjes
op P
zijn,
g
verre van dat!
Jullie hebt je
ge
J misschien wel eens af gewijshei zo
vraag d, waarom de godin
der wijsheid
g
gee
dikwijls
in volle wapenrusting
g wordt af g
P
J
beeld. Dat komt, omdat Minerva niet alleen
i
deodin
van de wijsheid
was, maar ook
wijshe
g
van den
vrede en van den oorlog,
g,
wordt;
die met verstand en beleidevoerd
wordt;
g
zij
J is bovendien de beschermster van het
vrouwelijke
werk.
.1
zij haar naam
Volgens
de mythe
heeft zij
Y
g
aan de stad Atheneeschonken.
Dat kwam
g
zo: Met haar oom Poseidon, den zeegod,
g ,
Athene erom wie de bescherm od
streedg
van de nieuwe stad zou worden. Athene nu
de stad een olijfboom, het symbool
y
schonkJ
terwij Poseidon
n overvloed en vrede, terwijl
van
paard
gaf.
Zo
p
g
slechts een schoon gevormd
g
erd Athene
beschermgodin van de stad,,
g
waaraan zij
J nu ook haar naam schonk.
Als broers en zusters had Athene onder
anderen Phoebus, Apollo,
g —
P
^ den zonnegod
zie: Apollo
—, die tevens beschermer van
P
deeneeskunde
en van de muziek en de
g

Griekse Mythologie.
Kop van de beroemde Venus van Praxiteles
(museum Vaticaan).
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Griekse Mythologie,
Kop van de z.g. „Hera Farneze" (Nationaal
Museum te Napels).
schone kunsten was, en Artemist
de wei
lingzuster van Apollo,
die in 't Latijn
at Jn Diana
P
heet en die deodin
der maan en de b^g
schermster van de Jj acht was.
Vooral als wetbeschermer, als heilbrenen opP kunstgebied
is
g er, als voorspeller
P
g
A
APpollo de leidsman. Zijn
Zijn zoon Asklepios
P
hij in alle geheimen
Aescula
P ius heeft hij
g
van deeneeskunst
ingewijd, vandaar dat
g
deze zoon in sommige delen van Griekenland werd vereerd. Zijn
J attribuut is de staf
met slang;
g , dit teken zie je
J nu nog
gop
P de
z.gg. dokterskaarten in auto's.
Ook bestaan er veel verhalen over liefdesavonturen van Apollo,
waarvan ik er
p
e je
een zal vertellen, omdat het eeneliefg
koosd onderwerp
P van schilders en beeldhouwers is.
Eens ontmoette Apollo
een schone
he bosP
n mf,p
Daphne geheten,
die echter niets van
g
an
Apollo moest
hebben en voor hem vluchtte
e
naar 'tebied
van haar vader, den rivierg
god.
Uit angst
haar zou
g
g echter, dat Apollo
P
inhalen vóór ze de rivier bereikt had,
smeekte zij
J haar vader om -hulP.
Plotseling
g voelde Daphne,
P
^ dat ze verstijfJ
de schors omhulde haar leden, takken en
bladeren ontsProten aan haar handen en uit
heur haar. De riviergod
had de bede van
g
zijn
J dochter verhoord en haar in een laurierboom veranderd. Van dit ogenblik
af
g
was de laurierboom deeliefde
boom van
g
Apollo
en schonk men voortaan aan de
P
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winnaars van wedstrijden kransen, uit lauw
rierbladerenevlochten.
g
zuster
Apollo's zus
e Artemis(Diana),reed
's nachts
langs
s met haar maanwagen
g het
g
overdagg vermaakte ze
hemelgewelf,
, maar overda
zich met de jacht.
In deze functie zien we
J
haar ook dikwijls
afgebeeld
met PJ
pijl en
g
J
boo in de hand. Van haar is 't volgende
boog
g
verhaal: Eens toen zijJ met haar gezellinnen
g
heerlij bad
na een inspannende
jacht
jacht een heerlijk
P
in een vijver,
g,
P in 't bos lag,
, die diep
opmerk'aer Actaeon,
die
okverscheen de jager
,
zaam op
door de vrog
P haar was geworden
li'ke
kreten en het gelach.
Behoedzaam nag
J
derde hij
hij den vijver,
J
, maar toch niet zo voorzichtig,of Diana's sg
geoefend jagersoor
had
Jg
hemehoord
en toen ze den vermetelen
g
haar poogde
stervelingzag,
g
,
P g te begluren,
g g,
veranderde ze hem in een hert. Hevigge
g
schrokken neemt Actaeon, als hert, de
vlucht, maar Diana's honden zitten hem
wilde Jjacht volgt,
reeds op
g,
P de hielen
Actaeon struikelt en wordt door de honden
verscheurd.
herhaaldelij
Evenals Apollo
is Diana herhaaldelijk
P
opP een sterveling.
g Wie
g
ene
was nu de bewerker van al
dieg
g en
heden tussenoden
en mensen? Dat was
g
godin van de liefde
Aphrodite
(Venus),,
g
P
en de schoonheid.
Volgens de Grieken was ze uit liet
schuim derolven
geboren en zo schoon,,
g
dat alleoden
dadelijk
haar we
dadelijkverliefd opPaar
g
den. Haar zoon ErosCu ido
of Amor)
P
't kind-godje, was gewapend
met pijl
P
PJ en
g
boog.
PJ
, die door een dezer pijlen
g
g Degeen,
P dat o g én g etrof f en werd, voelde direct op
blik een stekendei'
PJn en werd hevig^ ver liefd.
Zoweloden
als mensen waren de slachtg
offers van Venus en ErosCuP ido . O 1 p
zekeren keer braken deze streken Cupido
P
echter op.
verwondde hijJ zich
P Per ongeluk
g
hij
met een van zijn
waardoor hij
J eigen
^ pijlen,
PJ
r
smoorlijk
oorlijk
(letterY
P Psyche,
J verliefd werd op
lijk betekent
dit woord: de adem,
de ziel),
,
,
die zo schoon was, dat het mensdom haar
aanbad inplaats van Venus. Om zich daarover te wreken, zond Venus Cupido
om
P
Psyche
te doden. Toen ggebeurde het on
g eY
jullie
luk, waarvan we jullie
juis
juist vertelden en
Cupido
kon 't toen natuurlijk niet meer over
P
ig leed te
zijn
enig
J hart verkrijgen,
Jg , Psyche
Y
doen — zie ook: Amor.
nog
Venus, boos, dat haar mededingster no
zo,
in leven was, plaagde
de arme Psyche
zo
P g
Y
dat deze zich in een afgrond
stortte. Cupido
P
g
liet haar echter door den wind naar een
eiland voeren,
hij haar zijn
J n liefde be, waar hij
kende. Hij
J deelde haar echter mee,, dat ze
nooit zijn
J naam te weten mocht komen en
hem alleen 's nachts in 't duister zou mogen
g
ontmoeten. Ps Yche beloofde hiermee tevreden te zullen zijn.
J
Spoedig
P
g echter kon ze haar nieuwsgieriga gCupi-i heid niet meer bedwingen,
ze wilde Cu
g
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do'selaat
zien en terwijlJ Cupido
sliep,
P
P,
g
hield ze een lamp
P boven zijn
J hoofd. Cupido
P
hij
werd wakker en verdween, terwijl
hij Ps Y
yJ
che verweet, dat ze hem niet vertrouwde.
Troosteloosin
nu in dienst van
g Psyche
g Y
Venus in de hoop
weer te zien.
P Cupido
P
Wel stelde Venus haar trouw en nieuws gierigheid opP zwaren proef,
hield
P
, maar Psyche
Y

vol.

OpPerselp een keer liet Venus haar bij
J P
P None ProserP ina, de heerseres van de
onderwereld, de vrouw
van Hades (Pluto),
,
een schoonheidszalf halen. ZijJ slaagd
de er in
deruwelen
van den Hades onderg
wereld heen teaan
maar op Pden terugg
gweg bezweek ze voor de verleidingg zich
zelf een beetje
J met de zalf te verfraaien.
Ze opende
de doos en viel in een diepen
P
P
slag P,want in de doos zat de slaap.
P Zo
vond Cupido
haar;
, hij
hij wekte haar en nam
P
haar toch tot vrouw.
Behalve Cupido kenden
de Grieken nog
g
eengod, die
ondeugende streken uithaalde,,
g
namelijk
heraut
J Hermes (Mercurius),,
deroden
den
god
,
g
g van het verkeer, , doch
ook van den slaap
P en den droom.
BijJ
Romeinen was Mercurius ook de
god van den handel. Van deze veelbelovende
g
godheid wordt verteld, dat hij
hij den eersten
g
nacht na zijn
omdat hij
hij honger
J geboorte,
g
g
had opP zoek ging
g g naar voedsel. Hermes
vond toen de kudden van den zonnegod
g
Apollo
en 't water kwam hem in den mond
P

Griekse Mythologie.
Een bronzen Mercurius van Giovanni da
Bologna, bewaard te Florence.
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Griekse Mythologie.
Hermes (museum Vaticaan). Copie naar een
origineel van Praxiteles.
biefstukje
bij
aan een mals biefstukje.
g
J de gedachte
hij een aantal jonge
slim bond hij
l g e run deren takken met bladeren om deoten
P
staarten, dus achterwaarts
en trok ze bijJ
in eenrot
zodat de sporen
leken als van
eengrot,
P
ing rot waren gelopen
koeien die uit de grot
^ P
plaats van er in.
Mercurius at zijn buikje
buikje vol en kroopP
verzadigd
zijn wieg,
Apollo
P
g,
g weer in zijn
hem den volgenden
morgen
aantrof.
g
g
Bewijzen
niets, maar hijJ ve rBewijzen kon Apollo
n
dacht Hermes (Mercurius) wel. eze speelhijAPolde daarop
P zo mooi op
P de lier,, dat hij
zijn streek vergaf
lo vertederde,, die hem zijn
g
en allerleieschenken
en raad gaf.
g
g
ontbreken in
Ook sombere agodenfiguren
g
de Griekse mythologie niet b.v. Ares
haistos
god van den oorlog,
(Mars),,
g, Hephaisto
g
de
g van het vuur,, die in
, god
hij
een vuurspuwenden
berg
g woonde,, waar hij
P
endon
de bliksems voor ZeusuP iter ,den
der^god, en de liefdespijlen
voor Cupido
AJ
P
smeedde.
Poseidon(Neptunus)was
de bekende
P
heerser over alle oceanen en andere wateren, Hades (Pluto) was de god
g van de onderwereld. Het waren beide broers van
uPiter zoals wijJ al schreven.
Een heel ander karakter hadden deoden
g
god van den wijn,
Dionysus (Bacchus),
J,
g
,
en Demeter (Ceres) en PerseP hone ProserAina degodinnen
der vruchtbaarheid.
,
g
vrolijk
Bacchus werd voorgesteld
als een vrolijke
g
god, meestal vergezeld
jongeg
g eze door een uitbundige , feestvierende schare,, die aan haar
aanbidding
gg door
g van deze ggodheid uitinggaf
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heel veel wijn
wij
ft te drinken. De woestee ees
zijner ere gevierd
ten, die ter zijner
werden,, heetg
ten bacchanalen,
, en zijn
J volgelingen met
name zijn
vrouwelijk
J haast waanzinnige
g vrouwelijke
werden bacchanten genoemd.
g
Oors ronkeli'k
re g eerde Demeter (Ceres),,
J regeerde
deodin
van het koren en Persephone
g
P
Proser
van denplantenP ina, de godin
^
P
jaar.
g roei het gehele
J aar
g
Nadat Persephone
door Pluto was g e P
schaakt en, als zijn
J gemalin
g
, heerseres der
onderwereld waseworden
g
,heersten droog^te en hori gersnood op
P aarde,, want Ceres
had zich treurend over haar dochter terugg
getrokken in een grot. De mensen, die ten
einde raad waren,
aan
, smeekten Jupiter
P
Pluto te bevelen, Proser Pina naar de aarde
te laten terugkeren.
Jupiter
stond deze bede
^
A
toe: Proserpina
zou voortaan twee derden
P
van het jaar
opP aarde doorbrengen
en één
J
g
derde in de onderwereld. Daarom heersen
vruchtbaarheid enlanten
roei
sindsdien
A
^
slechts acht maandenerJ
jaar opP aarde,,
want de andere vier maanden is Proserpina
A
heerseres in den Hades en trekt Ceres zich
treurend in haar grot terug.
Zo, nu wetenullie
iets van de Griekse
J
goden en de daarmee verbonden mythen.
g
Y
Volgens
Volens de Grieken gedroegen
de goden
^
g
g
zich dus als mensen en hadden ook een
mensengedaante,
woorden:
, of met geleerde
g
g
de Griekseodsdienst
was anthropomorf.
^
A
Behalve de zuivereodenverhalen
worg
den meestal ook tot de Griekse mYtholo ie gerekend de heldensagen, waarvan we
jullie onder Ar
„^onauten" reeds een bekende hebben verteld. Onder Hercules,
nog
g een
Ilias Od y ssee enz. kun Jje er later no
A aar lezen.

GRIEKSE TAAL EN LETTERKUNDE
Het oude Griekenland heeft door zijn
J
dichters, schrijvers
en wijsgeren,
zij
J
Jg
, door zijn
gro
g
g gg en kunst een zo geweldig
ten invloed uitgeoefend
op
P de latere Wesg
terse beschaving,
een korte opsomming
p
^,
g
van hen, die zich in de oudheid van de
Griekse taal hebben bediend, om deze cultijdgenote
tuurschatten aan hun ti'
d enoten en latere
over te dragen,
welzijn
op zijn
geslachten
g hier
, P
plaats is.
Eerst een enkel woord over de Griekse
taal. Deze is een lid van de Europese groep
g P
der Indo-Germaanse taalfamilie, die, zoals
men weet,, met name in Europa,
a zeer uitP,
ag ebreid is en waartoe ook enkele,^ thans uitgestorven,
, taalgroepen behoren.
^
Evenals iedere andere taal is ook de
samen
Griekse
gesteld uit verschillende dialecten — zie ook: Dialect — en wel in
hoofdzaak uit het Dorisch, Aeolisch en
Ionisch (later ook het Attisch).
rongvan de Griekse
Omtrent den oorsP
letterkunde is ons weinigg bekend. We weten
tijden bijJ
alleen,
, dat reeds in de oudste tijden
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Griekse Mythologie.
Een oud bronzen beeld, voorstellende Nike
(Victoria), de godin der overwinning (Nationaal Museum, Napels).
lechti heden
bij huwelijken,
godsdienstigeplechtigheden,
J,
, J
begrafenissen
en feesten werd gezongen
g en
g
^
eenvoudigee —
dat dit — aanvankelijk zeerg
gezang
g eP ig zich later ontwikkelde tot lange
g
sche liederen,
en legen, waarin de mythen
Y
g en
den verwerkt werden en de heldendaden
vangoden
en heroën werden bezongen.
g
g
Weldra ontstonden zang ersg ilden
, eerst
aodoi,, later rha Psódoi genaamd
— denk ook
g
aan het woord rhapsodie
—,, die zich spePe
P
ciaal met het samenstellen en voordragen
g
van die volksliederen,
oop
g
, die van geslacht
geslacht werden overgeleverd,
g
g
, bezigg hielden.
Het is eigenaardig,dat die
volksepen
P
—
uit den oudsten tijd
J — zie ook: Epiek
P
eheel verloren zijn
gegaan,
de
geheel
J gg
, maar dat aar
naast een z. gg. kunstepos
ontstond,, waarvan
P
zij de overbekende
de oudste uitingen
wel zijn
g
Ilias en Odyssee
, die door de
Y
Grieken werden toe geschreven aan den blinden dichter Homerus. Over deze beide belanrijke werken
vertellen we later nog
g
meer.
Volens
moderne onderzoekers zouden
g
Ilias en Odyssee
zijn
zij ontstaan uit korte
Y
die vooral in Boeótië en Thessalië in Aeolisch dialect werdenezon
g
gen en
waarin vele van de heldendaden, die we in
n ver
Ilias en Odyssee
terugvinden,
g
, worden
t
heerli'kt.
Later zouden tijdens
tijdens de grote
Dog
J
rische volksverhuizing
g vóór i000 v. Chr.)
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de liederen naar Klein-Azië zijn
J overgege
gracht,
, waar ze door Ionische zangers
g
^ ers wer den overgenomen en aan het hof van verschillende vorsten en voorname lieden voorgedragen, waarbij
waarbij ze langzamerhand
hoe
g
langer hoe meer werden uitgewerkt.
g
Volens den geschiedschrijver
Herodotus
Volgens
g
J
(± 850
5 v. Chr) zou ± Io5 o v. Chr. de
dichter Homerus hebbeneleefd
g
, die het
voornaamste deel van de Ilias in zijn definitieven vorm zou hebbene
terwij
ggoten , terwijl
eeuw later de Odyssee
als geheel
zou
Y
g
zijn
ontstaan. Zeker is het, dat ± 750
J
75 v.
Chr. de beiderootse
dichtwerken in Grieg
kenland reeds algemeen
bekend waren.
g
Hiernaast ontstaan dan andere epische
P
dichtwerken en later ook lyrische
— zie
Y
ook: Lyrische
poëzie.
P
Y
zij
Bekende oude dichters uit dien tijd
J zijn
uit Boeótië die
een eigenaardig
,
g
g
leerdicht over landbouw en kalenderdagen
g
heefteschreven
Archilochus van Paros en
g
zijn
tijdgenoot
Callinus. Later volgen SimoJg
nides van Amorgos nogglater Hipponax
AP
van Ephesus.
Bekend zijn
zijn ook o.a. depolie
P
tiekeedichten
van Solon 6e— 5e eeuw v.
g
politieke
en krijgshaftige
edichChr.),,
Pg
ten van Tyrtaeus
(die daarmee de SparP ar
Y
tanen tot eendracht enrote
dapperheid
g
PP
aanzette en de liefdesverzen van derote
g
dichteres Sa
PPho.
In de 6e eeuw komt dan de lyrische
Y
bloei door dichters als
P oëzie tot roten
g
Ibykus
(welbekend uit Schillers „Die KraY
niche des Ibycus") Simonides
van Ceos,
,
Pindarus en Bakchylides,
Y
, die alleen h Ymnen, epiniciën
— dit zijn
ren
ter
er ver
P
J n liederen
heerli'kin
overwinnaars
in de natioJ g van overwnnaars
nale spelen
— klaagliederen,
P
g
, romances en
epigrammen
—Ppuntdichten — hebben^ P ge
dicht. Slechts van Pindarus en Bakchylides
Y
tamelijk veel werk bewaard gebleven.
is nog
g tamelijk
g
In dee5 eeuw v. Chr. was Athene het
middelpunt
van de Griekse poëzie
en hier
P
P
is ook de tragedie
ontstaan als onderdeel
g
van den Dionysusdienst.
Hoe dit geschiedde,,
g
hebben we al verteld onder Drama.
De Attische tragedie
vindt haar hoogteg
g
Ppunt in drie schrijvers,
J
, die je
J vooral moet
onthouden: Aeschylus,
Sophocles
P
Y
gi
en E u r i Pi d e s. Jammer genoeg
zijn
g
J van
hen slechts een klein aantal tragedies bewaardebleven
g
,n.l. zeven van Aeschylus
Y
en Sophocles,
In
P
, achttien van Euripides.
P
denzelfden tijd
J valt de bloei van de komedie,
het komische toneelstuk, waarvan vooral
Aristophanes
de grootmeester
is.
P
g
In den aanvang
g kende men in de Griekse letterkunde in hoofdzaak alleen den
s ren
ru
drukJg
P oëtischen vorm,, zelfs de wijsgeren
ten hun leer in verzen uit. Doch later —
men denke in dit verband aan het aPhorismenboek van Heraclitus van Ephesus,
P
, (zie
ook: Aphorisme)
die zich ook van den
P
P rozavorm bediende, heeft ook het Griekse
proza zich verder ontwikkeld.
P

GRIEND
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De beroemde Medusa Rondanini" (Glyptotheek, Munchen .
Alsrote
Griekse filosofen noemen we
g
Zeno,, Anaxagoras,
g
, Democritus,, Protagoras
g
en Gorgias
— zie: Sophisme
— en vooral
P
g
Socrates Plato en Aristoteles. Al deze
wijsgeren
schreven in Aproza,
J sg
, en wat Plato
betreft is het een schitterende
P roza g worden, verheven en diepzinnig.
Ook heeft Griekenland beroemdege
schiedschri
J
J vers ggehad: de bekendste zijn
wel Herodotus van Halicarnassus XenoiJ
ook vele Po, terwijl
P hon en Thucydides,
Y
litieke redevoeringen
in den lateren tijd
tij
g
eeuw v. Chr.) te boek werden g e 5
steld. De voornaamste van alle Griekse
redenaars is zeker wel Demostheneseg
weest.
Met den ondergang
on^ g van Griekenlands
(338
v. Chr.) eindigt
afhankelijkheid
g de
J
33
eriode
periodevan de Griekse letterkung
de die evenwel nog
g daarna in de
g lang
Macedonische,
, Romeinse en Byzantijnse
gee
Ongeveer
met de re g
heeft doorgewerkt.
g
g
ringan
Justinianus
g
5 28—
556 n. Chr.)
rekent men, dat de oud-Griekse letterkunde
is overgegaan.
in de Byzantijnse

Griend. Allereerst is Griend de naam van
we zouden haast
een heel klein eilandje,
1
zeggen
een zandplaat,
A
, dat tussen Harlingg
van Vlieland ligt,
P
g en en de Noordpunt
g, en
dat ook
wel Grind of Grinderwaard wordt
.
g eno emd.
Vroeger
deel van
g
g was Griend het hoogste
een groter eiland, waarvan de bewoners
haast uitsluitend van veeteelt leefden. Maar
de bozeolven
hadden 't opP 't eiland beg
•
J werd het overstroomd,,
, herhaaldelijk
sloegen
de dijkjes
dijkjes weg
g
g en verdronk een
deel van 't vee en van de bewoners. In de
paar fiam
17 de eeuw woonden er nog
g een P
lies met nog
geen twintig
g koeien en een
gg
espaar honderd schapen,
P , maar ook zijJ moesP
ten op
A den duur het eiland verlaten,, dat

tenslotte nog
werd
g alleen 's zomers gebruikt
^
als weide voor schapen.
De paar
herders
P
P
leefden dan in een schamele hut op Griend,
>
maar in 1877
77 stak plotseling
P
g een hevige
g
storm op
P en toen die bedaard was,, zochten
de mensen,
, die naar Griend gingen,
g g , tevergeefs de herders en hun schapen,
A , — allen
waren verdronken.
Niemand waagde
zich toen meer op
g
P het
eilandje,
J, behalve ontelbare vogels,
g , die hier
een rustige
vonden. Zo is het
g broedplaats
P
eiland in het bezitekomen
van de verg
enigingtot Behoud van Natuurmonumenten. En in de lente en den zomer woont er
nu weer iemand, en wel de wachter, die
het eilandje
g eierdieven.
J bewaakt tegen
Het woordgriend heeft
echter ook nog
g
een andere betekenis. Een stukrond
, waar g
o rijshout
men rijshout aanplant
voor den handel,,
A
noemt menriend
rond".
„g
g
Meestal liggen
de grienden
laag,
g, — voor g
gg
al opP uiterwaarden,, buitendijks
buitendijks dus,, vindt
men veelriend
rond
— en men moet dan
g
g
ook veelgreppels graven,
raven om een g
goede
afoe
wateringe
rije beg verzekeren. Netjes
J in rijen
• najaar
men dan in 't najaar de grienden,
, die
g
bijna
altijd
liggen,
met stekJ op
P kleigronden
g
t
gg , m
ken. Na één,, twee of vier jaar
— dat hangt
J
g
ervan af, hoe lang
g men de stokken wil hebben — snijdt
of hakt men de grienden.
Het
J
g
sni'
zijn af geJ den ggebeurt als de bladeren zijn
vallen. Deriendcultuur
heeft in ons land
g
pas een bloeiperiode beleefd. Voor de Zuiderzeewerken had men namelijk
J zeer veel
g riendhout node g, om de zinkstukken te
vlechten. Zinkstukkenebruikt
men bijJ den
g
dijkbouw. — zie ook: Zuiderzeewerken.
Bijna
Bijnaop
P alle griend
gronden
plant
men
P
g
g
wilgenhout
wil
g
, dat behalve voor zinkstukken
ook vooralebruikt
wordt voor 't vlechten
g
van mandenaardaPP
elmanden en der g
gee
liJ ke .

i

Grietman is een oude titel, die uitsluitend
in Friesland en in sommige delen van Groningen voorkwam.
Het woordrietman
(in 't meervoud zog
welrietmannen
als rietlieden
is afgeleid
g
g
g
vanreta
dat
groeten
of aanspreken
beg
,
g
A
de beteketekent en hier voornamelijk
J
nis heeft van aanspreken
in rechte.
A
Wanneer in het oude Friesland van na
den dood dus van den laatsten
1234,
34,
Hollandsenraaf,
,die in Friesland nogg enigg
een
en
rechtsgezag
,
g had (Floris IV),iemand
g
geding
gg wilde maken,, dan moest
g
g aanhangig
n bijgrietman
hij
zijn
den rietman. Vóórdien hadden
J zij
schouten,, die in naam van het grafelijk
g
J
gezag
P
P
, de functie van openbaar
g
g optraden,
aankla er vervuld.
aanklage
den loop
kregen
nu degrietJ
A der tijden
g
mannen hoe langer
hoe meer macht. ZijJ
g
traden tevens als rechters op;
A, vóór de 16e
eeuw deden zij
J recht zowel in civiele als
criminele zaken — zie: Crimineel — en
zor g voor de openhadden bovendien de zorg
Aen
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GRIMM'
I791
—
Grillparzer.
Franz Grill Parzer
P
1872)
was een Oostenrijks
dramatisch
a
7
J
schrijver
. die
a
e bekend ggeworden is door tal
J
van stukken,
e`, welke met veel succes oPg
voerd werden en waarvan sommige
g nogg in
zijn. Zij
onzen tijd
Zijn meesterwerk is
J bekend zijn.
'Meeres und der Liebe Wellen", terwijl
ea een we
) ook het drama,^ „Medea"wereldsucces werd.
Na zijn dood werd de GrillParzerPJ
rijs inschrijve de rente van
gesteld,
g esteld waarvoor de schrijver
door hem nagelaten
kapitaal
bestemde.
g
P
Dezerijs
telkens
PJ wordt om de drie jaar
l
0P 5
15 Januari toegekend
voor het beste
^
dramatische werk, dat in den loop
A der
laatste drie Jjaren op
P een bekend Duits
toneel is opgevoerd.
Pg

Griffioen een fantastischeevleu
g
gelde
uit de Oudheid, dien men veel oop
leeuw
e
vindt.
wapens
p
bare vaarten en wegen,
J
a , bruggen,
^a , dijken,
sluizen enz.
g perZo'nrietman
was dus een machtig
eg
sonag e. Later, door de instelling
g van een
be Hofi 499 , werd zijn
g
J macht enigszins
grietma
waarover de rietman
a
P erkt. Het gebied,
J Er
g
J functie uitoefende, heette grietenij.
waren in Friesland elf steden en dertiggrie
g teni'
g ^, o
P z'n
J en vandaar ook de uitdrukking
elf en dertigst", die 'eJ allemaal wel kent
en die betekent: op
g
, uiterst
P z'n dooie gemak,
langzaam.
Zij
g
J is ontstaan,, doordat de Staten
van Friesland, telkens als er een besluit
moest wordenenomen
g
,eerst de elf steden
tJ
en de dertig
moesten raad Pleg grietenijen
g
bijna alle zaken eenstemmiggen,
en terwijl
terwijl in bijna
heid vereist was — en je
J begrijpt, dat dit
niet zo erg vluggging!
g g•

oors man
Grime is een Frans woord, dat
ron
P
keli'k
oudd
) betekent een bes Potteli'k
J
netje
mensen
A het toneel. Om jongeren
J op
J g
het voorkomen van zo'nrime"
te geven,,
g
worden bijJg
moest natuurlijk
gee
g
J hun gezicht
werkt vandaar de uitdrukking grimeren,
een sYnoniem van het Duitse woord
schminken.

Grimm. De sprookjes
van Grimm o.a.
P
J
Assepoester, De gelaarsde kat, De schone slaaster,
Sneeuwwitje enz.) zijn
P
J n over
,Sneeuwwitje
bekend. Ze zijn
bi'J uit oude overleveringen
g roe
J
e
eeng gezocht en uitgegeven
door g
de ebgg
ders Jacob en Wilhelm Grimm, dieeleefd
g
hebben in de eerste helft der 19e
9 eeuw te
G6ttin
Hun grot
grote betekeg en en Berlijn.
J
ligt
der taalstudie en m Y gopP 't gebied
g
thologie.
zijn niet alleen aardigg
Grimms sprookjes
zijn
J
om te lezen, maar ook belangrijke
bronnen
gJ

Griffie heet in sommige
een bug gevallen
g
reau, belast met administratieve werkzaamheden, zo b.v. de griffie
der rechtscolle
rechtscollege
g es
g
kantongerechten,
degriffie
riffie van de Prog
vinciale Staten, deriffie
van de Tweede
g
of Eerste Kamer.
Niet ieder bureau, dat een dergelijke functie ten behoeve van een openbaar
lichaam
P
vervult heetriffie.
Men spreekt
b.v. niet
g
P
van deriffie
der gemeente,
maar van de
g
g
secretarie. Aan het hoofd van de ag riffie
staat een griffier.
Griffioen is de naam van een fantastische
dierenfiguur
der Oudheid,
g
, die ook welgrijJP voel
werd, een reusachtig
g genoemd
g
g dier,
dat van voren wel wat opP een arend gelijkt.
g J
Deriffioen
voorkomt,,
^die veel op Pwapens
P
heeft het bovenlijf
otn
J van een arend en het
derli'f
e poten en
J van een leeuw, met vier
twee vleugels.
g
Sommige taalgeleerden
leiden het
et woord
g
" af van het Hebreeuwse woord
g
„„griffioen"
voor ons cherubijn".
^,
J
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Grime. — De ene acteur, reeds gedeeltelijk
„opgemaakt', helpt den ander bij zijn grime.

GRIND

Gebroeders Wilhelm en Jacob Grimm, de
bekende sprookjes - verzamelaars.
voor onze kennis van de zeden enewoong
ten onzer voorouders.
Grind ofrint
noemen we het door
o de
g
rivieren meegevoerde
gesteente-puin,
g
g
P , wan-neer dit afgeronde
vormen heeft.
g
Onder „Bergen"
Beren" en Dal" vertelde ik julJu
lie al een en ander over hetuin (dit
d t woord
nu niet in denewonen
doch in den weteng
en
schappelijken
zin van: afval van bergen),
J
,
g
dat de rivier meevoerde.
Als een rivier eenroot
verval heeft,, dat
g
wil dus zeggen,
erin en
gg , als ze over een geringen
afstand vele meters daalt, en veel water
meevoert
, dan zal ze de kracht hebben
grote stukken steen mee te voeren,, maar
g
als ze in haar benedenloop — het
laatste
e
deel van haar weg
vlak
g — door een bijna
J
land stroomt , dan zal ze niet meer de kracht
bezitten, hetrote
puin
mee te voeren.
g
A
Dat zinkt dus op
P den bodem en zet zich
daar in banken af. Hoe dichter men bijJ
den mond komt, hoe geringer
er stroomg gde
snelheid en hoe kleiner de steentjes,
J , die
di
daar bezinken.
Dus niet al te ver van den mond, waar
deeti'werkin
ophoudt,
g
P
, vindt men het
g J
fijnste
grind
en verder stroomopwaarts
J
g
P
steedsrover
soort.
g
Jullie moeten verder het hoofdstuk over
rivieren maar eens oPslaan.
Natuurlijk
Natuurlijk vormen die grind-banken
een
g
grote
rote belemmering
g voor de scheepvaart,
,
P
maar dat is niet het enige. Bovendien
moet
oet
de stroom om eenrindbak
heen,, als die
g
erg
is geworden
en tast dan den oever
g
g
g hoog
aan, Jullie begrijpen dus, dat het van belang is, dat die grinden zandbanken zandg
banken bestaan uitrovere
en fijnere
afg
deeltjes van het gesteente
puin)
geslependeeltjes
g
P
worden opgeruimd.
Datg gebeurt — en
A ge
gbeurde vooral vroeger
— door de
cu
g
P artiliere industrie, welke
zand (en grind) ba g
g-g
g erde en dan verkocht. Bovendien ba gge ren van overheidswege
ba ggermac hia grote
g
nes hetrind
en zand en storten dat in
g
lichters(„bakken"),die het naar den wal

$34brengen.
Daar wordt het grind
ezeef
d
g
g
g
zodat men het in verschillende maten
krij
Jgt.
Menebruikt
het grind
om beton te
g
g
maken, om ween
g te verharden — denk maar
eens aan derindwe
g
gen — , om in den tuin
deaden
te bestrooien en ook voor 't balP
leg daar
lastbed van de spoorbaan, men let
de dwarsliggers
in en daarop
A de rails.
gg
Niet allerind
wordt gebaggerd.
Zoals
g gg
g
ik jullie vroeger
g al eens vertelde (zie: Duieertijd
nen Gletschers zagg ons land er eertijds
anders uit. Grote rivieren stroomden
er dwars doorheen en ook die rivieren zettenrind
af, dat we nu in den bodem ving
den. Vooral in Gelderland,, Overijsel,
J
, Lim burgn
g Utrecht vindt men zulke grind g roe ven.
Groenland. Hoog
, in het
g in 't Noorden,
Noord-Oosten van Noord-Amerika,
, ligt
g
Groenland het reusachtige
Groenland,
g eiland,, dat meer
dan 2 millioen K.M'. 2 g root is, dus on
g eveer 66 maal zogroo
zoroot als ons vaderland.
de hoofdstukken Eskimo's"
en
„
J al iets van het
„ Gletschers" vertelden wij
uiterlijk
J en de bewoners van het land.
Alleen in 't uiterste Zuiden leven enige
g
mensen,
je begrijpt wel dat de vele
, want Jwel,
95% van
iJ
meters dikke ijskorst,
die bijna
J
het eiland bedekt, onbewoonbaar
is. Wij
J
vertelden al, dat het ijs
J aan de steile kusten
afbreekt en dan deevaarli
ke
g
Jijsbergen
vormt. Vlak bij
P dergletJ de kust is de loop
schers zeer snel,
g meter
, wel een twintig
perg.
dag.
Ik behoef natuurlijk
J niet te vertellen,, dat
julli
't koud opP Groenland is,, dat hebben jullie
ook bedacht, maar dat 's winters de
hoogste
temperatuur
er — pp ' Celsius is en
A
g
de laagsteg
al gauw minder dan —40 0 Celsius,r
had Jj e toch niet verondersteld. In den winter
komeneweldi
eg sneeuwstormen voor,, die
g
soms
s dagenlang
g
g aanhouden. Groenland is
dan ook een der koudsteebieden
van de
g
n en dieNatuurlijk leven alle planten
aarde. Natuurlijk
P
ren aan de randen van 't land en voorai
in het Zuiden. Grote dieren zijn er
weinig,
g,
paar
wat hazen, een enkele lemming,
P
g,
muskusossenbrr pasop de lucht!),, enige,
g,
verdwaalde,
, rendieren. Reintje
J de Poolvos
enitWe de
Ijsbeer vormen het geheel.
J
g
zijn
zijn er meer,, wel een zestig
V ogels
g soorten;
g
vooral zeevogels,
zijn er heel
g , en zeedieren zij
wat, robben,, walvissen,, walrussen en talloze vissoorten.
Behalve de Eskimo's (zie aldaar) leven
er w
wat Noren en Denen,, want het eiland bee
hoort — wat de bewoonde kust aangaat
g
althans — aan Denemarken,, ofschoon Noorween
heeft
laatstelijk tevergeefsgepoogd
g
g laatstelijk
zijn
op
gebied aldaar in rechte
Pg
P
J aanspraken
door te zetten.
In893
werd Groenland voor het eerst ontdekt doch lanen
g ti' Jd was het verkeer met
Groenland uitersterin
g
g,ofschoon er toch
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voeren onze Hollandse Walvisvaarders
veel lans
g de Oostkust van Gróenland waar
zij
g hadden. Ik wil
J een kleine nederzetting
Jje niet vermoeien met alle verdere exP edities op
P te noemen,^ alleen moet je
J nogg even
weten, dat Fritjof
Nansen in 1888 0op
J
sneeuwschoenen dwars door Groenland is
getrokken, van Oost naar West.

Groenland. — De ijsbeer is een der weinige
grote dieren, die in Groenland leven.
eengrote
Deense nederzetting
g van vele
g
mensen was. In 1261 had Noorwegen
er
g
tijdelijk enige
tijdelijk
g macht. Eerst aan het einde
van de 16e eeuw werden de connecties met
de verdere wereld talrijker.
In de 1 7e eeuw
J

Groenteteelt. Ons land is door zijn
J bodem
en ligging
voor degroeng
g
gg g bizonder geschikt
teteelt. Groenten hebben een vruchtbaren
bodem en vrij
J veel vocht nodig.
g Nu, aan
deze twee voorwaarden voldoet ons land
uitstekend. Ook de vele vaarten en sloten,
die Nederland doorsnijden,
hebben al van
J
oudsher
eenen
P gelegeng g
g
g eschikte en goedkope
heideboden
om
,
degroenten
te vervoeren.
g
g
Ons land levert veelgroente
aan Engeg
g
land Duitsland en België, industrielanden,
die zelf nietenoe
groente voor hun beg
gg
hoef te kunnen verbouwen.
Sedert het einde der vorige eeuw is de
groenteteelt in ons land voortdurend uitvan bakken
g
g ebreid ook door 't gebruik
kassen en warenhuizen (ook wel vanglas-

Grind, het door de rivieren meegevoerde gesteente-puin, dat je bij laag water goed
zien kunt.
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tevens veel vroege
g aarda P pelen en veel aardbeien uitvoert.
Vóór 1860 werd deroeng
teteelt uitsluitend op
P den
koudenrond
uitgeoefend,
g
daarna kwam hetebruik
g
vanglas
g voor de zeer vroege
g
roenten
7^ begon
g on
, en na 1875
men z..
g éénruiters en losse
bakken teebruiken
g
, waar door vooral de komkommerteelt totroten
bloei
g
kwam en de uitvoer, voornarac
P Duitsland,, krach,meli'k
J op
tigwerd aangepakt.
Doorg eweldi
dee
uit^
breiding
g van degroenteg ro
teelt ontstonden evenwel
ook misbruiken, met name
in den z.g. commissiehandel
-- zie ook: Commissionair.
Om deze misstanden tegen
teaan
werd door de g e ^
meenscha
warmoe PAeli'ke
J
zeniers van Bovenkarspel
P in
1887
188 de ee rste roentenveig
lin g opgericht,
die weldra
Pg
over het hele land door andereevol
d
g werd.
^
Thans telt ons land zeer
iedere
veel veilingen.
^Bijna
J
plaats van enige
A
g betekenis
oPtuinbouwgebied
heeft er
g
een. Het veilingwezen
heeft
g
zeer tot den bloei van onze
groenteteelt bijgedragen,
^
hoewel ook dit bedrijf
J als
zovele andere zeer bizonder
onder crisissen te lijden
J
heeft. Dat de Nederlandse
tuinbouw overigens
op
g
P zo'n
hoog
peil staat,
, is niet alg e
leen aan
dee
g factog unsti
ren van klimaat, bodem en
verkeer te danken, maar
vooral ook aan derote
g
vakkennis en energie
van
g
de tuinbouwers zelve.
Tuinbouwscholen en vooral tuinbouwcursussen zijn er
vele in Nederland.

Groen van Prinsterer, W.
(1801-1876)
was een van
7
Groenteteelt. —Sluitkool is een der belangrijkste
de voornaamste staatslieden
groentensoorten voor den uitvoer.
en geschiedkundeg en uit het
midden der vorige
klokken),waardoor werd bereikt, dat er 't
g eeuw.
Hi' werd in 1801 in Voorburggg
geboren,
Hij
hele Jjaar door ggroenten kunnen worden
g ebezocht hetmnasium
te 's-Gravenha ge
leverel.
g en
gY
in daarna te Leiden,, eerst in de rechten
ging
belanrijkste
groenten voor den uitg J g
De belangrijkste
en daarna in de letteren studeren.
voer zijn
J wel sluitkool (koolsoort met g
a eIn 1823
promoveerde hij
hij zowel in de fasloten bladeren als de rode en witte kool)
3A
culteit der Letteren als in de faculteit der
komkommers
bloemkool, uien en sjalotten,
J
Rechten.
en augurken tomaten, wortelen, sla, anHi' werd spoedig
Hij
di'vie
s Pinazie ^ bonen enz. terwijl
^ referendaris en secreP
J ons lan
J
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met water en suiker. BijJ een grog,
g g, die
meestal warm wordtebruikt
g
, voegt
g men
ook nog
voor den smaak een
J
g dikwijls
schijfje
JJ citroen.
Weetje, hoe het woord grog
g g ontstaan
is? De Engelse
admiraal Vernon heeft er
g
schuld aan,
hij ongeveer
i o aan
, doordathij
g
74
boord van zijn
schepen,
scheen inplaats
van een
J
P
oorlam van klaren brandewijn,
die tot dusJ
ver aan de matrozen werd uitgereikt,
g
, een
mengsel
van een alcoholischen drank met
g
wateraf.
g
Deze admiraal liep
P meestal bij
J ruw weer
rond in eenpak
P van grogram,
g g
, een ruwe
wollen stof(Frans:ros
rain
stof,,
g
g
,grove
g
vierdraads),waarom de matrozen hem „Old
Grog"
g noemden. En dus kreeg
g het men g selt'e
J van den admiraal ook maar dien
naam!

Groen van Prinsterer.
de bekende staatsman
en geschiedkundige uit
de vorige eeuw.
taris van het Kabinet des Konings en hield
zich in dien tijd
g
J vooral met staatkundige
belangeigenlijke
studiën bezig, oewel zijn
g
g
J
Jstellingoch
meer lag
g bij
J de studie van de
g
Vaderlandse Geschiedenis.
Parijs
een half jaar
In 1843
brengt
hij
J teJ,
43
ghij
door, o.a. om te zoeken naar gegevens, die
zijn
J Huis-ArJ vondsten in het Koninklijk
chief te den Haag konden aanvullen.
is,
Als hij
gg
J weer in Holland teruggekeerd
uitsystematische
hij de omvangrijke
hij
begint
Y
gJ
^
r
J A^ ave van den inhoud van 't Konin klijk
chief in het Frans. Deze zeer belangrijke
^J
uitgave, kortweg Les Archives"genoemd,
was tevens een baanbrekend werk in Nederland.
hij een handboek
Tussen 1841
g af hij
4 en 1846 gaf
voor de Vaderlandse Geschiedenis uit, waarin hij
Jag eheel nieuwe opvattingen en ve rklag ebeurtenissen
ringen
gaf
^
á over historische gebeurtenissen,
tegen
b.v. over den opstand
PJ
P
g Spanje.
hij stichter
Alsoliticus-kamerlid
werd hij
P
van de tegenwoordige Anti-Revolutionaire
Zijn betekenis als zodanig
partij.
^ is welp
J Zijn
haast niet te overschatten. De gehele
g ehelepoliP
tijd no g, is
tieke constellatie,, tot op dezen tijd
niet te verklaren, als men niet rekent met
het werk van Groen van Prinsterer zowel
als neet dat van Abraham Kuyper.
Tijdens
Tijdens den schoolstrijd
J keerde hij zich
degedachte
neu fel tegen
van de openbare
Pe
^
^
trale school en eiste hij
onderwijs
J openbaar
A
J
christelijkengrondslag.
op
g Tot zijn
a
P christelijken
J^grote
teleurstelling is daar toen echter niets van
veel,
ag ekomen doch een latere tijd
J heeft veel
van wat hij
J wenste,, toch verwezenlijkt
J
^ezien.
is een
Grog
g
g (ook welg roc genoemd)

i

drank,
van wijn,
J, rum,, co agnac of
, gemaakt
g
een anderen alcoholischen drank,, vermengd
g

Grondboringen
dienen, om de samenstelg
lingvan den bodem te leren kennen en dus
ook o.a. om te onderzoeken, of de boem
d
delfstoffen bevat ofetroleum
of (in waterP
armeebieden
water.
g
Hetoedkoo
ste
is, dat men een
g
A systeem
Y

Grondboringen.
— Boven : Hoe men op
g
P zoek
naarhos
hor
,met een boortoren te werk
p
p
aat beneden : overzicht van een aantal boorg;
torens in Oostenrijk.
J
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heel diepen
kuil g
graaft; men kan zo tot 8o
A
Meter diepte
A graven.
^
Te
Tegenwoordig
g
g doet men het echter haast
uitsluitend met mechanische boren.
Naarmate de boor dieper
P komt,, verlengt
g
men het bovenste deel daarvan.
Het materiaal, dat loseboord wordt,
,
wordt meestal met een waterpers
boven
P
gebracht.
ebracht. Door de holle stang
g van de boor
buiperst men dan het water, dat langs
den
gs
en
P
tenkant van de boor weer opstijg
o sti'J gt en 't losgewoelde materiaal meevoert.
Zo kan men tot over de 2000 M. boren.
Stel je
J dat eens voor.

Grondverschuivingen behoren
tot de erg-g
ste rampen, die den mensen kunnen overkomen.
In de eerstelaats kunnen
ze een gevolgg
g
zijn
van aardbevingen.
Er kan dan een
J
g
sleet
ontstaan van enige
g meters maar ook
A
van enige decimeters breedte, die echter
kilometers lang
zijn
g kan zijn.
spleet zelf is
dan echter niet zo erg
g
als wel de trilling
g van den bodem,, waar ze
waarbij talloze
eengevolg
oze
huig van was en waarbij
g
zen kunnen instorten en vele slachtoffers
gemaakt kunnen worden.
Veelrondverschuivin
gen ten onzent zijn
J
g
door andere oorzaken ontstaan. Wanneer
een rivierlotselin
gzeer veel water krijgt,
P
Jg ,
b.v. door voortdurende harde regens
in 't
g
brongebied
bron
g
, dan zal ze in haar midden- en
benedenloop
P heel ggauw een veel grotere
g
snelheid krijgen
of overstromen. Heel vaak
g
gebeurt het, dat ze dan haar oevers onderg
mijnt,
dat wil zeggen
gg , dat ze een deel van
J
den ondergrond
meevoert;
, het gevolg
g
g is
g
dan veelal, dat de boven grond verschuift of
instort. Daar langss of bij de rivieren dikwils
dijken voor gewoon
verkeer of voor
J dijken
g
liggen,
gebeure dan niet
spoorwegverkeer
li en ebeuren
ongelukken.
^
g
Meni g spoorwegongeluk is o deze wi' Jze
Menigop
ontstaan. In ons laagglandje
landj kennen we
nogweer een anderen vorm van gronddverschuivingen.
Zoals jullie
jullie weten,, hebben
g
we op
plaatsen veel veen in den
P sommige
g P
hierover een zwaondergrond.
Gaat men.
gn
ren dijk
aanleggen,
J of spoorbaan
P
gg , dan komt
het herhaaldelijk
voor, ook ondanks de
J
beste voorzorgsmaatregelen, dat het zware
zand-en-klei massief van den dijk
J het in de
diepte
liggende
veen zijwaarts
zijwaarts
P
gg
Pperst en dus
dijken langs
zelfaat
g
g verzakken. Vooral de dijken
de Lek hebben vaak deze merkwaardigheid
g
vertoond. Jullie hebben natuurlijk
J allen wel
gehoord, dat enige
geleden
de spoorg
g jaren
J
P oor
g
dijk
A sommige
g
J Gouda—Rotterdam-Maas op
verzakte; tonnen goud
ouds kostte de
P laatsen verzakte;
reparatie.
Men heeft het veen voor een deel
P
uitgegraven en langs
lans de spoorbaan
zware
P
balkenrijen
in den bodem geheid.
J
g
Toch rijden
tussen Gouda en Rotterdam
J
nog steeds lichte
locomotieven, zo weinigg
,
kan men den ondergrond
vertrouwen!
g

foto : H. J. van Zuylen

Grondverschuivingen. --- Grondverschuiving
g
in het Saar ggebied door het instorten van
kolenmijn-gangen.
Andereevallen
in Nederland heeft men
g
gehad bij
g
g van de lijn
J den aanleg
J DordrechtGorinchem,P
speciaal bijJ de z.g.n.
g Baanhoekse
spoorwegbrug. Vooral bij
bi' de hoge
g opritten
A
van de brug
eruiPg
, die op
g werden sloten,
men P arallel
afstandk
iJ lamet den spoordijk
P
gen,
en toegedrukt,
a
, naarmate men zand stortte
voor de baanophoging.

Grondwet. Zie: Constitutie.
i 8 tot
Groot. Hugo
g de Groot, die van 53
zij wereldbekendheid
1645
, heeft zijn
4S leefde,
te danken aan zijn
ontsnapping
Jhandige
g PA
g
uit het slot Loevestein in een boekenkist,
jullie natuurlijk
natuurlij allen
eengeschiedenis,
, die jullie
g
van de schoollessen.
hij aan de wetenZijn
Zijn wereldnaam dankt hij
schappelijke,
juridische = rechtsPP J , vooraljuridisch
en
hijheeft geschreven
g
ge werken, die hij
tijd in hoge
mate de aan die juist in onzen tijd
^e
dacht trekken, omdat de door de Groot be-
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handelde kwesties van internationaal recht
inden
de laatsten
tste tijd
J
J d overal aan de orde zijn.
Wi' hadden haast geschreven:
in de mode
Wij
g
zijn.
In het begin
7 eeuw hielden de
g van de i e
geleerden
in Europa
g met het
P zich bezig
t^
vraagstuk,
g
J was.
g
, van wie de zee nu eigenlijk
Dat klinkt ons,, twintigste-eeuwers,
, vreemd
g
in de oren: wijJ weten niet beter,, of de zee
is,, op
g de kusten
A een smalle strook langs
. Maar in
na,, neutraal (zie: Drie-mijlszone).
J
de 17e
7 eeuw was zo iets noggondenkbaar.
De Paus had in de 15e
„ wereld"
5 eeuw de
buiten Europa
P J en
A verdeeld tussen Spanje
Portugal
(zie ook: Columbus , ; in de i 7de
g
eeuw was de opperheerschappij van deze
strijd ging
mogendheden
voorbij en de strijd
voorbij
g g nu
g
tussen de Nederlanden, die bi'J monde van
vrije zee verdedigden
Hugo
g
g de Groot de vrije
(Mare liberum),en de Engelsen
, die de zee
g
voor hun land wilden reserveren (Mare
clausuur , of in ieder geval
de heerschappij
PPJ
g
erover wilden voeren.
Denk maar eens aan de kwestie van 't
wilden,
strijken
van de vlag.
wilden
g De Engelsen
g
J
dat de Hollanders dezenroet
het eerst
g
zouden breng
en, en toen de Hollanders dat
eens niet deden, werd dit feit de aanleiding
tot den Eersten Engelsen
oorlog.
g
g
Over dat begrip
g A„Mare liberum" van de
Groot is heel wat te doeneweest
g
,vooral
ook, omdat wij er ons in Indië zelf hele-

Hugo de Groot, de grote rechtsgeleerde,
als veelbelovende knaap.
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maal niet aan hielden.
Van nog
g meer betekenis is 't volgende
g
boek van den Groten
Hugo"
„
g
g geweest,
, dat
als titel draagt:
belli ac acis"
g „De 'ure
P
J
,
g en vre
vrede". Hier„ Over het recht van oorlog
in doet de Groot voor 't eersto
in g
en , om
Pg
denrondsla
g
gte leggen
gg voor de rechtsregelen
welke de landen zich ten
, volens
^
g
opzichte
van elkaar moeten gedragen.
Het
g
g
A
is een eersteo
in ^ een samenstel van
Ag
regelen
van internationaal publiek
recht oop
P
g
te stellen, dat door veel andere vooralsnog
pogingen, is gevolgd.
vergeefse
g g
Immers het is juist
J
, zoals de Groot reeds
schreef: de landen houden zich alleen aan
de bepalingen van 't Internationale Recht
Recht,
als 't hun schikt en helemaal niet in tijden
J
van oorlog.
g Vlak vóór 1914,toen er in langg
geen grote
oorlog
g
g was geweest,
g
g
, had men
algemeen
het ag evoel, dat men nu toch wel
g
langzamerhand
opschoot
in de richtingg van
P
g
een vaststelling
g van een internationaal P u bliek recht. De oorlogg heeft daaropP een
grote
ontgoocheling
gebracht,, waarna de
g
gg
g
Volkenbond met het Haagse
Hof op
g
A dit
gebied stellig
g
g weer een flinke stapA vooruit
betekende.
Noemen wij
J dan van de Groot noggzijn
J
g tot de Hollandse rechtsgeleerd„„Inleiding
^
heid", een boek,
, dat de Groot voor zijn
J
zoon Pieter heefteschreven
, om deze in
g
en Nederde g eheimen van het toen geldende
g
landse recht in te wi' Jden.
De beide laatste werken heeft Hugo
g de
Groot tijdens
zijn ballingschap
Parijs g e J
P in Parijs
g
hij onder bescherming
schreven, waar hij
g van
den koningg leefde.
In zijn
tijd
tijd vond de Groot weinig.
J eigen
g
g
waardering
g en dit heeft hem zeer verbitterd evenals 't feit, dat zijn vaderland hem,
terwille van de inwendige
g rust,, ver loochende.
Noch Zweden,, in welks dienst hij
hij was als
gezant aan het Franse hof,, noch Frankrijk
g
J
hebben naar de Groots meninggzijn
J verdiensten voldoende erkend.
hij in
Ontgoocheld
en vergeten
stierf hij
g
g
Rostock op
A een reis van Zweden naar
Frankrijk.
J
hij in zijngeboorteZoals je
zijn g
J al weet,, is hij
A laats Delft in de Nieuwe Kerk begraven,
g
,
dezelfde kerk, waarin ook de leden van ons
vorstenhuis wordeniJg
ezet.
Pas Jjaren na zijn
zijn dood heeft men g e leerd zijn
J werk naar waarde te schatten.
Groote. Geert Groote of Groete, ook wel
volgens
de gewoonte
van zijn
zijntijd
J Gerharg
g
dus Magnus
een
ggenaamd,(134o-1384)was
,
g
Nederlandsodsdienstleraar,
zeer beg
, die zee
roemd was om zijn geleerdheid.
Aanvankeg
hij kanunnik van Keulen en Aken,
lijk
J was hij
doch weldra deed hij
J in,
J afstand van zijn
komsten en vestigde
zich in het Karthuizer
g
klooster Monnikenhuizen bi'
J Arnhem en
daarna te Deventer. Hi'JP
predikte met veel
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vuur teen
g de misbruiken onder de R.K.
priesters en leken.
Ook werd hij met
zijn
zijn vriend en leerlingg
Florens Radewi'J ns de stichter van de BroederschaAdes Gemenen Levens ,die heel veel
goeds heeft
verricht. De broederschap
P
richtte eerst te Deventer een moederhuis
op
P en later nogg meer huizen,, waarin vrome
mannen,
gee
, die echter niet door klooster g
lof tenebonden
waren , een werkzaam en
g
godsdienstig
g leven leidden. ZijJ hadden veel
^
invloed op
P het onderwijs
J, vooral door het
stichten van studentenhuizen, waarin veel
studenten, die tot dusver, zoals in die dawas, een zwervend leven
g en veel het geval
g
goedonderdak vonden. Daarenleidden,
oed
boven stichtten zij
ve re niJ een soortgelijke
g J
ging
in voor vrouwen. Met de opkomst
der
P
Hervormin is de BroederschapP ontbonden.
Hervorming

Groothandel. Hieronder verstaat men in
het algemeen
den handel op grote schaal,,
Pg
in tegenstelling
g
g met den kleinhandel. Groothandel is dus zeker vooral de internationale handel,
n in
, de handel,
, die goederen
g
grote kwantiteiten naar het buitenland of
de kolonien stuurt, of uit het buitenland en
de koloniën ontvangt.
Zo rekent men in
g
den reel
onder den
g ook dengeldhandel
g
gg roothandel.
Bij
J de verdere distributie van de Producten komt na — en voor een deelgelijk met
— denroothandelaar
de grossier,
g
g
, die
grote partij
goederen,
g
P J en van bepaalde
g
, van
P
fabrieken of vanroothandelaren
, hier of
g
elders koopt,
P, om die in kleinere partijen
P
J
weer aan kleinhandelaren, winkeliers enz.
van de hand te doen, welke dan deroducP
ten aan hetubliek
verkopen.
P
P
Natuurlijk
Natuurlijk zijn
zijn al die grenze
g renzen tussen
en kleinhandelaar
,grossier
g
a
niet zo scherpP getrokken
g, dat men ieder
vakje kan onderbrengen,
l p er se in een vakje
^ , doch
e is de werkverdelin g van
lijn
inrote
g lijnen
g aven.
aangaven
handel wel,, als wijJ hierboven aan
noemden de Europeanen
de
Groot-Mogol
P
g
vorsten, die over het g rote Mohammedaanse
rijk
Hun stamvader was
J in Indië regeerden.
g
Baber, een achterkleinzoon van den fameuzen Tamerlan. Deze Baber stichtte een
g root Mohammedaans rijk in Voor-Indië in
zijn nakomelingen
Van zijn
washet
et nicest
g
bekend Akbar1
ti42-1605 .
In hun eigen
g kringen
g heetten de heersers
namelij van Perzischen
sjah
hun huis was namelijk
J
inheems is.
Pron g, waar de S'ah-titel
J
Zo sprak
men aan het hof ook Perzisch.
P
Toen de Engelsen
in het begin
g der 1 9de
g
eeuw Delhi namen, betekende de macht van
den Groot-Mogol
1857
g al weinig
g meer en in 18
werden de leden van heteslacht
die
medeg
,
aan een gevaarlijken
J
g
g
P lichtigwaren geweest
en lan dure
tegen
het gezag
g
g
g
g en opstand
P
der Engelsen
g
, ter dood veroordeeld.
zelf werd met zzijn
De Mogol
g
Jn familie ver bannen.
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Gros is de naam voor i
do44 of twaalf
zijn.
Het woord gros
wordt niet zo heel
J
g
veel meerebruikt
no
nog
g wel
g
, men spreekt
P
eens van eenros
Ook hoort men
g pennen.
P
een enkele maal nog wel de
uitdrukking
g
hetros
g van de mensen, ,wat dan betekent:
hetrootste
deel van de mensen, , b.v. in de
g
uitdrukking:
van de schouwbu g g g het gros
g
bezoekersin
huiswaarts.
g
g opgetogen
Grot. In Nederland kent mengeen echte
grotten. Wel zijn
g
J n er enkel in Zuid Limmaar die zijn door mensenhanden
g,
g emaakt doordatg
men steen uit den berg
haalde en zodoende open
ruimten in den
P
ber kreeg.
berg
g
Verrewe de meeste grotten
Verreweg
komen in de
g
kalksteen voor,, doordat dit gesteente
nogal
g
g
gemakkelijk
emakkeli'k
in water oplost.
Wanneer een
e
J
P
rivier tegen
den rand van een kalkgebergte
g
stroomt, dan zal ze niet ombuigen
g , maar
en Daar lost het
in hetesteente
verdwijnen.
verdwijn
g
dan de kalk op
P en er ontstaan
derachti
ste grotten.
Vaak komt het voor,,
g
g
dat we enige
boven elkander ving
g grotten
den. Dit is hetevol
g
gdaarvan,, dat 't g e bergte omhoog
g
g rees, de rivier dus haar grot
moest verlaten en lager
g weer een nieuwen
doorgang moest boren.
Op
plaatsen in Duitsland,, b.v.
P sommige
g P
ran
bij
in Frankg,
J Warstem (bijJ Arnsberg),
rijk en Noord-Italië
komen ze veelvuldig
g
voor.
Zoals boveneze
d vindt men de meeste
g
g,
g rotten in de kalksteen (zo is b.v. ook de
beroemde Blauwe Grot op Capri bij Napels
s
een kalksteen
g rot . De bekende Fing al'g rot op
P Staffa (ten Westen van Schotland)
g rot op
P de
is een basaltsteengg rot en de grot
Canarische eilanden een lava-grot.
g
Derotten
zijn
zij zeer verschillend. Die van
g
is 5 K.M. langg evenals de Planina-grot. Maar natuurlijk slaat Noordg
Mammoet-gro
Amerika het record. In de Mammoet-rot
T
in KentuckyYmoet jeJ 2 o^ K.M. achter elkaar kunnen wandelen.
Grote beer is de naam van het meest
bekende sterrenbeeld aan den Noordelijken
J
hemel,
genoemd,
, om^
g
„ Wagen"
e, ook wel de
dat men met een beetje
J fantasie in de zeven
hoofdsterren die liet sterrenbeeld vormen,
den vorm van een wagen herkennen kan.
De
(Dubhe)
e stand der beide sterren alpha
p
en bêta (Mirak) doen ons een middel aan
de
de Poolster P te
e hand om gemakkelijk
g
J
erlen
Bêtavinden,
V t men n.l. de lijnlijn
Alpha
tot vier maal den afstand Bêta-AlP
P , dan komt men aan de
P ha over Alpha
Poolster.
Grote Oceaan. Deze Oceaan is verreweg
deg
grootste van de zeeën der wereld. Zoals
c
i jullie
al bij JI)ie zee"
vertelde, ,vinden
ik
P
Ju
ti^ e aan de randen van dien Oceaan,, de
Stille Zuidzee, vele diepe
P troggen.
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Grote Beer. -- De Grote Beer beneden, de
Kleine Beer boven, rechts bovenaan de
poolster, P.
Hoe men aan den naam Zuidzee komt?
— vragenjullie.
jullie. Wel, een van de leiders van
een ontdekkingsreis
door Amerika landde
g
in Midden-Amerika. Vergezeld
van enige
^
g
makkers trok hij
J het binnenland in en was
hij na enige
niet weinig
verbaasd toen hij
^
g
dagen
trekken weer een oceaan voor zich
g
za^^J
die onmogelijkde Atlantische kon zijn.
Hij
J zag
g deze zee in 't Zuiden, want — kijk
J

maar op
jullie kaart — de Amerikaanse
P J
op
landengte
West-Oost en o
loopt
bijna
P
J
g

sommige
West-Oost, en,
P
g Pplaatsen bepaald
daar 't mooi weer was, was de zee rustig,
hij haar Stille Zuidzee.
zo doopte
Phij
Stille Oceaan is een betere naam, maar
eigenlij
enli'k
de beste is toch ei
J Grote Oceaan.
Op
P de onderzeese ruggen, die door den
Oceaan lopen,
liggen
enige
g eilanden, zoals
P
gg
het Paaseilandoo
34 K.M. ten Westen van
ValP araiso en de GalaPg
a g os-eilanden 1200
K.M. ten W. van Ecuador),maar naast die
ruggen
komen zeer diepe delen voor, zoals
^ gP
ik al zeide, b.v. de Philippijnentrog,
PPJ
a^ die
bijna
J
980o M. diepP is, de Marianen- (2000
K.M. ten 0. van de PhilipAJ
i'nen
de
Aleoeten- (ten W. van Alaska) en de Tong a-trog
g ten Zuiden van Samoa die ook
heel diep
Pzijn.
J
In dezen oceaan vinden we, evenals in
de andererote
zeeën, krachtige
ae z
p
^
mingen.
In hoofdzaak worden ze gevormd
p
p
door tweegrote
kringstromen,
één op
g
P het
g
Noordelijk en een op
Noordelijk
P het Zuidelijk
J halfrond.
g die
De eerste heeft een stroomrichtin bf

draait met de wijzers
van een uurwerk mee,
J
stroom enzijn
zij
de Zuid-equatoriaal
J voortq
zetting
zich tegen de wijzers
van
t beweegt
gg
wJ
een uurwerk
in. Deze bewegingsrichtingis
w
eengevolg
g g van de draaiing van de aarde.
De Grote Oceaan wordt veel minder
druk bevaren dan de Atlantische- of Indische Oceaan; vroeger
voer er bijna
bijnag
geen
g
schip
groeit
P dwars over, maar tegenwoordig
g
gg
de betekenis van den Groten Oceaanr ook
in verband met de fenomenale ontwikkeling
vanaan
P met den dag.
g
Het is waarschijnlijk,
J J ^ dat in vroeger
J
g ti'den toen de verschillende volksstammen
y-zich nog over de
aarde verspreidden,^ Pol Y
P
nesiërs van hun eilanden uit naar Middenen Zuid-Amerika zijn
in grote
boten
g
J gevaren
g
met uitleggers
— zie ook onder Kano.
gg
Grote Vergadering
g w orden in onze g e g
schiedenisenoemd
de samenkomsten in
g
den Haag
g van alle leden van de P rov inciale staten van de in de Staten-Generaal
vertegenwoordigdegewesten
ewesten in den groten
g
tijd
P
J van onze republiek.
De eerste Grote Vergadering
g
P
^ had plaats
in 16s 1 na den dood van stadhouder Willem II teneinde te beraadslagen
over de
ag
Unie, de Religie en de Militie. In de StatenGeneraal had iederewest
maar een paar
^
P
vertegenwoordigers, die telkens weer aan
derovinciale
staten van hun gewest
raad
P
g
moesten vragen,
g ^ alvorens in den Haag
g tot
iets te besluiten. Het duurde daardoor erg
lang, voordat een besluit tot stand kwam.
In ti' Jden van gewichtige
riepP
b
g
g beslissingen
men daarom de voltallige provinciale
staten
P
bijeen,
om de zaak te bespoedigen. In 16 1
J5
kwamen ze echter niet allemaal en moest
er toch weer z.g.
^„ruggespraak"agehouden
worden.
De tweede Grote Vergadering
g
^ w erd ag e houden inIl16, teneinde middelen te zoeken om verbeteringg te brengen
g in den treurigen toestand, waarin de republiek
ek toen
P
verkeerde.
Er werd echter niets van belangg besloten,
g
g
zodat het volk van deze Grote Veraderin
a
af
g duurde, zei: Zondags
maandenlang
die maandenlan
^
absent, Maandags
g in het logement, Dinsn
das
Do^ compleet,
P
^ present,
P
^Woensdags
derdags niet gereed,
Vrijdags
nietsgedaan,
g
J g
Zaterdags
naar huis gegaan.
g e g aan.
^
Grotesk is een woord, dat welhaasteg
maakt schijnt
voor misverstand. Doordat
J
g roots lijkt, verwart
het zo oPgroot
en groots
g
menigeen,
g mooie woorden g e g
^ die graag
b
bruikt dit woord met b.v. het woord
groots,,nover
dat eigenlijk precies
recies het tegenovera
Fg grotesk (hetran
^g estelde betekent. Want
se woordrotes
ue^het Italiaanse agrottesq
á
komt) betekent
co dat van bgrotta = grot
p
grilli g , zonderling,
Het heeft
g, wonderlijk!
J
die betekenis ag ekregen, toen men in de
i ^5de en 16e eeuw opgravingen
in Rome
Pa
a
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Grote Vergadering in 1651, gehouden na den dood van Willem H.
deed naar hetaleis van Titus.
De kamers,
,
waarin men van boven bijJ de opgravingen
net grotten,
rotte.
doordrong,
g
, Ital. grotte
g,
zo noemde men de bizarre dingen
g , welke
men in die kamers vond, ookrottesche"
„g
van rottesco J
. Het waren wonderlijke,
,
fantastische beelden en ornamenten.
men ddus o
Ondergrotesken
ve
g rotesk en verstaat
tuurli'ke
J , vreemdsoortige
g
, won g gedaanten,
derli'k
waarin mensen
mensen- en dief beeldwerk,, waar
rengestalten
— schijnbaar
zonder regel
g
g
J
met loof- en bloemwer verbonden zijn.
J
Eengroteske is ook een soort fantastisch
g elijk
grappig toneelstuk of een der b
g edicht
J a
of verhaal.

Grou Pag e-dienst is een woord uit het vervoerwezen. Derou
a e-dienst
komt voor
g P
g
bij
de spoorwegen. Ze berust op het Prin JP
cie
P,dat het vervoeren per
P wagonlading
g
a
goedkoper
arte
is dan het vervoeren van aparte
A
P
paketten.
P
rouA
a gedienst nu groepeert
alle_ ^ Deoe
g P
g
deren die ter verzendingg aangeboden
worg
den, voor bepaalde
richtingen
tot gehele
P
g
g
wagonladingen. Delading
ladin van zo'n wagon
g
bestaat duseheel
uit stukgoederen.
^
g
r
wagonladingen
Stukgoederen,
die tot wa
g onladin g en verStuk
g

ve
enigd
A
g
g worden,, kunnen goedkoperverzonden worden dan als losse stukken.
is
Grutto(in Friesland skries ofrito
g
de naam van een onzer bekendste weidevoels.
Degrutto
heeft in den zomer een
g
g
rossig
g zwarte
J heeft lange
g vederkleed. Hij
oten en een
roodgeten snavel en legt
g
t
eieren die heel veel op kievietseieren
lijken,,
J
maar voor een kenner direct te onderscheiden zijn.
In het voorjaar
voorjaa worden deze
J
in Friesland skrieseierenoemd
g
,veel
gezocht en uitgevoerd.
g
g
juist naam voor de
Gruyère-kaas
Gru
s i s de juiste
Y
die jullie
wel gatenof Zwitserse kaas
J
^
zullen noemen.
Deze kaas wordt agefabriceerd in en om
hetlaats'e
Y
, dat in Zwitserland
J Gruyère,
P
ten noordoosten van het meer van Genève
Ook in de kanin 't kanton Fribourg
gligt.
g
t ons Vaud W aadtland en Neuchatel maakt
men de
platte
kazen. De grote ronde
Pg
., grote
g
zijn luchtgaten.
aten die je
je er in vindt, zijn
gaten,
g
Hoe el Gruyère-kaas,
Hoewel
y
, evenals onze Holgemaak wordt,
1andse kaas, uit koemelk gemaakt
smaakt ze toch heel anders. Dit is eenseen g evolg van 't verschillende voedee
d
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nuttigen, anderdeels van
sel, dat de koeien
de bereidingswijze.

Guarneri. Zie: Amati.
Guelfen. Zie: Ghibellijnen.
J
Guido van Arezzo(± 99 o-- I O
5 o was
een muziekgeleerde,
aan wiens grote
mug
g
zikale en opvoedkundige talenten de wereld
Hi' werd in de omveel te danken heeft. Hij
streken van Parijs
geboren (en niet in
J g
Arezzo,
gelijk
meende) en in
g
, g
J men vroeger
hij Beeen
Later werd hij
e klooster opgevoed.
Pg
nedicti'ner
monnik en legde
zich vooral toe
g
J
op
g
J s Paus Johannes XIX,
P het zangonderwijs.
die van zijn
g
J bizondere methode gehoord
had, ontbood hem om deze te demonstreren.
V óór Guido's
s tijd
J bediende men zich .bi'J
het notenschrift enkel van eenele
g c-lijn
J
Hij
er drie lijnen
ljJ
en een rode f-lijn.
g
J voegde
J
aan toe en werd zodoende de uitvinder van
den vijf-li'ni
J J g en notenbalk en de bekende
sleutels. Verder bedacht hij
J naast een
andererote
hervorminggop
Pmuzikaal g e g
bied een zeerractisch
systeem,
P
^
, om de
zineren
g van het blad te leren
koorknapen
vlug
P
en en droegghij
hij veel bijJ tot de ontwikkegen,
linltvan het meerstemmiggg
gezang.
g
Guillocheran. Op
of
P een horlogekast
lt

waarschijnlijk wel eens van
broche heb je
l waarschijnlijk
die heel fijne
spiraalvormig
ende
ginelkaarlo P
,,
P
cirkels of ellipsen
gezien,
die tot versieren g
P
g
i
ill'h
dienen.
Dittnoemt
oemt
men
e ugoc
eerwerk n
aar
den Fransman Guillot, die deze wi'J ze van
versieren heeft uitgevonden.
Ook op
g
P banka ier komt dikwijls
dikwijlsguillocheerwerk
g
voor.
PP
Zie ook: Graveren.

Guillotine heet het bekende toestel, waarmee in sommige landen, J
o.a. in Frankrijk,^
de doodstraf door onthoofding
g wordt ten
uitvoerebracht.
De guillotine
is genoemd
g
g
g
naar deneneesheer
Guillotin,, die als lid
g
der Nationale Vergadering
g
g den loden October 1789,dus
tijdens
tijdens de revolutie,, aan toonde dat de doodstraf opP de minst pijnPJ
wijze met dit werktuigg kon
like
en snelste wijze
J
worden voltrokken. Deuillotine
heeft tig
J
dens de revolutie een treurige vermaardheil gekregen.
a
g
Deuillotine
bestaat uit twee staande balg
ken verbonden door een dwarsbalk, Tussen de staande balken hangt
g in groeven
g
een zwaar, scherp
scher mes, dat snel kan worden neergelaten,
g
, en waarmee de veroordeelde wordt onthoofd.
Gulden Mis is de naam van een speciale
P
mis, en wel van de votief-mis van de heilige
lt
maagd
g Maria ter herinneringg aan de Blijde
J

Foto: Jan P. Strijbos

Grutto. — Een zeldzame foto van den bekenden weidevogel op zijn nest.
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in hunoPin
gen
g het land door handel en
nijverheid
tot welvaart te brengen.
Maar
a
J
g
Jjuist dat begunstigen van den derden stand
kon deoedkeurin g
van den adel niet we g dragen.
O dden adel nu aan zich te bing en g Om
den, schiep
baantje voor
P Philips
P allerlei baantjes
aan het hof en stichtte hij
J de „Orde
van het Gulden Vlies", waarvoor hijJ den
naam ontleende aan de oude sage.
g
De voornaamste en trouwste ridders
maakte hij
van deze orde.
„
J tot ridders"
De Gulden Vlies-ridders stonden onder
een Grootmeester enenoten
allerlei voorg
rechten. Zij
g
J konden b.v. alleen gedaagd
g
worden voor een rechtbank, die uit hun
standgenoten
was samengesteld.
g
g

Gummi. Zie: Caoutchouc.

Guido van Arezzo (links),de uitvinder van
den notenbalk.
Boodscha
aan Maria. Deze
P " des Engels
g
mis wordt Gulden Mis genoemd,
a
, omdat
oudtijds
in 't missaal deze Mis aanving
J
^ met
gouden
letters. De Gulden Mis" wordt o P ^
o den den
3de Woensda g van den
gedragenop

Dr.J. H. Gunning
g J.Hzn., een bekende
in 185
8 ,
Protestantseod
eleerde (geboren
g
g g
was eerst jarenlang
P
J
g Ned. Herv. predikant
en later directeur-predikant van het diacohij
nessenhuis te Haarlem. In 1914
hij
g
94legde
hij
deze betrekking
g neer en daarna woonde hij
als emeritus te Bilthoven en te Amsterdam.
Hi' schreef ongeveer
wo boeken en broHij
g
chures en is redacteur van hetodsdiensti
g
g
weekblad Pniël".
Prof. Dr. J. H. Gunning
1 8r
g Wzn.(geb.
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n
Men gin^ vroeger,
g , op
P den laatsten Zoda^voor Kerstmis,^ algemeen
de Gulden
g
Mis bijwonen,
vooral met het doel, om voor
J
blijven
lichamelijk
gespaard
te blijven.
a P
g
J ongeluk
heette de Gulden Mis ook wel
„reizigersreizi g ers- of schippersmis" en te AmsterBer -evaerdersmisse'' omdat veel matrozen van Amsterdam uit opp Ber g en in
Noorwe ag en voeren.

Gulden Vlies. Onder Ar
„^g onauten'' vinden jullie
het verhaal van dat Gulden Vlies,
J
dat de vacht van een ram was, die Phrixus
naar Kolchis had g
over de Hellespont
aeP
bracht. De ram werdeof
g f erd en de ag ou den vacht bewaard, totdat Jason met de
Argonauten
de vacht weghaalde.
g
g
In lange'aren
jaren is er dan van het Gulden
Vlieseen
meer. Doch vele eeuwen
P
g sprake
later namelijk
J, dat in Nederland
J in den tijd
het Bourgondische
Huis regeerde,
komen
a
g
wee het Gulden Vlies" weer tegen
g en wel in
den vorm van de Orde
van het Gulden
„
Vlies".
Philips
die van49
i i tot
g
P van Bourgondië,
zij
1467
was er steeds op
P uit, zijn
g
4i regeerde,
gebied uit te breiden en er een sterk cenhij
traaleza
g te
g handhaven. Ook steunde hij
den derden stand, de burgers, krachtdadig

Gulden Vlies. — Een ridder van het „Gulden
Vlies" met zijn ordeteken.
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Gymnasium te Utrecht.
en bekend opvoedkundige.
o voedkundi e. Hij
Hi'promois een
p
ve erde in 1882 in de klassieke letteren.
In 1896
hij rector van het aY mna9 werd hij
sium te Zwolle,
in 19
0oP
privaat-docent in de
w
o ie aan de hogeschool
te Utrecht
g
P aed agg
en in 1902
P ene te Am 9 districtsschoolopziener
zijn
hij toen ook zijn
welke plaats hij
a w
sterla m naar
P r'ivaat-docentschaPoverbracht. Later werd
hijJg
buitengewoon hoogleraar aan de universiteit te Utrecht.
Hij
g e artikeP
l schreef veel opvoedkundige
1e,o
n o.a. in de bladen „Het Kind" en het
onderwij en opvoeding"
„Tijdschrift
voor onderwijs
TiJ dsc
g"
p
^,
• woont te Hilversum.
werd
f Adolf.
Gustaaf
da 0 P 9 December 1594
59^
Gustaaf Adolfeboren
als zoon van Karel
g
van
n Sódermanland, bestuurder van Zweden
voor koning
die in Polen reg
gSigismund,
g eerde.
Koning
werd in 1^98 afgezet
g
g Sigismund
g
zelf
hijin 1599
r 1 bbleef reent
totdat
hij
en Karel
599
g
^
koning
g werd.
Gustaaf Adolf toonde zich een flinken
id
jongen.
Reeds opP twaalfjarigen
leeftijd
J
J g
g
zij
kende hij
J vele talen (o.a. Hollands!) en zijn
karaktertrekken openbaarden
zich
P
vroegtijdig. Hi'
Hij was een ijverige
g jongen,
J g,
J
vol energie,
g ^ vol belangstelling,zelfs voor
werk als dat van Hugo
g de Groot,, en toch
vóór alles ook een soldaat. Uit de ageschiedenis weet jullie,
leven
g
J
^ wat een bewogen
Gustaaf Adolf heeftehad
hoeveel goeds
g
g
hij
heeft en wat een uitmuntend
J gedaan
g
krijgsoverste
hij was.
kri'
J ghij
In zijn eigen
g vaderland, te Stockholm,>
werd derote
Zweed begraven.
g
g
Zin
Zijn verlies was voor het protestantisme
P
enormroot.
Voor de buitenlandse politiek
P
g
van Zweden was hetrote
erfdeel van Gusg
taaf Adolf: de Zweedse heerschappij
PPJ over
hijwerkelijk
de Oostzee. Alsersoon
was hij
J
P
soldaat buiten g
gee
rom en
vroom
e eenvoudig,
g,
hij als veldheer
woon dapper,
terwijl
terwijl wat hij
w
PP
presteerde, voldoendegetekend wordt door
P
het feit, dat niemand minder dan Napoleon
I
P
hem één van de achtgrote veldheren uit
de wereldgeschiedenis
genoemd
heeft.
g
g

GuttaFercha is een stof, die nauw verwant is aan caoutchouc. Om hetroduct
P
te winnen, ringt
g men de bomen echter
niet zoals bijJ
rubberboom (zie ook:
Caoutchouc),maar de inlanders kappen
PP
den boom eenvoudig
snijd
g om. Eerst dan snijdt
in den bast ringen
g , waarin zich het
melksap
goedje
g J
g
P verzamelt. Het gestolde
schraapt
P men van den boom en kneedt
het tot broodvormig e massa's. Een enkele boom levert in den reel
g niet meer
dan i KG.utta
g ercha.
P
Guttapercha
kan beter tegen
P
g vocht dan
rubber daaromebruikt
men 't vooral
g
voor 't omwinden van zee-kabels evenals de balata (zie aldaar).
In ons Indië komt bijna
J alle guttapercha
^
P
uit de Preanger.
g

Gymkhana-races
zij o.a. de komische
zijn
Y
die jeJ allen wel eens gezien
J
g
hebt op
P 't een of ander volksfeest, b.v. hard
lopen
met een glas
water in de hand of
P
g
het bekende zaklopen,
enz.
P
We spreken
gewoonlijk
gewoonlijk van wedloop,
P
P^
— als eraarden
aan te pas
P
P komen — wed-,
ren met hindernissen.
In Engeland
— en speciaal
ook in Eng
P
zijn die Gymkhana-races
zeer
g els-Indië — zijn
Y
populair
o
en worden zij
zij ook opP allerdef tigste
PP
tuinpartijen
door allerdeftigste
mensen uitP J
g
gevoerd. Het woord zelf is dan ook van
Engels-Indische
makelij.
g
J
G naslum
is eigenlijk
J niet een woord,,
g
dat diepP in de Nederlandse geschiedenis
g
wortelt. Het woord is ontleend aan het
Griekse woordumnasion
dat een openg
P en
barelaats
buiten de Griekse steden aanP
duidde waar men naakt (het Griekse woord
gumnos)
lichaamsoefeningen
hield. Daar
g
g
kwamen dan vaakhiloso
Phen en so PhisP
ten zodat er ook welgeestelijke
g
J oefeningen
g
werdenehouden.
g
In de 15 de en i6de eeuw werden in Duitsland deeleerde"
scholen veelal
>> ggYmna
sium ag enoemd. Het waren de Broeders des
Gemenen Levens, die tot de eerste oPrichters dermnasia
in Duitsland behoorden
gymnasia
(men noemt hier namen als Hegius
uit
g
Deventer en Erasmus).
Officieel is de naamgymnasium in Pruisen eerst in 1812 ingevoerd.
g
Ten onzent is hetmnasium
in 18 76
gY
door de wet in het leveneroe
g
Pen als een
sterk hervormde Latijnse
school.
zijn
zijn instellingen
den laatDe lycea
g en van d
Y
sten tijd,
met de bedoelingg
^ veelal opgericht
Pg
studierichting:
om de beslissing,
g,
g
Gymnasium g
of H.B.S. een leerling zal gaan,
G
g
,
uit te stellen.
In het buitenland noemt menmnasium
aY
veelal college, collegio, collège, lycée, athénée^ grammar-school
enz.
g
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Gymnastiek. — Een krachttoer aan de brug.

GYMNASTIEK
Een bizonder mooi en nuttig
g ding
go
op
school èn thuis is demnastiek
• vooral in
gY
onzen tijd
J, nu we allemaal zo hard moeten
werken en zwoegen
met ons hoofd en er
g
den helen dag haast niet
aan toe komen,
,
ons lichaam eens in te spannen!
P
Hoe is demnastiek
eigenlijk
J ontstaan,,
g
wat i smnastiek?
gY
lijk deze, die de beDe beste definitie lijkt
Deense athleet Muller ervaneeft:
g
Gymnastiek
is werk,^ dat gedaan
wordt met
g
Y
het bewuste doel, het lichaam te vervolmaken en het te doen toenemen inezondheid
g
,
kracht, bewegelijkheid,
weerstandsvermog J
gen,
en lenigheid,
g
A
,
, behendigheid,
, enz. Sport,
g
waarbij
J het te doen is,, om een ander de
loef af te steken,, of om een prijs
PJ te winnen, is dus geen
gymnastiek,
, want daar
g
gY
is niet hoofddoel: de harmonische ontwikkelingvan het lichaam, ,hoogstens
bijzaak;
g
J
,
bij
— b.v. de
J sommige
g soorten van sport
P
wielersport
— wordt zelfs het lichaam er
P
lijdt daarentegen
nietezonder
o P, maar lijdt
g
g
beslist schade.
Demnastiek deg
bewuste bevordering
dus van de lichaamsontwikkeling
g is niet „zo
oud als de wereld". De oudste volken deden
• wel hadden verschilniet aanmnastiek
gY
lende lichaamsoefeningen
g
Pplaats,
, maar die
waren er uitsluitend op
P bedacht,, de jonge
J g
mannen te oefenen voor den krijgsdienst
of
g
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voor den wedstrijd.
De invoering
g van het Christendom onder
de Germaanse volkenin
gepaard met
gggA
eengrote
vermindering
g van de lichaamsg
oefeningen.
De godsdienstige
opvoeding
P
g
g
g
werd van toen af als het voornaamste doel
beschouwd en zo kwam men er toe, langg
zamerhand de zorg
g voor het lichaam meer
en meer te verwaarlozen.
In de Middeleeuwen hielden alleen de
ridders en krijgsknechten
zich nog maar
J gg
voor oor met oefeningen
g bezig,
g,
volk belosdoeleinden
, de rest van het vo
g
aaldeaald
zich tot wandelen als 't bepaald
A
nodig
g was en verder niet. Dit duurde welhaast tot het eind van de 18de eeuw ;,
zolang
gY
g J gymnastiek
g dus is er van eigenlijke
een
sprake geweest.
geen
g
P
Toen begon
men langzamerhand
te voeg
g
len dat er aan de opvoeding
J g
g van de jeugd
P
in dit oezicht veel ontbrak en in Duitslanderden
voor het eerstgymnastiekw
gY
scholen opgericht.
De grote stoot tot het
P gg
algemeen
bekend en populair
worden van
al
g
PA
gymnastiekin Duitsland werd toen in
d emnastiek
1811e
even door den bekenden Duitser
gegeven
Friedrich Ludwig
Jahn,
die
HP op deasen
g
,
heide bijJ Berlijn n een oefenveld inrichtte en
les te geven
in het
gd begon
jeugd
hier
de jeu
ie d
g
g
urnen met het doel om het zelfrespect
van
turnen,
P
den duur
jongens te versterken en zo
deop
g van de Franse
te komen tot verbreking
overheersin g. Deze Jahn is zodoende de
r va
van het gymnastiekonderwijs
J g ewor vader
gY
Naast hem staat de Zweedse dichter P.
n Naa
den.
Centraalwee
in 1813
H. Ling,
g,
3 het Zweedse
instituut
voor de gymnastiek
heeft o Pge i ns
^
gy
richt en bekend staat als de vader van de
van de gymnastiek,, die o.a.
heil-gymnastiek,gy
t er bestri'
din van bepaalde
ziektetoestanbestrijding
P
den wordt toegepast.
0 P het voorbeeld van deze mannen nam
gymnastiek
over geheel West-Europa
g
Aa
gY
een hoge
b vlucht.
1 nog giets over een ander belangTot slot
g, n.l. die
rijk
J onderdeel1 van de gymnastiek,
gY
„kamerwe
kn lichaamsoefening,
soort van
g,
gymnastiek" noemen. Dat is ook betrekkeli'k
J iets van den laatsten tijd;
J, in de vog
e eeuw tenminste hoorde men er weinig
g,
Maar tegenwoordig
g
of niet van spreken.g
ingezien,
dat mensen,
g
wordt wel1 algemeen
ge
die een helen dagg
opPeen kantoor zitten
zonder lichaamsbeweging
g
g te nemen,, stellig
op
g
^ wat hun g e P den duur achteruit gaan,
zode
n h id betreft,, en dat een eenvoudig,,
maar uitstekend
middel om gezond,
maa
t
g
, slank
ene
lenig
g — en dus ook jong
J,
J g — te blijven,
naast een sober diëet, wandelen, zwemmen
goede lichaamsverzorging,is het been een goe
ooefenen van de kamergymnastiek.
gY
0 dit gebied
heeft de Deense amateurOp
g
ma n J. P. Muller, die in 't begin
spor ts
g van
bekend geworden
z eeuw zijn
deze
g
J algemeen
g
k'es
uitgaf
onder den titel „
Mi'n
boekjes
J sYg
J
steem", veel goed
werk gedaan.
g
g
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Gymnastiek.
— Een serie mooiee opnamen
y
en van turners en turnsters.
P

HAAR
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HET HAAR
Bij
J alle volken,) van de meest primitieve
P
tot de hoogst
g ontwikkelde toe,, en door alle
eeuwen heen is het haar eenrachti
A
gspeelP
goed g
geweest: verbeeldJ)je, dat we eens
g
geenP
haar op ons hoofd hadden,) er zou,) nogg
afgezien
van het malle gezicht,
g
g
) een groot
g
terrein van belangstelling
g
g minder zijn.
J n 't
Zou helemaal niet nodig
J in den spiegel
gzijn
te kijken,
zouden overbodiggzijn,
PP
) de kappers
J )
de shampoos
en de frictions,
A
) om maar te
zwijgen
van de vervaarlijke toestellen voor
J gvervaarlijk
haardrogeri
permanent
wave.
P
g Jj
Nu moet je
J echter niet denken,) dat de
zorgvuldige haarverzorging,die
we in on zen tijd
noodzakelij vinden, iets nieuws is.
J noodzakelijk
niet: muurschilderingen
in de
g
der koningen"
in het
)) Vallei van de graven
g
g
oude Thebe,) afbeeldingen
uit den tijd
tij van
g
koningSargon
22—
o vóór
g van Assyrië
Y
7
75
Christus) bewijzen
dat
) ook in die oude
tijJ
de dames — en toen ook de heren
-- lange
e uren zoek brachten met het krullen en opmaken
van hun eigen
g of elkaars
P
haardos. Van de oude Perzen wordt zelfs
verteld,) dat ze de watergolf
kenden en van
g
een Egyptisch
kapper,
dat hij
hij de „erma
gYP
PA
P
nent wave" zou hebben uitgevonden.
En
g
wel de
J'e kent allemaal van afbeeldingen
g
haar-aanbiddin
haar-aanbidding uit den Lodewijken-tijd
J in
J
Frankrijk
Frankrijk en andere landen,) die zich uitte
in ontzaglijke
en hoog
toPpoederpruiken
g J
P
g re
nende haarbouwwerken,
) waar de kappers
PP
oPstelten bij Jaan het werk waren.
Aangezien
het haar dus zo'n verbazend
g
belan
belangrij
rijk onderdeel van 's mensen hoofd,
zijn
zijnijdelheid
J
J voorkomen en van zijn
is moeten we hier toch noodzakelijk
is,
noodzakelij iets
over dat haar. Wat is een haar
eigenlijk?
Dat zal ik je
je eens haar fijn
J n uitg
J
le en. Het belangrijkste
leggen.
bestanddeel van
gJ
het haar is hoornstof, verder enigszins geb
kleurel vet enipigment
ment of kleurstof. Donker
haar bevat in de kleurstof veel i'zerbestandJ
delen.
Ieder haar bestaat uit den haarcYlinder —
dat is de deftige
g
g naam voor wat we gewoon
het haar noemen —, die boven de huid uitsteekt en den haarwortel
) die in de huid
ligt
g en omsloten is door den haarzak,) een
instulping
A ^ van de huid. De wortel is weker
en dikker dan de cylinder
en eindigt
g van
Y
onderen in een knotsvormiggedeelte,
, de
gg
haarknop
e of haarbol, waarin weer de eivormige haarkiem zich bevindt. Je hebt allegee
maal wel eens opgemerkt,
eg
) dat een uit g
ietsj dikker
trokken haar aan deunt
een ietsje
A
fijn knopje,
en eindigt
AJ ,
g in een uiterst fijn
beetj
dat je
J niet zien,) maar wel met een beetje

goeden
wil tussen je
voelen kunt.
g
J vingers
g
Maar we kunnen de bestanddelen van een
haar ook nogg nauwkeuriger
bekijken Als
g bekijken.
een haar onder den microscoopA
leggen,
gg )
wat je J
bijgelegenheid
maar eens moet doen,)
g
g
dan lijkt
één zo'n haar een dikke balk en
J
dan zien we, dat die balk weer uit verschillende delen is samengesteld:
in de eerste
g
sc
P laats de opperhuid,
PP
) bestaande uitschubvormige cellen,) die als dakpannen
opA elkaar
P
liggen,
gg ) daarna de schors of haarsnede,) een
doorschijnende
massa,
esti P J
) vaak donker g
eld gevlekt
of gestreept,
bestaande uit
A
, g
en vezelcellen en tenslotte het
P laatjes
J
merg,
het best te vergelijken
is met een
g,
g J
dubbele kralenstren
g, die midden door het
haar heenloopt,
P) van wortel tot top.
A
Ieder van die cellen,) die hoekig-rond
van
g
vorm zijn
J) bevat een kern en vele kleine

Haar. — De Westerse vrouw, die dikwijls
van nature sluik haar heeft, versiert hear

kapsel mets kunstmatige krulletjes.

J
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luchtblaasjes.
Bi'
Bij donker haar zit ook kleur)
stof in het merg,och
hoofdzakelijk
g
J wordt
de kleur van het haar bepaald
ddoor
oo micros
P
coPisch kleine korreltjes
korreltjes kleurstof,
^ die i^ de
plaatjes
laatjes van de schorslaag
g zitten.
Wanneer in het mergg veel luchtblaasjes
J
zitten, is het haar lichter van kleur;
kleur; bijJ
grijs
g
J of wit haar komen ook luchtblaasjes
J
voor in de schors;f dit gebeurt
bijna
altijd
altijd,
g
J
als de mensen oud worden en soms ook na
een zware ziekte of veel verdriet.
Hoe de haren in de huid zitten, kun je
J
onder 7fHuid" zien.
Bij
Bi' den mond van den haarzak zitten een
paar smeerkliertjes,
P
J ^ die zorgen,
g f dat de
haarzak,f het haar en de huid vettigg blijven,
terwijl
gladde
spiervezels,
J een paar
A
g
A
f die met
de uiteinden van de haren in verband staan,
door hun onwillekeurige
g bewegingen de
oorzaak kunnen zij
n dat de haren, die g e J,
woonlijk
zijn ingeplant,rechtop
rechto gaan
J schuin zijn
staan.
Je zult wel nooit hebben meegemaakt,
g
, dat
werkelijk bij
schrik,f de haren
e
J een hevigen
g
de uitdrukkingg
Jje te berge
g rezen "zoals
,

Haar. — Deze negerin vindt kroeshaar blijkbaar helemaal niet mooi, vandaar het nogal
stijve kapsel.
Encyclopedie voor Jongeren
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TER HAAR
luidtf doch wel heb J,
e als 't koud was of
van schrok,
, meermalen„kippeng
Jje ergens
vel"ehad:
dat is tenslotte hetzelfde ver
g
schij' nsel.
De haren wordenevoed
door een vloeig
stof, die door de bloedvaten van den haarzak afgescheiden
wordt. Hieruit begrijp
g
g JP Jje
al zo ,dat het nauwste verband bestaat
tussen hetestel
van den mens en zijn
g
J
haar. Is de huidezond
g
fdan ziet ook het
haar erlanzi
en
g
g zacht uit, is
, de huid door
e
sla
ziekte,f hevige
gemoedsaandoeningen,
en
Pg g
g,
loze nachten of oververmoeidheid slap
P en
krachtelooseworden
g
f dan is het haar dof
en moeilijk
te hanteren,
, er zit ggeen „fut"
J
in,
g Je weet, dat bijJ een
f zoals men zegt.
totale verandering
g in de hoofdhuid,^ b.v. bijJ
tYA
hus de
, haren uitvallen of afbreken. In
zo'neval
kan soms weer nieuw haar in
g
de haarzakken komen,
f doch op
P kale Plekken, waar geen
haarzakken zijn,
J, kan nooit
g
haarto— zelfs door het voortreffelijkste
l
vermiddelt'e
g
J — meer haar groeien!
Behalve door ziekte kan het haar ook erg
lijden
door een verkeerde behandeling
J
g en
dit zeggen
we vooral aan 't adres van de
gg
jongedames,
die natuurlijk
wilm
natuurlijk graag
g g mooi
l
g
len zijn,
vanzelf,, maar die toch
A
J, dat spreekt
wel degelijk
A moeten letten,f aan wien ze
g J op
Fleur haar, het mooiste sieraad der vrouw,
toevertrouwen.
Voor de minderelukki
ge onder onze
^
lezeressen, diegeen natuurkrul hebben —
en dat zijn er in ons land heel wat — vertellen we hier nogg even iets over het krulhaar. Volgens
de statistieken heeft 30%
van
3
g
de West-Europese
vrouwen echt krullend
A
haar,,50 o heeft haar met een lichte neiging
g
tot krullen en van de overige
g 20% is het
haar totaal sluik.
Wat is nu eigenlijk
J 't verschil tussen
g
krullend en sluik haar? Wel, eenvoudig dit,
,
dat een sluik haar, microscopisch
gezien,
g
A
een ronde doorsnede heeft f een krullend
haar een ovale en een sterkekroesd
haar,
f
zoals b.v. bi'J de negers
^ voorkomt, een
boonvormige
g doorsnede.
Om nu toch krullend haar te krijgen,
Jb , als
het haar van nature weinig
g een neiging
g g
g of geen
tot krullen vertoont, laten veel vrouwen
tegenwoordig
A
g 't haar permanenten.
g
Over het opmaken
van het haar in de
A
verschillende tijdperken
van de^g eschiedeJA
nis vertellen we onder ,^
Ka Asels".

Haar. Bernard ter Haar, een Nederlands
dichter enrozaïst,
A leefde van 1806-1880.
Hi' verwierf den graad van doctor in de
Hij
ditheologie
en was achtereenvolgens
vdig
1pre
kant te Eemnes-Binnen, Vlaardingen,
g , Arnhem, Leiden en Amsterdam. HijJ schreef vele
verhandelingen
op
christelijkgebied,
A christelijk
g
b
f doch
is het meest bekendeworden
door zijn
zijnge
g g
dichtenf waarvan wij
J noemen het veel g e Klaartje", „Elegie
reciteerde„Huibert en Klaarte"
g
aan een spelend kind", Abd-el-Kader" en

HAARVATEN
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Latijn Pluto heet — geleid.
't Latijn
d Hierr werd in
a
bijzijn van Hades' gemalin,
't bijzijn
g
, Per seP None
ProserPina
recht gesproken
g p
over de
schim. Deoede
en slechte daden van den
g
gestorvene werden gewogen
oplp een weegg
w gg
g
schaal. Sloeg
de weegschaal
naar
gde
on g un sti ezijde
zijde door, dan moest de ziel
el naar den
Tartaros, waar zijt aan eeuwigdurende kwellin ens
wasoe
blootgesteld,
wee
gde
, sloeg
g
gschaal daarentegen
naar de ggoede z Jde
g
door, dan vertrok de dode naar de ElYsese
velden. Die Elysese
noemtook
t velden
men
wel de Eilanden der Gelukzaligen
en
e de ge
g
storvenen hadden hier een heerlijk
J bestaan.
Alsod der
onderwereld werd
Hades
des
uit
den aard der zaak weinigg vereerd, maar
a
behalve die vangoden
der onderwereld
h ag
we eld
d
den Hades en zijne
vrouw nog
J
de e
g een andere
functie, ze waren namelijk ook
goden van
an
g
de vruchtbaarheid en van de lente.
e te. Een
vreemde combinatie zullen jullie
zeggen.
gge .
J
Toch niet, luister maar: De onderwereldgoden leefden natuurlijk
waar
J in de aarde en
e w
komt de vruchtbaarheid vandaan? Toch uit
de aarde.
Evenals PoseidonNe Ptunus de zeegod,
g ,
met een drietand wordt voorgesteld,
zij er
g
, zijn
gen van Hades (Pluto) gevonden
g
met een tweetand.
Volgens
oudste Romeinen
en was de ingn de ou
gang
van den Hades bijJ
Napels,
hij
b g
A maar
hij
was voor levende mensen ontoegankelijk.
g
J
Of neen, dat juist
niet,,Jje kwam er wel in
in,
J
maar er niet meer uit. De Romeinse dichter Virgilius
beschrijft
ons dan ook de reis
J
g
van Aeneas,, die van de goden
de opdracht
g
P
kreegnaar
de onderwereld te gaan
gaa en daar
,
verschillende schimmen raad te vragen.
g
Aeneas keerde wel terug.
g Later heeft deze
zelfde Virgilius
Dante
volgens diens
ns
beg
roemdeedicht
— als gids
door de onderg
g
wereldeleid.
g
Ook Odysseus
— zie: Odyssee
— heef t
Y
Y
dit stoute stukje
Homerus uit geg
ge
J volgens
haald. Homerus laat de schimmen dan tot
Odysseus
spreken.
P
Y
Over het algemeen
moet goed
begrepen
g
g
worden,
van 't Rijk
J
, dat de voorstellingen
g
verschillende klassieke
van Hades bijJ
schrijvers
nog
g al uiteenlopen.
P
J

l

Bernard ter Haar,

een Nederlands dichter.
hij hoo
hooglele„ Eliza's vlucht". In 1854
s4 werd hij
in de kerkgeschiedenis aan de Utrechtse hogeschool.
g
Haarvaten, ook
capillaire vaten genoemd,
A
,
a
zijn de P
microscopisch kleine bloedvaatjes,
J,
die de slagaderen
met de aderen verbinden.
g
Ze zijn
zijn zo dun, dat je
rvan nauwe
J je
J e hiervan
li'ks
een voorstelling
J
g kunt maken. Zelfs het
woord haarvaten is nog
g overdreven,, als je
J
weet,, dat soms 8 van die draadjes
draadjesbij
J elkaar
zij
pas de dikte van een haar hebben. Ze zijn
P
ons hele lichaam verspreid,
A
, er is geen
g
plekje
lekje aan te wi'zén
haarvaatjes
haarvaatje
g
J
, waar geen
J e ne rJ en nu begrijp
g JP je
J ook,, waarom je
sneetj kunt
in je
of sneetje
g
J lichaam een prik
P
g
, zonder dat er bloed uitkomt. Het
dichte net van haarvaten, dat door het
lichaam heen zit, voorziet de weefsels van
het nodige
g bloed. De haarvaten hebben
dunne, enkelvoudige
g wanden en hierdoor
worden door diffusie — zie aldaar —precies
die bestanddelen afgescheiden,
die de weefg
terwijl de gebruikte
sels nodig
beg
g hebben,, terwijl
standdelen weer langs
g in
g denzelfden weg
de
e haarvaten terechtt komen. Zodoende
verandert het frisse of slagaderlijke
bloed
g
J
langzamerhand
in het afgewerkte
of aderg
g
lijke
bloed. Hoe het bloed weer ververst
J
wordt en hoe hetrecies
door ons lichaam
A
stroomt, kun 'e
J lezen onder: Bloed.
Hades is zowel de Griekse benamingg van
denod
g der onderwereld, , als de naam van
de onderwereld zelf.
Volgens
de Griekse mythologie zie ook
g
aldaar) ging
g g na den dood de ziel van den
gestorvene
naar de onderwereld. Om daar
g
te komen, moest zijJ eerst met de veerboot
van Charon de rivier de Styx overvaren;
,
dan stootte zijJ opP Cerberus,, den met drie
koppen
uitgerusten
hellehond. Pas wanneer
g
PP
men deze hindernissene asseerd,
was,
trad men de onderwereld binnen en werd
daar voor den troon van Hades — die in

Had') is de Arabische naam voor de bedeo
vaart naar Mekka,, die iedere gelovige
e
g
gMhammedaan minstens eenmaal in zijn
J leven
moet volbrengen
g (zie ook: Islam en Mekka).
Helaas werden dieel
vroeger
g
P rimstochten
g
— er is sedert dien heel wat verbeterd —
door handige
, om den
g mensen misbruikt,
bedevaartganger vele spaarduiten
afhandigg
P
te maken.
Dieel rimstochten
zijn
J aflaattochten,,
g
dat wil zeggen,
g
, die dezen tocht
gg , dat degeen,
volbrengt,
Jg
g , zijn
J zonden kwijtgescholden
krijgt
en dan recht heeft op den titel hadji.
hadji
J gA
leiders van die tochten zijn J
sjeichs,,
die hun agenten
uitsturen om de pelgrims
Aa
^
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naar Mekka te begeleiden.
Meestal gaat
de
g
g
tochter
de haven van
J
P boot tot Djiddah,
rok men vroeger
k an
en dann trok
g verder
te voet naar Mekka. De Bedoeinenstammen
w oestijn maakten echter,, dat daar
uit
t dewoestijn
slechts weinigen aankwamen; ontelbaar waren de roofovervallen op
A de weerlozePelraad wisten in het vreemde
g rims die een
g
land. Ibn Saoud, de emir over dit stuk van
afhankelij is
Arabië, wiens
s macht echter afhankelijk
de Bedoeinen, heeft heel wat verbeterd. Thans is er een spoorweg
P
g tussen beide
laatsen
en zijn er talloze -auto's.
J
Zijn
moe en wel in Mekka
Pg
J de pelgrims
aangekomen,
dan ggaan ze eerst een keer
g
rond de Kaaba de ruimte, waar de heilige
g
steen wordt bewaard. — Zie ook: Kaaba.
De sjeichs
gaan
hun voor in alle gebeden
g
l
g
en handelingen,
zelf hoeft de pelgrim
niets
Pg
g
uit te zoeken, maar wel kost het hem veel
geld.
Op
P d e galerij
J en rond de Kaaba houden
g
eleerden
colleges, en som Islamietischees
g,
mie
blijven
blijven dan ook enige
g e maan Ag
g pelgrims
den hier. Ook bezoekt men te Mekka de
graven
van de leden van het geslacht
Mog
€,
hammed. Daarna moet men den zeer zwaren tocht naar den heuvel Arafa doen.
Blootshoofds, bijna naakt, zonder voedsel of drinken, zwoegden
de pelgrims
door
P^
g
de woestijn;20% overleefden dezen tocht
niet, uitgeput la gen de slachtoffers langs
g
clen we
g, niemand keek naar hen om en zo
stierven ze. Doch ook in dit alles is in den
laatsten tijd
gekomen.
J verbeteringgg
Te Arafa wordt eenreek
gehouden
en
P
^
roetP een ieder luide zijn
uit. Daar
en
J n zonden
na moet men hard naar Mozdalifa lopen.
P
De volgende
dag
g is een feestdag
g en als
^
men daarna nogg stenen geworpen
g
P heef t
teen
g een muurtje
J,om zich voor den duivel

te vrijwaren
J
, is de tocht volbracht.
Men ontvangt
g dan 'n bewijs
J^ dat men den
tocht volbracht heeft en mag
Hadj
g zich Hadji
(enigermate een heilige)
noemen. Dit stuk
g
aat^ als de Hadji
Hadji gestorven
g
is mee in het
g
graf.
Maar nog
g was de ellende niet geleden;
g
, als
men namelijk
kwam, was
J weer in Djiddah
J
daar vaak g een scheepsgelegenheid naar
huis en moest men soms weken,J'a maanden
hadden na afwachten. Bi'
J na alle hadji's
J
loop
loo geen geld
meer en onder de wachteng
den heerste dan ook soms een ware hong ersnood. Door het ingrijpen
g JP en van onze con suls en onsouvernement
is hierin voor de
g
Indische bedevaartgangers veel verbeterd.
Toch blijft
het 'n hele tocht en is het niet
J
verwonderlijk
dat zij,
zich
J, die terugkeren,
J
g
voelen vér boven hun vroegere
gelijken.
g
g J
Daar komt nog
g wat bij.
J In Mekka wordt
de band van den Islam straf aangehaald
en
g
wordteleerd dat
alle Europees gezag
P
g g
slecht en misdadig
g is en dat men er zich
met hand en tand teen
g moet verzetten.
Zo is deel
naar Mekka wel
P rimstocht
g
eengevaar
voor alle Europese
koloniale
g
P
Mogendheden. Het verdient dus wel aantekening,
onze regering
g,
g
g desalniettemin
veeledaan
heeft tot verbeteringg van het
g
lot derel
A rims.
g

Haar,
uit den Bijbel.
ZijJ was
g ^ een figuur
g
J
de Egyptischeg
dienstmaagd,^ die Abraham,,
toen zijn
J vrouw Saraï — later Sara geheten
g
— hemeen
zoon schonk, tot vrouw nam
g
en die de moeder werd van Ismaël. In het
boek Genesis wordt verhaald, hoe Hagar
en Ismaël later door Abraham en Sara werden verstoten en hoe Ismaël de stamvader
werd van vele Arabische stammen.
Hetraf
van Hagar te Mekka wordt door
g
de Mohammedanen als bedevaartP laats beschouwd.
Hagar
stellig
i geen `van
an de meest af g
gee
ga sisste
beelde figuren
uit de Bijbelse
geschiedenis.
Bijbelse
g
g
Hagedis.
Je kent ze allemaal wel,, die
Ha
g
kleine diertjes,
in
A
J ^ die soms bij
J een picnic
't bos den bangsten
onder de meisjes
meisje den
g
opA 't lijf
En toch zijn
zij het aarJ jagen.
J g
die niemand
g ^ onschuldige
g diertjes,
J
kwaad doen. In Indië loopt een kleine
soort,
,
deekko
met smara gg
d roenen rug
en il
zgn
g
verwitten buik in de huizen rond, wandelt
kalm langs
^ de muren en zolderingg en maakt
jacht
op
A muskieten. Maar er bestaan ook
J
heelgrote
soorten: de nijlkrokodil,
J
g
,de kaaiman en de alligator — zie aldaar — behoren ook tot de hagedisachtigen. En in voorhistorischen tijd
tijd leefden opP onze aar
aarde reu zenhagedissen (Sauriërs),, waarvan de ver steende overblijfselen
in de krijtrotsen
en
J
J
de kalksteenevonden
zijn.
zijn
g

Hagedis, de schrik van den picnic.

Hagel.
el. Evenals regen
en sneeuw is hagel
g
g
neersla van het
vocht, dat in den damp^
P-
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held bijzaak;
andere van die levensbes chr'iJ J
vingen
volgen
echter nauwkeurig
d ge
g
g
g de
schiedkundi
g e feiten. De wetenschap,
p, die
zich ten doel stelt zoveel mogelijk
og J hi storische kennis omtrent de heiligenr
der R.
R
Katholieke kerk te verzamelen w
T or
d th ag iolo ie
ggenoemd.
g

Hagel. —Hagelstenen van verschillenden vorm.
kring
luchtlagen
g
^
g zweeft. De uit de hogere
neervallende regendruppels
bereiken in hun
PP
n
val lagere,
g , bevriezen tot
g
, koude luchtlagen
ijsballetjes
oop
ijsballetjes en vallen als hagelkorrels
g
aarde. Een enkelen keer zijn
J die korrels
heelroot
soms
wel zo groot
als duiven ,
g
g
eieren. Ze kunnen dan grote verwoestingen
aanrichten aan 't ^g ewas dat o 1p het veld
staat,, aan broeikassen,
, bomen en huizen.
De schade van hagelslag
en zo
^
a is zo groot
g
algemeen,
soort verzekeal
, dat er een apart
1
g
bestaat, om de
rin g , de hagelverzekering,bestaat
mensen in staat te stellen het risico van
den hagelslag te dragen.
Zie: Nibelungenlied.
Hagen.
^
g
Karl Hagenbeck(1844-1913),
Hagenbeck.
Ha
g
g
een Duits dierenhandelaar, is beroemd g e verzamelingg van
J grote
g rote verzamelin
worden door zijn
wilde dieren, waarmee hij
J rondreisde en
waarvoor hij
J tevens een vasten dierentuin
inrichtte te Hamburg.
Reusachtige
voor het vangen
^ expedities
P
^
van wilde dieren werden door hem uitgehij een kudde rendieren
zonden. In 18 /J
7 5 liet hij
erbij uit het hoge
met enkele Laplanders
erbij
g
A
Noorden overkomen en vertoonde hetuP
bliek het dagelijks
leven van dit volk. Dit
g J
had zoveel succes, dat hijJ sindsdien begon
g
te(volkenkundige)
met ethnografische
g en
g
g rote steden van
toonstellin
g en in alle grot
Europa te houden.
hij met l000 dieren op
1893
P de
93 was hij
Wereldtentoonstelling te Chicago. In Hamhijeen groot
burgichtte
hij
circus o P, dat
^
g
Zijn
Zij
s
evenwel later werd opgeheven.
J reuPb
nog
g en is
achtige dierentuin bestaat echter no
een der bezienswaardigheden
van Hamburg.
^
g

Hahn. Albert Hahn187i7-1 918 is wel
^e
een der meest bekende moderne caricaturisten van ons
landJ
Hij was leerg eweest.
lingvan de Kunstnijverheidsschool
Kunstnijverhei
dsschoo en de
te Amsterdam, en tekende veel
voor Het Volk" en De Notenkraker"; ook
voor de Hollandse
Revue". Vooral zijn
zij
„
hebben veel succes gehad
g
door hun krachtigen
opzet
en aangrijpende
g
P
uitbeelding.
g
Haïk is de naam van het wit katoenen
bovenkleed der vrouwen in N.-Afrika.
Hoofdzakelijk
onder de Berbers wordt de
J
haïk ^B edragen. HijJ omhult het lichaam g e heel en laat alleen de ogen
en en het voorhoofd vrij.
J
Hakkebord. Zie: Cimbaal.
Haksel is de naam van fijngehakt
stro,,
a
dat voor veevoeder of ook wel voor andere
doeleinden wordt gebruikt.
g ebruikt. Het wordt g e maakt door het stro te leggen
in een z.
a gz.g.
hakselmachine, waar het door draaiende
messen op
P de vereiste lengte
^ te wordt g e sneden.
Halleluja
jubelkreet, die door alle
Halleluja is een jubelkreet
Christenen en ook door de Joden wordteg
bruikt. Het is een Hebreeuwse uitdrukking,
die betekent: looft Jahwe. In de oudtestamentischesalmen
kwam zijJ veel voor en
P
werd om denlechti
P
^gen klank onvertaald
gelaten.
Halley.
Y
Y Edmund Halley(1656-1742)was
een bekend Engels
wis- en sterrenkundige.
g
g
Reizende tussen Calais en Parijs
J ontdekte

levensbeschrijvin g
Hagiag
ral}hie betekent levensbeschrijvin

heiligen
— zie ook: Bio^B raPhie.
g
graPhische ge Sommige
van die hagg io ^
g
g eschreven met het
schriften zijn
vooralgeschreve
J
om g oede stichtelijke lectuur te geven
en den mensen tot voorbeeld te dienen;
geval
in dat g eval was vaak de historische ^juist-

Hagenbeck. -- Het bekende dierenpark.
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Hagenbeck. — Een mooi staaltje van leeuwendressuur.
hij
komeet
J in 1682 de naar hem genoemde
g
van HalleY,waarvan hij Jberekende dat deze
in 1456531
I en 1607 7ook reeds verschenen
45 ,I 53
was. Hij
J stelde dus vast,, dat de komeet een
loopkring
P
g had van ± 76
7Jjaar. En inderdaad
is dat ook uitgekomen,
er
g ele^ want latere
g
den hebbeneconstateerd
dat de komeet
g
van Halley
76
jaar
g
7 J
Y telkens na ongeveer
Hi' verscheen
Hij
in 183 6 en ook
terugkwam.
in de eerste jaren
van deze eeuw, zoals je
J
J
ouders zich stellig
nog
g wel zullen hering
neren en zou er dus weer moeten zijn
J ongeveer in 1986.
Degenen
van Jjullie, die dan
g
9
daartoeele
gelegenheid
hebben, moeten er
g
g
maar eens op
A letten.
Halley
werken
gJ
Y schreef tal van belangrijke
oPsterrenkundiggebied,
boveng^
,verbeterde
ve
dien de duikerklok en was de uitvinder van
de spiegeloctant, een sterrenkundig
g instru waarneminge
ment
g eschikt is voor waarnemingen
f dat geschikt
zee.
van jullie
Halo. Sommigen
lli hebben zeker
ju
g
eens om de maan een breden cirkel
om
gezien.
g ezien. Soms kan Jje ook zulke kringen
^
de zon zien. Deze kringen
noemt men
g
halo's. Ze ontstaan door breking
g van het
hoogt
licht in de ijskristallen,
grote hoo
g te
Pa
^ die op
J
de atmosfeer voorkomen. De halo om
altijd kleuren, die
de zon vertoont bi'J na altij

van rood tot blauw lopen
P , zelfs komt om
de zon ook nog
g wel eens een veel grotere
g
cirkel voor, die ongeveer
twee maal zo
g
ver van de zon ligt
g als de eerste.
Ook ziet men meestal even buiten den
kleinen cirkel opP dezelfde hoogte
g als de
zon twee bijzonnen.
J
Of één of twee halo's ontstaan, hangt
g af
van de wijze,
i'P de ijsJ ^ waarop
P het licht op
kristalletjes
valt.
J
grootste portretschilders
Hals. Een der grootste
P
van alle ti'J den waarop
A de Nederlanders terecht trots zijn,
J^ was Frans Hals. HijJ werd
in 1580
te Antwerpen
vestigde
A geboren,
g
5
g zich
te Haarlem en overleed daar in 1666.
Frans Hals heeft de omgekeerde
erva g
ring
opgedaan,
waardering
P g^wat betreft de waardering
van zijn
van wat
J kunst door het publiek,
P
de meeste andere schilders ervaren. Vóór
1650
zijn schilderijen
prachtig
5 vond men zijn
P
J
g en
kreeg
g hij
hij veel bestellingen,
doch daarna
aarna ver
g , oc
anderde de smaak van de mensengeheel en
kon hij
hij zelfs niet meer in zijn
r
zijnei
g
eigen
on dehoud voorzien. HijJ
in 1666 in het
Oudemannenhuis, dat nu als Museum — 't
Frans Hals-museum — is ingericht en waar
zich zijn
zijn beroemde schutters- en regentenen
g
stukken bevinden.
Ook in het Rijksmuseum,
te Amsterdam,
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het Mauritshuis in den Haaget
museum
g,
Bomans
te Rotterdam en op
Y
P vele Plaatsen in het buitenland worden werken van
Frans Hals bewaard.
Leerli p gen van den meester waren de bekende schilders Adriaan Brouwer, Adriaan
van Ostade,, Philips
P Wouwerman,
, Jan
Miensze, Molenaer en Pieter Codde.
Frans Hals had vijf
vij zoons, die schilderFrans Hals deone
g 161 —166
7
9 had
van hen het meeste talent.

Hameln is een klein, oud, Duits stadje,
dat vredig
de hellingen
e
gtegen
g
g en van 't Wzer-Gebergte
gte ligt
g te dromen over de sage,
g,
die het in geheel
g eheel Europa,neen in de g e hele wereld bekend maakte: De sage
g van
den Rattenvanger.
g
Velen van jullie kennen de sage
g natuurli'
) k, want ook in Nederland bestaan verschillende
g en van dit schone verbewerkin
haal maar misschien is het toch wel aardig,
als we deeschiedenis
nog^ eens even o P g
halen.
Heel, heel lang
heerste er in
g geleden
g
Hameln een ware rattenplaag. Overal zaten
die nare dieren, op tafel, onder tafel, onder
't bed,, achter 't behang,
de kussens,, brr!
g,
Men struikelde over de ratten, men
sprong
P
g over rattenfamilies,
, die in Plechtieng
gang
van een hunner
g
g ter begrafenis
g
toen. Zelfs de babies in hun wiegjes
togen.
gJ es moe
ten denehelen
dag gbewaakt worden,, want
g
anders dachten de vraatzuchtige
g dieren een
heerlijk
heerlijk mals biefstukje
biefstukj voor zich te hebWat men ook deed, om de dieren te
verdrijven,
J
P Honderden poesen
, niets hielp.
P
schafte men aan,, maar inplaats,
P
, dat deze
de ratten opaten
P
, consumeerden de ratten
deoesen
en de overblijvende
overblijvend katten renden
P
hun dikke zwiepstaarten
recht in de
P
luchtestoken
zo
voetje
g
, snel hun fluwelen voetjes
dragen
konden,, de stad uit,, weg
g
g van
dit oord der verschrikking.
g
Op
dagg kwam een vreemdde een goeden
g
soorti uitgedost
speelman
de stad binnen,,
g
P
zij
maar hoe hij
zijn best deed met zijn
J ook zijn
fluitspel,
lachje verscheen op
el geen
lachje
P de g e g
zichten van de bewoners,g
geen cent hadden
ze voor hem over, zo terneergeslagen waren ze door de rattenplaag.
Ook onze fluitist ondervond al last van
hij voor,, om voor
de „spitsjes"
s its'es" en nu stelde hij
eengrote
som gelds
de stad en haar beg
g
woners van deri'ze
,^ g J heren" te verlossen.
Men bracht den man naar den bur gemeesin; uit de
ter en deze ging
P 't aanbod in;
b gop
gemeentekas
g emeentekas zou hem een som geld
g elds behij de stad werkelijk
worden,, als hij
werkelij van
dep laagverloste.
zijn fluit en terwijl
De speelman
nam nu zijn
terwij
P
J
hij
de schoonste melodieën
floot, trok hij
door Hameln's straten. Van alle kanten
gee
kwamen de ratten,, door de muziek aan g
zij dansten rond den speellokt , aanvliegen;
zij
g
P
man en tripten
achter hem aan,, niet één der
P

Frans Hals. — Een fi guur uit de „Burgerwacht van kapitein Reynier Reael".
kleine rovers bleef achter.
de stadspoort,
g nu naarA
Onze fluitistin
g b
,
die door denoortwachter
vol bewondering
g
werd opengehouden. Met de dieren achter
zich aanging
P
g de poort
g g de Rattenvanger
door —, wel een uur duurde de doortocht
van den stoet — en naar de rivier toe.
De fluitist waadde het frisse nat in en de
ratten waadden mee, maar niet lang,
g,
de Hamelnse ratten konden niet zwemmen
dieper
wa dus in die
en toen de Rattenvanger
g
P
tedeugnieten
r kwam, verdronken de deu gnieten alleVrolijk keerde g
de zoon der Muzen terug
naar de stad,, om zijn
zijn beloning
g
g in ontvangst
tMaar
e nemen.de bewoners van Hameln
voelden
daar weinig
ten vo
g voor en weigerden
g er
eerlij ver het geld, dat de man toch eerlijk
slotte^
iend had, uit te betalen. Zonder een cent
ontvangente hebben, vertrok de fluitist tenslotte.
Een P aar maanden later keerde onze
hij de
hij
vvriend echter terug.
g Weer speelde
P
verleidelijke
wijsjes en nu volgden
hem niet
wijsjes
v
g
J
de ratten (die waren er niet meer, maar
alle kinderen.
Nuin
de andere stadspoort
uit en
P
g hij
ghij
berg.
nabijgelegen
trok hiji'
g De
g g
J naar den nabij
berg opende
zich en slokte alle kinderen
P

z
w
Q
Z
z
a
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Q
z
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w
0

het

855

HANDEL

Hamlet-verhaal
een gruwelijk
g ruwelijk,
oud verop-.
J
P De jobstijding
J
J
g werd in de stad ag e geschriftvan den Deenis,
al in een eschrift
bracht door een klein jon
etje
J, die niet
J g
n,
seneschiedschri'ver
Saxo Grammaticus
had
kunnen
wgenoeg
mee
1 adgaan',
g
bgauw
^ e oe
J
gg
J zij
uit de I2de eeuw voorkomt , evenals in de
hij
zijn broek niet had kunnen vinden en
Histoires tragq
i ues van Belleforest.
dat kledingstuk
g
, nietwaar?...
De berg
juist dicht geploft,
g was juist
, toen de
^P
Hammoerabi. In de oudste tijden
kleine Tinus aankwam.
tijden regeerg eer
Dat was de wraak van den Rattenvanger!
den in het dal van den Euphraat
en Tigris,
P
g ,
Laterin 'tg gerucht,
dat ergens
ver weg
evenals dit in het Nijldal
het geval
was
g
g
J
g
g
een stad bestond, waarvan de inwoners als
zie: Egypte),ene
enige vorsten naast elkankinderen
uit hun vaderland waren wegge.
, die hier ieder aan 't hoofd van een
g^e
volk stonden.
Dat
^ aan en zich daar hadden gevestigd.
g
g
zijn de kinderen uit Hameln geweest,
zijn
In ongeveer
20So voor Chr. kregen
de
, mee g
^
g
g elokt door den rattenvanger.
HijJ wilde de
Amorieten de opperheerschappij ing
dit e g
kindereneen
bied en stichtten de eerste Babylonische
g kwaad doen en doodde ze dus
Y
niet. Zijn
dynastie.
De stad Babylon
werd echter pas
J doel was alleen,, wraak te nemen
Y
Y
P
op
door den tweeden koning
A de trouweloze bewoners van Hameln ,
g tot hoofdstad van
die hun belofte hadden geschonden.
het rijk
gemaakt.
J g
rijk
zijn hoogDit Babylonische
rijk bereikte zijn
Y
gHamlet. Deze held van het meest bekensten bloei onder koningg Hammoerabi,, die
de,eli'knami
e^ werk van den groten
Shavan 1955
tot I I V.
^
g J
g
95^
93 Chr. regeerde.
kesPeare is nog^ steeds de meest besproken
Hoe het komt, dat jullie
allen dien naam
P
J
fantasie-figuu
fantasie-fi uur uit de hele literatuur. Er is
Hammoerabi wel eens gehoord hebben?
hele bibliotheek over HamleteschreWel,, door de beroemde wet van Hammoeg
ven. Ten slotte heeft zelfs ook Goethe over
rabi, die door Franse oudheidkundigen
g bijJ
de Hamlet-figuur
geschreven.
Susa is opgegraven. De wet is namelijk
namelijk g e ^
g
Dat alleen al bewijst,
dat wie niet aanheel op
en daardoor juist
juis zo
J
P steen gebeiteld
g
stbnds den weg
vreselijk
voor ons bewaardebleven.
g weet in deze - vreselijke
g
tragedie
vol ongewone
en wonderlijke
wonderlijk toeDe inhoud van die weteeft
ons een big
g
g
ietwat voorzichtigg moet zijn
zij met
zonder duidelijken
kijk op
kijk
J
P het leven in 't
oude Babylonië.
De verhoudingen,
J conclusies.
Y
g , zowel
BijJ
beoordeling
op
Pgebied
maatschappelijk ebied alsop
o 't gebied
g van de Hamlet moet
g
ook niet uit het oogg verloren worden,, dat
van handel en verkeer, zijn er tot in bizonderheden op
Pgeregeld.
^ g
Deze wet is niet een helemaal nieuw
ontwerp
P van Hammoerabi. Vele al bestaande rechten enewoonten
heeft hij
hijop
P schrift
g
gesteld en aangevuld,
met de bedoeling,
g
g,
g
dit wetboek in zijn
rijk
rijk zou gelden
g
g
J gehele
en dat door dezen maatregel de eenheid bevorderd zou worden.
Juist doordat hij deP
wet op schrift stelde,,
heeft zeroten
invloed uitgeoefend,
g
g
, ook
buiten 't Babylonische
Rijk.
J Ook de Joden
Y
wet
gekend
ekd hebmoeten de Babylonische
g
t
ben.

Hamlet. — Gósta Eckman in de rol van Hamlet.

ee beHandel. Georg
g Friedrich Handel, een
kenel Duits componist,
leefde van 168 S —
P
1759.
speelde reeds als achtjarige
J ^
J g jongen
759 Hij
JP
uitstekendiano
en orgel,
g zonder ooit les
P
te hebbenehad.
Toen hij
1 5 jaar oud was,,
hij
^J
hij het
componeerde
hij
hij al en dirigeerde
hij
g
P
gen zwerfHamburgse
orkest. Na een langen
g
hij zich in 1710
tocht door Italië vestigde
^
g hij
te Londen, waar hijJ tot zijn
zijn dood toe bleef
wonen.
En zo is Handel in de geschiedenis blijJ
ven voortleven,, als een der grootste
Duitse
g
componisten,
die een En gelsman was. In
P
hetom
euze het statige,
^,het kerkse van
P P
Handel is ongetwijfeld
een En g els accent.
J
g
Waarbij
hij ten slotte niet de
J komt, dat hij
onpeilbare
diepte
P van een Joh. S. Bach had.
P
Doch aan den anderen kant doet men hem
onrecht door nu al te veel teraten
over
P

HANDELMAATSCHAPPIJ
zijngemakkelijke
zijn
pompeusheid
en over zijn
P
J P
g
J
wijze
van componeren.
Want ten slotte
J
P
, zij het
heeft Handelroot
werk geleverd,
g
g
stelligg een
op
wijze.
Hij
P ietwat ongewone
g
J
J is stelli
der vruchtbaarste opera-componisten
A
P
g eweest — hij
gemaakt. En toch
J heeft er 50
5g
leeft van zijn
geen
enkele meer.
P
J opera's
g
Hoort men dan echter de beroemde aria
uit de Rinaldo, dan vraat
g men zich af: : Hoe
komt een opera-componist vergeten,
ver eten die zo
iets schiep?
is het geval
met
P Iets dergelijks
g
g J
zijn
veel
Eu eindelijk is
g es
P eeld„Largo".eindelij
J
ro
ora ook nu nog
grootste
g een der g
torium-com
zijn grote
g
A onisten en hebben zijn
werken op
hem voor goed
een
g
P dit gebied
g
componisten
g eg
P
P laats onder de grootste
as
Mak g even. Wij
J noemen: de Messias,, Judas
kabaeus ene hta.
Enorm trouwens is het
A
aantal composities van
Handel: 23 oratoria,,
3
Te Deums,
een grote mis,, 6o motetten,,
g
heel veelpsalmen,
P
, 200 cantates,,o
4 concer ten en meer dan 200 diverse composities,
P
afgezien
van zijn
Pe
J 5o opera's.
g
In zijn
P
J heeft Handel niet veel
J oera-tijd
geluk gehad.
HijiJ heeft tijdens
J en het direcg
g
teurschaP van drie Londense opera's
veel
A
eld verloren en ontzaglijk
geld
gJ veel bezwaren
was zzijn
Jn leven
ondervonden. Ook overigens
g
niet zonder zorgen
geweest — op
P het laatst
g g
was hijJ blind.
In de Westminster Abdij te Londen
is hij
J
metrote
statie begraven,
J de beg
g
, terwijl
kende Handel-feesten in Engeland
en een
g
indrukwekkend standbeeld te Halle in
g aan dezen groten
herinnering
Duitsland de herinnerin
g
componist
wakker houden.
P

Handel. — De grote componist
George Friedrich Handel.
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Handel. — Het weidse decor van een
opera van Handel
Handelmaatschappij.
De Nederlandse
PP J
Handelmaatschappij,
natuurlij
AP J, waarover Jje natuurlijk
eens hebt horen spreken,
P
, is een grote
g
naamloze vennootschap,
in 1824
P,
4 door
koning
met als doel
g Willem I is opgericht
Pg
— zoals 't in de oude stukken .staat — „de
bevordering van den
nationalen handel,
,
scheepvaart,
visserij
visserij en lande
, scheepsbouw,
A
bouw,
en trafyken
(verkeer) en
Y
, fabryken
Y
zulks door,
g van hare
, met inachtneming
eigen
belangen,
de bestaande en voor Neg
g
derland voordelige
uit
g
g handelsbetrekkingen
te breiden;, door nieuwe wegen
voor den
g
Nederlandsen handel te openen
P
, en door
alle zulke ondernemingen
g , welke het vertier
der voortbrengselen
van de Nederlandse
g
nijverheid
kunnen vermeerderen en bevorJ
deren."
De Nederlandse Handelmaatschappij
PPJ heeft
dan ook in de vorige
g eg eeuw veel handel
tijde een heel
dreven, doch heeft in latere tijden
karakterekre
g
gen.
Oorspronkelijk
J was het doel van de HanP
i' geweest
den handel op
d elmaatscha
P Ing
P
PJ
diëeer
en te ondersteup
w te doen opleven
nen. In zekeren zin heeft de maatschappij
PPJ
aan haar doel beantwoord, maar ook heeft
van haar bestaan door
ze
e in de eerste jare
Jn
entg e fouten den handel en de vaart oop
moeilijker dan ooit
Indië voorparticulieren
moeilijker
P
gemaakt.
Door haargrote
kapitaal
en den steun,
P
g
ze het
ze van staatswege
diene
g ontving,
g,
zichermitteren
opP het ene terrein te verf
liezen en op
A het andere te winnen, iets,> wat
maatscha P de dood voor kleine particuliere
P
zijn geweest.
g
piji' en zou zijn
Tijdens
het cultuurstelsel(1830-1870)
J
ro
bloei. De Pprohad de H. M. haar grootsten
g
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dutten die toen in opdracht
van het g ou ducten,
P
vernement door de inlanders werden verbouwd, werden n.l. door de H. M. naar
Europa
P vervoerd en daar verkocht. De H.
M. betaalde dan uit, wat er overbleef van
de opbrengst, nadat daar een vergoeding
g
g
voor het vervoer, het commissieloon en de
rente van het benodigde
kapitaal
van was
P
g
afgetrokken.
g
Voor het vervoer huurde de Mij.
A
J schepen
vanarticulieren
en nam zijzijde verplichting
g
A
P
reenvo
op
Pen voor twee achtelP zich die schepen
ende ,
reizen te bevrachten.
De huur,
die
voor die twee reizen betaald werd, was zo
hoogat
men daarmee de totale kosten
g,
en onkosten van het schip
gedekt had. De
Pg
H. M. dacht op
P zo'n manier den bouw van
schepen te stimuleren en dat was ook inderdaad heteval
g
,maar deze methode
werkte zekereemakzucht
ook wel veel in
g
de hand.
Daarom besteedde na 1868 de H. M. het
i
werd dan aan
natuurlijk
Jk
vervoer aan; het
de laagste
inschrijvers
inschrijvers gegund.
Toen werd
gg
g
hetarticulier
initiatief wel geprikkeld.
gA
P
Hierdoor en door het verdwijnen
van het
J
in 87,
waardoor de vrije
cultuurstelseli
ow
J
cultures opkwamen,
kapitaal
P
P
A
, met Europees
en leiding
, moest de H. M. naar
gggedreven
andere werkzaamheden omzien. In de nieuw
er en tabakscultures beopgekomen
suikerPgomen
zij
lede
en zij
P
g ze een deel van haar kapitaal
opende
ook zelf enige
g e Daarg ondernemingen.
P
naast zorgde
de H. M. nogg steeds voor ver g
voer en verkoop
P van Indische producten.
P
Deze ontwikkeling
g van den toestand
bracht de H. M. steeds dichter bijJ het g e wone bankbedrijf.
J Men stak niet alleen zelf
eld in ondernemingen,
geld
g , maar leende ook
aanarticuliere
maatschappij
PA J en en werd
P
zodoende een cultuurbank. Later heeft het
cultuurbankbedrijf zich weer uitgebreid tot
hetewone
bankbedrijf,
g
J, maar nog
g steeds
speelt
de Nederlandse Handelmaatschappij,
P
AA J,
wier kantoren in Indië nog
g immer den alouden naam „Factorij"
Factorij" dragen,
g , een grote
g
rol in het moederlandse en Indische commerciële leven.
sP
Hand- en spandiensten.
. In de Middeleeuwen toen overal
het leenstelsel nog
g
heerste,, kon de Heer van zijn
J leenmannen
of zin
J horigen
g , die een stuk land van hem
inebruik hadden,
diensten eisen,,
,bepaalde
A
die hand- en spandiensten
werden genoemd.
A
g
moest n.l. van ttiji d tot
De ondergeschikte
^
J d zijn
J handen en zijn
P
J gespan
g A (paarden
enz. ten dienste van zijn leenheer stellen.
Het woord hand- en spandiensten
werd
P
ook later,, tot in de 16e eeuw,, noggg
gebruikt
voor de verplichting
. dk
iJ PlichA
g van de z.
g
tig
en,om eigenhandig
tien
iJ en te onderg
g de dijken
houden.

Handicap
woord,, dat iedere
g
P i s een Engels
meisje natuurlijk
Hollandse jongen
en meisje
natuurlij kent.
J g

foto : Veren. fotobureaux

Handicap. — Een historisch oogenblik: de start
der vliegtuigen in de beroemde handicap-race
Mildenhall (Engeland)—Melbourne (Australië.)
Denk maar aan de door de beroemde
handicap-race
Engelandg
P
„ Uiver" gewonnen
g
Melbourne2o-24 October r1934).
' Wat is nu eigenlijk
A
g J een handicap-race?
Een race,, waarbij
waarbij zo nauwkeurigg mogelijk
g J
berekend wordt, hoeveel de verschillende
medediners
waard zijn;
J, hiernaar wordt
g
vastgesteld,
de prestatie
moet zijn,
J,
P
g
, hoe groot
die van ieder van hen wordt verland.
g Alle
deelnemers behoeven dus nietrecies
deP
zelfderestatie
te leveren.
P
't Is over heteheel
het streven, , om den
g
deelnemers zoveel mogelijk gelijke
kansen
g J
teeven.J
Bij zeilwedstrijden
zeilwedstrijden met handicapP
even. BijJ hanwordt b.v. een voorgift egegeven.
dica - aardenrennen
wordt het gewicht,,
g
dat iederaard
dragen
g moet, , van tevoren
P
zijn ouderdom en zijn
bepaald
volgens
zijn
g
J n voor
P
afgegane prestaties.
P
Het woord handicap
P wordt ook in 't daleven veel gebruikt
in de betekenis
g
gel J
van„belemmering", b.v.: „die zere vinger
g
is een echte handicap
P voor me".
Handschoenen. Het dragen van handschoenen is haast zo oud als de wereld.
Men vertelt van de oude Egyptenaren,
gYP
, dat
zij
g handschoenen cadeau gaven
J elkaar lange
g
of er hun belastingg mee betaalden ,— van de
Perzen,
van
g
, dat ze handschoenen droegen
kostbaarJ
P elswerk. Bij Grieken en Romeinenold
g het dragen
g van handschoenen als
bijna alleen gebruikt
verwijfd ze werden bijna
verwijfd,
g
bi'J maaltijden,
geen
J
, omdat men toen noggg
lepels
le
els en vorken kende.
de Middeleeuwen werden door ridders
en edelen veel handschoenenedra
en
g
g •,
wanneer men iemand tot een tweegevecht
g
wilde uitdagen,
wierp
g
P men hem een handschoen toe (in 'tezicht
; ,het oprapen was
g
een teken, dat de tegenstander
de uitdaging
g g
g
aannam.

HANDTEKENING
In de 16e eeuw bestond een enorme luxe
in handschoenen, die vaak met edelstenen
werden bestikt en schatten kostten.
In de vorige
ehoor
het als on bg eeuw gold
g
lijk,
lijk wanneer een Jjongedame
zich„ ong e^
P straat ver g anteerd", zoals dat heette,, op
toonde; nu is die mode verdwenen. In den
zomer worden over 't geheel weinig
g handschoenen meeredra
en;
g
g in den winter natuurli'k
J veel meer.
WeeteJ,
waar lacéhandschoenen
van
g
gemaakt worden? Meest van geitevellen,
de
g
g
mindere soorten ook van schapevellen.
P
Het leer wordt eerstelooid
daarna g e g
verfel en aan de buitenzijde
met scherpe
P
J
messen bewerkt, om het de juiste
dikte te
J
bg even. Daarna wordt het vereiste stuk
voor de (dubbele) handschoen afgesneden
g
en worden er machinaal de vingers en andere delen ingekerfd.
Het naaien g g
bi' de allerschiedt ook machinaal, alleen bij
fijnst
Je nste soorten met de hand.
Tenslotte worden de handschoeneneg
perst eng
in vochtige doeken gewikkeld,
g
, om
soepel
te worden.
P
Degenen
van jullie,
die familie of vrienJ
g
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den in Indië hebben,, weten natuurlijk
natuurlij ook
wat trouwen met den handschoen is.
In den regel
huwelij ver g is voor een huwelijk
dat bruid en bruidegom
allebei voor
g
den ambtenaar van den burgerlijken
stand
g
J
verschijnen, maar
in bizondere gevallen,,
g
b.v. als de bruidegom
in Indië is,, kan
an wor
g
den toegestaan,
huwelij in Nederg
, dat het huwelijk
wordt voltrokken en dat een ander,
b.v. de vader van de bruid
, de Plaats van
den bruidegom
inneemt. Dit heet „met den
g
handschoen trouwen", omdat dan beidePartijen
iJ
b Jj het tekenen van hun naam den
handschoen aanhouden.
De jonge
zo'n huweJ ^ vrouwen,, die na zon
li'ksvoltrekkin
b
g naar Indië gaan,
J
, worden
handschoentjes"
genoemd.
g ewoonlijk
genoemd
J
J

Handtekening.
g Wanneer iemand onder
een stuk zijn
zijn handtekening
an bete g zet,, dan
kent dit , dat hij Jden inhoud van het stuk
voor zijn
J verantwoording
g neemt. Meestal
is hiervoor de handtekeningg voldoende en
doet het er niet toe, door wien het stuk
verdereschreven
is; in sommige
g
g gevallen
g
wordt door de wet vereist, dat ook het hele

Handschoenen. —Bovenste rij 1, 2 en 3: uit de 3e eeuw, 4 uit de 16e eeuw, 5 handschoen
van een valkenier 15e eeuw; middelste rij 1 „handschoen", behoorende bij een harnas (15e
eeuw), 2 (onder) „mitaine" 19e eeuw, 3 (boven) geborduurde handschoen 18e eeuw, 4 handschoen 19e eeuw ; Onderste rij : 1 herenhandschoen 18e eeuw, 2 handschoen van paardenhaar en 3 moderne handschoen met kap.
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g eschreven.
stuk door
doodden ondertekenaar isgeschreven
niet leesbaar
be
Een handtekensi ngbehoeft
zin wel
zijn;
we moet tkunnen worden bewezen,,
dathet
et de
e handtekening
P aal
g van dien bepaaldenersoon
is.
P
Het
zetten van een valse handtekening is
eg
straf
baar voor de wet. Heeft iemand onder
een goed
schuldbekentenis BenPg
g d opgemaakte
hij
maal zijn
^ dan moet hij
gg
J handtekeninggezet,
het
genoemde
bedrag
e daarin
da
g ook betalen
g
g en kan het metterdaad van hem worden ge
vorderd.
iedere
Handvest werd vroeger
g
g genoemd
schriftelijke
acte, die voorzien was van een
J
handtekening
g Daar de landsheren
g of zeel.
echter de rechten ofrivile
giën , die zijJ aan
P
een stad of
o een vereniging
ee
g b schonken,, bekrachtigden door zo'n handvest, kreeg
g het
woord handvest langzamerhand
vooral de
g
betekenis vanrivile
P
gie.
tij
In onzen tijd
van gaarne
Hangmatten.
g
zijn is een hangmat
een haast onmisg
baar artikeleworden.
En veel buiten-liefg
hebbers maken haar tegenwoordig
g zelf,, wat
g
heel voordelig
g is: 't kost niet meer dan een
te ma goede hangmat
paar gulden,
g
, om eengoede
g
P
eerst iets afken. Je moet dan natuurlijk
J
weten van knopen.
Wanneer je
J padvinder
P
P
bent leer je
J
J dat vanzelf en anders moet je
eens kijken
in liet mooie, degelijke
„Handg J
„ an
J
boek voor jeugdleiders",
J vast in
, dat je
J g
iedere leeszaal wel kunt kri'
Jg en. Er staat
n zelfeen duidelijke
duidelijke beschrijving
J
g in van een
met en zonder stokken
gemaakte hangmat
g
aan de einden. En als het dan klaar is en
er is een bos, , en het is mooi weer, en je
J
kunt er zo lui in liggen
gg , dan...
g er tijden,
vroeger
J
Hannekemaaiers. In vroe
, toen
n in
er noggg
geen machines waren,, kwam men
grasmaaien
de tijden
van den oogst
en het grasmaaie
g
J
te kort in Nederland.
Daarom trokken toen arme landarbeiders
uit West-Duitsland naar Nederland om hier
oogsten
g sten. Ze kwamen
te helpen
maaien en oo
P
uit Hannover en men noemde hen
Hannekemaaiers.
Tegenwoordig
g
g ziet men hen niet meer;
de vele dors- en maaimachines en ook de
overvloed van Nederlandse arbeidskrachten
hebben hen overbodigg ^g emaakt.
Hannibal. Zie: Carthago.
g
n colombine
Hansworst is net als harleki'J,
en nog
van het toneel,
g anderen een figuur
g
maar ditmaal niet van het Italiaanse doch
van het oude Duitse toneel. Hij
Hi' is de nar
in de comedie en komt voor 't eerst voor
in 1573. Vooral in Weenen is Hans Worst
(soms ook Heinz Worst} een g eliefde g ra 1p tp enmaker.

HANZE
gverschijnsel
verschj
Het belangrijkste
van de latere Middeleeuwen is de opkomst
van den
P
z.g.
z. g. derden stand,, van de burgers.
g
Hiermeean
e aard de opbloei
van hP
g aat gepaard
del en industrie. De kruistochten hadden
totevol
gehad,
dat
men in West-Europa
,
g
g ^
P
e
drijv
handel wasaan
drijven
met de landen in
g
Oosten van de Middellandse Zee en aangezien de vorsten het toen ter tijd
J nogg niet
hunlicht
achtten, ,hun kooplieden
en te e P
P
schermen, verenigden
dezen
zich tot onderezen
derg en
lipgen steun in de z, g. Hanze's.
In de verschillenderote
havensteden
g
langs de kusten
der Oost- en Noordzee,
,
stichtten kooPlui uit dezelfde stad een kantoor of nederzetting.
g Tevens sloten vele
steden onderling
g verdragen,
g , waarbijJ ze elkanderrivile
es (voorkeurs-behandeling)
g
g
toezeden.
g
In den loopP der z de
hierr
3 eeuw groeit
g
langzamerhand
gzamerhand de Hanze,, het grote
uit lan
ing
ternationale lichaam, dat alle Handelskantoren, de kleine Hanze's dus, in zich verenigt.
Al spoedig
krijgt
A
J g de Oostzeehaven Ltib
beck ^ toentertijd eengrote, krachtige handelsstad, de overhand in de Hanze. Behalve
een tachtigtal havens aan Oost- en Noordzee bezat de Hanze ook nogg een aantal kantoren in anderelaatsen
sommige
P
,
g zelfs niet
eens aan een kustele
g gen. Zo had de
Hanze kantoren te Nowgorod in Rusland,
,
in Zwitserland, te Bergen
g in Noorwegen,
g
te Londen en te Brugge.
gg
Vooral de strijd
Denemarken,, dat
J tegen
g
telkens weer den handel trachtte te belemmeren maakte, dat de Oostzeesteden zich
nauw aaneensloten. Nu moeten jullie echter
ook weer niet denken, dat de band tussen
de Hanze-steden steeds even hecht was.
Verre van dat.
Als Hamburgg en Liibeck met Scandinavië
in strijd
J waren en de kusten van Noorweg enlunderden
P
,deden de Nederlandse
steden niet mee.
Verder bezette de Hanze oorlo
als gvoerende macht de Sont en schreef ze b.v. Denemarken een vernederenden vrede voor.
Ook duldde zij
zij geen
niet-hanseatische scheg
P en in de Noordse wateren. Als lid van
de Hanze was het den Nederlanders tijdens
J
zo'n oorlog
SdiScan
dig verboden handelPop
te drijven
, maar daaraan hielden ze
J
zich meestal niet. De belangen
g der leden
verschilden te veel, dan dat men steeds eensg ezind wilde optreden.
P
Toch nam de bloei van de Hanze voortdurend toe. In velelaatsen
kreegg ze voor P
rechten, waarvan dan alle ledenprofiteerP ro
den. Alleen in de Nederlanden stuitte de
Duitse Hanze opPkrachtige
g concurrentie.
En vele Nederlandse steden waren zelfs
zo zelfstandig,
zij
zij zich van de Hanze
^,
losmaakten, toen de Hanze verbood koren
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our
g orod. De opkomende
P omen macht van de Ben
P
g ondiërs in de Nederlanden stelde paal
g g van de Hanze in
P erk aan de aanmatiging
Brugge,
J alle rechten voor zich o P gg , waar zij
eiste. Bourgondië steunde vooral die Hollandse steden
, die geen lid van de Hanze
waren, in hun streven naar welvaart. In de
i6de eeuw verloor de Hanze haar voorrechten in Engeland en Zweden en ook de Nederlanders lieten haar in den steek. Door
de toenemende macht van Turkije
J in de
i 5de eeuw werd voor de Hanze de verbindinget Indië over Venetië, Konstantinoel en Alexandrië afgesneden en het cenpel
trum van den handel op
juis
P Indië werd juist
die tijden
naar 't Iberische schiereiland
J
verplaatst,
de vaart
g
P
, daar de Portugezen
naar Indië om Kaap
P de Goede Hoop
P in handen hadden.
In den loop
verdwijn de
P der 16de eeuw verdwijnt
daneheel
als een grote,
,den
enhan
g
g
del beheersende macht. Ze wordt beperkt
P
tot enkele Oostzee-steden. Haargrote rol
is uitgespeeld.
Haren. Bekende dichters uit de 18e eeuw
zijn de Friezen Willem en Onno Zwier van
Haren.
De oudste broer, WillemI 10—I
6
7
79,

Willem van Haren, een bekend Fries
dichter uit de 18e eeuw.

uit Nederlandse havens uit te voeren. Het
gevolg
was, dat vele Hollanders zich met
g
g
Denemarken verstonden,
, waarop
P de Hanze
de vaart van Nederlandse schepen
op
P
P de
Oostzee eenvoudig
g verbood.
Het was verder eenroot
voordeel voor
g
de Hanze1 dat door de Unie van Kalmar in
1397
Zweden, Noorwegen
g en Denemarken
397
tot één verbond werden. Immers nu ondervond de Hanze ookeen
last meer, , zoals
g
vroeg
er ,van den strijd
J tussen deze landen.
Wanneer er namelijk
J tussen twee van deze
landen onmin heerste, was het eerste, dat
ze deden, de Sont blokkeren of sluiten en
ook de handelsschepen kwamen er dan in
de meesteevallen
niet door.
g
In de eerste helft van de I sde eeuw bereikt de Hanze haarrootsten
bloei;
bloei; daarg
na begint
haar macht langzaam
maar zeker
g
g
te minderen, vooral doordat de Hanze
tegenover
Denemarken ten slotte aan het
g
kortste eind trok, maar ook door het sterkere centraleeza
dat zich in de verschilg
g,
lende landen ontwikkelde. De vorsten
wensteneen
staat in den staat.
g
In Rusland maakte Iwan de Verschrikkelijke
in 1494
een einde aan den overwel
494
g enden invloed van de handelsstad Now-

r van
a Haren,,hoe
Onno Zwier
g aambtenaar,','
en dichter.
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HARINGKAKEN

g rootste
had een veelbewogen,
g , voor 't grootst
Hij
deel droevig,
J studeerde
g,
reeds op
P 14-jarigen leeftijdte Franeker aan de academie,
, later te Grorietman
hi
ning en. In i 28
7 werd hij
aldaar) van het Bildt, en ontvanger-generaal van Sint-Anna-Parochie, waar hijJ zich opPzijn
J familiekasteel vestigde.
g
m
verloor
hij
zijhij zijn
In korten tijd
J moeJ
der en zuster en in 1732
73 verbrandde
zijn kasteel. Later werd hij
zijn
hij kwartierschout en dijkgraaf
van Peel-land,
Jg
hij zich in Brabant bedoch terwijl
J hij
vond, plunderden
de ontevreden boeP
ren in Friesland zijn
J kasteel,, dat inmiddels weer was opgebouwd.
Pg
Hij) was de vertrouweling
^ van stadhouder Willem IV en zijn
J
^gemalin
prinses Anna,, voor wie hij
hij belangrijke
P
gJ
zending en volbracht. Hij
J had echter
veel vi'.1 anden, die hem benijdden
en
J
hem 't leven zuur maakten. Zijn
J gedichten waren in zijn J
tijd beroemd,,
vooral de „ Lierzang en" en „Het menseli'k
J leven", waarin een sombere toon
doorklinkt.
Zijn
J broer Onno Zwier(1711-1779)
was eveneens de vertrouwde van
Willem IV en werd achtereenvolgens
in tal van hoge
g ambten benoemd. HijJ
was een zeer bekwaam staatsman,
doch liet zich door zijn afkeer van
den hertog
foto : „Ons Zeewezen"
J wel eens
^ van Brunswijk
tot minder gelukkigeP racti'ken
verHaring. — Een haringlogger
is een vaartuigg
J
a gg
leiden. Ook hijJ had veel vijanden,
dat voor de haringvangst wordtgebruikt.
J
, die
g
-- terecht of ten onrechte -- vreselijke
dingen
van hem vertelden,, zo J
g
man Thorbecke de baan vrij
Jag emaakt voor
dat hijJ zich o 1p zijn
zijn Friese goedere
goederen teru geen
herbloei
van
het
nationale
bedrijf
J door
In 1776
77 verbrandde ook zijn
J kasteel.
de vermindering
terwij in
P
g der premiën,
^ terwijl
Het ongeluk
vervolgde
g
g de familie.
de hele wetgeving
^
^op
Pde haringvangst
57
Van Onno Zwier is het g edicht „De Geuwerd ingetrokken. Van het midden der vozen" 't meest bekendeworden.
g
rige eeuw dateert dus eigenlijk
g J de nieuwe
Het werk van beide broeders is in 1854
bloei van het bedrijf.
En al kent ook dit
J
uitgegeven onder den titel van„Dichterlijke
bedrijfzijn
zijn P
periodieke inzinkingen,
men magg
g
werken van Willem en Onno Zwier van
toch vertrouwen,„goudmijn"
dat de goudmijn" nogg
Haren".
niet is uitgeput.
Haring
g i s vanouds bekend als „het Hol Haringkaken noemt
men het proces,,
landse zeebanket". Sinds eeuwen vormt de
P
waardoor de haring
dan g ewoon
haringvangst voor ons land de belangrijkste
^ langer
g
gJ
teen bederf gevrijwaard
tegen
wordt.
tak van visserij,
g
J
J, die dan ook de „Grote VisVroeger
konden de haringen
haast niet
serYe" of 's „lands principale
^
g
P goudmijne"
^
J
P
gehoude
goed
g oed
g ehouden worden. Alleen aan de
werdenoemd.
Reeds in 11633 zou, volgens
^
^
en n iet te ver daar vandaan at men
oude schrijvers,
g
, de eerste Hollandse haring
deze vis.
zijn
gevangen,
bedrij kwam eerst
J a
^ , doch het bedrijf
bloei, toen de bekende Willem BeukelsOm het nu mogelijk
^ J te maken,, dat de
zoon uit Biervliet omstreeks 13^^o het haharing
g ook verder het land in vervoerd kon
ringkaken uitvond.
worden,, moest men een middel vinden,, om
ze voor bederf te vrijwaren.
Door de eeuwen heen stond de haringJ
g
belangrijk
visserij
g rijk bedrijf
In de veertiende eeuw (± 1350?)
vond de
bedrij als het
J, uiterst belan
3^
voortdurend in het centrum van de
visser Willem Beukelszoon van Biervliet in
re bgeringsbemoeiïngen. In de I de
Zeeuws-Vlaanderen het zogenaamde
9 eeuw was
g
„hahet bedrijf
ringkaken" uit.
Dit kaken bestaat hierin,
J niet krachtig,
^, daar
aa het aan al,
lerlei verbodsbepalingen was onderworpen
dat men met een scherp
P ,.
A mes, vlak achter
in 1851 echter werd door den groten staatsden kop
P van het dier , een snee maakt en dan
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tegenstelling
1een
en or
g
b met een strijkorkest,
J
kest, waarbij
waarbij de muzikanten alleen (koperen
P
en houten) blaasinstrumenten bespelen
(met
P
slag-instrumenten enz.),f v de meeste
m
militaire of regimentsmuziekkorpsen.
In de beeldende kunsten bedoelt men met
harmonie de juiste
juiste verhouding
dersamen
ger
stellende delen van een kunstwerk onderlin g en tot het geheel,
g
1 zowel wat de afmetingen als wat de kleurschakeringen betreft.
In het g ewone leven verstaat men onder
harmonie eensgezindheid,f
overeenstemmingg
van smaak of wil, van verschillendeersoP
nen. Daarom heb )je ook in sommige
g Alaatsen een club of societeit, die „De Harmonie" heet.

in één ruk alle zachte delen van den vis,
dus ingewanden, hart, lever enz., er uithaalt.
Daarna schikt men de vissen in manden
g je
laagj
en strooit over elke laag
^ vis een laa

Harmonium. Dit muziekinstrument, ook
wel seraPhine-org el genoemd,
wel
g
, lijkt
J
enigszins
op
eni
P een kerkorgel,
g1 maar terwijl
J
g
bi'J het laatste de tonen veroorzaakt worden
door een luchtstroom,
, die de pijpen
PJP en aan blaastt brengt
g de luchtstroom bij
J het harmonium vrij
in beweging.
g
J trillende tongen
Naast deiano
is 't harmonium 't muziekP
instrument voor de huiskamer,P
speciaal voor
g eestelijke muziek, het kerkor gel thuis dus.

Harlekijn.
Harlekijn. In vroeger
was het een
J
g tijden

je natuurlijk
natuurlij wel
Harnas heette,
, zoals je
bf die in
f de metalen lichaamsbedekking,

Haringkaken. —Willem Beukelszoon, die het

haringkaken uitvond. Detail van een gebrandschilderd raam in de Kerk te Biervliet.

blispelen
vaststaandeewoonte
dat
in alle blij
g
^
eengrappenmaker
optrad,
P
, die telkens in
g PP
ieder stuk terugkeerde.
In Italië werd deze
g
figuur Arlecchino genoemd,
in Engeland
g
g
heette hijJ r ack-Puddin g en in Duitsland
Pickelharin of HansP
Wurst. In den loop
der tijden
heeft zich de naam Arlecchino
J
in verbasterden vormbi'J ons Harlekijn)
J
overal ingeburgerd en thans noemt men een
potsenmaker of hansworst heel vaak een
harlekijn.
J
Harmonica is de naam van een bekend,
veelgeliefd
muziekinstrument,
, dat al zeer
g
oud is en op volksfeesten
veel wordt g e P
bruikt. Het berust opP hetzelfde principe
P
P als
de accordeon — zie beschr. op
P blz. i 9.

Harmonie
is een woord met een veelom^o
vattende betekenis. In algemenen zin verstaat men onder harmonie de juiste
juist verhoug
gvan de delen tot het geheel.
In de muziekleer duidt een harmonie een
c o n s o n e r e n d accoord aan, dat is een
accoord, waarvan de tonen a.h.w. in vriendtotg elkaar staan en
schappelijke
ver
PP Jhouding
indruk maken;;f terdus een bevredigenden
g
wijl van een d i s s o n e r end accoord de
wijl
elkaar a.h.w. trachten te verdrijven
J
en naar een oplossing
g streven.
P
We moeten verder nogg
opmerken,
1 dat
A
men onder harmoniemuziek verstaat die
muziek, die speciaal voor blaasinstrumenten
geschreven is. Een harmonie-orkest is, in

foto: Veren. fotobureaux

Harmonica, het bekende muziekinstrument,

dat al zo menig
Pg
g volksfeest heeft opgeluisterd.
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vroeger
ti'J den, hoofdzakeg
lijk
J in de Middeleeuwen,, de
ridders droegen
g , om zich in
strijd
te beveiligen.
den
g
J
Oorspronkelijk
Oors
P
J bestond het
harnas uit dierenhuiden, bedekt met schubben van hard
hout, paardenhoeven
of meP
taal. Later werd dit soort
harnas alleen door de minste
krijgsknechten
gedragen,
g ,
J gg
werdie dan schobbejakken
f
den g enoemd
, een woord,,
tij
dat nog
g tot in onzen tijd
isebleven
in den
g
zin van laaggeborenen
en
gg
dan van deugnieten.
g
Een weinig
g voornamer
waren de maliehemden of
maliënkolders van ijzeren
J
ringen
en de beste wapeng
Pen
natuurlij
rustingevatte
natuurlijk
g
harnas vanehele
i' ijzezeg
De kunstigste
P
g
harnassen werden te Milaan
gemaakt.
Haroen al Raschid is een
heel bekende Kalief van Bagdad
geweest;,
g
hij
van 786
tot 809 . HijJ is een ^ e g
J regeerde
7
schiedkundi e figuur, die echter ook het
middelpunt
is van sagen.
g
P
Wie kent niet een aantal van de verhalen,
die in één bundel onder den naam van Duizijn uit. r
zend en één Nacht zieg
zijn
P 575)
e even en alle in die vreemde Oosterse
gg
wereld sPelen, waarin de vreemdste wonderenebeuren
en de griezeligste
g monsters
^
g
optreden?1
Haro
n e al
treden . In die
s ee t
PP
Raschid vaak eengrote rol.
Het schijnt intussen, dat Haroen al Raschid (de Rechtvaardige)
groter reputatie
A
g g
heeft dan hij
heeft,
hij verdient. Hij
J moge
g dan de
held van vele verhalen uit de IooI nacht
zijn en eveneens
moge in het Westen ergg
g
bekend zijn,
J een gezantschap
P van
g
J, dat hij
Karel den Grote iner
schitterend
sc
ont797 erg
hij volgens
vin g , doch overigens is hi
vele
g
moderne historici lang
g niet degeen,
g
, voor
wien wij
J was niet het
J hem houden: hij
ideaal van den wijzen
monarch. Zijn
grote
J g
J
rechtvaardigheid
was een fabel, in plaats
rechtvaardi
P
g
van royaal
en ruim van zin was hij
hij beY
perkt,
In plaats
van
g
P
P
, argwanend,
, nukkig.
g
oedertieren was hij
hij hardvochtig.
goedertieren
g In plaats
P
hij een karaktervan een ideaal vorst was hij
en de veelbesproken
loze dwingeland
P ro en we
g
rijk was slechts schijn:
vaart van zijn rijk
J : uiterlijke
luxe, innerlijk
innerlij verval.
J
alles zeggen
gg vele moderne critici. Of
g elijk hebben
deze critischeeesten
meer gelijk
g
dan de vroegere
bewonderaars,, kunnen wijJ
g
niet uitmaken.
Op
g woeste
J veldtochten tegen
P een van zijn
horden is Haroen al Raschid ziekeworg
Zijn rijk
rij stortte inden en gestorven
g estorven 809. Zijn
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Harnas. — Drie geharnaste ruiters.
een,, de bloeiperiode
van Bagdad
was voorbij.
voorbij
A
g
i s een heel
oud snareninstrument,
,
dat reeds door de Egyptenaren
en Israëlie,
gYP
ten vooral bijplechtigg
J hun godsdienstige
gA
g
heden, bespeeld
werd. Bij
A
J het artikel over
koning
J zo'n oude
^ David (blz.4 8o, zie je
harp
en in hoofdzaak ziet de
Pafgebeeld
g
har P, die nu ook in het Westen veel besPeeld wordt, er nog
g net zo uit, al is er
sindsdien heel wat aan verbeterd.
Het aantal snaren van de harpA werd hoe
langer
hoe meer uitgebreid.
In de vorige
g
g
g
eeuw was eerst de harpPenkel
huisinstruen
ment, doch daarna vond zij
zij ook een plaats
P
in het orkest,, hoofdzakelijk
hoofdzakelij door
oor
de uitvinsteem , waar gvan het dubbel- edaals
P
Y
door het mogelijk
g J werd door middel van
zevenpedalen veel meer verschillende tonen
te verkrijgen
dan eerst, bijJ het geringe
J g,
g
g e aan tal snaren, mogelijk
^ J was. Vooral de latere
componisten
hebben opP voor
voorbeeld vanBer
A
lioz en Wagner
door hun orkestwerken de
g
harAmeer populair
gemaakt.
PP
g
Het bespelen
van een dubbel-pedaalharp
P
A
P
is lang
g
J Om de techniek
g niet emakkeli'k.
te vereenvoudigen,
harpfabrikant
fabrikant
g , heeft de har
Parijs
Lyon
te Parijs een ander systeem
bedacht,,
Y
n.l. de chromatische harp,
P, waarbij iedere
toon een afzonderlijke
snaar heeft,, net als
J
bij
wat de
P
, zodat men kan spelen
J de piano,
P
witte èn wat de zwarte toetseneven.
g
Deze uitvinding
weinig
g oP g heeft echter weini
gang
gemaakt,, vooral,, omdat een zo g
groot
^
gg
aantal snaren een veel zwaarderen bouw
vereist en heel moeilijk
J zuiver kan worden
gestemd.
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HARPAGON
is de naam van den hoofdPerHarpagon
^g
soon uit „De vrek", het bekende toneelroten Fransen
schrijver
stuk gvan
deno
J ve Mlière. Daarom wordt in de wandelingg een
dikwijls„een echte HarA^
a g on"
gierigaarddikwijls
genoemd.
zijn griezelige
HarPJ
i'^en zijn
^
g wezens uit de
Griekse mythologie. Ze werden oors A ro n keli'k
als twee zusters,
g
J meestal voorgesteld
dochters van Thaulnas en Electra. Ze hebben vleugels
g sneller dan de wind.
g en vliegen
zi getekend
Door latere schrijvers
worden zij
J
roofvogels
met meisjesgezichten
en
J g
^
menselijke armen
met scherpe klauwen. ZijJ
A
vervullen dan de rol van wraakgodinnen.
g
Jullie hebt natuurlijk
Harpoen.
P
J allen wel
e
eens van een harpoen
g
P
a hoord, want welke
g en^ Jja ik durf haast zeggen
Hollandseon
J g
g^
welk Hollands meisje
J heeft niet eens een
boekelezen
waarin
de gevaren
en noden
g
,
g
en het moedige
g leven van walvisvaarders
werden beschreven?

Harp,
P^ een heel oud snaarinstrument, dat
ook in het moderne orkest wordtebruikt.
g

Harpijen.- Het z.g.
g ,^Monument der harpijen"
PJ
van Xanthos, in het Brits Museum.
Een harpoen
is een groot
puntig
ijzer.
P
P
g
gJ
In denunt zittenJ
vervaarlijke weerhaken,,
en aan het andere einde bevindt zich een
ring,
een lange
g,
g lijn is vastgemaakt.
g
Vroege
Vroe er naderde men den walvis zo dicht
en wierPdan den harpoen,
P
, net als
een speer.
Trof de harpoen
doel,, dan dook
P
A
de walvis meestal onder, men liet de lijn
a
J dan
zo ver mogelijk aflopen
aflo en haalde die later
weer wat in, lietA
weer aflopen, net zo lang,
g,
tot de walvis uitgeput door bloedverlies den
e
stri'J d opgaf
en binnengehaald kon worden.
P gg
Heel vaak ook harpoeneerde
e men den
A
walvis vanuit een sloep
P en 't is vele malen
was,
ggebeurd, dat de walvis, als hijiJ geraakt
g
zich tegen
de sloep
g
P keerde en deze verpletA
terde • de vissers kwamen dan jammerlijk
J
J
om het leven. Ook kwam 't wel voor, dat
de walvis zo snel vluchtte, dat de hele lijn
J
afliep
P en de vissers het einde niet vlugge
g
noe g van de boot los konden maken. Boot
en bemanning
g werden dan meegesleept in
de diepte
van den oceaan.
P
Tegenwoordig zij
zijn de walvisvaarders veel
ingericht.
Met harpoenkanonnen
g
P
schiet men tegenwoordig
in 't
g
g den harpoen
P
lichaam van den walvis en hetedode
dier
g
behoeft men niet meer moeizaam langs een
der zijwanden
aan boord te trekken.
J
De walvisschepen hebben een platten achtersteven, die geopend
eo end kan worden en daarin trekt men eenvoudig
g het dier binnen.
Natuurlijk is dat achterste deel af ^
Natuurlijk
gee
scheiden door zware ijJ
schotten van
't midden en den voorsteven van 't schip,
want anders zou dit allicht, als men den
achtersteven oPende, zinken.
De allermodernste walvisvan ag st is ook
dáárom merkwaarde
g, omdat men niet met
denevan
en
g walvis naar huis behoeft te
g
varen. De walvisvaarders hebben in den
nabijheid van hun visgebied
regel
een
g in de nabijheid
g
drijvende fabriek, waar uit de walvis alles,t
wat men voor den handel g ebruiken
kan,
,
wordtenomen
en geconserveerd,
terwij de
, terwijl
g
g
wordt weggeworpen.
Jullie hebt natuurlijk
natuurlij allemaal wel
Hars.
a
en
gezocht
gezocht of geplukt
dennenappels
bP
PP
dopgevallen
o evallen zijzijn,
n,
ongetwijfeld
t z
zalaje dan
't
of sparreng roene dennenappels
datt de nog
P
PA
g groene
kleefden, er zat bars aan. Te weet
kegels
g

HAUSSE
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Harpoen. — Boven : harpoenen uit
vroeger tijd; beneden : harpoen voor kanon.

wel, 't is zo'n bruinachtige, kleverige, taaie
substantie, die uitplanten vloeit.
Vooral spreekt
men van hars bijJ dennen.
A
Tegenwoordig
Jg men de hars niet
g
g verkrijgt
alleen meer als uitvloeisel van de bomen,
maar veel meer als 't overblijfsel
van de
J
terpentijnbereiding
g (zie aldaar).
P
J
Door de hars lang
g te koken, wordt ze een
zeer taaie en vaste massa, die voor allerlei
doeleindene
g ebruikt kan worden. Zo
g bruikt men haar bij de verf-g
en lakbereiding
en ook bijJ het lijmen
en het
lijmen van papier
PP
stroef maken van strijkstokken.
J
Daar, waar men een boom verwondt,
wordt harsafscheiding
g sterk bevorderd. We
zouden kunnen zeggen
dat bomen hun
gg ,
wonden door hars beschermen,, evenals oop
roofj komt te
een wond bij
J den mens een roofje

rakteruitbeelding.
Hauptmann
werd te Salzbrunn in Silezië
P
geboren,
studeerde te Breslau voor beeldg
houwer en later te Jena en Berlijn
J in de
natuurwetenscha
PAen.
Van zijn
talrijke werken,, 34one
telstukzijn talrijke
ken 16 epische
werken en tal van belangg
P
rijke
redevoeringen,
g , noemen we de bekend)
ste : Vor
Sonnenaufgang";
een
soc ra
sociaal
dg
,
„
g
ma: Einsame Menschen"; Die Weber",
wellicht zijn meest bekende werk, ook om de
het droomspel
Hg,
P „ anne
„ sociale" strekking;
hij in 18 96 den
le's Himmelfahrt",, waarvoor hij
GrillP arzerPrijs
P
g, het sprookjesdrama
J kreeg;
J
Die versunkene Glocke"; het toneelstuk
Fuhrmann Hentschel", dat eveneens den
GrillP arzerPJ
rijs veroverde en Rosa
Bernd".
„
Verscheidene van Hauptmann's
werken
P
werden ook in ons land herhaaldelijk
J oPg evoerd.
Hij werd
menigmaal miskend en scherpP
g
aangevallen,
^ in 1 912 den Nobelg
, doch kreeg
prijs.
Thans vindt hij
J, zowel in Duitsland als
elders,, grote
waardering.
g
g
O zijn
geboortedag
i Nov.
Op
zijn7osten
7
g
g 5
1932)
werd hij
hij ggehuldigd.
In ons land werd
g
93
bi'J deze gelegenheid
door het Hofstad-Tog g
neel het toneelspel
P „Vor Sonnenauf^ang"
opgevoerd.
Pg
Hausse is een term, die uitsluitend in
beurskringen
wordt gebruikt.
Men bedoelt
g
g

^il

Ook andere bomen dan de dennen scheiden harsen uit. Bij
J het afsterven vanPl an ten verteert de hars niet, ze blijft
J vrijwe
vrijwel
bewaard; barnsteen b.v. is zulke
fossiele hars (zie ook: Amber en Fossiel).
Haschisch
hos'is'
JJ is een bedwelmend
genotmiddel,
dat uit hennep
,
A bereid wordt
en waarvan de uitwerking
g doet denken aan
die van opium.
Men kookt de bladeren en
P
bloemen van de haschischP lant in water
zodoende een ro enac hen boter en krijgt
J gg
ti gge,
vettige
verwerkt en
P
,
g stof,
, die tot pillen
opgegeten wordt. Ook rookt men wel de
bladeren
g
bgedroogde
, net als tabak of met
tabak vermengd.
g
Hetebruik
van Haschisch is in Azië en
g
Afrika vrij
BijJ matigggebruik
J algemeen.
g
g
kri'
men er aangename dromen van en
J gtg
werkt heti'nstillend.
Bij Jmisbruik verliest
PJ
de haschisch-roker spoedig
van
P
g het gebruik
g
zijn
vermogens.
J verstandelijke
J
g
Hetoed'e
g
J heet enkel in Perzië haschisch.
In Egypte heet hetg
Maslac, in Arabië Bang
of Banje
Djamba
J en in Zuid-Afrika Damba.
g

Hauptmann.
Gerhard Hauptmann
(geb.
P'
P
g
1862 is een der meest begaafde
moderne
g
toneelschrijvers
in Duitsland. Zijn
J
J werk
kenmerkt zich door een bizonder fijne
fijn ka-

voor on geren

55

.^..

/10

de bekende Duitse toneeltijd.
schrijver
uit onzen tijd.
J

Hauptmann,
P
>

e
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Havens. — Deze fraaie opname van de Rotterdamse haven brengt enige van de talrijke
laadbruggen voor den „overslag" van massagoederen in beeld. Zoals bekend, is de
snelle overlading van massagoederen de eerste eis voor een goede haveninrichting.
ermee het stijgender
prijz
g
A Je n en meer in
het bizonder het stijgen
van den koers der
g
effecten.
Wanneer een hausse verwacht wordt in
deJ
artikelen of effecP rijzen van bepaalde
P
ten dan trachten — als wijJ
de zaak in
den eenvoudi
g sten vorm voorstellen —
speculanten
van die hausse te profiteren
P
A
door snel voor den huidigen
Pprijs
J te kopen,
P ,
ten einde straks bij
prijs
J hoeren
g
PJ s te kunnen
verkopen.
Er zijn
zijn echter veel anderevo
v rrA
van speculaties
á la hausse. Zie ook:
P
Baisse.

Haut relief. Zie: Bas relief.
Havana is de hoofdstad van Cuba, dat
weet je
avana is de extra) wel. Maar „eenHavana"
fijne
si aar,
veel rokers van smullen.
e.
g waar
^
Eenoede
sigaar
bevat een blaadje
blaadje»Ha
g
^
vana" de fijnetabak, die in Cubageteeld
g
wordt en een voornaam uitvoerartikel van
dat land is.
Havas of eigenlijk
Havas
as iis de
g J Agence
g
naam van eenroot
telegraafagentschapte
g
Parijs,
Parijs dat de pers
voorziet van nieu
nieuws bee
P
richten uit deehele
wereld.
g

HolHet P ersagentschaP,zoals 't in goed
g
lands heet, is ontstaan uit een klein vertaal-bureau te Parijs,
J . dat in 1835
35 door
Charles Havas werd opgericht,
om aan de
Pg
Pari'
en de gezantschappen
vertaPA
g
A
J se pers
lingen van buitenlandse kranten te leveren.
Later werden agentschappenopgerich
o ericht in
landen van EuroA,
a in Amerika en in
de voornaamste Franse steden. In Duitsland sluit Havas zich aan bijJ het telegraafa
bureau van Wolff (dat tegenwoordig
g
ge
g Engelijk
is en anders heet),
ge
J ggeschakeld
^
land bij
J dat van Reuter,^ in Italië bijJ Stefani
enz. Al deze agentschappen gevenn dus berichten aan elkaar door en hebben tevens
nog
correspondenten,
, die hen van
P
g
g hun eigen
nieuws voorzien. In ons land zijn
J de oudste
Nederlands
correspondentiebureau's
het
P
correspondentiebureau
(oorspronkelijk
corres
J een
A
P
agentschap
A van Reuter) te Amsterdam, het
g
Haas
Belinfante
P
g correspondentiebureau
en Vaz Dias). Dan is er nogg het Algemeen
g
Nederlands Persbureau A.N.P. te Amsterdam en werkt voor Indië 't bureau Aneta".
Nu weet je
g
J dus,^ wat al die geheimzinnige
^
woorden achter de telerammen
in de krant
g
betekenen: de namen van de agentschappen,
waarvan de berichten afkomstig
J
gzijn.
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HAVENS
Een
e haven
e is voor het verkeer te water
hetzelfde,
wat een station met stations-emh
e
w
p lacement vo0r het verkeer te land is. Een
haven is dus eengedeelte van het natte
element, waar de scheen
A kunnen lossen
en laden, waar deassa
iers
zich kunnen
P
g
ontschepen
en inschepen,
P en waar herstellinP
en waar de
g
^g en kunnen worden uitgevoerd
eva van nood in veigeval
vaartuien zich in g
vaartuigen
ligheid kunnen brengen.
Hieruit volgt
g al
g
zij
dadelijk
dat een haven gelegen
moet zijn
g g
J
die beschut is tegen
g weer en
Peen plaats,
A
wind en waareen
e
gbeg van enige
lt golfslag
g
tekenis zich kan voordoen. Immers het
lossen en laden, het ontschepen
P en inscheg, zo al niet volA en is bijJ enige
g deining,
slagen
onmogelijk, dan toch stellig zeer
beltgeer
zwaarlijk.
J
OorsPJ
ronkeli'k zal het verkeer wel uitzijn Toen
sluitend verkeer te landeeweest
zijn.
g
mensen zich in vaste woonplaatsen
P
gingeng
onmiddellijk
veste en moet
het hun onmiddellijk
gebleken zijn, dat de vruchten van den bodem en van hun arbeideenszins
met hun
g
behoeften overeenstemden. Beschikten zijJ
over uitgestrekte
weide-velden,, dan hadden
g
zij
een te veel aan
wol en zuivelproducten,
J
A
,
maar een te kort aan graan, metalen, hout,
enz. Waren het landbouwers, dan hadden
zij
enz.,, maar ontbrak hun
g
J te veel graan
wol, boter, kaas, enz.
Een uitruilen van A roducten was onvermi'deli'k
g sloot tevens verfJ en deze ruiling
voer in zich.
Oorspronkelijk
zal dit vervoer zich wel
A
J
tot de naaste omgeving
beperkt
hebben;
g
g
A
later toen de behoeftenroter
werden,
g
strekte het zich verder uit en wijJ
hoe
het handelsverkeer zich ontwikkelt langs de
grote karavaanwegen.
Dit verkeer te landega
landeaf in zoverre een
dat men steeds vas gevoel van veiligheid,
g

Havens. — De „Christiaan Huygens" in de
natuurlijke haven van Sabang.

tenrond onder
de voetenen
had; er waren
w
echter ookrote
bezwaren aan verbonden.
g
Het vervoer op
e Jk
A het land vereiste namelijk
in die dagen
— en gedeeltelijk
g
J is dit heden
g
nog het
geval — veel omslag
g
g en veel kosten
en
betrekkelijk
tegenover
een betrekkelijk gering
g
g nuttigg
effect. Hetewicht
aan goederen
g
g
, dat een
last- of trekdier torsen of voorttrekken kan,
is nietroot.
Bovendien zijn
zij deze dieren
g
onderhevigaan vermoeienis en ziekten,, er
moet stalling
gee
g voor wezen, voedsel mee g
voerd worden enz.
Stel daartegenover
nu het verkeer tte wag
ter. Een heel-gewone
roeiboot kangemakg
g
keli'k
dragen,
J acht personen
A
g ^ dat is ongeveer
g
60o kilogram.
De opwaartse
druk van het
g
A
water (Wet van Archimedes) levert de
draagkracht
gratis,
g
g
^ het vaartuigg behoeft
voedsel noch rust. Een schipA behoeft niet
eens zog root
heelJ
te zijn, om tienduizenden kilogrammen
te kunnen dragen,
terwijl
terwij
g
g
beweegkracht voor
de zeilvaart, de wind,
>
ook al niets kost.
Geen wonder dus, dat men van de vroegg
ste tijden
af getracht
heeft,, het vervoer over
g
J
het water te leiden. En hierbij
hierbij ontstond g e i bg de behoefte aan havens;
li'kt'di
havens; in de alJ J
lereerstelaats
aan zeehavens.
P
De eerste zeehavens zijn
J, zoals vanzelf
natuurlijke havens g
spreekt,
natuurlijke
geweest. Een
A
natuurlijke
J haven is een door denatuurevormde
baai of inham met nauwen
g
ingang,waar de deining
g olven zich
g der golve
kan doenJ
g evoelen. Zij moet van voldoende diepte
zijn,
zonder onderzeese rotP
J
sen of klippen,
daar
aar wr
A
PA ^ zodat de schepen
keli'
g kunnen ankeren.
J k veilig
Een zeer sprekend
voorbeeld van een
P
natuurlijke
haven is die van Sabang,
J
g,
eilandje
nabij de
J in de straat van Malaka nabij
Atjeh gelegen;
punt van Atjeh
er
P
g g , de eerste Nederlands-Indische haven, die men, uit het Moederland komend,
> aandoet. De foto, die wijJ
hierbij
duidelijk zien,, hoe
J afdrukken,^ laat duidelijk
zulk een natuurlijke
haven bijna
bijnag
geheel van
J
de zee is afgescheiden. Het kan ook voorkomen dat zulk een baai een veel wijderen
J
ingang
g g heeft en dat een reeks daarvoor li g eilandjes als golfbrekers
dienst doen.
g ende eilandjes
g
Nochtans ontbreken aan de natuurlijke
haJ
vens kunstmate g e ^ door mensenhanden g e maakte werkenewoonli'k
g
J niet. Indien de
kust niet steilenoe
g
guit de zee oprijst,om
het mogelijk
daar
g J te maken,^ dat de schepen
P
kunnen aanleggen,
dan zal men steigers
gg
g
moeten bouwen, zoals bijv.
te Sabang
J
g het
geval
is. Ook kan het zijn,
g
J, dat de invaart
te wijd
eilandje
J is, of niet voldoende door eilandjes
beschermd, ing welkunstma
men
n kti g
geggolfbrekers moet aanleggen.
Dit is bijv.
bij v
gg
Leixoes, de voorhaven van Oporto,
het
A
g eval.
Het sPreekt vanzelf, dat men de natuurlike
havens niet in het alluvium moet zoel
ken; zij
J komen alleen daar voor,, waar de
kust een bergachtige of rotsachtige
g formatie

HAVENS

868

foto: Havenbedrijf Antwerpen

Havens. — Een prachtig gezicht op het Albert -dok te Antwerpen.
vertoont. Derhalve zijn
zij in den regel
J zij
g niet
geschikt, om te dienen als o v e r l a a dhaven dat zijnJ havens, waar
de goederen
^
g
uit zeeschepen
in riviervaartuigen
g worden
P
overgeladen,
ofAper spoorweg,of op
o andere
g
wi'J ze te land, verder worden vervoerd. Indien enigszins
mogelijk eeft men echter
gg
steeds de voorkeur aan het vervoer te water, omdat dit bijna
altijdgoedkoper
g
J altijd
P is).
Het iseen
g lichte taak, aan een rivier,
nabij
J de monding
g, dus waar de rivier een
delta vormt (zie: Delta) een haven aan
te leggen.
Oppervlakkig
g bezien is zo'n
g^
PA
delta metrote
en kleine, diepe
en ondiepe
A
P
g
rivierarmen, met kreken, gorzen, rietlanden,
gescheiden door zand- en kleiplaten, die
g
soms droog
gliggen,
ggen soms oonder water loen daartoe al bijzonder
weinigggeschikt.
pen,
g
J
want het achEchter, het is noodzakelijk,
J
terland moet zijn
afvoeren, ook
J producten
P
over zee, en de overzeese landen kunnen
afzet
het
gebied in het binnenland niet missen.
Er wordt dus een k u n s tm a ti ge h av e n aangelegd; de rivier wordt uitgediept,
langs
en
g
g den oever worden kaden gebouwd
er ontstaat, wat men een open haven
noemt. Deze havens hebben echterrote
g
zij onderhevigg
bezwaren. Ten eerste zijn
J zij
aan ijsgangeb
en vloed en als het verschil
,
in waterstand wat g root is, moet men de

rivier wel zeer diep
P uitbaggeren, om de haven te allen tijde
te kunnen gebruiken.
Ten
J
g
tweede heeft een riviermond soms de onnei in te willen verzanden, zoP leizierigeneiging
dat het onderhoud zeer duur is. Ten derde
kan zulk een haven zich alleen langs den
oever, ten hoogste
lans
g
g beide oevers
(waarbij
der oeverver f dan het vraagstuk
g
binding
wijze optreedt)
uitP
gop benauwende wijze
breiden en het is meestal niet mogelijk
g J
steeds maar aan een smalle strook kadewerken, heel veer kilometers lang,voort te bouwen. Men is toen — noodgedwongen — oop
het denkbeeldekomen
binnenhavens
g
of d o k h a v e n s aan te leggen.
Binnen in
gg
het land, nabijJ de rivier, werd een groot
g
waterbekken,- een bassin, uitgegraven, door
met de rivier verbonden. Hiereen zijarm
J
door won men,, in kleiner bestek,, een aanzienlijke
lengte
aan kade (aanlegplaats),
J
g
,
gP
terwijl
g
J zulk een bassin ook niet zo gemakkeli'k
echter
zulk
lk een bi) verzandt. Ligt
g
haven in hetolderland
P
, dan zal het niet
mogelijkzijn
zijndeze uit te graven,
, zonder om
g
de haven dijken
aan te leggen,
gg , daar anders
J
deehele
polder
onder water zou lopen.
A
g
P
Er zullen dus dijken
of schutsluizen g e J
bouwel moeten worden, de laatste om de
schepen, na deze„geschut” te hebben, in het
bassin (de Engelsen noemen dit dock, vandaar het woord dokhaven) binnen te laten.
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Een binnenhaven, die van sluizen voorzien
is, heet een gesloten haven.
Niet altijd
J vindt het lossen en laden aan
de kadeplaats.
Dikwijls bevinden zich midP
den in de rivier boeien, waaraan de scheen
P
worden vastgemeerd.
De riviervaartuigen
g
g
komen dan ter overlading
lans zij"
J te li g g „langs
gen;
zij lossen of laden„P
o stroom".
^
, zij
van havensPsreDe verdere benamingen
g
ken welhaast voor zich zelf.
Een haven,, waar de schepen
tussen het
A
P unt van vertrek en van bestemmingg ,raan lopen",
h.
e n Een o o r A av
P
^ heet aanlo o
oorlogsl o gs h av e n is een haven voor oorlo
seen
handelshaven dient voor
e
P
de koopvaardij
een vissershaven voor
P
J,
de vissersvloot. Een haven, waar de scheworden, heet
P en 's winters„opgelegd",
winterhave n; waar
kolen of stookolie
,
ingenomen
wordt, een k o 1 e n- of o 1 i eg
have n. Een haven,, waar de schepen
bijJ
A
noodweer hun toevlucht zoeken, een n o o dof vluchthave n. Wordt een schipPbij
J
aankomst in een haven ervan verdacht li'J
besmettelijke ziekte aan
ders aan enige
g besmettelijke

boord te hebben,
, dan wordt het in een
q uar a n t a i n e h a v en afgezonderd.
Roei- en
g
zeilverenigingen beschikken dikwijls
dikwijl over
zogenaamde
g
J 'achthave n. Verder
kent men langs
loop
derriviePer
g den gehelen
g
ren havens en haventjes
ten dienste der faJ
brieken en van hetassa
iersvervoer
en ook
A
g
om den vaartuigen
in g
geval van ijsgangeen
g
veilige
te verzekeren.
gA
g ligplaats
EenEengeheel
aparte
plaats
nemen de v r i'J
g
A
P
havens in. In zeer vele landen wordt van
verscheideneoederen
bijJ den invoer in die
g
landen een belastinggg
geheven, invoerrechtenenaamd.
Indien nu een schipP
ergens
g
g
aankomt metoederen
voor een ander land
g
bestemd, dus metoederen
voor het doorg
voer- (of transito-) verkeer, dan worden
deze rechten natuurlijk
J niet geheven,
g
, mits
de zekerheid bestaat, dat die doorvoererw
keliJkPplaats vindt. Tot dat doel heeft men
binnenhavens
in sommige
^ havenplaatsen
A
g egraven,
raven die met een
en muur (of an
andere
re afzijn en onder strenge
sluiting)omgeven
zijn
e
g
g
gbewaking der douane-beambten staan. In dit
afg esloten gebied, vrijhaven genaamd, kun-
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Foto K. L. M.

Gezicht op het Oostelijk havengebied van Amsterdam. —Midden op de foto (iets naar links)
kijkje op den spoorweg Centraalstation-Bussum (en -Nieuwersluis). Daarachter de beide
overkappingen van het Centraalstation. Rechts van den spoorweg een smalle haven, dan
de Handelskade en het IJ-dok. Meer op den voorgrond v.1. n. r.: de entrepótdokhaven en
het spoorwegbassin. Helemaal op den voorgrond de ingang van het Merwedekanaal.
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vrijelijk lossen,
nen de zeeschepen
vrijelijk
A
, de met
inkomende rechten belasteoederen
kung
nen worden overgeladen in riviervaartuigen
g
en deze kunnen ongehinderd
naar het land
g
;
vanestemmin gvaren; —
mits onder verzegelde
sluiting,
de zekerheid beg
g,
staat, dat in het land van aankomst inderdaad nietselost
kan worden.
g
Tot dusver spraken
wijJ alleen over het
P
zuivere be
hiermede is
g ri
A haven maar
,
het begrip
be ri havenplaats zo onverbrekeli'k
zij niet meer te schei) verbonden, dat zij
den zijn.
Overal, waar een haven is,, moet
J
een havenplaats
ontstaan en zeer vele der
P
steden ter wereld
g rootste en belangrijkstee
gJ
hebben hun ontstaan aan de haven te
danken.
Zodra een schipA een haven binnenloopt,
P,
ontstaat er dadelijk
J een levendigg verkeer
met den vasten wal. Er moetroviand
en
P
zoet water ingeladen worden,
, het schipA
moet herstellingen
g ondergaan,
g , de passagiers
P
g
moeten een onderkomen hebben, de zeelieden wensen kerk of tempel
P te bezoeken of
zij zoeken in restaurant of ca
wel zij
café afwisseling van den eentoni en
g scheepskost;
P
, —
in het kort,,t
tal van behoeften vragen
om
g
vervullin
vervullingen tal van bedrijven
moeten aar
dJ ven
in voorzien.
De lading
worden en nieuwe
g moet gelost
g
ladin ingenomen,
lading
g
, waarvoor tal van arbeiders nodig
en verladers
g
J , de ontvangers
gzijn;
vertegenwoordigers
hebben hun verte
enwoordi ers in de havenPlaats de goederen
moeten opgeslagen
g
zij
of doorgezonden
worden; soms worden zij
g
in de havenelaats zelf verhandeld. De herstellingen
aan zeilen, machines of aan het
g
schip
het aanschijn
P zelf geven
g
J aan tal van
industrieën, die zelf ook weer hun behoeften hebben; — kortom,
, men kan gerust zeggen,
gg , dat de haven een brandpunt
A
wordt van handel en nijverheid
J
, van arbeid
en verkeer, van ontspanning
A
g en vermaak.
Om dit allesoed
van stapel
P te doen
g
loA en is het nodig,
de havenplaats
g,
P
voorzien is van de nieuwste en beste havenwerken en haveninrichtingen.
.Een rijk
rijk g e g
bied van aanvoer en een welvarend achterland is niet voldoende, om aan de mededing de kade
g ers het hoofd te bieden. Langs
moeten spoorwegen zin
J opslagloodsen,
pakhuizen, koelkamers;
— van alles het
,
P
nieuwste en het beste,, anders snoept
P de con curient de klanten weg.
g De middelen tot
lossin en lading:g kranen, elevators, wee g lossing
en hefmachines;
, alles moet er opPingericht
g
zijn
g snel en g e g en lading
J om de lossing
makkelijk
te doen verlopen.
Snelheid en
P
J
vlotte afhandeling
g is voor een havenplaats
P
een levenskwestie. Een modern zeeschip
P is
kostbaar voorwerp:
een zeer
e
p elke dag,
g,at
het stil ligt,
Een schipA moet
g
g, kost veel geld.
om er geld
mee te kunnen verdienen.
v aren,o
g
nr
"1 heeft dan ook die reparatie-iichDikwijls
p
welke in staat is het snelst
tingde voorkeur,^^

Haverschmidt, meer bekend onder
zijn schuilnaam Piet Paaltjens.
te werken,
, ook al zou zijJ niet de g oe dkooPste zijn.
Eengrote
zijn. rol spelen
ook de kosten,, die
P
een schip voor
het gebruik van de kaden,,
g
de boeien, de kranen enz. betalen moet. De
overheid, die deze havenwerken deed aanleggen,
doet dat natuurlijk
natuurlij niet voor niets.
gg
havengelden
en bemoeten zogenaamde
g
g
iJ k
taalel worden,
, die al tot heel wat moeilijkheden en onderlinge concurrentie
aanleiding
g
hebbenegg
even. Want, gelijk
,gJ snelheid en
goedkoopte
voor de haven een levenskwesg
P
tie zijn
t, zo vormt de bereikbaarheid van en
de beschikking
g over havens een levenskwestie voor het bestaan van handel en ni'verJ
heid in het land zelf enolitieke
verwikP
kelingen zijn
zijn
i dikwijls
d kwijl ontstaan om het bezit
havens en om haar tarieven.
Wi'
hierbijJ foto's van de drie voorWij geven
g
onmiddellijke na naamste havens in onze onmiddellijk
Amsterdam,, Rotterdam en AntwerJ
onder
A en. Ofschoon de concurrentiegeest
g
hen niet ontbreekt, hebben zijJ, ieder voor
zich,
apart
karakter. A m P
, toch een eigen,
g
sterdam is in hoofdzaak aanvoerhaven
en stapelplaats van de Nederlands-OostIndischeroducten.
Rotterdam is meer het
P
centrum van den handel op
P en den doorvoer naar den Ri'J n, het Ruhrgebied en Midden-Duitsland. Antwerpen
beheerst den
P
handel en den uitvoer van het Luikse industrieebied
van Lotharingen
en van
g
g
Noord-Oost-Frankrijk
J, ofschoon voor alle
drie havens de Rijnhandel
van belangg is.
J
uit
Havierscihmidt is een bekende figuur
g
nz
e letterkunde. Je kent hem allemaal,,
heel
ow misschien beter onder den naam
Piet Paaltjens.
Fran^ois Haverschmidt 1835
—18 94 stu g en schreef
deerde te Leiden in de theologie
un
bent zijn
als student
g ewo
J beroemd geworden
poëzie
1 ]'
Bete
g
P
]
„ Snikken en grimlachjes,
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i tden
e studententijd
de
J
J van Piet Paaltjens",
,
succes had en dit ook
d at een da erend
v
verdient. Het boekje
J wordt ook in onzen
tijd
en bewonderd om zijn
tel
w gelezen
J
g wel
g
J nog
kosteli'ken
humor, die de draak steekt met
J
alle sentimenteel en romantischedwee
P.
g
Het werd in 't Frans en in 't Lati'f n vertaalel en beleefde vele herdrukken.
In 1859
te
P
59 werd Haverschmidt predikant
1862 te
Foudgum en Raard (Rauwerd),,
Helder en Nieuwediep
p en in 1864
4 te Schiedam. Als kanselredenaar had hij een buitengewoon
succes. die
Een sombere natuur,
,
ook in Snikken
en grimlachjes"
door de
„
g
J
altij
spottende
woorden heenschemert,, is altijd
P
voor hemeweest
en heeft
g
zijn
J hele leven beheerst.

Haydn.
P Haydn,
Joseph
Ha do een van de beY
roemdste componisten
van alle landen en
P
tijden
werd in 1732 te Rohrau (Oostenrijk)
J
J
eboren. HijJ studeerde reeds als jongen
hgeboren.
ar
J g en
monie- en compositieleer,
P
, van 1760-1790
was hij
bij
prins Esterhazy
P
J kapelmeester
JP
Y in
Hongarije,
vrij van zorgen
voor
g J, waar hij,
J, vrij
g
het dagelijks
brood,
deel van
g
, het grootste
g J
zijn
s mPhonieën schreef. Na den dood van
J Y
denrins
en van diens zoon werd de kapel
P
P
ontbonden en Haydn ontving
P
,
g een pensioen,
dat hem in staat stelde onafhankelijk
J te
Weenen te leven. In 1791
hgevolgg aan
79 ggafhijg
een_ verzoek uit Engeland,
, begaf
g
g zich naar
Londen en vertoefde zeereruimen
tijd
tij in
g
Engeland.
hij daarna in Oostenrijk
eland. Toen hij
Oostenrij
hijzijn
J n meesterwerterugwas, componeerde
hij
P
,
ken, de oratoria „De Schepping" en „De
Jaargetijden".
Na dien tijd woonde
Haydn
J
Y
oPeen klein landgoed
te Gumpendorf
bijJ
P
g
Weenen. HijJ overleed in 1809.
Een zijner
bekendste composities
is het
P
J
Oostenrijkse volkslied
„Gott erhalte Franz,,
den Kaiser", op
P welke wijs
J ook het Duitse
volkslied „Deutschland, Deutschland ober
alles"ezon
en
g
g wordt.
—het
Gedurende zijn
J laatste levensdagen
g
wasedurende
den oorlogg tussen
se Oosteng
rijk
ee
tot WJ en Frankrijk,
J^ toen Napoleon
P eon
hij dit lied
nen opgerukt
was — speelde hij
P gP
dagelijks
op
Toen opP 16 Mei 180
1809
P de piano.
g J
P
een kanonskogel zijn
vlak voor zijn huis insloeg,
g,
wilde men hem naar een veiliger
g plaats
P
bren en maar hij
brengen,
hij bleef kalm voor de piano
P
zijn lied. Veertien dagen
zitten en speelde
zijn
P
g
later stierf hij.
J
Van zijn s Y
mP
honieën is een zeer bekende de „ SY m P honie mit dem Paukenschlag ", die dikwijls
J door de radio wordt
uitgezonden.
g
Een karakteristiek van Haydn
is,, dat hij
hij
Y
nooit te oud iseworden
en nooit verouderd
g
is. Dat hijJ bijJ het klimmen der jaren
niet
J
oud werd,, bewijzen
zijn
zijn Schel
J
P fun
g en zijn
J
Jahreszeiten,
ahreszeiten die in 79
i 8 en in 1800 g ecom toen de componist
dus 66
J
P
P oneerd zijn,
en 68 jaar was en die toch beide een zonni g, jong
jon mens tot auteur schijnen
schijne te heb-

Hebreeuwse lettertekens.
Boven de letters J. H. V. H. die den
naam van God vertolken, en gewoonlijk worden uitgesproken Jahwè. Het
tweede woord eronder afgedrukt is
van klinkers voorzien. Er staat Elohim, wat God betekent.
ben. En dat die oratoria ooit verouderen
zullen,, is weinigg waarschijnlijk.
waarschijnlijk. Daarentegen
g
is van zijn
J instrumentale muziek heel veel
wel uit een nu ver-verwijderden
tijd.
tijd
J

Taal is de taal, waarin bi'J na
hetehele
Oude Testament oorspronkelijk
g
J
P
geschreven is. Ze wordt ook wel de tale
Kanaánsenoemd
,al verstaan wij gewoon-g
lijk
J onder tale Kanaáns een taal,, doorspekt
P
met bijbelteksten
en bijbelse
bijbelse uitdrukkingen.
J
g
Hebreeuws werd door de Israëlieten en andere aan hen verwante stammenes
g Proken ,
toen ze in Palestina woonden.
Na vele eeuwen, waarin 't Hebreeuws
langzamerhand
de taal der religie
en der
g
g
geleerden
schrijftaa
eleerden werd en ook wel als schrijftaal
, krijgt
J^ het in onze eeuw weer een
andere betekenis en wel als spreektaal
voor
P
deoden die
zich in Palestina gaan
ves ,
g
tien
tig
en (zie: Zionisme).
verschilt dit Hebreeuws van
J
de oude taal en we spreken
dan ook van
P
oud en modern Hebreeuws.
In alle synagogen gebruik
ebruikt men
me natuur g
J het Hebreeuws en alle gelovige
g Joden
moeten dus deze taal kunnen lezen en vertalen, maar ook de aanstaande geestelijken
g
J
leren Hebreeuws, aangezien het Oude Testament in deze taal isesteld
en dit in de
g
oorspronkelijke
taal moet kunnen worden
P
J
bestudeerd.
Het Hebreeuws is een semietische taal,
die zeer weinig
g overeenkomst vertoont met
onze Europese
talen, maar wel met het
P
Arabisch.
Wanneer Hebreeuwsedrukt
is, ,leest men
g
't niet van links naar rechts , zoals b.v. onze
taal, maar van rechts naar links.
schrijfwijze
In de oorspronkelijke
J
P
J
J ze ontbraken tekens voor de klinkers, zodat de
TegenPraak niet helemaal vaststond. Te
g -
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woordig
men wel met kleine tekeng geeft
g
tjes
de uit te spreken
klinkers aan.
P
J
Het Hebreeuws is zeer moeilijk te leren,
,
moeilijkheden
alleen het lezen biedt alrote
moeilijkheden.
g
wordt het in de Vde
Ahet Gymnasium
Y
redikanten
en been VIde
klas voor a.s. P
langstellenden facultatief onderwezen. Favrij
cultatief wil zeggen,
g vrij
gg , dat de leerlingen
zijn
g
J de lessen al of niet te volgen.

Hecatombe(of wel: hekatombe) is afgeleid
van het Griekse woord hekaton,, dat
g
Bi' de oude Grieken werhonderd betekent. Bij
den bij
plechtige
ter ere van
g gelegenheden
JP
g g
deoden
honderd runderen geofferd.
Zulk
g
g
een offer noemde men een hekatombe. Die
naam werd later ooke even aan.
elk groot,,
g
openbaar
offer,
waarbij een aantal dieren
A
, waarbij
— niet alleen runderen en ook nietrecies
P
ioo — werdeneslacht.
g
Van de eerste hekatombe,, waarvan g e wag is gemaakt,
het eerste boek
P
g
, spreekt
van de Ilias. Het was een offer,, dat OdYsseus uit naam van Agamemnon
bijJ Chryses
g
Y
bracht, voor A ollo.
Te Athene offerde men
P
500
P den herinneringsdag
g g van den
5 ggeiten op
slag
g van Marathon. In Rome offerde men
bij
P
J voorkeur zoo varkens of ioo schapen.
Was het de keizer, voor wieneofferd
g
werd, dan waren het zoo leeuwen of ioo
adelaars.
Intussen wordt het woord hekatombe ook
veelgebruikt
als synoniem
voor bloedbad.
g
Y
Hechtenis. Je hebt allemaal wel eens in
zinnetje als: „de P o de krantelezen
een zinnetje
g
litierechter veroordeelde den verdachte tot
f i sboete of drie dagenhechtenis." Dit betekent dat de man, wanneer hij de f 15
hij veroordeeld is,, niet kan
boete,, waartoe hij
of wil betalen,, drie dagen
wordt o Pge slog
tijdelijk zijn
zij
ten. Bij
J hechtenis is men dus tijdelijk
kwijt,
gevangenisstraf,
,
g
g
J, net als bij J
J
doch hechtenis is een lichtere vrijheidsstraf
J
danevan
enscha
g
P.
g
Er zijn
J twee soorten van hechtenis,, n.l.
politie en hechhechtenis als maatregel van olitie
tenis als straf. Een voorbeeld van de eerste
soort — ookreventieve
hechtenis genoemd
g
P
— is, als iemand, die oPeen strafbaar feit
is betrapt
P of hiervan wordt verdacht,, wordt
gearresteerd
gearresteerd en zolang
g opgesloten,
P g, tot er
over hem recht zal wordenes
g Proken. Er
zijn
dat deze
g
J veel voorschriften,, die zorgen,
maatreel niet lichtvaardiggg
genomen kan
maatregel
worden en opgeheven
wordt, zodra het
P g,
mogelijk
g J is.
De hechtenis als straf kan treden in de
plaats van boete en bedraagt
g dan tenminste
P
één dagg en ten hoogste
zoveel dagen
als
g
g
het maximum der bedreigde
boete vijftallen
g
g, echter niet meer dan 6
g uldens bedraat
maanden.
Hechtenis kan ook worden opgelegd als
zelfstandige
straf en duurt dan tenminste
g
hoogste
g ste één jaar.
é'n dag
één
g en alssregel
g ten hoo
J

Hedin, een moedig Zweeds
ontdekkingsreiziger.
Het verschil tussen hechtenis enevang
on ec
g
g enisstraf is,, dat degene,
, die hechtenis
der gaat,
magg werken,,
a
, binnen zekere grenzen
waaraan hij
J wil en dat de opbrengst van
zijn arbeid hemzelf ten ggoede komt.
omt. Boven-dien wordt de hechtenis in den regel in andan gevangenissen
n o
dere instellingen
g
ge
g
uitdrukkelijk voor,, dat
schrijft uitdrukkelijk
g aan. De wet schrijft
hechtenis enevan
genisstraf „niet in hetg
zelfdeesticht
wordt ondergaan".
g
g

Hectografie
is een methode om bg ehsc re
g
ven stukken te vermenigvuldigen zonder
gebruik
g ebruik te maken van de drukpers.
P ers
Het spreekt
vanzelf, dat het meermalen
P
voorkomt,
stuk
P
, dat er van een bepaald
schrift, b.v. een programma,
schrift
P g
, een menu e.d.
verscheidene exemplaren
nodig
P
gzijn,
J , maar
dat men toch om een of andere reden de
coPie niet wil laten drukken. In zo'n geval
g
maakt men volens
de oude methode — er
g
andere, nieuwe methodes
zijn
J ook allerlei andere
— gebruik
ebruik van een hectovan reproductie
A
raaf, een toestel, waarmee men, zoals het
woord „hecto" al aanduidt,, honderd afdrukken kan maken. De hectoraaf
is in de
g
eerstelaats
een plaat,
P
P
,bestaande uit een
koudeworden
oplossing
g van i deel gelag
P
en 2 delen water.
tine , 4 delen glycerine
gY
schrijft nu de co
Men tikt of schrijft
copi
ie met anilineen legt
g dan het noggnatte, ,beschreven
aAier opP deze plaat.
De aniline-inkt trekt
P
in delaat
g
P en wanneer men er vervolgens
een vel witpapier
opP
legt,
g , wordt,, als men
PP
er zachtjes
op
P drukt, een deel van den inkt
J
op
overgebracht.
OpP deze wijze
wijz
g
PP
A dit papier
men ongeveer honderd afdrukken ma•
ken.
De hecto g rafische afdrukken verbleken
echter spoedig. Men heeft dan ook als
betere methode de collegrafie.
g
Wat dat nu weer is? Wel,, bijJ het collestuk
J
P
ag raferen wordt het oorspronkelijke
geschreven met een inkt, bestaande uit
ijzervitriool,
pyrogalluszuren
en Arabische
PY g
J
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gom, op
goed gelijmd
papier.
Daarna wordt
Pg
g J
PP
g
dito Pde plaat
afgedrukt
als boven. Dan
g
P
m drukru
zwart gemaakt
met
w ord de plaat
wordt
p
g
inkt die alleen blijft kleven
op de plaatsen,
P
,
P
zijn Daarna
die met dezen inkt bevochtigd
gzijn.
de afdrukkenemaakt
waarbijJ telg
,.
kens het zwart maken herhaald wordt. Op
deze manier krijgt
men vele duidelijke afJ gduidelijk
die niet verbleken.
Hedin. Sven Hedin is de naam van een
heel bekend ontdekkingsreiziger, van wien
zult
Jjullie zeker allen wel eens gehoord
g
hebben. Hedin,, die vele mooie reisbeschri'J vingen
heeft geschreven,
, is een Zweed en
g
g
werd in 1865
geboren
te Stockholm. Hij
J
s g
studeerde in zijn
J vaderland en in Duitsland.
Reeds vroeg
liefde voor
hij een grote
g
g had hij
reizen en trekken en het bestuderen van
vreemde landen en volken. Op
en
P vij
J f--twin
hij al door Turkestan
tigJ
are en
leeftijd trok hij
g leeftijd
ren
zijn grote
reis van Oen in 18
1893 begon
g
g
......
burgaar
Peking.
g
g
Azië is 't land van zijn
J liefde, daar heeftt
hij
van West naar Oost,, van
J gezworven
g
Noord naar Zuid door de Gobi, Oost-China,
,
Tibeth, de HimalaY,J
a ja waar niet al!
zijJ o n Centraal-Azië is het terrein van zijn
derzoekin en. Tientallen
boeken schreef hij
J

^
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Foto: bond Heemschut.

..werd door samenwerking van den Bond
Heemschut en de Vereniging „Haerlem"
hersteld door architect A. A. Kok en gekocht
door de Vereniging Hendrick de Keyser.
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foto. bond Heemschut.

Heemschut — Het huis Houtmarkt 17 te
Haarlem, dreigde in te storten, doch ... .

over zijn
J reizen, ,pracht-reisbeschrijvingen,
P
g
J
die bovendien vaak zeer spannend
zijn.
zijn
P
Hij is het ookgeweest,
g
, die de bronnen
van den Indus en de Brahmapoetra
heeft
P
ontdekt en op
P de kaart vastgelegd.
hij van Pekingg naar
In 1927
97 en I928 trok hij
Oeroemtsji.
J De karavaantocht begon
g eigeng en .
lijk
J in Pau-t'o,, een plaatsje
P
l aan de Hoan g ho, het einde van den spoorweg.
In het boek „De Grote Karavaan" verhaalt hijJ ons van deze reis, van den strijd
strij
roverbenden,, van de moeilijkheden
moeilijkhede
J 't in kaart brengen
g van het gebied,
g
, van
de weerkundige
g , van een kag waarnemingen,
melen-oproer,
P
, eenzame kloosters, af geleg
eni
woestijn-moerassen
en meren, en nogg
J
veel meer interessants.
zijn grote
g
Met liet oog
prestaties
heeft
go)lzijn
P
het Koninklijk Nederlands
Aardrijkskundigg
J
zijn 60-jarig
Genootschap
PbijJzijn
J g bestaan in I1933
Sven Hedin tot zijn
J erelid benoemd.
Trouwens,
, Hedin heeft veel onderscheidingen
genoten,
g
g
, zoo o.a. een Duitse,, die
adeldom meebracht.
Heelkunde of chirurgie is dat deel van de

HEEMRAAD
betrekking
heeft
medische wetenschap,
P,
gh
op
ingrijpen in ziektegevallen.
Pg
A het operatief
De heelkunde is natuurlijk
J niet scherp
A te
scheiden van de overige
g
g geneeskunde.
Heemraad is afkomstig
g van het woord
heem, dat o.a. een bepaald
heem
afgeperkt stuk
P
(eigen)
grond
betekent. De heemraad is
g
g
dus de raadsman van een heem en had derhalve ook de zorg voor de
waterkering,
g,
althans in onze streken. Zo is langzamerhand het woord heemraad vereenzelvigd
g
met het begrip
P
g P bestuurder van een polder
of waterscha P, in sommige
g streken ook
heemraadschap
Een vereniging
g
P genoemd.
g g
van heemraadschappen vormt
een hoogg
heemraadschap,
bestuurders
rs daarvan
P,
heten hoogheemraden.
g
Natuurlijk heb je
Heemschut. Natuurlijk
J allemaal
wel eens van heemschut"
gehoord.
Het is
g
„
eigenlijk
een min of meer ouderwets aang
J
doend woord, dat Jjuist in de laatste jaren
jare
enoPP
ulair geworden
is.
g
Heem betekent de onmiddellijke
oor
g ebJ
te rond het land, het huis, het erf waar we
thuis horen,, schut wil zeggen
gg bescherming.
g
Je begrijpt dus al zo,, dat heemschut zeggen
gg
wil het beschermen,, intact houden,, onderhouden of beschutten (niet te verwarren
met: tegen
J an ver dedig buitenlandsen vijand
Nu,, dat wil
g en van den geboortegrond.
g
g
Heemschut ook. De heemschutbeweging,
„Heemschut"
g g,
zoals die nu al een dertig,
g, veertig Jjaar in
Nederland — en ook in andere landen —
leeft,, stelt zich ten doel opPallerlei manieren
de schoonheid en eigenaardigheden van het
eigen
landschap,
land en water,, van
P,
g
doren
P en steden te beschermen.
In het einde der I 9de en het begin
g der
toe eeuw scheen het een tijd
g,
J lang,
lelijke
men het hele landschap door
lelijke huizen,,
hinderlijke reclame zou gaan
rechte kanalen,, hinderlijke
g
bederven en de mooie dingen
uit het leven
g
zouaan
g vernielen — met het ooggop
P de
praktijk!
Daartegen
is men toen te hoopP
g
i J
gelopen.
Eerst Pplaatselijk.
En in i9Io slo e P
g
J
en de voorvechters
van de heemschut gege
lachte toen de handen ineen en werd de
ericht. De architect
Bond Heemschut oPg
A. W. Weisman,, die als secretaris optrad,
P
,
vond het woord Heemschut uit.
De Bond Heemschut stichtte een adviesbureau voor de verbetering
g van slechte
bouwplannen
in dorpsgemeenten en stelde
P
zich hierbij ten doel
één mooi huis per dag
P
g
uit slopershanden
te redden. Eerst vond
P
„ Heemschut" veel tegenkanting,doch later
werd het streven algemeen
dankbaar erkend
g
en thans worden weloo
per
5 bouwplannen
P
P
)jaar behandeld. Inmiddels ontstonden overalrovinciale
schoonheidscommissies,, die
P
het werk van Heemschut" overnamen en
uitbreidden. Toen het voorbeeld eenmaal
gee
gegeven
was,
de Heemschut g
eg
g
, groeide
g
lachteeweldi
gen werd het doel door
g
allerlei verenigingen krachtigg
nagestreefd.
g
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De vereniging
de Keyser"
„
g g Hendrick
Y
voert strijd
J voor het behoud van oude
bouwwerken en heeft door aankoop
of
onP
derhandeling al heel wat mooie gevels
g
gered.
De commissie W. I. L. — de Weg
g In
het Landschap — stelt zich
ten doel, mooie,,
,
oude ween
g voor ons land te behouden en
goed te verzorgen;
de vereniging
Hg
g ,
g g ^ ^ aer
lem" waakt voor de schoonheid van haar
eigen
stad,
g
, vaak in samenwerking
g met
de vereniging
„ Hendrick de Keyser";
Y
g g„de
Hollandse Molen" heeft al tientallen oude,
schilderachtige
molens
g
, die anders zouden
zijn af
afgebroken,
ebroken, weten te redden
redden; de stichtin g„ Menno van Coehoorn" stelt zich ten
doel de instandhouding
g van oude,, buiten
militairebruik
gestelde
vestingwerken
in
g
g
g
Nederland;
Nederland • de Ned. vereniging
r
g g tot beschemingvan vogels,
opgericht
in een tijd,
g
Pg
J , dat
er terwille van de mode ieder jaar duizenden vogeltjes
gedood
werden,
g
, heeft in de
g J
latere jaren
haar taak uitgebreid
en in tien
J
g
'aren
tijds g
gezorgd,
bedjaren
g , dat het aantalbroedJ
P laatsen in ons land meer^ dan verdubbeld
is. Verder moeten wijJ
verband met de
Heemschut ggedachte nogg noemen de stichtingen
g „Het Goois natuurreservaat" en„Het
Landscha
. De
" De
eerste
heeft uitUtrechts Landschap"
gronden
in het Gooi aangekocht,
g
g
g
die voor altijd
J als natuurschoon behouden
zullen blijven;
de tweede redde o.a. in I 97
z
J
hetrachti
eg Lockhorster bos onder LeusP
den, dat zou worden verkaveld. De „Verenig
ingtot Behoud van Natuurmonumenten" een zeer belangrijke
vereniging
op
g go
g J
Heemschutggebied
, die enorm veel voor het
hierenoemde
doel gedaan
heeft,, is reeds
g
g
in 19
het
Naardermeer — een
g
,
95be onnen
prachtig
stukje Nederlands landschap
P en
P
g stukje
een zeldzaam studieterrein voor natuurplannen waer lannen
vrienden — te redden,
ren, het meer vol te storten met stadsvuil
uit Amsterdam. Verder kocht de vereniging
g g
o.a. aan de Vogellanden
op
P Texel,, het Leug
venumse Bos, bossen en vennen van Oistereilandj Griend, de
wijk
J, Mookerheide, het eilandje
Poel ,g
grote bossen in de buurt
van Arnhem en nog
g tal van andere mooie
J
P lekjes.
In ons Indië zijn
J twee lichamen, die
van de Heemvoortdurend
in den geest
o
g
schutgedachte
werkzaam zijn,
n.l. de OudJ
g
h i kundi g
e dienst in Ned.-Indië en de Ned.
Ind. Veren. tot Natuurbescherming.
Dat de Bond Heemschut en de verschillende
andere verenigingen, die voor de
e
Hee
ms c
hut edachte
werken, geen
moeite
g
g
sP
aren ompropaganda te maken voor hun
prachtig
vanzelf. Eens per
A
P
g doel, spreekt
P
bijeenkoms
bijeenkomst
Jjaar wordt een gezamenlijke
J
g
— Mogehoudenn en opPzo'n bijeenkomst
J
— worden belangg
gnume ntendag geheten
vraagstukken,
Heemschut betreffende,
rijke
g
J
besProken.
Je ziet dus, dat in ons land de Heem-

,
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schutgedachte
reeds zeer sterk leeft en dat
g
wij
) het aan de onvermoeide Heemschutstrijders
te danken hebben,
g zo, dat we nog
J
veel heerlijke,
vrije P
plekjes
bezitten,, waar
J
J , vrije
we naar hartelust van de natuur kunnen
genieten,
g
g
, en zoveel mooie oude gebouwen
om te bewonderen.
Heemskerk. Jan Heemskerk (1818-1897)
is een bekend conservatief minister uit de
vorige
g eeuw. Van 1866r-1868 was hij
J in
het kabinet van Zuylen
van Nijevelt
voor
J
Y
den eerste keer minister (van Buitenlandse
Zaken).
hij voor kabinetsformatie
In 1874
74 wordt hij
aangewezen
en aanvaardt hij
hij in het kabinet
g
zelf deortef
P euille van Binnenlandse
Zaken.
Zijn
Zijn belangrijkste
werk in deze periode
P
gJ
is de regeling
Onderwijs;
g
g van het Hoger
^ Onderwijs;
er komen drie Rijks
J Universiteiten,, 't Athenaeum van Amsterdam wordt Gemeentelijke
Universiteit en ook 't gymnasiale
on J
^Y
derwi's
J wordt geregeld.
g g
In 1877
hijaftreden;
moet hij
aftreden; in de nu vol77
wordt het steeds duidelijker,
g ende jaren
J
J
,
datrondwetsherzienin
g
gnoodzakelijk
J is.
Wanneer Heemskerk in 1883
3 weer aan 't
bewind komt,
hij direct dit vraagstuk
g
,Ppakt hij
aan en 't lukt hem werkelijk, nadatr
hij
hij zeer
veel moeilijkheden
uit den weggg
geruimd
J
heeft,
verbeteringen
aan te
, de gewenste
g
g
brengen.
Het kiesrecht wordt ten naastebijJ
g
algemeen
g
, het aantal leden van de Tweede
Kamer wordt definitief vastgesteld
op
g
P wo.
Ook wordt bepaald
P
, dat de leden van de
Tweede Kamer om de vier jaar
aftreden.
J
Tevens wordt de troonso
volgingin deze
P
grondwetsherziening
g
g nader geregeld.
g g eld
In 1888 is Heemskerkenoodzaakt
af te
g
aangezien
treden, aan
hij
ezien
hij niet meer kan rekenen opP den steun van de nieuwe Tweede
Kamer, die volgens
de nieuwe regeling
g
g
ge
^r kozen is.

Mr. Theod. Heemskerk was, evenals zijn
J
vader Jan Heemskerk Azn., een zeer bekend staatsman uit den lateren tijd.
HijJ is
J
statenlid,, gemeenteraadslid,
g
, wethouder van
Amsterdam, lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, minister-president
i 908 ,
P
minister van Binnenlandse Zaken en van
Justitie en ten slotte lid van den Raad
van State geweest.
Hij behoorde tot de
g eweest. Hi'
Anti-Revolutionnairearti'
P
J en was in 't P o
litieke leven zeerezien
wegens
zijn
zijnjuist
g
J
g
inzicht, scherp
P verstand en vaste grondbevan
g inselen. Ofschoon diep
P doordrongen
g
den ernst der zaken,, die hem bezighielden,
g
,
was hij
ra J nochtans niet blind voor haargrapzijde
pi
zijde en het is bekend,
hij zijn
P gge
J
, dat hij
tegenstanders
liever met een grapje
g
^ PJ of een
snaakse opmerking
an m
bitP
g bestreed,, dan
tere kwetsende woorden.
Hi'
Hij stierf in 1932
93 in den ouderdom van
tachtig
gJjaar.
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Heemskerk, Jacob van Heemskerk1 56
J7
--160? was een van onze bekende vlootjaren van den 8o-jarivoogden
uit de eerste jaren
J
g
nog
jaren bestond er no
g In die jaren
g en oorlog.
slechts eenerin
eg scheiding^ tussen
sen oor
g
lo ags- en koopvaardijvloot.
P
J
De kapiteins
van de handelsvloot voeren
P
in dagen
van strijd
strijdop
P oorlogsbodems
en
g
g
ook dienden de vrachtscheen
vrachtschepen, enigszins
g
veranderd en zwaarder bewapend,
als oorP
losbodem.
g
Evenals Tromp
heeft ook
P en de Ruyter
Y
Heemskerk ter koopvaardij
gevaren. In de
P
Jg
functie van koopvaardij-kapiteinkreeg
kree hij
hij
in 1596 bevelP
over een der beide schepen,
,
die den weg
g naar Indië om N.-Europa
P en
Azië heen wilden zoeken. Hoe die tocht op
niets is uitgelopen en Heemskerk,, zijn
J n stuurman Barentsz en hun andere metgezellen
g
den winter op Nova-Zembla
doorbrachten,
,
is jullie
allen natuurlijk
J wel bekend. De beJ
kende dichter Tollens heeft diteval
in
g
romantische kleuren beschreven in zijn
J
g op
P Nova-Zembla".
„„Overwintering
Later trad Heemskerk in dienst van de
oorlogsvloot en als bevelhebber van een eskader bracht hijJ in 1607
vloot
7 de Spaanse
P
onder d'Avilla, na moedigen
strijd
strijd bijJ Gig
braltar,, een nederlaag
g toe.
Tijdens
den slaggsneuvelde Heemskerk
J
echter. Doorgebreken
in de leidingg heeft
g
men toeneen voordeel
uit de overwinning
g
kunnen trekken.

Jacob van Heemskerk, de bekende vlootvoogd uit den 80-jarigen oorlog.
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De vier Heemskinderen,
Ritsaert,
Writsaert, Adelaert en R
Reinout rijden
rijden
op het:ros Beiaard
ae
t R
P
naar ,^de stad van Parijs".
Parijs"

VIER HEEIVISKINDEREN
EEN SPANNEND VERHAAL
UIT DE MIDDELEEUWEN
e hebt natuurlijk
J allemaal wel eens iets
gehoord over het boeiende Middeleeuwse
verhaal van de vier Heemskinderen, die allen tezamen reden op
P het geweldig
^
g sterke
en vurige
g ros Beiaard. Toen we over dit
wonderP aard iets vertelden, beloof den we
meteen nog
van
g eens opA de geschiedenis
g
de vier Heemskinderen terug
g te zullen komen en dat is wel de moeite waard, want
het is een van de interessantste en meest
typische
verhalen uit de reeks van sagen,
YP
g ,
die zichroe
om de figuur
van Karel
P
g
g eren
n Grote en die men welG
Karel-roman
den
of Karolingische
verhalen noemt.
g
Andere van die Karelromans zijn
J „Karel
en Ele gast" , „ Floris en Blancefloer" en
„Willem van Oranje" — een andere Willem dan onze Vader des Vaderlands!

Luister nu naar deeschiedenis
van de
g
vier Heemskinderen. Zij
tijd
J
J leefden in den tij
van Karel den Grote en waren zonen van
heer Ha tmi'
er voor
J n van Ardennen,, een der
naamste vazallen des Konings. Heer
Ha y-Y
mijn
bekleedde een hoge
J
g Pplaats aan het
zijn neef, , heer
hof. Toen echter opP een feest zijn
vroeg
g om heer
Hu en aan den koningg vroe
Huygen,
Hatmi'
n tezamen met zijn
J vriend A Y me J ,
rijn
J van Verboen,, uit dank voor bewezen
diensten metoederen
te begiftigen, we ig
g erde de koning
g dit niet alleen,, doch trok
hij
onmiddellijk zijn
zijn zwaard en sloeg
g heer
J onmiddellijk
en dood. Hierdoor ontstond de onverHuygen
zoenli'ke
J vete
Haymijn,
tussen Karel en Ha mijn,
waarom het hele verhaal van de vier
Heemskinderen draait.
P zijn
zij vriendenschaar,
Graaf HaYmi'J n riep
van 800 edele ridders --allen
g
vrome en uitgelezen
mannen,
, staat in het
g
oude verhaal -- te wapen
en streed zo
P
koninklijke troepen,
daPP
er tegen
P , dat
g de koninklijke
Karel tenslotte afgezanten
naar Haymijn
g
YJ
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dokoning
zond,
, om vrede te vragen; de konin wilde
dan zijn
en negen
g
g maal met goud
J neef HuYg
opwegen.
Op
P deze voorwaarde werd de vrede agehuwelij
sloten en heer Haymijn
Ha mijn trad in het huwelijk
koning
Y De
g Karels zuster,, vrouwe Aye.
vrede duurde echter niet langant
toen
g,
Karel weigerde
op
g
P de bruiloft te verschi'J Haymijn
nen werd de kortaangebonden
Ha
mijn
g
zo woedend,, dat hij
hij zwoer,, een ieder van
Karels familie,, die hij
J in handen kon kri'J zijn eigen
en te zullen doden,, en dus ook zijn
gen,
g
huwelij met Kakinderen als die uit zijn
J huwelijk
zuster zouden wordeneboren.
g
Vrouwe AYe, die den wildeman toch liefhad zei niets,, maar toen zij,
terwij
J, telkens terwijl
htenvolg was, ac
ree
Haymijn
mijn in den oorlog
geb^ hield ze dat a
g ens vier kinderen kreeg,
heim en liet ze in een klooster opvoeden.
P
Eens op
P een dagg echter kwamen vier
edele ridders als afgezanteng
van koning
t of hij
Karel tot Ha mi'
n met het
Y
Jverzoek
hij
aan het hof wilde komen om Karels zoon
Lodewijk te kronen. Doch Haymijn,
Ha mijn
Lodewijk
, die de
zij dood
gedachte,
zijngoedeTen
na zijn
g
, dat zijn
g
den koningg zouden komen,, niet ve rdragen kon,
ontving de
ridders gramstorig
g
g
g
enaf hun niet eens antwoord. En toen
enga
zijn trotse
J vrouw hem wilde overreden,, zij
hij haar neer,
opPte geven,
houding
,sloegghij
g
dat het bloed haar uit neus en mond kwam
— bedenk, dat we in de Middeleeuwen zijn!
J
Doch vrouwe Aye
Y werd er niet boos om.
Ze kuste den woesteling zelfsg
en vroeg
hem vriendelijk
J, de ridders te antwoorden.
oordoorzachtzoveel zac
En toen,
ontwapend
,
Pe
ammerklac
heil
Haymijn
in jhJ uit
Ji
, barstte Y
zijn land
ten, dat hij
hij geen kinderen had, die zijn
zijn
J dood bezitten zouden.
Een kostelijk
van het verhaal
J gedeelte
g
volt
g nu:
Toen antwoordde de Gravinne: Grave"
zegt
halt lutg ze,
, ,,ware 't,, dat gij
g J kinderen hadt,
tel of vele — zoudtJ
g i' ze doden?"
zet hij
ik„zweer u bij J
mijn
„Voorwaar,"zegt
hij,
J
trouw dat ik ze allen zou grootbrengen
en
trouw,
g
g
behoeden,
gelijk
een vader schuldig
g is te
J
, g
doen — zijn
hij voor al
J lieven kroost,
, dat hij
de waereld bemint!"
Zo waren het dan verloren eden, die
gij
J zwoert,, voor vele jaren,
, waarbijJ gij
gJ ver g
J
zekerdet, dat gij
en zoud alle de kingJ doden
, die wi' Jzouden hebben!"
Woorden hetzij
hetzij door dwang
„Woorden,
g of in ve rbolg
enheidgesproken," zeide Ha mijn
Y J,
hebben
geen waerde. Hadde ik kinderen,,
g
zo kon ikelukki
wezen:
maar neen ik
g
g
-- God betere 't."
„ Zweer mij
J bij
J uw Ridderschap,"
P, sprak
P
de edele Vrouwe
g J uw kinderen
, ,,dat gij
vreedzaam be
eenen zult — wilde 't g e bejegenen
val, dat i'
gJer vondt."
Haymijn
Ha mijn verklaarde dit: Vrouwe!"
zeide
„
n
hij,
wil ik gaerne
doen; maar ggij
J oJ, ,dat
^
g
derstelt iets, dat ik kwalijk
J kan aannemen
— want ik weet niet, dat mi'J ooit kinders
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geschonken zijn.'
J
g
Toen nam de Edelvrouwe den Grave
HaY
mi'
J de hand en zeide: „Gaat met
J n bij
mijJ
gij zult ze zien!"
gJ
Verder wordt dan verteld, hoe Haymijn
J J
tot zijn
vreugde
J grote
g
g kennis maakt met
zijn
J vier zonen Ritsaert,, Writsaert,, Adelaert en Reinout, hen tot ridder slaat en
besluit met hen op
P te trekken naar het hof.
Aan Reinout, die verreweg
g de grootste
g
en sterkste van de vier was,, gaf
hij de o P g hij
dracht het edele ros Beiaard, dat niemand
berijden
kon, te temmen en toen Reinout
u
J
hierineslaa
d
e
g
g was, ,gaf
g Ha mi'
Y Jn hem het
ros ten geschenk
g eschenke en reden de vier HeemsopP Beiaard, naar Parijs:
g
,gezeten
J :
,^ de aarde beefde en 't vuur sprong
P
g uit de
stenen,, daar Reinout en zijn
zij broeders over
reden; en zij hadden banieren ontwonden
en droegen
ze cierlijk
g
J ten toon. Aldus g e naakten zij
J ten Hove"
, zo wordt er verteld.
Ze werden door koning
Karelee
zeer vriegare
n
deli'k
doch Lodewijk,
g
J ontvangen,
J , die Reinout niet uit kon staan,, omdat hij
hij groter
g
en sterker was dan hijzelf,
behandelde
J
hem metrote
minachting.
g
g Dit leidde tot
hevige ruzie,, die zo hoogg liep,
Reinout
P,
Lodewijk 't hoofd
afsloeg.
sloe . De vier Heem ss-g

De vier Heemskinderen. — Het trotse
kasteel Montalbaen,
, ggebouwd op
P een
witte rots aan de Gironde.
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kinderen namen de vlucht opP het ros Beiaard.
Inmiddels had Karel Ha
mijn gevangen
Haymijn
g
g
genomen en hem gedwongen
zijn
zij kinderen
g
g
g
te zweren.
De ridders vluchtten naar Spanje en vonden na veel omzwervingen
g een toevlucht bijJ
heer I wein van Dordog
ne ,die aan Reinout
zijn
J dochter Clarisse tot vrouw gaf
g en ook
een witte rots aan de Gironde,, waaropP Reinout een sterk kasteel liet bouwen.
hij zich nu voorNaar deze rots noemde hij
taan Reinout van Montalbaenalbus"
is
„
wit), hij
hij kon er niet lang
g rustig
g wo nen. Weldra kwam koning
g Karel 't kasteel
belegeren,
g
, doch Reinout wist het een jaar
J
lang
lan zo dapper
dat de koPP te verdedigen,
g
ningtenslotte onverrichterzake aftrok.
Het einde van het avontuurlijk
J verhaal,
waarin ook Reinouts oom Madelg i's
J , die
doorkneed is in „de konste van ne g roman cia oftewel de zwarte magie,
g , eengrote rol
speelt,
is tenslotte zeer droevig.
P
^
Vrouwe A
Y,e de moeder van de vier
Heemskinderen, reist naar koning
bg Karel en
valt hem te voet, om ver g
iffenis voor haar
zonen af te smeken en Karel stelt de voorhij zich alleen met Ha
waarde, dat hij
mijns
Haymijns
kinderen verzoenen wil, als hem het ros
Beiaard wordt uit geleverd.
Na zwaren innerlijke
innerlijken strijd
J besluit Reiaan die voorwaarde te voldoen; de koninglaat Beiaard voor het hele hof in de
Seine verdrinken. Over deze droeveebeurg
tenis lezen wijJ
het oude verhaal:
. Beyaert
zonk met de molenstenen toen
Y
'etas
Pwas;
ingeworpen was; maar terstond
kwam 'et weder boven en begon te zwemhij
men. Beyaert
zag
g Reinout;, toen verhief hij
Y
zijn
sloe
g tegen
de stenen,, dat de
g
, sloeg
J voeten,
koorden braken, en zwom te lande. Zo
P hij
hij naar
haast als hij
J te lande kwam,, liep
Reinout. „Reinout!"
zei koning
„
g Carel,
,„Reinout, geeft
mijJ Beyaert
wederom! of ik zal
g
Y
u doen vangen."
Reinout gaf
weder.
g Beyaert
Y
g
De Koning
g dede aan eiken voet van Beyaert
Y
een molensteen binden en aan den hals
twee,
in de riviere
riviere;s
, en liet hem zo werpen
P
nog
boven en liepP na Reig kwam Beyaert
Y
flout en brieste zeer. Adelaert kuste Beyaert voor zijn
aert
J muil.
De bijstanders
verwonderden zich over
J
de kracht van 'etaard.
Carel zeide tegen
P
b
Reinout: „'t En zijJge
we derg mijJ Beyaert
Y
eeft zal ik u doen vangen."
Adelaert zeide:
geeft,
g
Vermaledijd moet gij
„Vermaledijd
gJ zijn,
J , Reinout
weder!" Reigeeft
gij
weer
g J den Koninge
g Beyaert
Y
g
nout zeide: Zwi'
t broeder! Zal ik om
„
Jg,
een Ros des Konings
g toorne hebben? neen
ik waarlijk
P mi'J God."
J, broeder! Alzo hele
Toen zeide Adelaert: „Be
Yaert , wat valsen
Heere hebdij' gehad;
g
, met slechten loon
geloond!"
wordti'
g
gJ
Reinout heeft Beyaert
weder gevangen
a
g
Y
en den Koning
zeggende: ^,Heer
g gegeven,
gg
,gg
is de derde reize,, dat ik mijn
Koning,
g,
J
hebbe;s is 't dat het u
trouw Roseleverd
hebbe
g
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De vier Heemskinderen. — Vrouwe AY^
e de
moeder van de vier Heemskinderen, valt
koning
voor
g
g Karel te voet om vergiffenis
haar zonen te vragen.
g
thands ontg
aat, ik van ge het niet weder
e
mijn
want hetaat
herte te na." De
g mijnen
„Reinout,
Koningontvingg'et ros en zeide: Reinout
wendt u af: want zo lang uw Ros,
u ziet,
zoude 't niet mogen
g verdrinken." Toen
moest Reinout voor de Heren zweren, dat
hij
Y
J niet omzien zoude na Beyaert.
Toen dele de Konin
Koning
Beyaerde
Y
aan eiken
voet binden tweegrote
molenstenen,, en
g
aan den hals ook twee, en alzo weren
in
P
de riviere;, toen moest het Ros te gronde
g
J daarna kwam 'et - weder
g aan. Een wijle
boven en stak 'et hoofd omhoog,
ende
g, neigend
zijnen
Heer,, alsof 't een mens geweest
g
J
zijn lieven vriend bitterlijk
bitterlij
hadde die na zijn
hadde,
geschreid hadde. Ten leste zonk het Ros
en verdronk: 't is nochtans,, naar 't gemene
g
ze en sedert, , vele malen gezien
in het
zeggen,
^
woud van Ardennen."
Reinout was door den dood van Beiaard
dat hijhijalleen naar Monzo diepgetroffen,
P
talbaen reed, afscheid nam van zijn
J vrouw
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en kinderen enel
ros
,^
P grim werd, Geen
beschrijden;
zou hijJ
na Y
Beyaerts
dode meer beschrijden;
geen zwaerd, ter boete voor den groten
g
manslag,
g,
g orden!"
Als monnik streed hij
^ land
J in het heilige
teen de heidenen , alleen ewa
end
met een
tegen
P
^
stok en later trok hijJ naar Keulen, om als
eenvoudig
aan den
P
g metselaar mee te helpen
bouw van den St. Pieter. Niemand vertelde
hij, hoe hij
hij heette: hij
hij werd door allen Sinthij echter meer
Pietersmanenoemd.
Daar hij
g
werk verzette dan drie andere metselaars
tezamen en niet meer wilde verdienen dan
éénpenning
de andere
P dag,
g^
P
g per
werklui Jjaloers en eens op
P een nacht, toen
zij een paar
zij
tobben
Reinout sliep,
P
P,
metselkalk over hem uit, zodat hijJ stikte.
Zij
P
J deden het lichaam in een zak en wierpen
dien in den Rijn,
de zak
P
J doch later spoelde
aan en vond men naast het lichaam een
gordel met een gouden
zegel,
g
g waaropP g e ^
schreven stond: Ik ben Reinout van Montalbaen."
Zo stierf Reinout in vrede. De leende
g
vertelt, dat zijn
J lichaam door een wonder
uit hetraf
g verdwenen is en thans bijJ het
zij broeders te
stoffelijk
overschot van zijn
J
rust.
P

Hefwerk, waarbij de bakken
elkander in evenwicht houden.
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Daar, waar in een scheepvaartweg
P
g twee
kanaalgedeelten
of kanaalpanden
tezamen
P
g
komen wier waterspiegels op
o onderlingg
verschillende hoogten
liggen,
moet voor de
g
^g
scheen
g
P een bouwwerk worden gemaakt,
gelegenheid
g geleg
^gevende om van het laagge
leen
in het hoo
elegene te
gg
P
g kanaalpand
terwijl toch eenn
komen en omgekeerd,
terwijl
g
danige
van het hooggelegen g g afsluiting
ge
deelte moet blijven
bestaan, dat het water
J
hiervan niet weg
g
g kan vloeien naar het lage
ontmoeting ssebied. Op
ontmoetin
gebied.
g J
P een dergelijke
kan worden gemaakt
een sluis, een
P
g
hellin
helling of een hefwerk.
Over het laatste bouwwerk zullen we het
nu eens hebben. Een hef werk dient dus,
zoals de naam al aangeeft,
om schepen
P opP te
g
heffen en ook te doen dalen. Meestal wordt
het toeg ePast waar het verval voor het
maken van een sluis teroot
is; ook wel
g
er
wegens
andere redenen,
^ o.a.^gering
g watg
verlies bijJ
schutten.
Hoe ziet zo'n scheepshefwerk
er nu uit
P
en hoe is zijn
J werking?
g
Wel het bestaat uit eengroten bak of
trog,
waar
g
g
J met water gevuld,
g^gedeeltelijk
het schip
P dus in en uit kan varen. En de
trog
tussen het
g beweegbaar
g
g wordt zodanig
vaste constructiewerk van het hefwerk in
gemaakt,
hij op
P en neer kan worden
^ dat hij
g
bewogen.
In ziin laagsten
stand bevindt de
g
g
tro zich dus in juiste
aansluiting
trog
J
g met het
laaggelegen kanaal,
kanaal en in zijn
zijn hoogsten
g
stand juist
tegenover
het hoge
J
g kanaalpand,
P
g
vertikaal
naar omhoog
zodat het schip,
g

Hefwerk, (verbeterde vorm), waarbij
elke bak afzonderlijk evenwicht maakt
met een stel tegengewichten.

is verplaatst,
den bak weer kan uitvaren
P
en zijn
J vaart vervolgen.
g
Dat lijkt
g eenvoudig.
J dus nogal
g Maar denk
eens aan de lasten, die g edragen moeten
worden: eengrote bak met water en een
g root schiP er in. Voor het bouwen van
dergelijke
werken is heel wat vakkennis
g J
nodig
g en... 'a
J,ook de stoutste denkbeelden
zijn
P gekomen.
g
J er aan te pas
Bij
eds — om reeds
J de oudste ontwerpen
P
streeks het Jjaar 1800 — is men eer van uitgegaan,
aan dat de zware last van een bak o P geheven dient te worden en wel door het
gewicht van een tweeden bak, die door
kabels, lopende
over enige
met
P
g schijven,
J
den eersten bak verbonden kan worden. De
beide bakken zijn dan met elkaar in evenwicht zodat ererin
e kracht nodigg is om
g g
hen te bewegen.
Een weinig
g
g water méér
in den bovensten trog,
wat water ming
der in den ondersten, verbreekt het evenen levert de kracht opP voor het ri
rijzen
Jzen
en het dalen. Zo kunnen tegelijkertijd
g J
J ook
twee schepen verplaatst worden, één omhooget
andere naar beneden.
g,
Ik moet er noggbijJ vertellen, dat de bakken natuurlijk
J door schotten of deuren waterdicht worden afgesloten,
voordat zijJ oopg
P

HEFWERK
worden; ook het
gehaald en neergelaten
worden;
g
g
bovenste kanaalP and wordt dan door middel van sluisdeurenoed
gesloten.
BijJ het
g
g
onderste kanaal zou dit niet nodigg zijn,
J,
omdat de trog
g in het water kan worden
g edooAt. Maar omdat hierdoor telkens veel
water verplaatst
moet worden,, is men er
A
toe overgegaan, om ook
het benedenpand
P
van een afsluiting te voorzien en den trog
aldus in een drogen
kelder neer te laten,
g
zo ver, totdat de bakafsluiting
g en de kanaalaf sluiting juist
tegenover
elkaar komen.
g
J
Voordat beide afsluitingen
sluiting en nu g
eoP d wor geopend
den om het schip te kunnen
laten uitvaren,
,
wordt de zeer smalle ruimte tussen hen in
dan nog op vernuftige
wijze door een rondg wijz
gaande
P van rubber eveneens waterlijst
dicht afgesloten.
g
Bij latere hefwerken
is een verbetering
g
gebracht in de wijze
van ophangingvan
g
J
de bakken,, n.l. door elken bak afzonderlijk
afzonderlij
te doen maken met een stel teenewichten. Daardoor
is het mogelijk g e
^
gworden de bakken onafhankelijk
J van elkaar
teebruiken.
Ook de veiligheid
is er mee
g
g
ediend terwijl
terwijl tevens is voorkomen,, dat
gediend,
het breken van één kabel beide bakken en
bedrij stelt.
dus hetehele
hefwerk buiten bedrijf
g
juist
beschreven wijze,
Pde zo juist
J , met
tegengewichten, is het machtige
g schee psPs
hefwerk te Niederfinow ingericht'.
De foto
g
vertoont interessante bijzonderheden
en
J
doet het in al zijn
goed
zien. Een
g
J grootheid
g
verval van niet minder dan6
3 meter tussen de twee waterspiegels wordt door dit
hefwerk overwonnen ,;
heffen duurt maar
J zelfs 5 aken tegelijk in
5 minuten, terwijl
den bakplaats
kunnen kri'Jgen.
P
Bovengenoemde
hefwerken behoren tot:
g
t°. de kabel- of kettin ghefwerk e n.
2°. Er zijn
ge
J noggandere methoden uit genamelijk ook de h Y werkt. Bekend zijn
J namelijk
draulische hefwerken , die door
middel van één of meergrote
hydraulische
g
Y
P ersen den bak omhoogg kunnen drukken.

Hydraulisch hefwerk, waarbij door één of
meer hydraulische persen de bak omhoog
wordt gedrukt.
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Het reuzenhefwerk te Niederfinow, het
grootste hefwerk ter wereld.

Zoals uit het tekeningetje
g J is te zien,, is de
trog
P een zwaren zuiger
g bevestigd,
g, die in
gop
een nauwsluitenden cylinder
op
P en neer kan
Y
gaan. De cylinder
is overigens
met water
g
g
Y
evuld dat onder hogen
gevuld,
g druk wordt gezet.
g
Geleidelijk aan wordt die druk groter
en
Geleidelijk
g
groter
roter
gemaakt, totdat hij
hij voldoende is,, om
g
den zuiger,
daarop,
^ , met al het gewicht
g
gP,
zaam omhoog te doen
gaan. Moet
de trog
g
g
daarna weer zakken, dan moet de druk onder den zuiger
g weer verminderen,, hetgeen
g
het eenvoudigst
wordt bereikt,, door water
g
uit den cylinder
af te tappen.
Door nu twee
PP
Y
hydraulische
h
Ppersen,, elk van een trogg voor t
zien, naast elkaar in toepassing
P
g te brengen
g
en beide cylinders
door middel van een buis
Y
met elkaar te verbinden, kan men dus zoren, dat het water onder den naar beneden
g
gaanden zuiger
we eerst wordt naar den
g weggeperst
g
anderen cylinder,
waarin de zuiger
g dus naar
Y
bovenedrukt
wordt. Aldus heeft men weer
g
een toestand van evenwichtescha
en,
g
A
welke weinig
g kracht nodig
g heeft om in beweging
de druk wel is
blijven. Hoe groot
g
g g te blijven.
in dieersen
jullie
kunnen jullie
je voorstellen,,
J
als ik je
hij veel hoger
is,, wel 2
g
J vertel dat hij
amaal
zo groot,
als de druk, ,die in een
g
3
stoomketel van een locomotief heerst.
3°. Bij drijvende
hefwerken wordt
J
3J
evenwichtemaakt
door onder den trogg een
g
aantal drijvers
te bevestigen,
g , die in diepe,
P,
J
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Hefwerk. —Hefwerk te Broekerhaven, (zie den , tekst).
met
watere
schachten zijn
zijn onder geg evulde
g
domPeld en daarin dienen ondergedompeld
te blijven
ook in den hoogsten
stand van
J
g
den bak en wel voor het behoud van het
evenwicht. De drijvers
gaan
dus even hoogg
J
g
op
P en neer als de bak. Hieruit volgt,
g, dat
de schachten noodzakelijk
J een heel grote
g
diepte
moeten verkrijgen,
hetgeen
voor de
P
Jg
g
constructie en het maken van het bouwwerk bijzondere
bezwaren kan opleveren.
J
P
Een drijvend
hefwerk werd o.a. gebouwd
J
^
voor het Dortmund-Eems-kanaal bi'
J Heinrichenbur
van 12 tot
g met een hefhoogte
g
i6 meter. De kracht, die voor den opA en
neergang
^ g nodig
, wordt hier niet uit
g is
wateroverwicht verkregen
g , maar door een
dieselmotor van 15o
s Paardekrachten ag e leverel die vier staande,, lange
gspilschroeven
P
aan het draaien brengt, welke
den trog om g
hoogn
g omlaag gkunnen schroeven.
Bekend zijn
ontwerpen
J enkele grootse
g
A
voor hefwerken,
, welke nog
g niet tot uitvoeringgekomen
zijn.
gg
J
Tot slot mag
g ik wel een klein Hollands
hefwerkje
noemen,
J
, dat bijJ Broekerhaven
in West-Friesland nog
altijd in gebruik
is
g altijd
g
tussen het I selmeer, vroeger de zee
dus,
,
en het binnenvaarwater. Het werkt op
enigszins
andere wijze:
wijze: Het schipP wordt
g
n.l. niet met een trog
een bakgehesen,
gop
P
maar het wordt zelf uit het water getild
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met behulp
P van een rooster,
^ dat aan4 kabels hang^
t die door een electrisch lierwerk
worden opgehesen;
het lierwerk tenslotte
Ag
kan over zware ijzeren
bakken heen en
J
weer rijden.
Het schip
P vaart boven dit
J
rooster en het wordt droog
g omhoog
ggehaald, krijgt
Jg dan over korten afstand een
horizontale. verplaatsing
gee
P
g en wordt neer g
laten in het andere vaarwater. Het voordeel van dit hefwerk is, dat er een
deuren
g
of waterdichte schotten nodiggzijn,
J
J terwijl
door het schutteneen
g waterverlies wordt
de kans bestaat
^
g eleden en omgekeerd
dat zout water naar binnen wordtelaten.
g
Ik hoop
hiermee een inzicht te hebP jelui
J
benegg
even in de verschillende systemen
Y
en ontworvan hefwerken, die er gebouwd
g
ij n
P en zijn.
een ander ding,at
iets opP een
g
g
^, hefwerk" ggeleek en dat bijJ ons vroeger
voorkwam — de z. g.n. overhaal of overwij
wi' naar het woord:
toom — verwijzen
J
Overtoom.
Heel
Heel.
Hegel. Georg
g Wilhelm Friedrich Hegel,
een Duits wijsgeer,
leefde van 77
i o tot i8 31.
Jg
In Stuttgart
geboren,
^ studeerde hij
J te Tug
g
huisonderwijzer
te
bing en werd in 1793
J
793
Bern en_ verhuisde in i800 naarena, waar
zijn eerste philosophische
geschriften werA
A
den uitgegeven.

HEGEMONIE
Toen na den slagg
bijJ
J ena de Fransen
de stad bezetten en de universiteit haar bein hij
tekenis verloor
g eerst
ghij naar Neurenberg;
te HeiP
J werd in i8i6 professor
g, hij
delbergen vestigde
g zich tenslotte (in 1818)
te Berlijn
in de wi'sbeJ
g
J als hoogleraar
hij weldra het middelpunt
P
g eerte. Hier was hij
g van studenten en bevan eengroten
kring
g
hij een nieuwe uitgave
w onderaars. Terwijl hij
g
hij
van zijn
verzorgde,
g ^ werd hij
J geschriften
g
slachtoffer van de cholera en stierf, 6i Jj aar
oud.
Hegels
wijsbegeerte
is van groten
invloed
eg
g
J g
e eest zowel opP de wetenschap
geweest
P de
P als op
zij veel waarkunst. Ook in ons land heeft zij
gevonden. Prof. Bolland te Leiden
d eringg
g voor was hier een bezield en scherpzinnig
es
p
vechter van de Hegeliaanse
stellingen.
g
g
H el is de vader van de leer van den
Hege
van de zuidrievoudigen
verschijningsvorm
g
e
taalkundige
g
ve re rede, die zich volgens
gwetals thesis — antithesis —
o w
te n ontwikkelt
nthesis d.w.z. stellingg — tegenstelling
synthesis,
g—
g
samenvoeging tot een eenheid van hogere
g ere
orde.
Voor velen volgt
V
J g
g uit deze wijsbegeerte
in een
stelling,
dedikwijls aangehaalde
g,
g
diegene beslissen kan,
strijdvraag slechts
g
partij
die bove n de strijdende
J en staat.
P
J

Hegemonie,
, een woord uit het Grieks
ag
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afkomstig,
in het algemeen
leig,
g emeen
ding,
had
in het bizonder betrekking
g
op
leiding,
bijJ
P
P de militaire of politieke
g^
eenemeenscha
eli'ke
actie der oude
g
PP
J
Griekse staten aan een hunner werd oAgedragen.
g
Maar soms werd deze hegemonie
niet
g
vrijwillig
vri'willi aanvaard, doch was een gevolg
g
g
van de machtspositie van,
een der staten,
die dan zijn
J overwicht te handhaven zocht
en dikwijls
door bloedige
moest
J
g oorlogen
g
bevestigen.
In dien zin oefenden in het oude Griekenland achtereenvolgens
Athene, Sparta
en
g
P
Macedonië de hegemonie
over de andere
g
Griekse staatjes
uit.
J
Het bekendeeze
de Britannia
rules the
g g
»
waves"En eland
beheerst de golven)
geeft
g
g
g
uitdrukking aan het feit, dat deze mogenduitdrukkin
g en
heid de hegemonie
ter zee wil uitoefenen.
g
Vandaar dat voor onze oren aan het
woord hegemonie toch ook een onaanvan dwang
J
g ename bijklank
g verbonden is.

HEIDEMAATSCHAPPIJ
In het begin van de tweede helft der vorige eeuw telde ons land nogg vele woeste
gronden,
ronden die door niemand begeerd
g eer wer den. Heidevelden en duinen vormden verre-

Heidemaatschappij. —Ontginning van heidevelden. Eerst hei dan bos en bouwland.
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Heidemaatschappij.

Ontginning bij biessen (N.-Br.)
weg
deel van deze terreinen.
g het grootste
g
Zo nu en dan reed wel eens een boer
met zijn
wagen
g holderdebolder
g
J tweewieligen
over de ruige
plaggen
te
g
g vlakte,, om ergens
P gg
penstal,, maar ver gaan steken voor den scha P
g
der... dwaalde alleen 's zomers een enkele
liefhebber van de natuur door deaarsende
P
heide, waarop
P hier en daar,, fijn omlijnd,
J ,
een dennetje
prijkte
en waarachter,, heel in
J P
J
de verte, het zware dennenbos rustte.
Toen kwam de landbouwcrisis,, zwaar gin-, en toeng eg en de boeren er onderggebukt;
lukkigna enige
g jare
jaren de toestand weer wat
werd,, begrepen zowel de regering
g
g als
de boeren, datt er veel verbeterd moest worden. Nieuwe landbouwwerktuigen
werden
g
aangeschaft,
aan
P
g
, nieuwe methodes in toepassing
g
gebracht,
g
, kunstmeststoffen ggebruikt. Aan
het nijpend
gebrek
aan cultuurgronden
g
g
JP
moest worden tegemoet
gekomen,
g
, de grote
g
g
bevolkingstoeneming
bevolkin
g maakte het noodzag
keli'k.
J
De wetenschap
g
, dat
P was zover gevorderd,
men den heidebodem, die tot
nu
toe
waar..
geweest,
in redelijk
goed
dbouwbwas g
J g
en weiland kon veranderen.
Zo kwam dan in 1888 naar Deens voorbeeld de Nederlandse Heidemaatschappij
PPJ
tot stand. ZijJ stelde zich ten doel,,g
gronden
gen ver
voorarticulieren
te ontginnen
tegen
g
f
kosten en tevens
g der gemaakte
g
g oedin
voorlichtin te
geven op
,
g
P allerlei gebied,
g
b.v. hoe men denrond
kan verbeteren,, met
g
welke stoffen men een bepaalden
grond
we
p
g
moet bemesten
, hoe men een stuk heide
kan bebossen, enz.
De heidemaatschappij
volgens
PPJ ontgint
g
g
juiste
een bepaald
systeem,
g voor een juiste
, zorgt
P
Y
afwatering
w
g
, voor een goede
P
g van de percelen,
en doelmatige P
beplanting
,
J
g in de eerste jaren,
enz.
g veer In dee eerste jaren
jaren van de ontginning
g
den de heidegronden
na het omploegen
g
eerst bebost, P
opdat er zich een humuslaag
g
(zie ook: Humus) op
g en
P zou vormen; tegen-

oordi doet men dat alleen nogg maar met
woordig
de
e allerschraalste gronden.
g
Hoeroter
de gebieden
zijn,
g
J, die men
g
tegelijk
ontginnen
kan,
teg
J
g
, hoe beter men de
afwatering
van
g en den aanleg
g van wegen
g
tevoren kan regelen.
g
Maar alleen als men over zeer veelgeld
beschikt, kan men daartoe overgaan,
g
, want
behalve dat de ontginning
g
g
g zeer veel geld
kost brengt
de eerste jaren
vaak
kost,
g de grond
g
J
weini of niets o P,daar slechte oogsten
weinig
oop
g
dieronden
vaak voorkomen en men er
g
voor duizendenuldens
kunstmest opP moet
g
brengen.
g
De Nederlandse Heidemaatschappij houdt
t
ook toezicht opP vele bossen en heeft in
samenwerking
g met het staatsbosbeheer vele
zandverstuivingen
beteugeld,
doorze te beg , oor
g
planten
met lupinen,
P
P
, dennen en berken.
Ookraaft
de N.H.M. sloten en
g
e regelt
ge t
de hele afwatering van
sommige
polders,
g
P
s,
waarvoor ze dan ook de benodi gde
J dijkjes
Jes
opwerpt en afwateringssloten
graaft.
g
g
Tenslotte heeft de maatschappij
bijJ VaasV as
PPJ
sen op
waar zot
e waP de Veluwe visvijvers,
J
tervisekweekten
wordt. Deze vis kan men
kopen
om in plassen,
P
P
, vaarten en dergelijke
g J
oten".
„teP
jullie zeggen.
, zullen jullie
„ Hè?"
ggen
Ja, zo noemt men dat. Kilo's levende
de
vis worden dan uit dekweekbassins gehaald overgebracht
naar de plaats,,waar ze
p
voortaan zullen leven en daar weer in 't
water losgelaten.
Grappig
g
PP g niet?
wel, dat de Heidemaatschappij
Je begrijpt wel
atscha
i
APJ
eenroot
kantoor heeft. Dit reusachtige
g
gebouw staat te Arnhem;, hier worden alle
g
p Jannen voorbereid en ontworpen.
Overal in 't land wonen opzichters
en
p
e
hoofdopzichters.
A
Een mooie en nuttige
g instelling,
g,
Heidemaatschappij!
Heien. Een heistelling
en Neg zal voor den
derlander,, wiens wieg
g op
P drassigen
g bodem

Foto J. van Dijk, Amsterdam.

Heien. -- Een heistelling in actie in het
Noorderbad te Zandvoort.
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heeft gestaan, wel de genoegelijkste engehij
huiselijkste machine zijn,
zelligste en huiselijkste
J, die hij
zich uit zijn
jeugd
P
J J
g herinnert. Eerst datpufferige locomobieltje
J — het blok omhoog
dan een beweging
P
^ een lag — en plotseling
waai en een krachtsontwikkeling
g van het
neervallende heiblok, die voldeden aan onze
hoogste
eisen op
En vooral
g
P dit gebied.
g
indien deaal
g a ^ had
P er zo lekker inging,
sulgevoel van een Pprachtig
je
g bereiktresulJ het gevoel
Later, nu er zoveel machines op
P de
straat te zien zijn
J — is niet elke auto een
wondermachine? — heeft hetufferi
P
ge heistellinkje
lang niet meer de betekenis van
J
vroeger. Maar ze mist toch wat in Groninjeugd
wordt
g
g —^ waar niet geheid
g en — die J
nne
jongens
dus ook de P rac htherien de J
g
ringen
niet kunnen hebben,, welke wij
J uit
^
Amsterdam en Rotterdam en Dordt enz.
hebben.
Inderdaad — het is een nationaal schouwg ebouwd
op palen
spel.
Is Amsterdam niet gebouwd
PP
P
en was dat vroe bg er niet voor eiken vreemdeling
Ja — heeft men te
Y
b een mysterie?
bi' den bouw van het CentraalAmsterdam bij
station niet hetenoe en
kunnen smaken,
g
,
g
dat een zo'n lange
er met één sla
slag
P
g paal
helemaal in ging
a , wel te
a
a á — een genoegen,
verstaan, voor de toeschouwende jeugd,
niet voor de ingenieurs!

Misschien heb je
van
J wel eens gehoord
g
het oude spoorwegviaduct bij
bi' het Centraalstation te Amsterdam, dat al maar verder
zakte en ten slotte meteweldi
g
gge kosten
beter moest wordene
rondvest — omdat
gegrondvest
het niet voldoende onderheil was.
Inderdaad zonder heienaat
het bouwen
g
niet in den slappen
PP bodem van een deel van
ons land. De huizen moeten opPP
palen staan.
Maar dan staan ze ook stevig
g en dan hebben wij
grond,, ontJ houvast aan dit plekje
P
J ^
woekerd aan de baren.
Het enige
g nieuwe bijJ het heien is,, dat
men tegenwoordig
kan
g
^ met betonnen palen
P
zien heien. Het is mooi — maar toch, zo
echt,
, zó natuurlijk,
J , zó sappig
PP g als vroeger
^
g aat dat niet!
Heil
g Ymnastiek is een bizonden soort
gymnastiek,
die vooral wordt toegepast,
als de een of andere afwijking
^ of ziekte
J
bij
J den mens dreigt
g of aanweziggis,, die men
door gymnastiek
wil voorkomen of genezen
g enezen.
^Y
Eerst is men begonnen
de heil gymm
gYnastiek toe teassen
in die gevallen,
P
, waarin
g
doorgebrek
aan lichaamsbeweging
een
afg
a gen
wijking
wijkin was ontstaan,
r
, b.v. ru
gge graatsvekromming
bijJ kinderen,, en in die gevallen
g
zijn
mooie resulJ vaak met heilgymnastiek
gY
taten bereikt.

Heien. — Op deze foto zie je duidelijk het heiblok, dat de paal in den grondmoet

drijven, naar beneden suizen.
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Men onderscheidt de heilgymnastiek
gy
meestal in twee soorten, n.l. de gewone,
waarbij geen toestellen worden gebruikt
en
waarbij
g
die ook wel kamergymnastiek
wordt g e gY
noemd en de Zweedse. Men weet, dat het
ook de Zweed Lingg is geweest,
g
, die met
Jahn de vader van de modernemnastiek
gY
wordtenoemd.
g
De Zweedse heilgymnastiek
nu geschiedt
g
g^
met allerlei toestellen en onder leiding van
dokters. De Zweedse dokter Zander heeft
zich voor deze methode heel verdienstelijk
J
gemaakt,
naam
^
g
, vandaar de gebruikelijke
J
„ Zander-instituut" voor inrichtingen,
g , waar
deze heilgymnastiek
wordt toegepast.
^Y
Heilig
van het woord heil,, dat
g
g i s afgeleid
e
nauwelijks
te omschrijven
omschrijv
valt en dan ook
J
zwak wordt bepaald
door begrippen
P
alseesteli'k
gelukzaligheid.
De
g
g
J welzijn,
Jg
brenger van dat heil is de Heiland,, de Heilaanbrenger,
In het oude
g
g , de Zaligmaker.
Israël noemde men alles, wat in verband
stond met den dienst van God of nauw
met de Godsidee was verbonden, , heilig.
g
In het Nieuwe Testament dragen
alle ^ e g
lovi^ e Christenen den naam van heiligen,
g ,
daar zij
J door Christus van zonden g e zijn en door Hem bedeeld zijn
reinig
d zijn
zij met
Heiligen
Geest (zie ook: Drieëenheid .
g
De eerste Christenen noemden zich dan
ook heiligen,
, later kreeg
g het woord heiligg
echter een meer beperkte
betekenis: het
P
werd alleen nog gebruikt
voor gestorvenen,,
g
die zich tijdens
hun leven buitengewoon
J
^
door hun geloof en werken onderscheiden
hadden. Zo sprak
men van de heilige
P
g AP o s telen, de heilige
g Martelaren enz. De R.K.
kerk kent vele heiligen,
die ieder op
g
P hun
naamdag in het bizonder worden vereerd.
Het woord slaat intussen niet alleen
op
P mensen doch ook opP dingen,
g , die met God
en godsdienst in nauw verband staan. Zo
spreekt
men van het Heilige
Land,
ei
P
, het Hg
li ge Oliesel,
, de Heilige
g Stoel,, het Heiligee
Boek, de Heili ge Schrift enz.
En dan is het woord stellig niet alleen
christelijk.
Ook in vrijwel
alle anderegodsJ
J
g
diensten heeft men dat woord in ongeveer
dezelfde betekenis.
In de oude betekenis komt het woord
heiligen
nog
g
g voor in de uitdrukking
^„de
gemeenschap
emeenscha der heiligen",
waarmede be g
, waarm
doeld wordt deeesteli
ke
J gemeenschap
g
^
P van
alleelovi
en
wereld.
^
^ over de gehele
g
Heili
Heiligverklaring.
g
g Zie : Canon.
Heilige
graf. Zoals Jje in den Bijbel
kunt
g g
J
lezen, werd het lichaam van Jezus,, na door
lezen
zijn
zijn af g
gee
J vrienden van het kruis te zijn
nomen, gelegd
g g in een in de rots uit gehouwenraf
toebehoorde aan Jozef van
g dat
,
Arimathea. Om dit heilige
is in den
g graf
g
looP der eeuwen zoveelg getwist en
re
g estden, dat we er hier wel iets van mogen
g en ver -

r
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Piet Hein, de beroemde veroveraar van de

Spaanse Zilvervloot.
tellen, ofschoon het niet helemaal zeker is,
dat hetraf,
g dat thans als zodanigg wordt
vereerd,
werkelijk de rustplaats
van Jezus'
P
, werkelijk
lichaam iseweest.
i;
Toen Jeruzalem na de verwoestin g door
de Romeinen weer werd opgebouwd,
lag
, g
er binnen de stadsmuren een heuvel, dien
men algemeen beschouwde als den heuvel
Golgotha.
g
Keizer Constantijn
J n liet hem in 326
3 we g ruimen en vond er een rotsgraf in, waarboven hij
terwij
J een rotonde liet bouwen,, terwijl
een kerk verrees. In 614werd deze
stichting
door de Perzen
g van Constantijn
J
verwoest en daarna door den monnik Modestus in den vorm van vier afzonderlijke
J
kerken weer opgebouwd.
P^
Nog
g later, nadat eerst door de Mohammedanen weer een gedeelte van het bouwwerk verwoest was, richtten de Kruisvaarzij kwamenn ve
ders op
f het heiligdom,
g
, dat zij
overen, een Romaanse kerk oP,die de vier
gebouwen van Modestus omvat en ^edeelg
telijk
is op
van
g
J gebouwd
P de grondvesten
g
gebouw van Constantijn.
het gebouw
Constantijn. Deze Heilige
g
Graf-kerk bestaat thans nog.
g De grafkapel
^
P

J
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zelf bevat twee ruimten, die met een oudIsraëlietisch rotsgraf
overeenkomen. Aan
g
de Noordzijde
Noordzijde bevindt zich de lijksponde,
J P
een marmeren bank,, waarboven steeds 43
zilveren lampen
branden.
P
Het Heilige
graf is het emeenscha
PPe g
g g
lijk
van de zgn.
J
, Grieg Latijnen,
g
J eigendom
ken, Armeniërs,, Jacobietische Syriërs
Y ië (zie:
en Abessiniërs,, en de
acobieten
P
, Kopten
ondeelbaarheid van dit eigendom
heeft
g
reeds veel aanleiding
gegeven tot eindeloze
ggg
twisten. Zelfs een van de vele redenen, die
het midden
der vorig(
den Krimoorlog,
g
g ver eeuw,
, veroorzaakt hebben, heeft enig
band met deze kwestie.
Zoals we reeds zeiden: over de echtheid
zijn de geleerden
van het Heilige
graf zijn
het
g g
g
intussen nog
g lang
g niet eens.
Zie: Booth en: Leger
Heilsleger.
g des heils,
g
Hein. Van Piet Hein,, den dapperen
PPeren zee held uit de 17e7 eeuw, weet je
natuurlij
J natuurlijk
allemaal, dat zijn
zijnnaam klein was en zijn
J
dadenroot
waren. Maar verder? Laten
g
we daarom eveneJgeheugen
g
g opfrissen:
P
Pieter Pieterszoon Hein werd in8
57 te
Delfshaveni
g eboren. Hij
J werd al Jong
J g m atroos en bleek reeds spoedig
P
g een jongen
J ge
uit één stuk te zijn. Als
gevolgg van zijn da P
p-g
beetj door
P erheid misschien ook wel een beetje
J waaghalzerij,
g
J, werd hij
J door de SpanP an
jaarden gevangen
genomen
en vreselijk
gk
g
g
J
mishandeld. En zoals het in die dagen
g de
gewoonte
ewoonte was, werd hij
hij met een aantal misdadigers en politieke
gevangenen
aan een
p
g
g
roeibank van een deraleien
van Spinola
g
P
g ekluisterd — zie: Galei.
Gelukkig
g voor Piet Hein hadden de Hollanders ook Spanjaarden
gevangen
ge genop J
g
men en zo werd hij
SPaan
J weldra gtegen een
sener
HijJ voer tusg
gene uitgewisseld.
g
sen 1608 en 1617
? ter koopvaardij.
P
J HijJ ver diende hiermee veelgeld
en werd bijJ de
g
oprichting
P
g van de West-Indische Com Pag
nie tweede bewindhebber voor Rotterdam
en in 1623
3 vice-admiraal. In 1624
4 heroverde
hij
enbaai
en
J San Salvador in de Allerheili
g
in 1626 werd hij
e
J tot admiraal bevorderd.
Het hoogtepunt van zijn
zijn loopbaan
was
P
echter wel de beroemdeworden
veroveg
ringan de
Spaanse Zilvervloot,t die
p
die in
1628laats
had in de baai van Matanzas
atanzas
op
betekenish
'
g
heeft uit
P Cuba, en die groter
economisch enolitiek
dan uit krijgskundig
P
Jg
g
oogpunt.
Toen de Staten-Generaal hetbe
bericht
acht van
de aankomst der schatten, die
d ePiet
iet Hein
behouden naar ons land
• hadr
verg ebracht
e
namen kende de vreugde
grenzen.
g geen
g
g
Piet Hein werd door stadhouder Frederik
Hendrik aan een schitterenden maaltijd
e
J gnodig d en kreegg een grote
medaille aan
g
n Voor
zijn
zij deel van de
een g
gouden keten.
V
ee
kocht hijJ een huis te Delft, waar hijJ
ouden dag
g
g te
nu eens hoopteeeen rustigen

1

Heinrich Heine, een groot
Duits dichter.
kunnenenieten.
Maar 't mocht zo niet
g
zijn.
Hij
J werd weer opgeroepen in 's lands
J
dienst en in 1629
van Willem van
9 in plaats
P
Nassau die bij
of
Nassau,
G
g van Grol
J het beleg
Groenloesneuveld
was, , aangesteld
tot luig
g
tenant-admiraal van Holland.
0P
zijn
zijneersten tocht tegen
g de Duinkerker
kapers
sneuvelde hij,
ka
P
J, op
P 2 0 Juni 1629.
9 Het
hele land was in rouw over den dapperen
PP
vlootvoogd.
Zijn stoffelijk overschot werd
Zijn
g
in de Oude Kerk te Delft begraven
en er
g
werd boven zijn
een praalgraf
P
g
J rustplaats
P
oP eri
g ^ht.
Heine. De Duitse dichter Heinrich Heine
hij
te Dusseldorp Pgeboren:
werd in 1799
g hij
799
werd orthodox-Joods opgevoed
en voor den
Pg
handel opgeleid.
Het P
koopmanschap
boe
Pg P
zemde hem echter zoveel afkeer in, dat
hij,
J,
toen zijn
J oom Salomon Heine hem een
toekende, in 1819
9 naar Bonn trok
g
Jjaargeld
om in de rechten teaan
studeren. Ook
g
studie schonk hem weinig verdeze„droge"g
doening.
Reeds in 'tg volgende
'g
Jjaar
hij zich ook
huisde hij
en, waar hij
J naar Gotting
1825
veel aan de letterkunde wijdde.
In 182
J
J tot doctor in de rechten
P romoveerde hij
christelijken
godsdienst
enin
g
g g tot den christelijken
over. Hij
door
g
J maakte zich echter zo gehaat
zijn
P
geJ revolutionnaire en bitter spottende
schriften,P
paste over het geheel
zo slecht
g
in het Duitse milieu, dat hij
J het daar
niet meer kon uithouden en zich in 1831
3
hij aldaar,,
te Parijs vestigde.
In 1856 stierf hij
g
zij
ziekte aan zijn
na II Jjaar door een slepende
P
te zijn
zijngeweest.
g
g
in was
een groot
dichter.
Heine
w ongetwijfeld
g
g
J
Bi'
zij werken komt men tot
Bij het lezen van zijn
zij ziel als 't ware verdegedachte, dat zijn
hetgoede
in hem voerde een
w
g
sc eurd was:
het kwade. In
g
voortdurenden strijd
J tegen
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tijden,
, dat het edele triomfeerde,, schreef
J
hij
J verzen, die tot de schoonste en gevoeligste van de Duitse letterkunde behoren.
We noemen slechts Ein Fichtenbaum
steht einsam", Du bist wie eine Blume",
Im ,
wunderschdnen
Monat Mai",
„Auf
Flip geln des Gesanges",
Die Lotosblume
g , „
an sti t" Ich grolle nicht", Das ist ein
Floten und Geien" Und wilssten es die
Blumen", Nach Frankreich zogen zwei
Grenadier' ", en nog zoveel andere o.a.
het algemeen
bekende lied Die
Loreley".
g
„
Y
zij
Van zijn
J Pprozawerken zijn
J de allerbekendste Die Harzreise" en Der Rabbi von
Bacherach",
, maar ook de „Bader von Lucca" en hett„
Buch Legrand"
zijn
J n meesterg
stukken.
Minder bekend zijn
J de toneelstukken
Almansor" en William Ratcliff".
Deze meest Franse Duitser ligt
Parij
g in Parijs
graven en zelfs monumenten,, die aan
hem herinneren, zoekt men in Duitsland in
den regel
De antipathie
van
P
g te vergeefs.
g
bijn steeds
vele Duitsers tegen
g Heine heeft bijna
te verhinderen, dat deeniale
dichg
ter daar opP deze wijze
geëerd werd.
wijzeg

Heksen. Het is niet bekend, wat het
woord heksrecies
betekent, , maar ook wat
P

er onder moet worden verstaan, is nooit
nauwkeurig
Een heks is een
g vastgesteld.
g
vrouw die op
P de een of andere manier in
betrekking staat met den duivel, een verbond met hemesloten
heeft,, van hem
g
macht ontvangt
g om andere mensen kwaad
te doen.
Men nam aan, dat zijJop
P bezemstelen of
stokken door de lucht konden vliegen
vlie en •, daarvooralebruik maakten
in nachten,
,
wanneer zij met den duivel
samenkwamen,
,
om feest te vieren. Vooral de WalP
urgisnacht (de nacht van den ien Mei) was als
zodanig bekend.,
Dan trokken de heksen,
naar men zich voorstelde, uit alle streken
op
P ter samenkomst met den duivel opP een
of anderen berg
^ b.v. den Blocksberg,
g,
de Brocken in den Harz). Daar werden
heksendansen uitgevoerd,
gee
, woeste drink g
g
lagen
gevierd en tegen
het aanbreken van
g
g g
den dag
g vlogen
g de heksen huiswaarts,, voorzien van macht en tovermiddelen om anderen te schaden.
Met name waren zijJ in staat schadelijken
schadelijke
uit te oefenen opP vrouwen vóór de
geboorte van een kind; den oogst
g
g te ver nielen enz.
Geen wonder, dat men er op bedacht
was,
,
nu men eenmaal het bestaan van zulke vrouwen had aangenomen,
g
, deze te ontdekken
en onschadelijk
J te maken. Vooral in Katholieke maar ook in Protestantse landen werd
een stelselmatige
tegen
g
g vervolging
g
g g ingezet
vrouwen die van hekserij
vrouwen,
hekserij verdacht werden
en men schat het aantal der,, soms opPruw
g
zame wijze,
ter dood gebrachte
heksen in
g
J
het verloop
P der 3i e tot de i 7e eeuw oop
minstens een millioen.
Doorpijniging
trachtte men de heksen,
veelal oude, maar soms ook wel jonge
j g e vrouwen tot bekentenis te brengen
g , of wel men
paste
een zogenaamde
heksenproef
toe,, die
P
P
g
veelal hierin bestond
, dat men de vrouw
gebonden in het water wierp.
P Zonk ze,, dan
g
ze
echter drijven,,
was ze onschuldig,
J
dan was ze schuldig
g en daarmee haar lot
bezegeld.
g
Toch ontstond er langzamerhand
verzet
g
tegen deze heksenprocessen:
teen
het gezond
A
g
verstand brak zich ook hier baan en vooral
een Hollander Balthasar Bekker, predikant
P
te Amsterdam, verrichtte met zijn
J boek:
aanre
„ De betoverde wereld" nuttigg en bbkend werk. Toch duurde het no
nog
g tot i1793,
vóór in Polen de laatste heks" berecht is.
't Zal voor ons wel duidelijk
dat al
Jzijn,
J
deze voorstellingen
berusten opPbijgeloof
g
Jg
en door de eeuwen heen stammen uit den
duisteren tijd
) van heidendom en afgodeng
dienst.

Heldendicht. Zie: Epiek.
P
Heldring. — Het middelpunt van zijn liefdewerk is de Vluchtheuvelkerk te Zetten.

Heldring.
natuurlij wel
g Je hebt allemaal natuurlijk
van de Heldring-gestichten,
g
maar weet nietrecies
't fijne
J van de zaak.
P
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Dat zullen we je
J dan even vertellen.
In 't begin
1804
g van de vorige
g eeuw,, in 180
werd in de oudeastorie
te Zevenaar,, een
P
groot,
root oud huis met een paradijsachtigen
P
J
g
tuin eromheen vol kersebomen enereen
P
appelbomen,
en gouden
regen
g
PP
, seringen
g
g een
jongetje
Ottho Gerhard Heldring.
J
g J geboren:
g
g.
Zijn vader was een Hollander, zijn
Zijn
zij moeder
Duitse.
De kleine Ottho was een stil, in zichzelf
gekeerd kind,, dat al heel vroegg
blijken
blijken gaf
g
g
een echt vrome, liefdevolle natuur te hebben.
Toen hijJ de lagere
school had afgelopen
g
en op
school was,, zoals 't in
P de Latijnse
J
zij
hij meestal zijn
die dagen
heette,, bracht hij
g
door bijJzijn
zijngrootvader,
g
, dominee
Janssen te Udem in de buurt van Kleef. Heldring. __
E engezellig
gkijkje
JJ e in de k^nder
g
Daar was een grote
nederzetting
g
g van Pfalkamer van hetest
g i cht Talitha Kumi.
zers, die in 1741
op reis naar Amerika daar
74 P
op
scheen
P Engelse
g
P moesten wachten om
overgebracht
te worden;
g
, de doortocht door men tussen twee heuvels had ingegraven
de Republiek
der Nederlanden was dien en die bij regen
J g volstroomde, maar zomers
P
bijnahelemaal uitdroogde.
scheen
verboden. Dus de schepen
lieten bijna
Dan moest het
g
P
P
water geschept
oPzich wachten,, ze durfden,, wegens
de
g
P worden uit stilstaande P oe g
slechte verstandhouding
met onze Reulen. 't Was bijna
bijn ondrinkbaar voor mens
g
P
en dier en de bezwaren waren dan ook niet
, de Nederlandse kust niet te naderen.
te overzien.
En zo bleven dan de landverhuizers zitten
Zodra ds. Heldring
beop
g dit alles goed
P een stuk schrale hei en leden gebrek.
g
^o
grepen
had,
hij te helpen.
HijJ
Gelukkigrokken
ds. Janssen en zijn
zijn zoon
^
P
, besloot hij
P
g
zich het lot van de stuurP ers aan. Ze ver- schreef in den Geldersen volksalmanak van
om giften
voor
schaften hun onderdak en landbouw ag ereed- 18 4o een vurig
g
g pleidooi
P
schaP,om de hei te ontginnen;
de
g
, dorre Hoenderloo en in 18 6 4had Hoenderloo door
zijn
g
hei werd in vruchtbaar land omgezet
en de
J onvermoeid werken een Pput en een
school. Zo kwam de kleine, zielige kolonie
zwervers vergaten, dat het doel van hun
er bovenop en groeide
uit tot een mooi,,
tocht Amerika waseweest. P
g
De jonge
P
g heeft nooit vreedzaam dorp.
J g Ottho Heldring
Toen nu Hoenderloo een beter dorp
kunnen vergeten,
Pe
g
, welk wonder hier gebeurd
g
g
Heldringg er ook een
was. „De woestijn
woestijn was tot vruchtbaar land worden was, , wilde Heldrin
kerk hebben en hij
hij werkte net zolang
geworden." Deze tekst uit Jesaja
32 heeft
g tot
^
J 3
er een stond.
zijn zinsPreuk en het richtsnoer van
hij
J tot zijn
Maar hij
meer. Het was ge hij deed nog
zijn
g me
g
J leven gemaakt.
Hij
predikant en vestigde
bleken, dat
Hoenderloo een buitengewoon
g
J werd in 18277P
g
^
zich te Hemmen, een oude heerlijkheid
uit
g ezond dorA was en daarom kwamen er
J
de Middeleeuwen
veel zwakke ondervoede
g
, in de Betuwe bi'
J Zetten langzamerhand
stadskinderen,
Hier bracht hij gelukkige
jaren
gelegen.J
, die door ds. Heldring
gbij
J de
g
g J
gee
hij deed er ook veel aan opgravingen, Hoenderloo'se mensen werden onder g
door; hij
. door;
want er was op
plekje
heel veel bracht om op
En omdat er
PP
P te knappen.
J
P dat oudeP
Hi' was in 1833
interessants te vinden. Hij
gmeer kwamen dan Hoenderloo berP
g spoedig
33 ge^ een door
trouwd met Anna Elisabeth Deuffer Wiel.en
g kon, , besloot ds. Heldring
gangshuis
op
Zijn
eg
enl ke
eve swerk is echter eerst
g
g
P te richten, waar de kinderen
J n eigenlijke
J levenswerk
begonnen
in 1839
met de„ontdekking" van eerst op Pkrachten konden komen,, om dan
g
39
Hoenderloo. Toen hij
te worden opgenomen.
e later in de gezinnen
g
Pg
J eens in een vacantie
hij kennis had
Verder stichtte hij,
met
me een vriend opP een voetreisje
voetreisje was
w over
J, nadat hij
de Veluwe,
, maakte hij
J kennis met een kleine ggemaakt met de bezwaren van het g evan kolonie die midden in het woeste dorre geniswezen, het tehuis voor boetvaardige
zand een nederzetting
begonnen was,
Hoen- vrouwen
„ Steenbeek" te Zetten en later
g g
,
derlooenaamd
aan nog gde stichtingg„
Talitha Kumi" — dit beg
g
, en daar door gebrek
water doodarm waseworden.
Er stonden tekent: dochtertje,
J, sta opP — voor kleine
g
vier en twintig
huisjes van heiplaggen, door verwaarloosde kinderen,
, het huis „Bethel"
g huisjes
meisjes van zestien tot twintig
palen gesteund,
gJjaar en
P
g
, die met boomtakken door- voor meisjes
onderwijzeressen
vlochten waren. Ieder die hier kwam, kreeg
g een normaalschool voor onderwijzeressen.
hijop
P een vluchtheuvel
Tenslotte bouwde hij
een halvenulleen
een zesde bunder
g
te Zetten een kerk,, die het middelpunt
is
land.
P
li
ewer
Heel moeilijk
strijd om het water,
g liefdewerk.
ggebleven van Heldrings
J was de strijd
Dit zijn
zijn dus de Heldring-gestichten,
Dat moest wordenehaald uit,
een ton, die
,
bb
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waaraan Ottho Gerhard Heldringijn
gzij hele
zij werk:
wijdde.
HijJ schreef over zijn
J
e
ge„Bij hem,, in wiens hart diepA werd neer g
led
aar te volg ,dat hem een taak opAaarde
brengen werd gegeven,
g
, bij
J hem is er geen
gg
rust, voordat die taak volbracht is."
Behalve dit alles vond Heldring
tij
g nog
gtijd
het schrijven
van tal van novellen en
J
oudheidkundige
g en godsdienstige
g artikelen.
g
HijJ stierf te Mariënbad in Bohemen,, waar
hij
zocht,, in 18 76.
J herstel van gezondheid
g
Zijn
Zijn stoffelijk
stoffelijk overschot werd te Zetten bijJ
de Vluchtheuvelkerk begraven.
g
Zijn zoon JanLodewijk
Zijn
Lodewijk Heldrin ^g
(geb.
185 2 werd eveneens predikant
en
P
g
nam een werkzaam aandeel aan de verschillende werken der Inwendige
g Zending.
g
Hij
Hi' nam o.a. het initiatief tot de oprichting
P
g
van het opvoedingsgesticht Valkenheide"
„Valkenheide",
te Maarsberg
en, door de Ned. Herv. Kerk.

Helicon is de oud-Griekse naam voor de
bergketen
gelegen
tussen het meer van
g
g
, g
CoP aïs en de Corinthische golf;
g , het heet
nu het Zag
ora
te ,. waarvan de oostegeberg
lijke
top
Helicon) 1527
J
g
^7 meter
P (de eigenlijke
J
hoog is.

De Griekeneloofden
dat de negen
Mugen
^
zen in diteber
ze
g tegwoonden, evenals
,
den Olympus als de verblijfplaats
gode
der oden
den.
De neen
g Muzen waren de beschermsters
van de verschillende kunsten en wetenschapP
van het gebergte
^
P en. OpA de hoogvlakte
g
a
lag
indertijd een aan de Muzen gewijde
la g indertijd
g ewijde
nabijhe
i
tempel
in de nabijheid
van twee bronnen.
P
in den tijd
eeuwen geJ (een paar
P
leden),dat men, op g evaar af van anders
voor een weet-niet te worden a
g ehouden,
klassiek moest „doen", had men het heel
veel over dezen zangberg
g g (Helicon) en over
die bronnen,
, de A
gani
PPe en vooral de Hi P end als de alleenleveran P okrene, beide bekend
dichterlij water, de laatste ontcier van dichterlijk
uit den hoefslagg van niemand minder
dan het dichter-ros Pegasus.
g

Heliograaf
heet een toestel,, dat seinen
g
geeft
g
eeft door zonnestralen in een spiegel
o
P a op
te van g en en terug
g te kaatsen. Een soorttoestel werd reeds in de oudste
g el
en Bab YlobYP
J ijk door de Egyptenaren
grote
niërsebruikt
g
, om berichten over grot
te seinen door middel van lichtflitsen. De telegrafie en de radio hebben
de heliograaf
vrijwel
vrijwel verdrongen.
g
g
Tevens wordt 'n instrument om fotografische opnamen van de zon te maken helioagraaf genoemd
aenoemd ,d.i. een combinatie van een
astronomischen kijker
en een fototoestel.
J

l

Helios is het Griekse woord voor zon,
vandaar dat in de Griekse Oudheid de
zonnegod
Helios heette; zo wordt Apollo,
A
,
g
als zonnegod
g , door de Griekse dichters
ook wel Heliosenoemd.
Zie verder:
g
Griekse Mythologie.
Wij
J kennen helios nog
g in den naam van
zich steeds
een bloem,, de heliotroop,
A,
naar de zon wendt.

-,
Hellebaard. — Een hellebaardier

uit de Middeleeuwen, met een
hellebaard in de linkerhand.

Helioscoop
P i s e en instrument,, waarmee
men, niettegenstaande
haar verblindende
g
stralen de zon kan bekijken.
bekijken Het bestaat
stralen,
een kijker,
waarin tussen het z.g.
•
J
^ . con vexe objectief
glas en het concave oculair
J
g
— zie ook: Concaaf — eenaar
gekleurde
P
g
worden. Je begrijpt, dat
g lazen ingeschoven
g
dezelazen
dienen, om de felle zonnestrag
len te temperen
P
, want rechtstreeks in de
zon kijken
zou blindheid kunnen veroorzaJ
ken. De uitvinder van dit instrument is Chr.
Schreiner. De moderne helioscopen
wijken
wijke
P
belangrijk van het instrument van Schreiner af. In die instrumenten wordt het zonkijker komt,, vier maal
licht, dat door den kijker
weerkaatst,, alvorens het oogg van den
en waar
maniPulanemer te bereiken. Door zekere
ties is het bovendien mogelijk, de g
straling
naar wens te verzwakken.
Helium is een van de zeldzaamste ag assen op
P aarde. Wel komt het in de atmos-

HELLEBAARD
feer voor,, maar slechts in zeer geringe
g
g
hoeveelheden. Van i Liter lucht is het
1/25.000.000 deel helium. Wel erg
g weinig,
g,
Ook op
P de zon komt helium voor,, zoals
blijkt
uit het zonnespectrum
— zie:raun
FP
J
hof erse li'J nen.
Helium behoort tot de zogenaamde
gde edelg assen • dat wil zeggen,
gg , dat het met geen
g
enkel ander element een verbindinggwil aang aan. (zie ook: Chemie). Ook was helium
langen
tijd
tijd het gas,
moeilijks te
g
g dat het moeilijkst
dus vloeibaar te maken, was.
Alleassen
had men reeds tot vloeistoffen
g
kunnen verdichten maar met helium lukte
het maar niet,, tot in 1909
g
99 Prof. Kamerlingh
Onnes
hetra
Bij
g
J een temperaP
g edaan kreeg.
tuur van-268° Celsius, stel
g
Jje voor!,, kreeg
hij een
zeer bewegelijke
(denk aan kwik),,
g
J
kleurloze vloeistof en in 1926
prof.
9 slaagde
g P
Keesom er in, helium ook in vasten toestand
te kri'Jgen.
Behalve dat men helium in zuiveren toestand uit de lucht kan verkrijgen
verkri'
J en, kan men
het ook uit enkele mineralen afscheiden.
usoniet zijn
zijn van deze delfUraniet en fergusonie
de bekendste.
Ook is er enigg verband tussen radium en
helium, maar dat is zo moeilijk
J uiteen te
zetten,
, dat we er hier onmogelijk
g J verder
over kunnenraten.
P
In Amerika wint men helium uit enige
g
bronnen,, waaruit gassen
opstijgen
en voor g
P Jen
g
al in dit landebruikt
men het gas,
g
g , om er
luchtballonnen en luchtschepen mede te vullen. Het helium heeft n.l. hetrote
voorg
deel datt het onbrandbaar is,, wat van het
waterstofgas, waarmee men anders ballonjuist niet gezegd
nen vult,, nu juist
g
g kan worden!
Hellebaard is de naam van een ouderwets houw- of stootwaPen, dat in de latere
Middeleeuwen door het voetvolkebruikt
g
werd. De hellebaard had een lente
van 2
g
tot 2 1 2 M. en bestond uit een houten stang
met ijzeren
spits
P , waaraan zich bovendien
J
nog een halvemaan-vormt
Pg
g scherpgedeelte,
,
de z.g.
een g e g baard, bevond en (dikwijls)
J
boen
g haak, ,die diende om den vi'andeli'ken
J
J
ruiter van hetaard
te trekken.
P
Het woord hellebaard heeft waarschijnlijk
J J
de oorspronkelijke betekenis van helmbaard d.w.z. een baard of bijl
J, waarmee men
iemand den helm inslaat.
HellesPon,t noemde men in de Oudheid
de nauwe zeestraat, die de Aegeïsche
Zee
g
met de zee van Marmora verbindt. Tegenwoordig noemt men deze straat meestal de
Dardanellen.
Hoe deze straat aan haar naam Hellesis, vertelden we reeds onder
P ent gekomen
g
Argonauten.
g
Behalve dat de Hellespont
den Gouden
P
Ram over zich heen heeft zien vliegen
en
g
Helle daar in deolven heeft,
zien vallen,
heeft deze straat nogg andere avonturen

Sgo
meegemaakt.
Dan is de Hellespont
het tog
P
neel van het beroemde verhaal van Hero
en Leander (zie aldaar). Men weet, dat de
Engelse
dichter Byron
zogetroffenwerd
g
Y
door het lot van Leander,
, dezen kramg
zwemmenden hofmaker, dat hijJ besloot hem
na te zwemmen en daarop
P inderdaad in één
uur en tien minuten de zeeën
zeeëngt
te overzwom.
e
nogg een paar
geschiedkundige
gherinP
g
neringen:
g
In80
4 v. Chr. trok koningg Xerxes van
Perzië met een enorme krijgsmacht
tegen
J gg
Griekenland op.
vloot vergezelde
P Een grote
g
g
dit leer
g lans
g de kust.
Herodotus (zie aldaar) vertelt onst
da
het hele leger
g vier aan vier liep;
p, ook noemt
e t
hij
J ons het aantal manschappen
PP en wagens.
g
Als hij
J gelijk
g J zou hebben, dan zouden oop
het ogenblik,
eren
Grieg
, dat de eerste gelederen
g
kenland binnenrukten, de laatste Suza, dat
toen de hoofdstad van Perzië was en niet
ver van de Perzische Golf ligt, juist verlaten hebben.
Dat zou nog eens
een leger geweest
zijn,
g
g
J,
niet? Maar... als klerodotus metetallen
g
werkt,, is het zaak voorzichtig
zijn Over
g te zijn.
hadden de Grieken op
g
P dit g e bied een levendige
g fantasie.
Maar we keren terugg naar den
en Hellespont.
Xerxes liet over die zeeën
zeeëngtte een
P
vlotbrugaanleggen
gg om den overtocht te
bespoedigen, maar Ne
Neptunus
en Aeolus,, de
P
goden
van de zee en de winden,, haddenn an
g
ders beschikt. Ze lieten een storm losbreken, die de brugg wegsloeg. Xerxes raakte
daarover zo in woede, dat hijJ beval den
Hellespont
te, tuchtigen,
hetgeen
geschiedde
P
g
g
g
(volgensg
den een met kettingen, volgens
g
den ander met zwepen).
In vele latere oorlogen heeft deze zeestraat eengrote
rol gespeeld,
g P
, ook in den
g
laatstenroten
oorlog.
g
g
Turkije
Turkije bezat, zoals Jje weet,, in het beg de beide oevers van den
g in van den oorlog
Hellespont en
beheerste dus den
toegang
g
g
tot de Zwarte Zee.
Turkije
J behoorde tot de Centrale MoJ bond g eno g endheden (Duitsland en zijn
ten); Rusland, dat, zoals je weet, het
grootste deel van de kust van de Zwarte
Zee bezit, tot de GeallieerdenFrankrijk
J,
Engeland,
g
, Italië,, enz.).. Nuu was de ve rbin dinget Rusland
voor de laatste
groep
g
P
zeer moeilijk;
J, de • Oostzee konden ze natuurli'k
bijna niet door met het oog
J bijna
g op
P de
Duitse vloot en de verbinding
g met Rusland over Archangel
in 't hoge
g Noorden
g
zijn
was oop
J zachtst gezegd
g.
g
g g heel gebrekkig

dus van welk een belangg
Jullie begrijpen dus,
het voor de Geallieerden zou zijn geweest,
,
g
als ze den Hellespont
en den Bosporus
in
P
P
h hadden gehad,
hun macht
, dan hadden ze
g
vrij korten weg
langs een gemakkelijken,
vrij
g
^
J
een
vaste
ee va
e verbinding
g met Rusland kunnen
onderhouden.
n waren
het echter niet
De Geallieerden
w
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HELLING

Helling. -- Het te water laten van een kruiser. Hier zie je het moment, dat het schip het
eind van de z.g. sleephelling verlaat.

eens over de vraag,
ze een groot
deel
g,
g
van hun vloot en leger voor deze zaak konden afstaan.
DeoPin
dan ook. Het Turkse
gmislukte
g
geschut was door de Duitsers goed
in orde
g
g
g
g ebracht en Duitse onderzeeboten deden
vele oorlosPen
en onderden
g en vrachtschepen
gang
vinden.
g
g in de golven
g
Toch slaagden
de Engelsen
er in troepen
g
g
P
oPde Zuidpunt
van Gallipoli
te doen
en an
lP
P
den. Maar deze exPeditie kostte den Bondenoten zware verliezen; resultaten bereikg;
ten ze niet , vooral ook ,doordat Rusland
geen
aanval op
g
P Konstantinopel
P kon doen.
Zo werd het heleJ jaar i95
z in en bijJ den
Hellespont
gevochten.
P
g
In169 moesten de Geallieerden zelfs
GalliP poli ontruimen; wel leden ze daarbij
daarbij
geringewa
verliezen, maar hun steunpunt
P
ren ze toch kwijt.
J
Ook in de toekomst zal deze economisch
en strategisch
zo belangrijke
zeestraat stelg
gJ
li^
nogg een grote
rol spelen
in de interna
g
P
tionaleolitiek.
P
Helling
g i s een woord, dat verschillende
betekenissen heeft. Wat de helling
g van een
heuvel of een berg
julli natuurg is, weten jullie
J allemaal. In de geologie
g
g verstaat men

er onder den hoek, dien eenesteentelaa
g
g
maakt met het horizontale vlak.
Derootste
betekenis heeft helling
g
g in
den scheepsbouw
en voor de reparatie
der
P
P
scheen
P een z. .gscheepshelling.
0
Opdie scheepshellingen bouwt men de
schepen;
dat bouwen gebeurt
maar heel
P
g
zelden (voor heelgrote
schepen)
in een
P
g
dok. Andersomg ebruikt men de zgn.
g slee P
hellin ag heel weinig
van
g meer voor reparatie
P
grote
rote schepen.
Pen
Natuurlijk moet
de helling heel sterk zijn,
g
J ^
want ze moet het hele zware schipP kunnen
dragen.
Daarom maakt men vooral in ons
g
land met zijn
J veelal slappen
PP bodem zware
funderingen.
De helling
g lootA steeds een eind onder
water door, om het schip,
het van
de
P,
„
helling
g loot"
P,te steunen.
Niet alleen in onze grote havensteden
heeft men hellingen,
g maar ook in vele kleine
plaatsen, waar kleinere bootjes
bootjesgebouwd
g
P
worden. Daar heeft men in tegenstelling
g
g
met de sleephelling
P
g voor den bouw van
kleinere schepen
P ook veel dwarshellingen.
g
0
langs
Opwerven voor rivierschepen
P
g de
grote
rote rivieren in ons land,, maar ook in
Amerika,
dikwijl die dwarshelwars
, treft men dikwijls
zijde
zijdeevenwijdig
gen aan, die de lange
g
J g

HELMERS

Helling- — Een dwarshelling tussen Rotterdam en Dordrecht.
aan de rivier hebben. Van deze hellingen
g
lopen
de schepen
loodrecht op
P de lengteP
P
g
as af.
Met behulp
of sleden haalt
g
A van rolwagens
men de rivierschepen of ook wel lichte zeescheeen uit het water, wanneer ze een herstellingan
den buitenkant moeten onderg
gaan.
De dwarshellingen
zijn
zijn gewoonlijk
g
g
J steiler
dan de andere hellingen
g , daardoor kan het
totale oppervlak,
Pbij
J het
PP
, waarmee het schip
aflopen
op
rust,, kleiner zijn,
J,
P de slagbedden
g
P
sleden of slag-zodat een beperkt aantal
g
bedden onder het schip
Pnog
g een voldoende
smering
maken. Ook is door die
g mogelijk
g J
grotere steilte het aflopen
P zekerder.
g

Helmers. Jan Frederik Helmers16
7—
7
was een tamelijk
tamelij bekend Nederlands
Hij Jwerd oorspronkelijk
P
P
J koopman
wijdd zich al
evenals zijn
J vader,, doch wijdde
spoedig
aan de letterkunde. Met
g geheel
g
P
zijn
groot gedicht
g ,
„ De Hollandse natie",
J
Fransen ti'verscheen ee n
dat ln den^d
mocht
worden g
slechts
in
hete
a g eheim
re be hij groten
hij
n roem Andere
oogstte
lezen, oo
gstte
g
kende werken van Helmers zijn:
J
„Ode aan
den nacht",
en het treurspel
P
, en Socrates"
„
ag van Athene".
„ Dinomache of de verlossing
Hij
zijn tijd
tijd ook een bekend P ro J was in zijn
zaschri'ver
en gaf
J
g met enkele vrienden een
r
toneeltijdschrift
toneelti'
uit,
D Amste,g getiteld
„e
J
damse nationale schouwbur g".
b
181 3

Heloten. Volgens
de oude overleverin g
g
tijde verschillende
zijn
in den loo der
tijden
P
J

volksstammen Griekenland vanuit het Noorden binnengedrongen, o.a. de Ioniërs en de
Aeoliërs en tussen I200 en I000 v. Chr. de
Doriërs,
in den Pelo P on , die zich speciaal
P
nesus vestig den, waar S Parta hun centrum
was.
Vóór hun komst was 't land niet onbewoondeweest
maar
de oorspronkelijke
g
,
P
J
bevolking
on g werd door de ° Doriërs geheel
g
derdrukt. Toch onderscheidde men onder
die onderworpenen
nog
P
a
g weer twee groepen,
P :
deerioiken
die
wel lichamelijk
lichamelijkvrij
vrij waren >
P
,
maar alle rechten misten, en de heloten, die
een volkomen slavenPositie hadden.
Naar hun centrum Sparta
noemt men de
P
belan rijkste Doriërs, die in de PeloP on
belangrijkste
nesus woonden,
Den
, meestal Spartanen.
P
Spartanen
zelf was elke handenarbeid verf
g eheel voor den oorlog
boden zij
leefdengeheel
zij
g
en zo komt het dus, dat de erioiken
den
P
handwerkersstand vormden en de heloten
de landarbeiders waren, die denrond
beg
werkten voor de Spartanen.
P
rond te verNu was het verboden, grond
delen; had een vader dus enige zoons, dan
kon slechts één van hen zijns
vaders grond
J
g
erven de anderen kregen een ,
nieuw, nog
g
niet bebouwd stukrond.
Al heel spoedig
P
g
g
hun gebied
was dus
allever
g
g rond binnen
deeld en nu moesten de Spartanen
wel in
P
botsin komen met hun buren,
zij
botsing
, wilden
zij
nieuwenrond
hebben.
g
In bloedige
veroverden ze de
g
g oorlogen
Argolis,
en Messenia en Ar
olis, die achPP
tereenvol
g ens ten Westen en ten NoordOosten van Sparta
(Laconica) la ag en.
P
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De
bevolking
werd
eb
Ap
b van die landschappen
natuurlijk
tot heloten gemaakt.
Naast een
tuu J
g
betrekkelijk gering
P artanen ont ^
g aantal Spartanen
n zo een enorm aantal heloten,, die
stond
natuurlijk
niets liever wensten dan hun
tuu
J
.
vriJ hei te heroveren.
Herhaalde malen kwamen de heloten in
opstand
en hadden de Spartanen
de grootste
A
g
p
oAmoeite dien te onderdrukken. De ergste
g
stand was zeker die,, welke in 464
44 v. Chr.
maak g
Aplaats had,, toen de heloten gebruik
ten van de verwarringie
ontstaan was
g,
waarbij heel
een hevige
,doorg,
g aardbeving,waarbij
Sparta
verwoest
werd. Ook deze opstand
S
w
A
P
had echter weinigg blijvend
succes.
J
Veelal wordt het woord heloten ook meer
slaven,
algemeen
in den zin van paria's,
A
, slaven
g
achterafgg ezetten gebruikt.
g

Helst. Bartholomeus van der Helst (1613
– ?-16 o was een der meest beroemde schilders van z.g. schutters- of doelenstukken uit
onze
J, toen
e Gouden Eeuw. In dien bloeitijd,
nut wervan openbaar
g
p enaar
overal1 instellingen
als weeshuizen,, diaconiehuiden oopgericht
Ag
en voorname burzen enz., die door rijke
J
r werden
dezen ervan
ge
sbeheerd,
w hielden
ervan,
schilderij te
zich in grote
groepen
zic
g
p opp een schilderij
b
laten
Hierdoor ontstonden de
ate vereeuwigen.
g
beroemde regentenstukken. Ook de schuttersvereniging en lieten hun portret
maken
A

HEMSTERHUIS
en deze schilderijen
werden dan schutters)
of doelenstukkenenoemd.
Zie ook: Doelen.
g
porVan der Helst nu heeft
J P
tretten en enkele doelenstukkeneschilderd
,
g
waarvan „De Schuttersmaalti'J d", daterend
uit 1648,
In
I
g
4, het bekendste is geworden.
het werk van Bartholomeus van der Helst
ligt
van een Rembrandt
Rembrandt,
g
g niet de tovergloed
noch de uitgelaten
opgewektheid
van een
g
Pg
Frans Hals,, al is v. d. Helst ongetwijfeld
een uitmuntend vakman en een schilder van
den eersten rang.
g HijJ schildert keurig
g en
precies
en heeft een ongelofelijk
g
A
J talent
voor hetortret.
Het is opmerkelijk,
P
P
J, dat de
vaklui nog
altijd vol bewondering
g altijd
gzijn
J voor
de koppen
en de handen van Van der Helst.
PP
zijn tijd zeer in
Hij
g
„ trek" en kreeg
J was in zijn
„Schuttersveel opdrachten.
Zijn
beroemde
SchutteA
J
maaltijd"
bevindt zich in het Rijksmuseum
J
J
te Amsterdam. Het schilderij
J stelt Amsterdamsé burgerwachten
voor,, aan een feestg
maal vergaderd
g
, om liet sluiten van den
vrede van Munster te vieren.

Hemelvaartsdag
g i s een feestdag
g in de
Christelijke
kerk, vallende opn eenDonderoner
)
dag,40
g na Pasen. De gedenkdag
4 dagen
g
g
is ingesteld
ter herinnering
g aan deHemelHlg
vaart vanezus die,
volgens
de beschri'J g
,
^
ving in de Evangeliën,
o dagen
na zijn
g
,4
g
J
verrijzenis,
J
, ten hemel is gevaren,
g
, om daar
g ezeten te zijn
J aan de rechterhand Gods.
Reeds in het jaar 325
35 werd de Hemelvaartsdagg
gevierd.
Hemony.
zich in
Y Pieter Hemony,
Y,
com a nonscha met zijn
compagnonschap
ro Frans ver J n broer
enigde,
eni de leefde van 161 9—1680 en was een
vermaard klokkengieter,
g
, die eerst in Zutzijn beroep
A hen en later in Amsterdam zijn
P uitoefende.
Vele beroemde klokkenspelen
in ons land
P
zijn
J uit hun gieterij
g
J afkomstig.
g We noemen
er slechts de meest bekende van: het klokkenspel
te Zutphen,
P van den Wijnhuistoren
J
P
,
van de Lebuïnuskerk in Deventer, de Wester- en Munttoren te Amsterdam, de Drommedaris te Enkhuizen, de Bavokerk in Haarlem de Martini-toren in Groningen,
g , de
Dom in Utrecht enz.
Maar van groter
g roter belang
g nog
g dan hun
kunde als vaardige
was het
het,
^ klokkengieters
g
dat zij
de klokken zuiver af
g
J er in slaagden
te stemmen, zodat hun carillons in zuiverheil nooit meer zijn
J overtroffen.
De bronzen klanken onzer klokken zingen
g
door de eeuwen heen nog
g steeds hun roem.

an
V
d er Helst. — Portret van'Samuel van
te
Lansbergen, Remonstrants
predikant
R
p
Rotterdam.

Hemsterhuis. FranciscusI2I—I
o ,
7
79
niet te verwarren met zijn
J neef Tiberius
(1685-1766),die als hoogleraar
in dewisg
kunde en wijsbegeerte te Amsterdam werkzaam was,
was wordt door velen als een werkeli'k
denker beschouwd. HijJ
J zeer origineel
g
schreef vele wijsgerige
wijserie
g werken,, die vooral
den laatsten tijd
g
J weer de aandacht vragen.

PRINS HENDRIK
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PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN
Het jaar
J 1934
i
van Koninklijke
„
J
was wel een biHoogheid"
en
g
zonder droevig
werd benoemd
Jaar voor ons
tot lid met raadvorstenhuis. Nagevende
evende stem van
dat op
den Raad van
P 20 Maart
onze Koningin
State.
g
Haar lieve MoeGedurende zijn
J
der,
verblijf
in ons
g
J
, Koningin
Emma had verEmma,
land
heeft de
Prins
loren, trof
o 3
op
, die een
zeer vriendelijk,
Juli Haar en de
welwillend karakPrinses nogmaals
g
ter had,, zijn
een zware slag
J
uiterste bestedoor het overli')
g
daan om zich in
den van Prins
de sfeer van het
Hendrik der NeNederlandse volk
derlanden hertog
g
in te leven. HijJ
van Mecklenhad een zeer
burg-Schwerin.
g
warme belan g Prins Hendrik
stellingoor
alwerd op
g
P
P 19April
lerlei
openbare
187 6 te Schwerin
P
instellingen.
geboren,
g
, als
g
Vooral voor het
zoon van
jongste
'
Rode Kruis, het
Friedrich Franz
Reddingswezen,
II, regerend
II
g
,
g
de Padvinderij en
Grootherto van
Groothertog
den landbouw
Mecklenburgg
heeft hij
Schwerin die uit
J veel g e K. H. Prins Hendrik der Nederlanden,
daan en hijJ deed
zijn derde huweeen eenvoudige, populaire persoonlijkheid.
dit met hart en
lijk
J met eenPrinziel.
ses uit het huis
Bij
Schwarzburg-Rudolstadt,
J veel bizondere gebeurtenissen,
g
, als er
J kinderen had.
, vijf
g
rouw was in ons land,, toonde hij
zijno P Toen hertog
te
Jzijn
g Hendrik het gymnasium
gY
recht meeleven en zijn warm hart. Zo denDresden had afgelopen,legde
lede hij
J te Berlijn
J
ken velen, wanneer ze over Prins Hendrik
het vaandrigsexamen
af en deed,, na een reis
g
spreken,
zijn diep
naar Engels-Indië
te hebben gemaakt,
g aan zijn
, met eerbied terug
A
g
g
, in
medeleven bij
Berlin" de
zijf o ficiersexamen, waarna
1896
te Metz zijn
P van de„Berlin",
J de ramp
9
bij
Engelse
g
g
J Hoek van Holland gestrande
J te Potsdam werd benoemd tot luitenant
mailboot waarbij
gaf aan
mailboot,
waarbij de Prins leiding
in het Garde-Jager-bataljon.
Weldra werd
gg
g
J
de reddingspogingen en zichzelf niet
luitenant en luitenant a la suite van
hijJ
spaarde.
het Mecklenburgse
fuseliersregiment.
In
P
g
g
De Prins was eenemoedeli'k
1899
trok hijJ zich echter uit den actieven
18
g
J man,, die
veel van eengrapje hield en helemaal niet
hij
dienst terug
hi' zich aan den arg en wijdde
J dde
van uiterlijk
uiterlijk vertoon, evenmin als zijn
beid in het ministerie te Schwerin.
J n dochter,,P
prinses Juliana. Het is bekend,, hoeveel
0 P9
19 October z 00
9 werd in de Staatscouvader en dochter van elkaar hielden en hoe
rant de verlovingg van Koningin
g Wilhelmina
huiselij ze met elkander
eenvoudig
met Hertogg Hendrik van Mecklenburg
g en echt huiselijk
g bekenelemaakt.
Nadat de a.s. Prinsgemaal
g
g
werd
dhet
hffeplechtigheid
grote
Metsto
tot Nederlander wasenaturaliseerd
en was
g
P
g
li'
prinsHendrik — opPzijn
J
aangesteld
tot generaal-majoor
à la suite
J koverschot van rins
g
g
J
beschikking
geheel witten lijkstoe
likstoet
be
bij
á la
g met een g
g en tot schout-bij-nacht
J
J het leger
te Delft bi'
ezet en vele Nederlanders
bijgeze
suite bij
op Februari i 9ot
J de marine, had P7
bijJ die gelegenheid
getoond,
g
, hoe
de huwelijksvoltrekking
g g
J
g Pplaats. Het burgerg er
Prins Hendrik er door zijn
lijk
huwelijk werd te 'sGravenhag
Gravenhae voltrokJ eenvoud en warm
) huwelijk
hart ineslaa
dgwas zich
bemind te maken.
door minister Cort van der Linden, de
,
g
vrijwe alle
Zijn
Zijn dood was een verlies, dat in vrijwel
kerkelijke
inzegening
in de Grote
J
g
g had plaats
P
werd en toen
g
kringen
van ons volk gevoeld
kerk door den hofprediker
dr. van der Flier.
g
P
het in de donkere crisisdagen
Met veel enthousiasme werd de Prinsgeg zo stil en eenwerd om den troon bleek te meer welk
z aam w
maal door ons volk ontvangen. Prins Heneenlaats
de Prins daar ingenomen
had.
drik ontving
huwelij den titel
g
P
g direct na het huwelijk
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Hendrik. Prins Willem Frederik Hendrik
oom van Koningin
(182o-1879),
g Wil79 ,
helmina, is een sympathieke fi guur geweest
g
in ons Vorstenhuis. In het jaar
1820 werd
.
J
deze Oranjeprins, als zoon van den toenmalien
kroon
kroonprins,
rins later koninggWillem
g
II en van Anna Paulowna ,g
grootvorstin van
Rusland, op
J geboren.
g
P het lustslot Soestdijk
hij
Bi' beschikking
Bij
g werd hij
g van den koning
in 1832
J de Neder3 benoemd tot adelborst bij
landse marine.
Den doorslag
gaf de
gg
g tot deze aanstelling
heldendaad van Van SAY,
e k die, zoals je
J
tijdens den Bel
Belgiio tijdens
natuurlijk
J weet, in 18 3,
o Astand ,met zijn
J kanonneerboot in
dan dezen oorlog sde lucht vloog,
g,
te zien
bodem in handen van den vijand
vallen. Dezeebeurtenis
deed bijJ het Kog
ninkli'k
Huis en bijJ het ganse
volk een
g
J
dieP ere belangstelling
g voor onze marine
g
ontwaken. Het duurde niet langf
het
g,
prins,
bleek, dat onze jeugdige
rins om zo te
zeggen,
was" en de
g
gg ,,,met zeebenen geboren
snelheid waarmee hij al
spoedig
g in rangg
P
zij
opklom,
was niet alleen te danken aan zijn
P
hoge afkomst, doch ook wel degelijk
g J aan
zijn uitstekende geschiktheid
voor den zeeg
dienst. HijJ maakte verscheidene grote
reig
zen o.a. naar Nederlands- en Brits-Indië,
Rusland en de Middellandse Zee. Later,
toen hijJ zelfstandig
g commandant was g e worden en verscheiden bodems onder zijn
J

hij zich een reputatie
bevel stonden,
, heeft hij
P
verworven van kalmte, beleid en buiten gege
wone onverschrokkenheid inevaar.
^ BijJ
g
zij bevelen dienden,
degenen,
die onder zijn
g
officieren als minderen,, was
s hij
J zeer
bemind. In 1847
hij met den rang
ag
47 verliet hij
van schout-bi'-nacht
schout-bij-nach den zeedienst.
185o
Hendrik door zijn
zij
5 werd prins
P
Koning Willem
III, benoemd tot
ot
stadhouder gin
hetom
rootherto
Luxemgd
burg. Daar
heeft de prins het onderwijs,
P
wJ ,
den land- en tuinbouw en de veeteelt krachtigbevorderd en vooral ook veel gedaan
g
voor de ontwikkelingg van het spoorwegP
gverkeer. Door zijn
J eenvoud en oprechtheid
P
hijbij
J de Luxemburgers
genoot
enoot hij
zon
g ers eenbifiereo
ulariteit. Hoewel zijn
zij ambt hem
PP
grotendeels in beslagg nam, vergat
hij toch
g hij
de belangen
van het vaderland niet. Vooral
g
voor de bevordering van handel
en scheepP
zijn leven lang
vaart bleef hij
ijveren. De
g ijveren
Jzijn
voor de scheepvaart
van de
P
ooPpening
g van het Suezkanaal heeft hijJ on middellijk
begrepen en uit eigen middelen
Jg
besteedde hijJ driehonderdduizend gulden
g
voor den aanleg
g van een Nederlands handelsetablissement te Port Said. Ook steunhij krachtig
de hij
g het initiatief der Amsterdamse reders, dat tot de oprichting
P
g der
Stoomvaartmaatschappij
PPJ „Nederland" leidde. Zelf verstrekte hij,
an
het onor
fJ, ondanks
tuinli'keg
begin dezer jonge
J g onderneming,
g,

Prins Hendrik. — Een herinnering aan de ramp van de „Berlin".
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Henley aan de Theems, waar ieder jaar de beroemde Engelse
roeiwedstrijden worden gehouden.
uit eigen zak een voorschot van acht ton
zonder onderpand,
P — en rente moest hem
worden opgedrongen.
In 1873,
de opening
73,
A
g van de Vlissingse
t; e
haven
) heeft Prins Hendrik het eerst het
denkbeeldeo
erd)om een geregelde
g PP
g g
scheepvaartlijn
openen
er het over A te o voor
J
P
brengen van brieven,, goederen
en A assa g
g Iers uit Nederland en Duitsland naar Eng eland. Dit denkbeeld werd in 1875
75 ve rwezenli'kt
door de oprichting
g van de maatP
J
schaPPJ
i' Zeeland"
die nogg heden in den
),
dienst voorziet.
In 1853
53 was de Aprins in het huwelijk
J ag e treden metrinses
Amalia van SaksenP
Weimar-Eisenach en nadat deze in 1872
7
wasestorven
hij in 187 8 met Pring
)huwde hij
ses Maria van Pruisen. Dit huwelijk
J duurde
prinsreeds het volde rins
slechts kort,
overleed.
g ende 'aar
J

Henley
stadje van een 77000 inY i s een stadje
woners in Engeland
) dat in de buurt van
g
Oxford aan de Theems isele
g gen. We zou-

den er niet aan denkenPhetJ
laats'e te noemen ) als het niet zo bekend was door de roeiwedstri'
J den
) die er in Juli een dag of vier
achter elkaar opp de Theems gehouden
g ouen wor
den. Duizenden Engelsen,
g
) echtesportliefP
hebbers als ze zijn, trekken er dan heen,
om van 't g ebeuren mede teenieten.
g

Onze foto laat jullie
zo'n roeiwedstrijd
roeiwedstrij
J

Henna. Wanneer Jje een liefhebber van
sprookjes
en Oosterse verhalen bent,),
dan
A
J
natuurlijk wel eens gelezen
heb je
over
J natuurlijk
g
g
schonerinsessen
met nagels,
naels getint
met
P
henna. Eigenlijk
g niet heleg J is die benaming
maal juist, want de wortel van de Hennaof AlhennaP lant) die door het hele Oosten
bekend is, bevat weliswaar een rode verfstof) die uit
stof, doch slechts de gele
verfstof,
bg
de bladeren wordt bereid) wordt — en dan
nog in oe
den vorm van gedroogd
r
—
poeder
g
a
P
in den handelebracht.
g
sommige
D^moderne middeltjes,
es
J)
g ka P , om het haar van de dames
Ppers gebruiken,
g
befaamden
goudglans
te geven,
w
den be
de
aa
g
g
) worden
g
naar aanleiding
g hiervan wel henna- of in 't
Frans henné-P
raeParaten genoemd.
Of daar
g
echter de werkelijke A
henna-poeder in zit,)
valt niet met zekerheid te zeggen.
gg
En nu de rode nagels van de Oosterse
zij niet
prinsessen
en andere dames? Die zijn
P
met Henna-, doch met Alkannaverfstof. De Alkanna heeft een io tot 15
wortel,
wordt
c,M. langen
g
, die algemeen
g
gebruikt voor het roodverven van haarg
olie,P
pommade,politoer,
ten
J groeit
g
) enz. Zij
P
Zuiden en Zuidoosten van de Middellandse
zee. In Engeland alleen werden tot voor
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jaarlijks ruim 7000
kort jaarlijks
K.G.
.G. a kanna- Poe7
der ingevoerd;
door
dt doo
g
^ de laatste Jjaren is dit
de ontdekking
verfstoffen '
g van nieuwe
wuit
etherproducten
iets mindergeworden.
P

HennepP s een landbouwgewas,
g
^ dat vrijJwel over deehele
wereld voorkomt en dat
g
al heel, heel oud is. Reeds de oude Chinezen
maakten hun kledingstukken
uit de uit geg
ge
vezels van deze
P lette en slapgemaakte
Pg
plant.
P
In Europa wordt ze
niet zo veelvuldig
g
verbouwd, de bodem en het klimaat zijn
J er
niet overal eveneschikt
voor. In onssland
a d
g
verbouwt men heel weinigg hennep,
P^ eigen-lik
rond het
J alleen wat in de gebieden
g
westelijk
deel van de Lek. Verder is de
J
cultuur nogg al belangrijk
gJ in Vlaanderen,
sommige
Frankrij en in Hong delen van Frankrijk
• J De laat
P kan absoluut niet tegen
g
nachtvorsten vandaar dan ook, dat men in
ons land eerst in begin
met
g Juni begint
g
zaaien. Hoe verder men uit elkaar zaait,
des terover
worden de vezels van de
g
geeft
de plant
Pplanten,
^ maar in dat geval
g
g
P
meer zaad dan wanneer men dicht zaait.
Men oogst
den hennep
P en dorst hem
g
daarna, dan laat men de stengels
roten (zie
g
ook: Braken en Roten) en droogt
g ze na deze
bewerking
bewerkin weer. Waar de vezels nu tegeng en
woordigvoor dienen,,g
vragen jullie?
jullie? Wel,^Jje
hebt toch allen wel eens van henneptouw
P
gehoord? Ook boet men er netten mee,
terwijl het henneptouw
terwijl
in dikten van kabelP
touw totaktouw
verkrijgbaar
is. En dan
P
Jg
maakt men er wel zeildoek van — Holland
heeft indertijd
een groten
en
P dit gebied
J op
g
g
goeden
oeden naam gehad.
g
Doch er is nog een anderebruik
van
g
vrouwelijke
hennep:
planten scheiden
P De vrouwelijke
A
aan de bladeren en de bloemen een soort
hars af, waaruit handige
een,
g inboorlingen
g
naar hun zeggen,
heerlijJk en, bedwelmenden
gg
drank kunnen bereiden.
Een andere hennepsoort
geeft
g eeft nog
P
g meer
hars, daarom verbouwt men deze soort
vooral in Klein-Azië. De landbouwers oogg
sten heel voorzichtig
g alle hars — een echt
eduldwerk'e
balletjes van,,
J — en kneden er balletjes
die Bang
g heten. Als men er weinig
g van ag e breikt werkt het opwekkend,
P
, maar een
enigszins
veelvuldig
g
gggebruik ruïneert de
van de ebruikers.
gebruikers.Vele Af rig
kaanse negers
zijn
zijn verslaafd aan Bang
g
g of
Haschisch (zie ook daar),zoals het
wel
e oo
ookwe
heet.
Zoals jullie
misschien al weet, mogen
J
g
trouwe Islamieteneen
alcohol gebruiken
gebruiken.
g
in vroeger
g jaren
J vervingen
g handige
g
Moslims den sterken drank toen door
haschisch; ook daar kon men bedwelmd van
raken.
In Afrika en Azië rokende
d inboorlingen
ge
geen
tabak,^ maar gedroogde
henne Pbladeg
g
g
ren;, het moet minstens zo lekker zijn
zij
J volens
hun zeggen. 0J,
'a ik vergat
jullie nogg
gg
g jullie
Encyclopedie voor
on en
Jongeren
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Heraclitus. — De beeltenis
van den wijsgeer op een
oude munt.
dat in vogelzaad
vaak hennepte vertellen,d
P
g
zzaad voorkomt. De lieve diertjes
g
J zingen
daardoor beter, beweert men.
sommige
landen pperst men uit het
In som
g
, vooral
zaad ook nog
P
g olie, de hennep-olie;
in Zuid-Ruslandebruikte
men vroeger
g
g
olie
g Ook wordt
dezeeo
e veel voor verlichting.
li evenals lijnolie
lijnoli wel gebruikt
bijJ het
g
deoolie
van verven.
uit den
Henodh is een bekende figuur
g
Bibel een
Bijbel,
ee der stamvaders van het mensenvan wien verteld wordt, dat hijJ
geslacht,w
in zeer nauw contact met God stond en dat
God hem tot zich nam, toen hijJ35J
365 jaar
oud was.
Ook in deewi
J boeken der Joden
g de
Zijn
g
speelt
Henoch een grote
rol. Zijn
figuur
g
P
is daar omgeven
met allerlei verhalen. De
g
z. .„Openbaring
0 enbarin
van Henoch", ^ een boek,,
g
dataarschi'
nli'
ten tijde
van
w
J
g
J J k ongeveer
rijk
Christus'eboorte
is ontstaan,^ is een rijke
g
voor de kennis van de Joodse theolo agie uit dien tijd.
J
Zie: Griekse mythologie.
Hephaestos.
P'

Hera of Juno. Zie: Griekse mythologie.
te E heHeraclitus, een Grieks wijsgeer
J gP
sus leefde omstreeks 5oo
Jjaar v. Chr. Van
^
i Jnllevenszin
zijn leven is ons weiniggbekend. Zijn
beschouwings
door en door droefgeestig,
g
g,
g
daarom heeft hij
iJ
>>de we J ook den bijnaam
e
nende"ekre
en ^in tegenstelling
g
g
g met Dg
mocritus de lachende".
Volgens Heraclitus is het vuur het wezen
aller dingen.
De wereld en het wereld ge–
ge
g
beuren is niets anders dan een ontstaan en
stoffelijk
vergaan
van de materie — het stoffelijke
g
door het vuur. Alles is in wording.
g ^,Alles vloeit" —gelijk
g J k het in het Grieks heet.
Niets is bestendig
g dan de onbestendigheid.
g
is de kennis
Heraldiek of wapenkunde
P
van de zegels
en wapens
van landen,^ pro-P
g
vinciën, gemeenten
en geslachten.
Het is
g
g
een belangrijke
wetenschap,
onderdeel
P,
g J
van deeschiedenis
en vooral van die der
g

HERCULANEUM
Middeleeuwen. Victor Hugo heeft dit treffend uitgedrukt,
toen hij
hij zeide: ,^De ganse
g
g
geschiedenis
eschiedenis der Middeleeuwen staat ^ e schreven in het blazoenwa enschild
."
A
Hoe zijn
ontstaan?
P
J de wapens
Zoals je weet, waren
de ridders van top
P
tot teen;
g eharnast het hoofd was beschermd door een helm, die met het vizier
hetelaat
bedekte. De ridder zou dus ong
hij niet een uiterkenbaareweest
zijn,
J als hij
g
lijk
had. Dit kenteken
J kenteken gedragen
g
g
was een figuur,
dikwijls
dikwijls ook een spreuk,
P
,
g
die op
P het schild, soms ook opP den lijfrok
of op
P het vaandel van den ridder werd
aangebracht.
Oorspronkelijk
waren deze
P
g
J
kentekenen ruwe afbeeldingen
van dieren,
g
of eenvoudige
fiuP
P lanten voorwerpen
g g
ren. Later werd daaraan meer zorg
g besteed en zo ontstond uit schild en kenadellijk families
teken het wapen.
In de adellijke
P
de zoon steeds het wapen
van den
P
vader zodat het weldra een embleem van
heteslacht
werd. In steen gebeiteld,
g
g
, werd
het boven deoort van het kasteel aanebracht en als zegel in was of lak vergebracht
vinghet de handtekeningg van den ridder,
iJ
die meestal zijn
J naam niet eens schrijven
kon. Het blazoen van den koning of g
hertog
tijdendikwijls
dikwijls het
werd in den loop
A der tijden
wapen
van het rijk
rijk of de provincie,
P rov
A
over hijJgezag
g g uitoefende.
Toen in de ioe en zie eeuw de steden
grote zelfstandigheid
verwierven en de rijke
rijk
g
g
in macht en invloed niet voor
de adellijke geslachten
meer onderdeden,,
g
namen ook zij
aan. Dit zijn
zij de
J een wapen
P
burgerlijke
wapens,
die ook thans nog
P
g J
g door
de nakomelingen
van die grote
handelsg
g
heren der Middeleeuwenevoerd
worden.
g
Het wapen bestaat
uit een schild, waarop
P
het kenteken van heteslacht
(de g e g
meente derovincie
enz.
P
Soms wordt het schild door verticale, horizontale of schuine lijnen
in verschillende
J
delen verdeeld. Een brede verticale streep
heetaal"^
een brede horizontale streepA
en balk
» balk". Uit de vereniging
A
g g van paal
ontstaat het kruis. De vier delen, waarin
een kruis het schild verdeelt, noemt men
kwartieren. Behalve meetkundige
gfiguren
g
als kruis, ster, ruit enz. vertonen de schilden ook dieren, Pplanten of gebruiksvoorwerP en (leeuw, arend boom korenaar, zeis
zwaard enz.). Zowel de figuren
als ook het
g
schild werden meestalekleurd,
en de kleug
ren kregen
g in de heraldiek bizondere namen.
Bi'
Bij het artikel over Genealogie
wijJ
g
g gaven
op
P blz, 734 een reeks afbeeldingen
g en van wa pens. Genealogie
en Heraldiek — dat kan
P
g
je
ten nauwste
duidelijk wezen — hangen
g
J nu duidelijk
met elkaar samen: een land met veel oude,
aanzienlijke
ggeslachten zal ook een land
J
de heraldiek in ere is. OpP de ^ e n
zijn,
J^
rij na rij
rij en
kleurdelaat
vind je,
P
J^ lezende rij
van links naar rechts, de volgende voorstellin gen :

8g8
rij I veld
van vaar (voering),
geband
g
^
gveld,
veld metetand
hoofd veld
beladen met
g
,
koeken, klaverkruis.
rij
kruis, ^ankerkruis, gevorkt
J II gepunt
gP
g
kruis Lorre'J ns (Lotharings)
g kruis,, zuil.
rij
natuurlijke lelie,, leJ III klaverbladen,^ natuurlijke
lies (fleurs de LYs^adelaar, , raaf.
rij
J IV eikels, klimmende leeuw,, halve
leeuw, luipaarden,
griffioen.
P
^g
rij V barbeel, toren, winkelhaken, brug,
spoorraderen.
P
rij VI
degen,
pelgrimsstaven,
wereldbol,,
g
g
,A
zon, wassenaar.
rij
J VII morenhoofd, handen,, hart.
De kleuren vind je
J opPde twee kleine
rijtjes;
zij
zij betekenen achtereenvolgens:
geel
JJ
g
g
(rood), purper,
g oud wit (zilver),^
P P ,
lazuur(blauw),sinopel
g
A (groen),
,
(zwart),oranje.
J

Herculaneum is eenplaatsje,dat g
vroeger
aan den Noordvoet van den Vesuvius lag.
g
In het jaar
J
79 v. Chr. heeft een der hevigste
g
uitbarstin en van
dezen, ook thans nogg
^
steeds niet tot rust gekomen,
vulkaan plaats
P
b
gehad.
De uitbarstingg kwam zo onverwacht,, dat
de twee stadjes
P en Herculaneum
J Pompel
en haar bevolkingen
volkomen verrast
g
werden. De mensen vonden een snellen
verstikking sdood en werden verder met de
stadjes
bedolven onder 't materiaal,, dat uit
J
den berg
was.
g
g naar buiten geslingerd
g
Herculaneum lag het dichtste
bij den berg
J
g
en werd met een laagg lava bedekt, die
meters boven de huizen uitstak.
Deloeiende
lava stolde en werd hard
g
en niemand, die het niet wist, zou vermoed
hebben, dat daaronder eens stadsleven
waseweest.
De bovenste laag
g
g van de
lava verweerde spoedig
P
g en vormde een zeer
vruchtbaren bodem, waarvan de mens
weldra weer bezit nam voor zijn landbouw. Boven 't bedolven Herculaneum vernederzettingg Resina.
rees een nieuwe nederzettin:
ten Zuiden van den Vesuviuseleg
was slechts met een dunne
P
g en Pompel
laag
A
g lava bedekt,
^ die ook niet zo spoedig
g
hard werd als bijJ Herculaneum,, zodat men
na de verwoesting
g het een en ander
gnog
uit de vernielde huizen had kunnen halen.
Zodoende wist men, dat het vulkanische
materiaal niet alles met denrond
gelijk
g
g J
hademaakt
en
g
g
^ later, toen de belangstellingvoor de oudheid groeide,
g
, vatte men 't
graven.
raven
plan
oP^de beide stadjes
stadjesop
P te g
P
men Jbij Hercu
In de 18e eeuw begon
g
laneum
Wel
temen
vondd
vele beg
langrijke
zaken,^ maar de ondernemingg was
J
te kostbaar, men moest 't werk staken.
In de r9e eeuw heeft men het verzuimde
ingehaald:
er werd heel veel gevonden.
En
g
g
ene
e jaren
geleden
is men opPinitiatief
g
J
g
van Mussolini weer begonnen.
g
Hercules of Herakles. Behalve de echte
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Herculaneum. —Schone kunstvoorwerpen, in Herculaneum en Pompeï gevonden.

godeng
vereerden de
Grieken ook nog
een
aantal halfgoden.
Een van beide ouders
g
van die wezens was meestal eengod, de
andere
eene
g ewone sterveling.
g . De halfg oden waren echter sterfelijk,
J^ maar soms
werden ze na hun dood dooru Piter tot
g oden verheven en werden dan bewoners
van den Olympus.
Onder die helden heeft Hercules een belanrijke
plaats
ingenomen.
HijJ was g e g J
P
g
boren als zoon van Zeus en een aardse
koningin en
hij
daarom was hij het voorwerpP
van de haat en de vervolging
g ^ van Hera,
Zeus' hemelseemalin.
Toen de kleine
g
Hercules nog
Hera
g in de wiegglag,
g^
twee slangen op hem af, om hem te worgen, maar de later om zijn kracht zo beroemde heldree
g Pde ondieren en doodde
ze met zijn
J handjes.
J
Om die kracht nog
g meer te ontwikkelen,
werd de opvoeding
van HerculesPgra
o edP
g
paardmens,
aarmens
g en aan den Centaur,^ den P
ron die hem in alle sporten
en spelen
en
P
P
oefende, maar die hem er
o P de wapenen
P
zijn grote
g
ook op
P wees,^ dat Hercules met zijn
krachten voorbestemd was, om de mensheid te helpen en te beschermen.
Toen zijn
J opvoeding
P
g voltooid was, koos
Hercules dan ook Arété, de ver Persoonli'J

kingder Deu d
g^tot leidsvrouw. Als Hera
er nieteweest
was, zou Hercules' leven
g
dan ook één aaneengeschakeld
geluk
g
geg
weest zijn.J
Zij bracht Hercules tot een vlaagg
van waanzin, waarin hijJzijn
zijn geliefde vrouw
en kinderen doodde. Als straf voor deze
misdaad bevalen deoden
hem, een jaar
g
J
lang
zijnY
lan zijn
neef Eurystheus te dienen.
Deze laffe vorst droeg
eig Hercules de moeili'kste
en gevaarlijkste
o • eerst
werkjes P^
J
J
g
nadat hijJ er twaalf zou volbracht hebben,
zou hij
vrij zijn.
J weer vrij
J
Natuurlij
Natuurlijk kan ik Jje hier niet al die weropnoemen,
P
^ maar van enige
g wil ik toch
even iets vertellen.
Koning
Augias
had een reusachtigen
g
^
g stal,
waar hjarenlang
hijJ
gniet naar omgekeken
g
had. Jullie kunt Jje er wel indenken, hoe
vuil de dieren het daaremaakt
hadden!
g
Hercules nu kreeg
dezen stal te
gopdracht,
P
reinig en een enorm werk,> maar dat
at onze
held heel eenvoudig
door de rivier
^ oploste
P
AlPheus hogerop
te geven
g
^ P een anderen loopA
en dwars door den stal te leiden, zodat deze
vanzelf schoonsPoelde.
Ook doodde Hercules in opdracht
van
P
Eur stheus den Némeïschen leeuw, die
Eurystheus
omliggende land onveiligg
gg
maakte. HijJ
P te het dier de vacht

HERDER

Herder,
een classiek Duits dichter.
af en droe^g deze opP zijn
zij verdere omzwergen.
In een andereval
moest Hercules de
g
gouden appels
van Hera halen,, die door
g
PP
de Hesperiden
bewaakt werden. OpAzijn
zij
A
vernam Hercules, dat Atlas
wel zou weten, waar deze appels waren.
Volgens
de Grieken was het Atlas g
gee
g
bergte de pilaar,
waaropP het hemelgewelf
P
g
steunde, Maar dezeilaar
stelden de GrieP
ken zich ook wel voor als een reus, die den
hemel op
P zijn
zij schouders torste.
nu toog naar den,
reus Atlas;
werkelijk
J bleek deze te weten,, waar de a P hij zou ze ook wel even
P els waren en hij
halen, maar dan moest Hercules zolang
g den
hemel vasthouden. Zoebeurde
het en
g
Atlas haalde de appels
bijJ de Hesperiden,
PP
P
nadat hijJ den wachter, een draak, ,g
gedood
had.
Atlas wilde nu echter niet weer den hemel
van Hercules overnemen;, deze vroeg
g toen
aan Atlas hem even te helpen,
er
P , Popdat Hzij schouders kon
cules een kussen opPzijn
leggen
en zodat de zware hemel hem minder
PJi' n zou doen. Toen Atlas den hemel weer
vast hield,,P
poetste Hercules ijlings
J g de plaat
P
met deouden
appels.
Sindsdien draagt
PP
g
g
Atlas nog
g steeds den hemel,, zeiden de
Grieken.
Een ander van de twaalf werken was het
uit de onderwereld halen van Cerberus, zie:
Cerberus. En zo zijn er noggverscheidene
werken, die in alle tijden
den beeldenden
J
de stof voor kunstkunstenaars dikwijls
)
werken hebbene
even.
gg
Toen Hercules de twaalf werken had volbracht, was hij
hijweer vrijJ en zwierf weer
terwijl hij
overal heen, terwijl
hij de mensheid hielpP
met zen
J ontelbare heldendaden.
Na een zwaren strijd
g
J met een riviergod
veroverde hij
, de dochter van
J Deianeira
koning
g Oeneus, als bruid. Deze vrouw zou
tevens de oorzaak van zijn
J Toen
J dood zijn.

goo
zij
J eens aan de trouw van Hercules twi'J f elde stuurde ze hem een mantel, welken zij
gedoopt
g
P t had in het bloed van den centaur
Nessus,
, die ook door Hercules was verslaen en waarin
de toverkracht
zou zitten,
,
,
om Hercules weer evenveel van haar te
doen houden als voorheen.
Hercules trekt 't kleed aan en dan begint
g
'tifg dat
er in zit te, werken. Onder de
,
hijzijn
J einde
hevigste
pijnen sterft hij.
g
PJ
J Als hij
voelt naderen,, bouwt hijJ een brandstapel
P
voor zichzelf,
en laat hem
Pliggen
gg
, ggaat er op
aansteken.
Zijn met deg
vlammen en rook omhoog
stijgende
ziel voert Jupiter naar den Ol Y m J gP
us waar hijJ tot god
pus,
verheven
vereven wordtwe g
g ens zijn
J edel leven.
Hi'
Hij mag
g daarboven trouwen met de godin
g
der jeu
d Hebe.
J g,
Er bestaan nogg vele andere verhalen over
Hercules' leven en werken; ik heb jullie
slechts iets verteld, om je te laten zien, hoe
de Grieken zich een held voorstelden.

Herder. Johann Gottfried Herder, een der
agrote classieke Duitse dichters,
, werd in
i 744 te Mohrungen
in Oost-Pruisen als
g
zoon van een armen dorpsschoolmeester
P
g eboren. RiJ ke vrienden stelden hem in
staat,
om te Koningsbergen theolo ie te
,theologi
gaan studeren;
tegelijkertijd volde
hi de
studeren;volgde
hij
voordrachten van den beroemden wijJg
s eer
Immanuel Kant.
In dezen ) d ontwaakte ook zzijn
Jn dichterlik
en Ossian
J talent. Vooral Shakespeare
P
een Keltische bard uit dede
3 eeuw,, over
de echtheid van wienseschrif
ten veel te
g
doen iseweest
oefenden groten
invloed
g
g
o hem uit. Na het voleinden van zijn
op
J n studiën maakte hij
J een reis door Frankrijk
J en
Italië. In Straatsburgg maakte hijJ kennis met
Goethe, later kwam hij door diens invloed
als hofprediker in
dienst van den hertog
g
van Saksen-Weimar. HiJ vervulde dit ambt
1803)toe. Herders werken
tot zijn dood (in 18o
worden tegenwoordig
g niet veel meer g e g
iJ tijd
iJ d waren ze zeer belezen, doch in zijn
kend. De Duitsers beschouwen Herder
vooral als den man, die de Duitse letteremaakt van Franse inkunde vrij gemaakt
vloeden.
i Jn
Zijn
de ver ) meest bekende werken zijn
zamelen
g van volksliederen,, die onder den
titel „Stimmen der Volker" in druk verheen en de bewerkingg van den Spaansen
scheen,
p
romancyclus
romanc
Y
„De Cid".
Heel vaak hoort men ook
Herdersspel.
F
Het zijn
vann
J toneelP
P astorale spreken.
stukken die oorspronkelijk
P
J alleen in Italië
werdenemaakt
en opgevoerd
in de i6de
Pg
g
voortbrengselen
eeu^ v. Het waren typische
g
YP
van de Renaissance (zie aldaar en ook onder Bouwkunst). Bijna
Bijna alle herdersspelen
P
behoren tot de dramatischeoëzie
, dat wil
P
en dat ze bi'bijna
na alle in dichtdus
gg
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vorm voor het toneel zijnJ geschreven.
^
Aanvankelijk hebben zij
zij hun ontstaan te
Aanvankelijk
danken aan het algemene
gevoel,
, dat g e g
g
onnatuurlijk en weeldenoegg had van het onnatuurlijke
en vooral de
g
ge leven,, hetwelk de burgers
adel in de steden leidden. In deastorale
P
verheerlijkte
men 't oprechte,
P
, eenvoudige
g en
J
reine landleven,
natuurlijk ging
, maar natuurlijk
g g men
daarbij
J ook weer te ver. De dichters idealiseerden het leven op
bijn
P het land,, dat bijna
nabij kende. Hoogstens
van nabij
trokg
ken ze eens bijJprachtig
g weer een paar
P
P
dagen door een liefelijke
J omgeving.
In de z 7de eeuw ging
g g men ook in ons
schrijven en o P vo e vaderland herdersspelen
schrijven
P
ren. We noemen slechts Granida, dat Hooft
in 1605 voltooide, en De Leeuwendalers,, dat
Vondel in 1648
4 schreef.
Typisch
is ook, dat aan 't einde van de
YP
levenswijz in vele
18de eeuw,
, toen de levenswijze
van Europa
P weer zeer weelderig
g en
verdorven was,, de pastorale
weer opbloeide.
P
P
De bekende Franse koningin Marie Antoinette, die ti'J dens de revolutie het schone
hoofd op
P het schavot verloor,
, had in de
tuinen van hetaleis
van Versailles een
P
aantal kleine boerenhuisjes
laten bouwen,
J
waaromheen erven en weiden lagen,
g , waar oekippen
en eenden en schapen
P en ron dPP
dwaalden.
Zo af en toe verkleedden de koningin
g
en haar hofdames en hovelingen
en soms
g
ook de koning
g zich als boerinnen en boeren
en als meiden en knechts. Natuurlijk
) voer-

den ze verder niets uit,, maar de schijn
schij was
dan toch,, dat zij...
J ... een herdersspel
P o Pvoerden. Nu kunnen jullie
wel begrijpen,
J
dat Marie Antoinette en de haren stellig
overtuigd
waren van de waarheid van de
g
herdersspelen.
P
Die kleine huisjes
bestaan thans nog,
J
g,
noemt dit deel van hetark
van Versailles
P
le hameau".
Als je
i
J eens in Parijs
J komt,,
moet je
— zie ook:
g
J er zeker heen gaan
Idylle.
Y

Herendiensten behoorden oorsPronkel'iJ k
thuis in de Middeleeuwen en vormden een
onderdeel van de feudale of heerlijk
heerlijke re chlich, waartoe ook de tienden,, de ver P
ting
paarden
te leveren, , de grachten
van
P
g
het kasteel schoon te houden en vele andere behoorden. Sommig e van deze rechten droegen
wel eens een potsierlijk
P
g
J karakter;, zo was het in Frankrijk
het
J destijds
J
recht van den heer te vorderen, dat de boeren de kikkers tot zwijgen
zouden brengen
J gg
door met stokken op
P het water te slaan.
In de Middeleeuwen werden deze diensten
vrijalgemeen
g
in Europa
vrij
gevorderd,
P
g
, in vele
landen echter duurden zijJ veel langer
g voort.
Frankrijk bijv.
bijv. werden zij
In Frankrijk
zij eerst tijdens
tijden
Franse Revolutie afgeschaft en in OostEuroPa, met name in Rusland, verdwenen
zij
g
J in de tweede helft der
J eerst geleidelijk
19e eeuw.
Het is duidelijk, dat in de ,
Middeleeuwen,
toen het muntstelsel nogg zoveel minder

Herendiensten. — Herendienstplichtigen aan het onderhoud van een weg.
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ontwikkeld was dan thans en het begrip
g P
geld
een veel minder belangrijke
rol speelP
gJ
g
de het opleggen en betalen van belasting,
g,
in den huidigen
g J was.
g vorm, niet mogelijk
Inlaats
daarvan stonden de boeren aan
P
den landsheer een deel van hun oost
g af
en bewezen diensten in den vorm van arbeid. Deze diensten bestonden in de eerste
laat hierin, dat zij
zij een zeker aantal dagen
plaats
g
week
P
P er maand — en soms zelfs per
op
P het land van den heer moesten arbeiden
en verder tal van bijkomstige
J es ver
f
g werkjes
richten als hierbovenenoemd.
Daartegeng
g
overgenoten
zij
zij de bescherming
g van hun
g
heer,, wat voor de landlieden in hun open
P
hofsteden niet zonder betekenis was. Overig
ensw
was de landheer uit zich zelf veelal
reeds zzoverstandigghij
te begrijpen, dat hij
den boerenstand niet missen kon.
Ook in Azië kwamen de herendiensten
veelvuldig
Bijvoorbeel in ons Nederg voor. Bijvoorbeeld
Oost-Indië maakten, voor wijJ
daar vestigden
g
, de inheemse vorsten van
hun recht deze diensten te vorderen een
gebruik.
Geovervloedig,
g
g
g, bijna onbegrensd
tij belasonmogelijkheid
toen ter tijd
zien de onmo
g J
ag
g te innen, , nam de 0.I. com Pgin geld
nie dit recht over, zowel op
p Java als in de
Buitenbezittingen.
Langzamerhand
en g e g
g
leideli'k
,
A
J werden de herendiensten beperkt,
waarvan bijv.
de Gouverneur Generaal
J
hij
Daendels een voorstander was,, ofschoon hij
noodgedwongen den groten
postweg
geheel
gg
g
P
in herendiensten heeft doen aanleggen.
gg
Sedert zijn
J de herendiensten meer en meer
beperkt
en door belastingen
g vervangen;
g ,
P
zijn
gepraktisch gesproken
zijn zij
zij vrijwel
vrijwel af g
e
g A
P
schaft. Weliswaar is de mogelijkheid behouden om van hoger
P
J
g hand persoonlijken
arbeid te vorderen ingeval van natuurram gevaar
of
g
g
P en tot afweringg van algemeen
in het onmiddellijke belang
g,
g der bevolking,
eJ
herendiensten.
doch dit zijn
eigenlijk
g
g
J geen
Ook in andere staten kan de overheid bijJ
nood den arbeid der bevolkingg
requireren.
4
Verder heeft in Ned.-Indië de overheid
het recht, uitsluitend tot het verrichten van
openbare
werken en bijJg
gebrek aan vrijwilJ
P
ligge arbeidskrachten,
, diensten van de bevolking te eisen; mits na machtiging
g g van
den Gouverneur-Generaal en tegen een telkens opnieuw
vast te stellen loon,, maar
P
dat zijn
J alleen in naam herendiensten.
Hermandad,, d e heilige
g Hermandad betekent oorspronkelijk „broederschap"
A en wel
de verbroedering
in
g der stadsgemeenten
g
SP
panje
de macht en de roverijen
van
S
J
g
J tegen
den adel. Later werd Hermandad de naam
van de beredenolitiemacht
in Spanje, die
P
,
moest zorgen
voor de veiligheid
der openP
g
g
en.Tegenwoordig
Te enwoordi wordt een Pobare wegen.
litieag ent ook soms een dienaar van den
heiligen
Hermandad genoemd.
g
g
zijn
betrekkelij
kleine
Hermelijnen
zijn betrekkelijk
J

diertjes,
behorende tot de orde der verf
scheurende zoogdieren
en tot de familie
g
der marters. Ze zijn
om
J beroemd geworden
g
hun huid, die in den winter sneeuwwit is
met een zwart staartpuntje. Om die kostbarees,
die vanouds veel voor koe elsjJ
ningsmantels werden gebruikt,
wordt de
g
hermelijn
veel gejaagd.
Hij
J woont vooral
gJ g
J
in Siberië, komt echter ook in andere Noordeli'ke
streken en zelfs in ons land voor.
J
HijJ leeft van vogels,
g , muizen,, ratten,, mollen
hij er kans toe ziet,,
en eieren, die
hij, als hij
J,
uit de kippenhokken
en nesten wegneemt.
g
PP
Een echt bloeddorstig
diertj dus!
^ diertje
Onder Griekse mythologie hebben we jullie
al verteld,, dat Hermes de god
g
J
der reizigers
en kooplui
was. In zijn
g
A
J
functie vanod
had men hem
g der reizigers
g
de zogenaamde
hermen gewijd.
Het waren
g J
g
zuilen, waar bovenop
PP J
P een Hermeskopprijkte
en deze zuilen stonden overal verspreid
oop
P
pleinen
en kruispunten,
om op
wijz
P deze wijze
P
P
an
en ver hulpf van de godheid
bijJ handel
g
keer in te roePen. Ja — uit de hermen ontwikkelde zich in Noord-Afrika de... we g wijzer!
J
Welk een belangrijke
plaats deze hermen
g J P

foto: J. van Dijk, Amsterdam.

Hermandad. — Een dienaar van den Heiligen
Hermandad, gekiekt op 't moment, dat het
eerste stopbord in Amsterdam zijn intree deed.

i

HERFSTBODEN, — 1. Oran'eOranje-groene melkzwam; 2. Kleine
g
ene stinkzwam; 3. Hanekam of Dooierzwam; 4. Scharlaken zwammetje;
er g
roenzwam • 6. Vliegenzwam;
, 5. Ko p
eenzwam
, 7. Chloor Mycena;
g
y
,
8. Broze Russula (Russula fragilis • 9. Kleine aardster
er ; 10. Ameth
Amethystzwam.
.
y
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Hermelijn. Een bloeddorstig diertje (beschr.
op vorige blz.)
innamen bij
blijkt wel uit het
J de Grieken, blijk
heiligschennis
tegen
gen
g
g
, dat wegens
Alcibiades gevoerd werd.
er
korte rustIni45
v. Chr.
Chr.,tijdens
J ens een der
perioden
in den Peloponnesischen oorlogg
P
tussen Athene en Sparta,
, stelde Alcibiades,,
die toen een der leiders in Athene was, voor,
om Sicilië, waar op
P dat moment veel innerlike
twist heerste, voor Athene te verf
overen.
Vele
Atheners vonden
het P elan
te
g
vaarlijk,
maar Alcibiades wist door te zet)
ten. Dit joeg
^ velen tegen hem in het harnas en zijn
vijanden
loerden oop
J
J politieke
P
heteschikte
moment, om hem te doen valg
len.
Nu stond Alcibiades bekend om zijn
J Potten met denodsdienst
g
, wat binnen beP aalde grenzen in de oudheid niet strafbaar
was,, maar toch velen ergerde.
g
Kort voor de afvaart van de expeditie
P
naar Sicilië, vond men
's morgens
de kopg
P
pen van alle hermen te Athene van hun
Terecht
Tht of ten on voetstuk afgeslagen.
uitgemaakt,
rechte, dit is nooit uit
emaakt verdacht
men Alcibiades van deze heiligschennis.
g
Eerst durfde men hem niet aan en liet
men hem toch naar Sicilië vertrekken. Na
hter een vaar stuurde
echter
enige
dagen
g
g da
tui de vloot
achterop,
Alcibiades terug
P,
g
te halen.
Alcibiadesgeen gehoor
aan de roe P
g
gafg
stem uit Athene en vluchtte naar Sparta.
P

Hermes. Zie: Griekse mythologie.
Hermiet — in ouder Hollands Herremiet , Eremiet of heremijt
er
J — is een oudwets woord voor kluizenaar, dus iemand,
die zicheheel
uit de wereld terugtrekt,
g
, om
g
in de eenzaamheid een leveng vanen
odsdistige bespiegelingte aan
gaa leiden.
Hernhutters. Zie: Broedergemeente.
g

en Leander. Van de uit de historie
bekendeaartjes
P
J een der allerbekendste.
Het was de
Er was
g
„ oude eschiedenis".
een feest te Sestos aan den Hellespont.
P
„Zij"
hij een
^^
J was Ppriesteres van Aphrodite,
P
,,,„hi"

schone J
jongeling
dos aanden
Abydos,
en an
g g uit Ab
deren oever van den Hellespont.
P
Het" mocht niet, om de ouders en den
stand van het meisje.
w
J Maar de jongen
J g kwam
toch. HijJ zwom telkenss 's nachts den
e He llespont
over,, koersende op
den
P een licht in de
P
toren van de woning
g van Hero.
Op
P een nacht was het licht uit. Toen
miste Leander den koers en verdronk. Den
volgenden
dag
het lijk
lij aan. En toen
g spoelde
P
g
sprong
ron ook Hero in het water... en werd
niet meerezien.
g
Herodotus was één van de oude Griekse
geschiedschrijvers.
Hij
J is de eerste geweest,
J
g
,
die deeschiedkundi
e
g
g feiten rangschikte
g
en tot ééngeheel maakte.
In Halicarnassus, een Griekse stad in
Klein-Azië, aanschouwde hij
J het levenslicht
in ongeveer
484
deel
g
44 v. Chr.; het grootste
g
hij echter in Athene
van zijn
J leven bracht hij
door en hijJ stierf in Thurii,, een Griekse
kolonie in Zuid-Italië.
hij Klein-Azië,, GriekenBehalve dus dat hij
land en Zuid-Italië kende,, heeft hij
hij reizen
door Syrië,
en
gYP gemaakt
g
Y , Perzië en Egypte
hij in al die streken opdeed,
de kennis,, die hij
P
zijn Geschiedenis van de
g ebruikte hijJ voor zijn
Perzische Oorlogen.
g
De verhalen,, die hij
hij vertelt, zijn
zijn dikwijls
J
zeer merkwaardig
altij voldoende
g en niet altijd
gecontroleerd, want veelal ging
hij
g gi
J af oop
wat reizigers
en vrienden hem vertelden.
g
Een voorbeeld: Na den dood van den
Perzischen koning
maakten maar
g Cambyses
Y
aanzienlijk heren aan liefst een zevental aanzienlijke
Natuurlij kon slechts
Praak opP den troon. Natuurlijk
van hen koningg worden en daarom besloten zij
wiens paard
na
g
P
J tot het volgende:
zonsopgang
zonso
P g g het eerst zou hinniken,, zou kozij
ningworden. Een van hen, , Darius,, liet zijn
lievelingspaarden reeds ti'J dens den
nacht naar de afgesprokenplaats
laats
gaan en
g
toen hijJ nu den volgenden
morgen
opP een
g
g
van de tweepaarden
weer naar die plek
P
P
en
ging, herkende het slimme dier de plek
P
begon
het luid te hinniken van vreugde.
g
g
Tegelijk
flitste er een bliksemstraal en
Te
g J
rommelde de donder. Hierdoor overtuigd,
g,
erkenden de anderen Darius' koningschap.
Behalve al deze min of meereloofwaarg
die
g g eschiedenissen verhaalt Herodotus
ons ook allerlei historischeebeurtenissen
g
vrij betrouwbaar;
en is daarin vrij
betrouwbaar; alleen wanneer hij met
grote getallen
gaat
goochelen,
g
,
g
l;
g
n
moet men voorzichtig
zijn.
Evenals vele
gzij
n den naam hebben van in zulke
— en in andere o P zaken te overdrijven
J
zichten zijn
zij juist de mensen,, wier smaak
J zij
te
overdrijven — overdrijft
e fijn
J is om tet overdrijven
J
ook Herodotus wel eens. Maar met dat al
wordt Herodotus terecht de vader dereg
schiedbeschri'vin
genoemd. En al vergiste
g
J gg
hij
J zich wel eens,^ vast staat toch wel,, dat
hij
geschiedschrijver
was,, die naar
J
g
g
J een groot
waarheid en onbevangenheid
streefde.
g
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Ons menselijk
J lichaam is een ontzaglijk
gJ
in
ingewikkeld
organisme,
, een samenstel van
g
g
--.nivwttibeenderen en spieren,
organen
voor ademad
P
,
g anen
haling,bloedsomloopP!
en spijsvertering,voor
waarnemingen
en handelingen.
Men heeft
g
g
vergeleke
het wel eens ver
elek
enmet een heel com van fabrieken,, waar elke onderafdelingg
A
haar eigen
taak heeft, bestuurd door een
g
centraal bureau, waar alle orders ontvanen, geboekt
en gekeurd
worden en vanwaar
g
g
g
de werkzaamheden der onderafdelingen
nauwkeurig
g worden geregeld.
g g
In het menselijk
menselijk lichaam
hzijn
J zij het de er
senen die deze centrale functie uitoefenen.
In onze spreektaal
vereenzelvigen
we het
P
g
gevoelsleven
evoelsleven met het hart;, wanneer we van
een meisje zeggen:
zij heeft geen
gg „zij
ghart",
,
dan bedoelen we, dat we haar niet in staat
achten om liefde, medelijden,
barmhartigJ
g
heid te voelen. Maar wanneer we zeggen:
gg
Hersenen. — Hoe de
jongen
heeft een stel hersens",, dan
an
wil„ die J
g
sensorische en motolen we ermee zeggen
gg , dat we hem in staat
rische prikkels werken.
achtengoed
te leren en vlug
juis te oor g
g en juist
Of het hart nu wel werkelijk
de
zetel
J
is van hetevoelsleven
is meer dan twijfelverdeeld, die aan den onderkant door den
g
J
achtig,maar wat de hersenen betreft,, heeft
zijn.
z. g. balk
met elkander verbonden zijn. t
Met
de volksmond het bijJ
de kleine hersenen staan ze echter nergens
rechte eind.
lá
Dit wil echter niet zegg
in directe verbinding.
en, dat de herg
senen denk e n, of — zoals wel eens een
De beide helften (hemisferen) derrote
g
hersenen bestaan uit eenroot
aantal kront
geleerde
heeft emeend
— dat de hersenen
g
g
g
deedachten
afscheiden net zoals de lever
kelsri
g
gY van 5 tot 177 m .M. dik. Daardoor wordt het oppervlak
acht tot tienmaal
deal;
dat
PP
g we willen er alleen mee zeggen,
gg
der hert
zoroot als het binnenoppervlak
de mens de herseneneg b r u i k t om te
groot
PP
denken, net als de musicus deiano
senpan.
P
geOok de kleine hersenen worden door een
bruikt om een stuk te spelen
of zoals de
P
gleuf in twee hemisferen verdeeld, die met
telegrafist
zich bedient van het telegraafg
g raa
g
elkaar verbonden zijn door een wormvortoestel en de leidingen
g om boodschappen
PP
te verzenden en te ontvangen.
migg
gedeelte.
g
Zowel de kronkels derrote
hersenen als.
Geheel in overeenstemming
g
g met de voorook de massa der kleine hersenen bestaan
name taak,, die de hersenen in het levensz.g. schors
uit eenri'ze
g,
Pproces moeten vervullen,
, is de plaats,
g J buitenlaag,
P
, die
die het witte merg
zij
in de holte
gJ schors
g insluit. De grijze
J innemen: veiliggeborgen
gg
g
bevat de zenuwcellen. Hun aantal wordt op
van het hoofd, naar alle zijden
beschermd
J
millioeneneschat.
door harde beenderen, beschermd teen
g
g
In het witte merg,dat rijk
druk, slag
J aan vet is
g of stoot.
loeen ontelbare zenuwvezels naar alle richDe vorm van de hersenpan
bepaalt
ook
P
P
tingen.
De schors der grote
hersenen is
den vorm van de hersenen, die deze ruimte
g
g
met uitzondering
kleine holg van een paar
P
5 m.M. dik,
^ die der kleine slechts 3 m.M,
In tegenstelling
bestaan de
teseheel
vullen. De vorm is in grote
g
g
g met de grote
g
g
kleine hersenen niet uit kronkels, maar hier
trekken
gewichtvan de herg. Het ewicht
vormt derij
senen is bij
gJze schors regelmatige vouwen
J den man ± oo
g
, bijJ de
4 gram,
oorsnee van ditorzodat
een loodrechte
rec
doorsnee
tot i3
oo gram.
Bij
vrouw 1250
men-lagere
t ee
s
g
Jla
g
senrassen wil men een lager
n
g
g g gewicht
g coeg aan een tekeningg vertoont,^ die enigszins,
overeenkomt met een boom (de z.g.
stateerd hebben, naarmate ze op
la eren
ere
g„levensP een lag
boom" de arbor vitae).
g
Pvan geestelijke
J ontwikkelingg staan.
De hersenen staan door het verlengde
De hersenen worden verdeeld in derote
g
merg met
het ruggemergg in verbinding.
en de kleine hersenen. Derote
vormen
g
gg
g
Een bizonder eigenaardig
is de
het 6/7
gedeelte van de hele hersenmassa
g orgaan
g
g
7g
i' na
als een kleine kers,
en sluiten de kleine hersenen, die in het
g
PJ
PPelklier zo groot
De moderneh
achterhoofd liggen,
geheel
in. Van boven
g
PYsioloognoemt dit orgaan
gg
g
secretie"; dit wil
en klier voor de interne secretie";
gezien,
ezien worden ze door een diepe,
een
e
P,
n dat deze klier bepaaldeprikkelstofzeggen,
p
rechteleuf
over de gehele
lengte
A
g
g
g in twee
helften de rechter- en de linker-hemisfeer,
fen de z g. hormonen, afscheidt,, die voor

H

S

M

DE HERSENEI

905

zijn
bepaalde
levensfuncties onmisbaar zijn.
P
ger meende men,, dat depijnappelklier
de zetel der ziel was.
Evenals alle organen
van het lichaam
g
moeten ook de hersenen door den bloedstroomevoed
en onderhouden worden. De
g
laats door
vier slagbloedtoevoer
heeftg
aderen, terwijl
terwij het verbruikte bloed door
aderen afgevoerd
wordt.
g
De hele hersenmassa wordt ingesloten
g
door drie vliezen: de binnenste huid, het
z.gg. zachte hersenvlies,
, is teer en dun,, maar
rijk
, het
J aan bloedvaten; de middenhuid,
doorschijnen en
spinnewebvlies,
is dun en doorschijnend
P
buitenste huid,, het harde hersenvlies,, is
binnenzijde glad
g
taai,, peesachtig,
de binnenzijde
P
g,
en vochtig,
de buitenzijde
met descheJ
g,
delbeenderen vergroeid.
g
Nu weten we inrote
trekken de anatog
mische samenstelling
g van de hersenen. Maar
nu willen we ook iets omtrent de levensfunctie van dit orgaan
vertellen.
g
Hoe vervullen de hersenen hun taak als
„ centraal station?" We hebben gezien,
g
, dat
het witte mergg in de kronkels der grote
g
hersenen talrijke
zenuwvezels bevat;
bevat; deze
J
vezels staan in verbinding
m de zenuw g met
bundels, die door het hele lichaam lopen
A
en in de organen
der zintuigen
g
g en spieren
P
eindigen
eindi
en. Nu moeten we wel onderscheid
tussenprikkels,
A
P
, die door de poorten
der zintuigen
naar binnen dringen,
g
g , door de
zenuwen naar de herseneneleid
en daar
g
omgezet
worden in bewustwordingg — b.v.
g
deewaarwordin
g
g„ heet", als we onzen
vinger
teen
g de kachel houden — en de
g
prikkels,
P
, die van de hersenen uitgaan,
g
, door
de zenuwen naar de spieren
gezonden
en
P
g
daar in beweging
g g der ledematen omgezet
g
worden.
Dus onderscheiden we twee soorten van
prikkels,
P
g
, de sensorische (gewaarwordings-)
gen de motorischebewe g
ings- prikkels.
P
Voor elk van dezerikkels
is in de herseA
nen een bepaalde
plaats
bestemd.
P
P
Hoe nu die sensorische en motorische
prikkels werken,, zullen we Jje
e met een
en voor
P
beeld duidelijk
hebJ maken. Twee jon
Jjongens
g
ben verschil van mening
g over een paar
P
knikkers.an die
nogal
,
g kort aangebonden
g
van aard is,, heft z'n vuist oP,om zijn
J tegeng en
stander meteweld
van z'n goed
recht te
g
g
overtuigen.
overtuien. Het oogg van Piet vangt
g het
beeld op van de,
vuist, die zijn
Jn borst
dreigt.
De
geleidt
den sendezen
g
g gezichtszenuw
g
sorischenrikkel
naar de hersenen,, waar
P
derikkel
in „bewustwording"
wordt om „
g wor
P
gezet. Hoe dat gebeurt,
g
g
, weten we niet. Dat
is een geheim van het leven. Maar het feit
van de „bewustwording" zal niemand ontkennen. Deevol
en bewijz
g
g
Jen het trouwens.
Want tot den kringg van het bewustzijn
J n behoort ook de herinnering.
Vroegere
erva g Vroe
g
rin g, thans als herinnering
g aanwezig
g in
Piets ziel — of in het z..gonderbewuste
—,
van de dreiging
g
, doen hem het gevaar
g g

4

S.

Hersenen of liever : Centrale
delen van het zenuwstelsel.
De cijfers betekenen: l schedel, 2 Neus-tussenschot, 3
Wervelkolom, 4 Heiligbeen,,
5 Stuitbeen, 6 Grote hersenen, 7 Kleine hersenen,
8 Verlengd merg, 9 Ruggemerg.
herkennen en — het h o e is hier eveneens
een raadsel — het bewustzi'
J n Pprikkelt die
motorische zenuwen,, die de armspieren
beP
juist
sturen, zodat de arm van Piet de juiste
in maakt.
afweerbeweging
Voor diegenen
onder jullie,
J
, die wel eens.
g
aan een radiotoesteleknutseld
hebben,, wil
g
middel van een ver geik
hete
g
P roces door
duidelij maken. In A bevindt zich
li'kin
gduidelijk
J
den indruk:
zintuig
g van Piet),,
^ (oog

DE HERSENEN
uitt de buitenwereld (dreigende
vuist van
g
Jan)opvangt. S is de sensorische zenuw,,
die denrikkel
naar de hersenen H leidt.
P
Ik heb dit orgaan aangeduid
met het teken,
g
,
dat in de radiotechniek voor condensator
gebruikt wordt. Maar deze condensator
vormt met den weerstand W een electrische
brug.
Je begrijpt natuurlijk, dat W in onze
gJ,
vergelijking
g J g de „bewustwording"
„
g voorstelt.
Van daaruitaat
g de stroom — dus hier de
prikkel — door de motorische zenuwen M
naar het orgaan
B (de arm van Piet),,
g
de bedoelde afweerbeweging
g g uitvoert.
„Begrepen,"J
zul je zeggen.
gg
„ Maar hoe
staat het dan met de z.g.g reflexbewegingen,
waarbij
waarbij de arm de afweerbeweging
g g onwillekeurig uitvoert,, zonder dat de g ezichtsindruk bewust wordt of waarbij
waarbij de bewustwordingerst
plaats
heeft,, wanneer de afP
g
weerbeweging
gee
g g reeds automatisch is uit g
voerd?"
Ook dat zal de radioknutselaaremakg
keli'k
begrijpen, als hij
hij bedenkt,
J
, dat de
weerstand van eengeleider vermindert,
,
wanneer er dikwijls
sterke stromen door)
gaan. Welnu, niemand zou opP een sensorischenrikkel
door een onbewuste reflexP
beweging
g g antwoorden
J op
A dit
, wanneer hij
gebied geen
grote
ervaringgopgedaan
had.
Ag
g
g
g
beSchermen en ook lezen en schrijven
J
staan uit een lange
g reeks reflexbewegingen,
maar worden slechts door lange
g oefeningg
geleerd. De weerstand W is door veelvuldi gebruikg
een goede geleider
geworden,
,
g
g
m.a.w. er heeft in het bewustzijn
)
„kortsluiting"
doorloopt
P
P
^ d.w.z. de prikkel
P
g plaats,
niet meer hetehele
apparaat
van bewustg
PP
wording en ervaring,
geeft
ee de motog
g,
rische zenuw een rechtstreeks bevel.
Twaalf zenuwparen,
P die de levensfuncties
controleren,g
gaan van de hersenbasis uit.
Ik wil slechts de voornaamste noemen:
I. De reukzenuwen, die in het slijmvlies
J
der neus eindigen.
g
2. Deezichtszenuwen
g
, welker laatste
vertakkingen
het netvlies van het oog
g vor g
men.
s ierzenuwen ,die het verwijden
verwijde
3. De oogP
vernauwen deruil
PP bewerken.
4. De drietin
drielingzenuw
zenuw, waarvan één tak de
spieren
van het voorhoofd,, de beide andere
P
takken die van boven- en onderkaak en
tong
g beïnvloeden.
die in het
binnenbi5. De ggehoorzenuwen,
,
oor eindigen.
g
6. De tongg of smaakzenuwen.
us
7.. De zwervende zenuw nervus va
vagus),
een belang
zenuw die, zoals haar naam
g J
aanduidt, door het hele lichaam zwerft".
Allerhande aandoeningen,
die men sag
menvat onder den naam zenuwstoringen,
g ,
zijn
in de werkingg van
J veelal op
P storingen
g
deze zenuw terug
Waar deze
g te brengen.
g
zenuw — ook longgenoemd
g en maagzenuw
g
g
g con — de ademhaling
g en de spijsvertering
PJ
troleert en juist
een geregelde,
, goede
g g
g
J

gob

Foto: N.Z. Afr. Ver.

Minister Hertzog, aan wien Zuid - Afrika veel
te danken heeft.
spijsvertering
g een ggroten invloed op
PJ
P de
stemming
g van den mens uitoefent,, is het
duidelijk,
va us haar naam
J, dat de nervus vagu
belangrijk
g J te zijn
J wel verdient.
Van een eigenaardig
verschijnse moeten
t gg verschijnsel
noggmeldingg maken: het kruisen van
de zenuwbundels,
behoren.
P
, die tot een paar
Nemen we b.v. hetezichtszenuw
g
Paar. De
zenuw,
, die uit de linker-hersenhelft afkomstigis, loopt
P naar het rechteroogg en om gege
keerd loot
P die van de rechter hemisfeer
naar het netvlies van het linkeroog;
g, de
beide zenuwbundels kruisen elkander, alvorens door de schedelbeenderen heen te
dringen.
Ook met enige
g andere der g e g
noemde zenuwbundels is dit heteval.
g
Zoals we reeds in 't begin
g van dit artikel
za en, zijn de hersenen door de harde schezagen,
zij ze
beschermd. Toch zijn
g
verschillende aandoeningen
g onderhevig.
g
Door een val of een slag
gop
P het hoofd kunnen de hersenen een schok kri'
J gen. Hierdoor ontstaat een z.g.
g hersenschudding,
g,
zich eerst uit in bewusteloosheid. Keert het
bewustzijng,
terug,
volgt
^
g duizeligheid,
,
braken, zwakke polsslag
P
g Soms kan de zieke
zich niets meer herinneren. Uit hersenschuddingan
in ernstige
herseng gevallen
g
g
ontsteking ontstaan ,vooral wanneer er een
inwendige
g eg bloeduitstorting
P
g heeft plaats
had. Soms ontstaat er tengevolge daarvan
een abceszweer
dat,
,
, als het doorbreekt
den dood veroorzaakt.
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Twee
andere gevaarlijke
ziekten van de
w
J
g
of er
hzijn de ggewone meningitis
hersenen zijn
g
senvliesontstekin g en de uit een hersenvliesontstekingvoortkomende,
, bekende eng eg
vreesdeepidemische
nekstijfheid
of ne ke P
J
krame (meningitis
cerebro-spinalis
e PideP
g
mica).
Hersenwaterzucht ontstaat door het zich
ophopen van vocht in de holten,, die in de
hersenen aanwezig
gzijn.
J Een bizondere vorm
van deze ziekte is de aangeboren hersenwaterzucht
, die soms bi'J kleine kinderen
voorkomt en die in den volksmond „waterhoofd" heet.
Barry Munnik Hertzog
Hertzog.Jacob
Y
g
was vaneboorte
een Zuid-Afrikaander.
g
hij in StellenZijn opleiding
Zijn
P
g als jurist heeft hij
bosch in Zuid-Afrika en in Amsterdameg
noten. Na in Holland te zijn
J afgestudeerd,
g
,
vaderland,
zijn vaderland
vestigde
hij zich in 1895
hij
95 in zijn
g
Oranje Vrijden toen nog onafhankelijken
Oranje
J
J
staat, als advocaat.
hij fel antiTi') dens den Boerenoorlog
g is hij
Engels
en strijdt
strijdt hij
hij mee aan het hoofd
g
van een Boeren-Commando".
Hij
, die zich tot het
J is een van diegenen,
g
uiterste tegen
den vrede blijven
verzetten
g
J
en daarna steeds teen
g de En geisen en voor
een onafhankelijk
onafhankelijk Zuid-Afrika blijven
ee
J
ijveren.
Als minister van Justitie van de Unie van
Zuid-Afrika in 19 10, als 't land een deel
hij
van zijn
vrijheid heeft herwonnen,, is hij
J vrijheid
on wegens
te fel in zijn
J streven en moet we
g
afni heid met zijn
tredeni 12
9 .
Hij
ge
J stelt zich dan aan het hoofd der gevoor Zuidnen, die nogg een grotere
vrijheid
g
J

Van Heutsz. — Een merkwaardige foto, die de
onderwerping van den sultan van Atjeh in
beeld brengt. 1 (Staande naast het portret van
de Koningin) generaal van Heutsz. 2 Zijn adjudant kapitein (de latere minister-president)
Colijn.

VAN HEUTSZ
Afrika opeisen,
die een onafhankelijke
P
J ZuidAfrikaanse republiek
willen.
P
Het is begrijpelijk van dezen man,
, dat
hij
1 tot 't uiterste verzet om
J zich in 194
Engeland
te steunen tegen
Duitsland en
g
g
de Duitse Afrikaanse kolonies aan te tasten.
Tevergeefs.
g
In 1924
hij met de leiding
94 wordt hij
g van het
ministerie belast en verwerft hij
J voor de
Unie weer 't recht een eigen
g vlaggte voeren.
En nog
de primeg steeds is Hertzogg ginds
g
P me
minister,
hij in den loop
, al heeft hij
P der jaren
J
tegenover
de Engelsen
een veel meer verg
g
hij
zoenende houding
en werkt hij
g aangenomen
g
hij
nu weer samen met Smuts,, met wien hij
zo lang
gelegen.
g heeft overhoopPg
g
Mogen
wij
g
J er een persoonlijke
P
J anecdote
aan toevoegen?
g
Hertzog
g was als student in Amsterdam
een donkere,, stille,, nog
g al kleine jongen,
J g , die
op
ogenblik
geweldig
gg
P een gegeven
g
g
g uit den
hoek kon komen,, maar overigens
stil zijns
g
J
weegs
ging.
daggkrijgt
hij
g g
g 0Peen goeden
g
J g hij
kwestie met een boom van een kerel, een
student van een ouder jaar, die in Nederland later ook een rol heeftes
ZijJ
P
g eeld.
zullen het buiten uitvechten. De strijders
J
vooruit, wi'J — vele studenten — achteraan.
Juist komen wij
J aan de voordeur op
P liet
Singel,
of daar slaatt de lange
g
g Hollander
eral
met een doffen slag ter aarde...
de kleine,
,
zwakke Hertzog
g kon boksen!
Dat heeft hij in zijn
zijn verder leven overvloedig bewezen.

Hervorming.
g Zie: Christendom.
Hesperiden.
De Griekse mythologie ver f
telt dat ver in het Westen der wereld een
tuin was,, gewijd
Hera,, waarin
g
J aan de godin
g
appelbomen
groeiden, die gouden
vruchten
PP
g
g
droegen.
In dezen tuin vond men den altijd
g
J
wakenden draak Ladon en vier jonge
jon e me is'es
erfden en wel Aegle,
, de Hes P
g , Arethusa,,
Eritheia en Hesperia.
De mythe
vertelt ver f
Y
der,
, dat Herakles, ingevolge een van de
opdrachten
voor zijn
P
J twaalf werken, drie
van deze appelen
roofde. HijJ wijdde
de
PP
J
vruchten aan deodin
Pallas Athene,, die
g
ze aan de Hesperiden
teruggaf
f
gg — zie ver der: Hercules (Herakles).
De naam HesPeriden betekent: dochteren
van den avond, dochters van het avondland,
van het Westen dus.
Van Heutsz g eb. 18s 1 te Coevorden) is
voor Nederland van onschatbare betekenis
geweest. WijJ moesten iemand hebben,, die in
g
staat was den toestand in Indië te verstevivan een nogal
g
g en, het geweldige
g
g gebied
g
vage
Nederlands gebied
g kolonie tot bepaald
P
g
te maken. Was van Heutsz niet of latereg
komen dan zouden wijJ vermoedelijk
J in Indië
heel wat meer enroter
bezwaren gehad
g
g
hebben dan nu. Doch hij
tijd geJ is juist opPtijd
komen. En als opP iemand het veel mishan-

HEVEL

gob
snel den mond weg
g en in den emmer kletst
het vuile aquariumwater.
q
Hexameter. Zie: Versvoeten.

Heyden.
Heden,Jan van der Heyden
(of van der
Y
Heiden(1637-1712)was een tamelijk
tamelij belandschapsschilder,
gee
P
, die ook stads g
zichten en stillevens maakte, maar die bovenal is blijven
leven als de uitvinder van
J
de brandspuit,
P , waarover we bijJ Brandweer
uitvoerig
g vertelden.

Hoe een hevel werkt.
lelde Engelse
woord toepasselijk
g
P
J is,, dan is
wijlenvan Heutsz, ,die wel inderdaad
dat oPwijlen
voor ons de rechte
man opP de rechte
„
g
P Laats" is gebleken.
Bij
J het besturen van Indië werd veel g e aarzeld. Daaraan heeft hij
J een einde g e maakt. En op
ju
i st manier. Niet vooral
P de juiste
veroverend hoofdofficier
, als milita„
rist", doch als staatsman,, als regeerder
van
g
volken. Eerst heeft hijJ in Atjeh
Atjeh het gezag
g g en
de rust hersteld en daarna heeft hij
J, als
Gouverneur-Generaal
, van 1904-1909,den
toestand in Atjeh
Atjeh hecht en duurzaam g e maakt en ook overigens
veel gedaan
voor
g
g
de stevige
g g van ons gezag.
g vestiging
g g
Hevel is een instrument, datgebruikt
g
wordt, om een vloeistof van 't ene vat in
het andere over te brengen,
g zonder dat
men daarbij
J de vloeistof behoeft over te
schenken.
Het bestaat in den regel
I -s uit een Ivor
mie
het ene
g of -vormi egbuis, waarvan
,
been langer
is dan het andere.
g
Nu moet men zorgen,
g , dat het vat,, waar in de vloeistof moet komen, lager staat dan
de bak, waar de vloeistof in staat. Men
P laatst nu den hevel, die met de vloeistof
gevuld
moet zijn, omgekeerd
in de tweee
J,
g
bakken zoals onze tekening
g laat zien.
De vloeistof zal dan van het volle in het
lege vat stromen. De hevel en de twee
bakken vormen dan samen een communicerend vat (zie aldaar).
Ook kan men den hevel wel zonder vloeistof in het te ledigen
vat stoppen
en dan
g
PP
— als men met drinkwater te doen heeft —
even 't water aan 't andere einde opzuigen.
Stroomt het water, dan moet men den hevel
natuurlijk
direct boven den te vullen bak
J
houden.
Ook bij
van aquaria
gebruikt
g
q
J het ledigen
g
men vaak een hevel. Men zet dan een emmer op
P den grond,
g
^ neemt een eindje
J g as h
men met het ene einde in het
slang,
g,
aquarium
legt,
g
4
g, aan het andere einde zuigt
men even (als men" niet ,vies" is),trekt

Heyden,
J weleens
Y
^ K arel van der. Als je
in de buurt van Arnhem hebtewandeld
g
,
dan heb je
J daar midden in de bossen een
monument zien staan
, waaroP een militair
met
Dit is de beg
t één oog
g staat afgebeeld.
kendeeneraal
Karel van der Heyden
Y
g
(1826-1900).
Hi werd te Batavia geboren,
Hij
g
, doch in
Nederland opgevoed.
Hij nam in 1841 dienst
P gJ
bij
g en had een schitterende
J het 0.I. Leer
militaire loopbaan.
In 18 48 en 1849
P
49 nam
hij
P
J deel aan de tweede en derde expeditie
teen
g Bali; ,later aan de krijgsverrichtingen
in het Palembangse.
In 1854
hij ie
54 werd hij
g
1859 ka
kapitein
itein en tevens con18
luitenant,
troleur van de Zuider- en Oosterafdeling
van Borneo, in welke functie hijJ blijk
gaf
J g

Jan van der Heyden. — Een oude prent,
waarop de merkwaardige, door van der Heyden
uitgevonden brandspuit is afgebeeld.
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vahij
van buitengewoon beleid. Nadat hij in 1868
tot majoor
en in 18 72 tot luitenant-kolonel
J
ex
was bevorderd,
met de 2e Atjeh-, begon
J
g
P editie een lange
g reeks heldenfeiten van
v. d. Heyden
op
77 werd
P Sumatra. In 1877
Y
hem tijdelijk
tijdelijk het militair en civiel gezag
g
g
in Atjeh
opgedragen. Na het gevecht bijJ
Atjehg
rechterer
Samalangan
in 18 77, waarin hij
J het rec
g
oogverloor,
hij commandeur in de
g
, werd hij
Militaire Willemsorde en adjudant
des koJ
ning s in buiten gewonen dienst. In 18 78
werd hij
van Atjeh,
J , later zou
g
J gouverneur
hij
als regeringscommissaris de invoerin
Jg
Atjeh helpen
van eenere
eld bestuur in Atjeh
P
g g
hij echter zijn
voorbereiden. In 188i legde
hij
J
g
waardigheid
neer en g
ging
g naar ons land
g
hijnoggeen tijdlang
terug,aar
hij
J
g comman g
Militair Invalidant van het Koninklijk
J
denhuis Bronbeek" was — zie: Bronbeek
— en in 1900
9 overleed.
(J. P. Een kinderdichter,, die wat
Hee
Y
dichter bi'J het vorige
stond dan
g geslacht
g
de oudere kinderdichters van deeriodeP
van Alphen,
P
, een kinderdichter dus,, om
wiens naam voor de mensen van dateg
slacht een herinnering
g zweeft aan de eerste
versjes
J , die ze mooi konden vinden.
De Genestet heeft Hee
zo'n echten
Y „
kinderdichter"enoemd
en ook Busken
g
Huet vindt hem de
van onze
J
„ dichterlijkste
tegenwoordige liedjeszangers
voor de
g
J
jeu
J
g d" .
een AmsterdamHe Y e , die van geboorte
g
mer was, leefde van 180
9 tot 1876 en was...
een dichtend dokter. In 1832
3 promoveerde
P
hij
en tot
g
J te Leiden in de geneeskunde
1857
hij de dokterspraktijk
P
J uit.
57 oefende hij
wijdde hij
hij zich geheel
aan dichtDaarna wijdde
g
was hij
cre
kunst en muziek. Sedert 1843
J se43
taris der„Maatschappij tot bevorderingg van
Toonkunst" te Amsterdam.
Heyermans.
Herman Heyermans,
Y
, wiens
Y
natuurlijk allemaal kent,
naam Jje natuurlijk
, is een
toneelschrijver
van betekenis geweest,
J
g
, die
alseen
g de eisen van het toneel kende. HijJ
werd in 1864
uit een
4 te Rotterdam geboren
g
journalistenfamilie — zijn
vader was verJ
slagg
ever aan de Nieuwe Rott. Courant —
en voor den handel opgeleid,
P g, maar wijdde
J
zich al spoedig
geheel aan de journalistiek
P
gg
J
en de letterkunde en schreef toneelcritieken
en feuilletons in derote
bladen. Zijn
g
J eigeng
schrijver begon
like
loopbaan
als schrijver
in 18 92
P
J
g
Telegraaf",die toen juist
aan „De Teleraaf"
was o P J
gericht en waarin hij onmiddellijk
g
J naam
maakte door zijn
J felle, vaardige
g Ppen. In
dienzelfden tijd
J ontstonden reeds de eerste
„ Falkland'es"
J
g
g
, geestige
g schetsen,, die grote
bekendheid verworven hebben.
Zijn
Zijn eerste toneelstuk Dora
Cremer"
„
kwam intussen gereed, maar viel als een
baksteen". Tegenover
Heyermans
was ook
g
Y
de letterkundige wereldg
niet zachtzinnig
r
gestemd
na zijn
P kritieken. HeY eg
J scherpe

Karel van der Heyden, een dapper Indisch
bevelhebber uit de vorige eeuw.
mans wreekte zich onmiddellijk
onmiddellijk op
P alleraardigste
wijze door het schrijven
van het
wijze
g
J
toneelstuk„ Ahasverus"
dat hij
J liet o P ,
voeren als het werk van een jongen
J g Rus
en waarmee hijJ wèl succes had.
Eenaar
ja
ar
P
J later leidde een één-akter
„Pontje",
Pontje" dien hijJ voor het congres
g re van de
Socialistische Partij,
hij lid was,
was
J, waarvan hij
hijdoor Adriaan
hadeschreven
ertoe, dat hij
g
van der Horst werd ontdekt" en deze hem
vroeg om een stuk voor de Toneelverenigin
Ghetto" dat een
g ". Dit werd „Ghetto",
enorm succes had, niet alleen
in ons land,
,
maar ook zelfs in het buitenland, met name
in Pari'J s.
Daarna volgden
Heyermans'
beste jaren
g
Y
J
met de bekende toneelstukken „Het zevenzegen",Scha,,
deebod"
Pvan zeen"
lt
,0
,, hoop
P
kels" De brand in de Jonge Jan", en de
minder bekende„ Ora et Labora",,,,
Bloeimaand" en „De meid".
Tien jaar
na zijn
zijn debuut was He Yermans'
J
naam als toneelschrijver
in het binnenland
J
en ook wel in het buitenland voorgoed
g
g evestegd.
„ Allerzielen" waarin He y=ermans met zijn
J
eerste,, realistische opvatting
P
g brak, , lokte veel
P rotest uit , doch werd toch een succes.
Verder schreef hij
J o.a. nog
g„De opgaande
P^
zon",
Beschuit
,„Gluck Auf",Uitkomst"
„
,„
met muisjes",
tijdens zijn
J
, en later,, tijdens
J functie
als toneeldirecteur,, bovendien nog
g„De wijze
J
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Jan Musch triomfen
kater",
, het stuk waarin
,
vierde, Robert en Bertram" en Eva Bonheur". Nog later De
vliegende Hollander"
,g
en Van ouds de Mor
'Morgenster"
enster" benevens tal
van éénakters en romans.
Heyermans
had door zijn
vaak ver t
J fel,, vaa
bitterti, karakter een ontzaglijk
moeilij
gJ moeilijk
leven, doch vond ook veel waarderingg door
hij
zijn
eerlijkheid en den moed,, waarmee hij
J eerlijkheid
optornde
tegen
wat hij
hij onrec
onrecht en valse
g
heid vond.
Zelfs in zijn
J laatste levensjaren
r toen een
J
zware ziekte hem aan zijn
J huis bond,, was
hij
te schrijven
schrijven om zijn
zijngezin
g
J gedwongen
g
g
te onderhouden. In dien laatsten tijd verscheen eerst in De Telegraaf", later in
boekvorm het beroemdeworden
„DroomD room
g
koninkje",waarin
heel fijn de geschiedenis
J
g
van een kinderziel wordt verteld. Hij
Hi' overleed in 1924,enkele dagen
vóór zijn
zijn zesti g
g
sten verjaardag,
g, waarop men hem een
J
grootse hulde had willen brengen.
g en
g
Hidalgo
woord,, dat ve rP
g is een Spaans
schillende betekenissen heeft. De lagere
g
a del in Spanje
P J en Portugal
g heeft den titel
van Hidalgo.
g
Vóór 1904
g een Mexicaanse
94 was Hidalgo
munt, die ongeveer
r een waarde had van
g
vijf
J en twintig
g gulden,
g
, en een deel van
Mexico heet ook Hidalgo;
g , de hoofdplaats
P
is Pachuca.
HIÉROGLYPHEN
Eens,
, eens was er een tijd,
J, dat er geen
g
schrift bestond, dat er geen boeken, geen
tijdschriften
en geen
kranten waren. Elke
J
g
mededelin
wo en over
mededeling moest mondelingg worden
vermoedelij
gebracht. Zeer vermoedelijk
kende de
g
tijde
mens, waarschijnlijk
waarschijnlijk al van de oudste tijden
en de geluidstaal.
af, de gebarentaal
g
g
Het schrift komt in sommige
^ opzichten
P
zij
overeen met deebarentaal.
Beide zijn
g
en makenebruik
van vastgestelde
g
g
tekens. Naast de tekeningen
heeft dan ook
g
deebarentaal
veel bijgedragen tot het tot
g
Bi' vele volstand komen van het schrift. Bij
ken betekent het brengen
van den vinger
g
g
naar den mond: „hos ger". Tekent men nu
eenpoppetje, dat g
den vinger of de hand
naar den mond bres g,
t dan betekent dat
Al spoedig
dus ook„honger".P
g zal men dat
en die hand vereenvoudigen,
poppetjeg
, de
tekening
g lijkt
lijkt niet meer op
P een mens,, het
is een symbool
geworden
en dan toont het
Y
g
al veel overeenkomst met het schrift.
Zo is het ook met andere afbeeldingen
De leeuw is moedig en sterk,, de
^ egaan.
g
hyena
laf. Wil men nu de begrippen sterk"
Y„
of laf”
weergeven,
g
, wel dan tekent men
„
een leeuw of een hYena. Vooral de Indianen hebben elkander metetekende
woorg
den hele mededelingen
g ggedaan. Hoe meer
men die illustraties gebruikte, hoe meer men
de tekeningen
g , maar deze
g vereenvoudigde,

manier vanedachtenwisselin
geeft geen
g
gg
g
verband tussen taalvormen en schrift.
Dat verband is, voor J
zover wij nu weten,,
slechts in twee streken van de wereld tot
standekomen J
en wel bij de oude Azteken,,
die in het tegenwoordige Mexico leefden,,
en bijJ
volken, die om de Middellandse
Zee woonden.
Over de laatsten zullen we het hier verder hebben en dan nogg alleen over de E gYPtenaren en het ontstaan van hun schrift.
Als de mens een zekeren trap
P van beschavin
hij beg heeft bereikt,
, dan krijgt
Jg hij
hoef te zijnggedachten,
zijn woorden en dat,,
, zijn
wat hij
HijJ wil zijn
zij
J beleeft,, vast te leggen.
gg
vriend, die ver van hem afwoont,, een boodschaP doen toekomen,, zonder dat de bode
den inhoud ervan behoeft te kennen,, of hij
hij
wil een mededeling
of een beg vastleggen
gg
dra g onthouden. Evenals overal elders
maakte men in het oude Egypte
gYP daartoe
eerstebruik
van het beeldschrift en zo
g
kennen we oude tekeningen,
P twee
g , waarop
mannen
met
naar elkander
dee
g ezichten
gkeerd staan en naast hen staat een os met
daaronder vier strepen;
duidelij dat
P , het is duidelijk
hieraat
g over twee mannen, , die over
vier runderen spreken.
Al spoedig
P
P
g wordt
het beeldschrift van de Egyptenaren
in ag e gYP
wikkelder,
dui, als men b.v. om het getal
g
zend aan teeven
liet blad van een lotosg
bloem tekent, want de lotosbloemen kwamen bij
J duizenden voor in de Egyptische
gYP

roepen.

loopen.

.til,
vallen.

w ind of

adem.

bloeden

dier.

of

spuwen.

gene of

/*D
huilen.

vogel.

eten,drin

maan

ken,epre-

i

ken of
Jenken.

worm.

weg

z,
Hiéroglyphen, eenvoudige beeldtekens.

z

gII
moerassen. Wilde men een bijna
onmeetJ
baaretal
men een
g voorstellen, dan tekende
t
met de armen in de hoogte: den
poppetjeg
rekenaar van de oude Egyptenaren,
die de
gYP
armen van wanhoop
P in de hoogte
g heft. Men
is dan dus al tot het symbool
gekomen.
g
Y
Eenvoudige,
g, voor ieder begrijpelijke tekens
waren bijv.:
twee benen, die op
en
P lopen
AduidJ
den; een vogel,
die opP vliegen
g
g wees.
geen enkel
ver Nog
g steeds echter is er geen
band tussen de taal-vormen en het schrift;
dat komt eerst, als men begrippen gaat
weergeven
door de afbeelding
g van concrete
g
woorden, die bij
ongeveer
gelijk
P
g
g J
J uitspraak
klinken. Op
P dezelfde manier zou men het
leiden" door een
Hollandse woord
(school)-lei en een den-(neboom) kunnen
weergeven.
Nu kwam bij
van
g
J deze wijze
J
weergeven
het volgende
den Egyptenaren
te
gYP
g
g
stade. In hun spreektaal
kon men namelijk
A
J
de verschillende taalkundige
g vormen in de
eersteplaat herkennen aan het verwisselen
eerstelaats
de klinkers, zoals bi'
J ons b.v. in: ik
li g^ ik lag.
g Bij
J het schrift waren die klinkers bijzaak
, de betekenis van het woord
J
hing
g veel meer af van de medeklinkers.
Wanneer ze nu voor een woord, dat haast
niet te tekenen was, een anderlaatsten
A
dan deed het er niet toe, of dit woord dezelfde klinkers had; als het maar dezelfde
medeklinkers had, was het reeds voldoende.
Niemand van ons zou er toe komen het
begrip
g P boren door de tekeningg van enige
g
beren weer teeven
g
^maar de oude E gYPtenaren zouden daar niets ergs
g in hebben
gezien.
Immers beide woorden hebben pre-g
cies dezelfde medeklinkers, n.l. b - r - n. Die
Egyptenaren
gingen
zelfs nog
gYP
g
g
g verder. De
medeklinkers j, w, en z, die in hun taal vaak
in de klinkers opgingen, verwaarloosden ze
ook en zo zouden de Egyptenaren
ons
gYP
woord mouwen"
door de tekening
^,
g van
een maan hebben weergegeven.Op
0 die
wijze waren er natuurlijk
die ver wijze
J tekens,
schillende woorden konden voorstellen;
welke betekenis bedoeld werd, moest men
uit het verband van den zin oPmaken.
Steeds verderging
g g de ontwikkeling
g van
het schrift. Een van de voornaamste verandering en was,^ dat men enige
g zeer korte
woorden nu ookin
gebruiken
om één
g g
g
enkelen medeklinker aan teeven:
r, ^ mond
mond,
g
werd ookebruikt
om een enkele r aan
g
te duiden, dt, slang
g ook voor de d alleen.
Met behulp
P van deze tekens kon men vele
twijfelgevallen
in het schrift vermijden
en
J
dat niet alleen, men kon nu ook woorden
gespeldJ
schrijven. Ons woord tevreden is
in het oud-Egyptisch hr en dit gaf
g men
nu weer door de tekens voor h en r.
Zo 'verdween
edachtenbeeld
hetlangg
zamerhandeheel
en inplaats
van een beeld
g
P
van een woord schreef men de tekens, die
de medeklinkers van het woord weergaven.
Hiermee was een bruikbaar schrift verkretijden steeds
g en dat zich in den loopP der tijden
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Teeken

voor
huis
maar

Hiero 1 hen.

ook voor Uitgaan.

Beeldteeken dat tevena een ander woord
aangeeft.
B.

Hoofd.

NwvVV U.

C

J

a.
K.

c

Land.
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a.

Teekening A.
Oude Beeldteekene.

K.
hErtsn'
G.

CM 11

T.

D.
hwfw"
Hieroglyphen
Alphabet.
Teekening 8.

Teekening C. De onuitspreekbare woorden
" h rtsn " en "hwfw"

A

Hiëroglyphen enz. uit het oude Egypte.
meer uitbreidde en steeds meer regelmaat
g
kreeg.
kon met bijna
gYA
J na vo
g De Egyptenaar
komen zekerheid lezen, wat een andereg
schreven had; hijJ herkende de woorden aan
de medeklinkers en daar hem de taal en
zijn medeburger
hete
g edachtenleven vanzijn
g gmeenzaam was, begreep
g P hij de woorden ook
grammaticaal
juist
juist en kon ze met de juiste
uiste
J
klinkers uitspreken.
Wij
P
J doen bijJ het lezen
van een advertentie immersrecies
hete
zelfde. Ieder van ons begrijJ Pt toch een advertentie als deze:
Besch. Hr. z.b.b.h.h. zoekter
i-io
P
ruime zit-slaaPk.m.P.
wijzezijn
J de
Op
P de boven beschreven wijze
hiërog1YPhen ontstaan en gevormd.
In den
g
Chr.),
tijd
J 2800-2 00
J van het Oude Rijk
3 V. Chr.
waaruit ze ons voor het eerst in lange
go P schriften bekend zijn
J had het oude beeldschrift zich dus in de volgende
klassen van
g
tekens opgelost:
Ag
I Oude beeldtekens, b.v. voor hoofd en
voor land.
2) Beeldtekens, die twee woorden aan-

E
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gaven, b.v. het teken voor huis gaf ook
(er)-uitgaan weer.
3) Beeldtekens, die zo vaak voor het aanduiden van een ander woord zijn
J gebruikt,
,
g
dat ze tenslotte alleen tekenseworden
zijn
J
g
voor dat woord of voor twee medeklinkers.
tekens,, die slechts een
4) Alphabetische
P
enkelen medeklinker voorstellen.
tekens,, die
5) Determinativa, volg-tekens,
g
men achter woordenlaatste
om hun beP
tekenis aan teeven.
g
Verder waren er 24
4 h iërog 1
YPhen , die als
alphabet
dienst deden. Op
P
P de tekeningg zien
jullie
jullie er enige.
bestond ec hP
g Het alphabet
ter uitsluitend uit medeklinkers, zoals men
kan zien.
Als we dus thans een Egyptischen
tekst
gYP
vinden, dan bestaat die uitsluitend uit medeklinkers en het is ons natuurlijk
J volkomen
,onmog
eli'k
h rtsn" en hwfw"
J woorden als„P
,^
'uit te spreken.
Evenmin weten wij,
P
J, welke
klinkers de
gYP tenaren ertussen uitspraken.
De E
Egyptologen
tologJ
en — dat zijn degeP
leerden, die zich met de studie van het oude
Egypte
bezi g houden — hebben dus wel
g YP bezig
hun toevlucht moeten nemen tot het volende middel. Tussen de medeklinkers
plaatsen ze zoveel e's als nodig
P
g is,, om
het woord uitspreekbaar
te maken,, en ver f
der veroorloven ze zich twee niet in onze
EuroPese talen voorkomende klanken als
een a, de 'J (vooraan een woord) als een i
.en de w als een u uit te spreken.
P
Op
men „P
h rtsn"
P deze manier spreekt
P
.dus uit als che
ertesen" en hwfw"
als
„ P
„
werkelijke uitspraak,
„ chufu". Met de werkelijke
, zoals
P
.de Egyptenaren
die hadden,, heeft dit na gYP
tuurli'k
J niets te maken,, het is slechts een
noodmaatregel
g voor ons.
Een eigenaardigheid in het hiëro
1 hg YPen
schrift is nog,dat men de namen van de
in een kringg tekende.
koningen
g
0 Peen tekeningi;hiernevens ziet men
enig e van de meest voorkomende hiëro^1
YPhen met hun betekenis.
tekens,
Het hiërogl YP
hen-schrift heeft dus tekens
die zeer moeilijk
zijn;
schrijven
J, alleen
J te schrijven
beeldhouwers en andere kunstenaarseg
bruikten opP hun werken die zuivere figuur^ uur
tjes.
In het dagelijkse leven dacht men er
J
niet aan,, het zou te veel tijd
J kosten. In de
eerstelaats
liet men dus bijJ het schrijven
J
P
alles aan de hiëro
1 hen weg,wat weggegge
g YP
laten kon worden. De hiërog 1YPhen werden
sterk vereenvoudigd
en afgerond,
in
g
g
, ditging
zelfs zover, dat niemand meer in die haken
en strepen
de oorspronkelijke
beelden kon
P
J
P
herkennen,, zoals b.v. op
P tekening
g F te zien
is. Zo kortte zelfs ieder beschaafd mens af;,
iemand die snel schreef,, deed het nogg veel
sterker.
Dieeschreven
hiëro g1YP
hen noemen we
g
juist,
hiëratisch schrift;
, het is echter niet juist
om zodoende een verschil te maken tussen
hiërogY
l
deg
g etekende en de geschreven
P hen, dat werkt misleidend.
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Dit schrift is natuurlijk
d
J sterk gewijzigd,
g w J g,
zoals met elk schrift,, dat veel gebruikt
g
wordt,
is. Een papyrusrol
uit
g
, het geval
P PY
Middenrijk onderscheidt
het Middenrijk
t zich van een
e
rol uit het einde van het Nieuwe Rik
J (zie
voor deze onderscheiding
g Egypte
gYP pag.
P g 596)
59
minstens zoveel als bij
bi' ons een Middeleeuws handschrift van een brief uit onzen
e
tijd.
Bovendien zijn
d
J
J de verschillende handschriften uit hetzelfde tijdPJ erk ook niet allemaaleli'k
twee mensen hebben
g J • geen
g
toch dezelfde hand.
Ons schriftebruikt
men haast uitsluig
tend voorractische
doeleinden, beschouwt
p
w
men niet als kunst. Maar is het niet behun sierlijke
gri'J eli'k
P J,dat de Egyptenaren
gYP
J
tekens als ornament en voor decoratiege
bruikten? Het is niet te verwonderen, dat
de kunstenaars de figuurtjes
telkens weer
W
g J
veranderden,
, als dat nodig
g was voor den
aard van het ornament. Ook maakten ze
de tekens telkens mooier ,schilderden ze
in elkeval
naar eigen
g
g inzicht en eigen
g
goeddunken. Men begrijpt, hoe moeilijk
r
g
J degelijk
J schrift nog
g
g te lezen is.
Trouwens, hoe heeft men den sleutel gehen te lezen? Overvonden om de hiërog1YP
g eleverd was de betekenis niet.
De Egyptenaren
van enige
g eeuwen vóór
gy A
onze Jjaartelling
P
g kenden den oorsprong
g der
hiëro^ 1
^ in die
YPhen al niet meer. Ze zagen
afbeeldingen
van dieren,, planten
en voor P
g
weren
iets heiligs
g (Grieks: hiëros) en
A
noemden die dan ook heilige
g schrifttekens
of „hiëro gYP
1 hen" als
, de Grieken zeiden. De
God van de Wijsheid
had den mensen dit
J
schriftgegeven; slechts nogg voor inscri P ties op
en graven
mocht men het
P
g
P tempels
gebruiken. Aan de ware ontstaanswijze
van
J
g
de hiërog1YPhen wilde men niet meer g e loven niet meer denken; vooral sommige
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Teekening F. De brief van een dokter in hiero lyphensehrift.
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U op tot koning van Opper- en Neder Egypte.
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gaf je ieder leven, duur, genot tot in eeuwigheid.
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van jaren om te volbrengen.
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overeenkomstig hetgeen je vader

ti

Amon, die je lief heeft beval.

g

L

Hiëro9YP
1 hen. — Het woord van de godheid,
1 hen.
g
^ geschreven in hiëro
gYP
Grieken zagen
er een bovennatuurlijke
bovennatuurlijk afg
in. Uit den laat-Grieksen tijd
is
J
ons een boek bewaardebleven
van een
g
zekeren Horapollo,
die de dolzinnigste verf
klaring
en geeft
voor het ontstaan van beg
P aalde tekens voor be Ppaalde woorden. In
het Oude Egypte
g YP gaf
g men het woord „zoon"
door de tekening van
een „gans" weer,,
„g
omdat deze woorden ongeveer
gelijk
g
g J klo n ken maar volgensA
Horapollo doet men dit,,
omdat deans
g meer van haar jongen
J g houdt
dan alle andere dieren. Als men hetoord
w
met het figuurtje
„ rechter" aangeeft
g
g
J van
een wolf" omdat ook die woorden on eveereli'k
g ebeurt dit volgens
, gebeurt
g J klonken,
g
Horapollo,
Hora ollo die in de tekening
g een wolf
g gee
een hond zag,
de hond de beelg,
den van deoden
zonder schroom durft
g

i
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aankijken,
J
^ evenals de rechter in oude tijden
J
den koning.
g
Natuurlijk
heeft er in Griekenland ook
J
ernstiger
literatuur over de hiërog 1
g
YPhen
bestaan,, maar helaas is juist
juis deze verloren
ra
terwijl het dwaze
boek van Hogegaan, terwijl
waze
polio alle tijden
overleefd heeft, ^ waarschi'JnP
J
lijk
juist,
l
, omdat het zo dwaas was. Dit
J
heeft een noodlottigen
invloed gehad
oop
g
g
n
onze kennis van de hiëro
1 hen
g YA
, want oder invloed van Horapollo
heeft zich sedert
P
de Renaissance de voorstelling verbreid,
,
dat de hiëro g
1 YA
hen vreemde, wonderlijke
, wonderlijk
geheime
wi'symbolen
geweest
zijn,
Js
g
g
J,
Y
heil, een product
van filosoferende PriesP
ters. Degeen,
, die ze wilde begrijpen, moest
g
bovennatuurlijke
wijsheid
bezitten. Zelfs
J
J
toen men in de t de
7 eeuw opPde obelisken
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van Rome werkelijke
hiërogYP
1 hen leerde
J
kennen, veranderde dit niets aan de eenmaal vaststaande mening. Zo kwam
het,
,
dat ernstige
geleerden,, die zichzelf res A ec g g
teerden, niets met deze hiëro
1 hen opA de
gYP
obelisken te maken wilden hebben, en een
wetenschappelijke
kwakzalver met de zo g
gee
PP J
naamde ontcijfering
hij daargPpronkte. Wat hij
J
bi'
natuurlijk Jje
J aan den dag gbracht, ,was natuurlijk
reinste fantasie en noggniet eens geestig.
g
g
Eerst aan het einde van de 18de eeuw kwam
derote
zou de
g verandering.
g De politiek
P
wetenschaP helpen.
P
In8 ondernam Napoleon
zijn
eroem
P
J nberoemden tocht naar Egypte
gYP , die wel is waar voor
de Franseneen
blijvendstaatkundigg resulg blijvend
taat had,, maar die den sluier oplichtte,
P
,
welke het oude land tot oP dien tijd
tij omhuld
Deeleerden
die
Napoleon
met zich
P
g
,
mee hadenomen
deden
de Europeanen
,
g
P
stom verbaasd staan over hun vele vondsten uit het oude Egypte.
Talloos waren
gYP
de voorwerpen
en de muren van tempels,
P
P ,
die ze met hiëro 1 YA
hen bedekt vonden,,
even talrijk
P AY
, die voor den
J de papyrusrollen,
dag
g kwamen. Maar vooral van belangg was
de vondst van eenedenksteen,
te Rosette,
in de Nijldelta,
P dien steen stond,,
, want op
behalve een tekst in hiëro g1YA
hen-tekens ,
ook een Griekse vertaling.
g De sleutel om de
ontcijferen was gevonden.
hiërog1YP
hen te ontcijferen
g
Helaas viel die ontcijfering
g eerst heel
J
erg tegen.
De teksten klopten
niet geheel,
P
g
,
g
de tekens waren niet duidelijk
J leesbaar en
soms met niet-hiërog1YP
hen vermengd.
g
Tweeeleerden
Tweegeleerden wieren
P zich met al hun
n
krachten op
J
g, n .l. de EP de ontcijfering,
g en de Fransman
g elsman Thomas Young
Jean Fran ^ois Champollion,
die onafhanP
keli'k
J van elkander werkten.
In 1819
publiceerde Young
g een artikel in
9P
de Enc Y
cloPaedia Brittannica. Hierin beschreef hij
zijn resultaten. Hij
J was in de
J zijn
ontcijfering
g blijven steken.
J
Champollion
begon
reeds als vi'J ftien'P
g
J
rig
e jongen
J
g Alle
J g in 18o6 met de ontcijfering.
literatuur over Egypte
hij door,, algYA werkte hij
hij
hij en langles verzamelde en vergeleek
g
gzaam, heel langzaam
gelukte
het hem iets
g
g
Evenals Young kon
hij
hij maar
te ontcijferen.
g
niet los komen van de door Horapollo
in
P
de wereldebrachte
gedachte,
dat de hiërog
g
hen een symbolisch
beeldschrift waren.
Y
g1YP
Eerst in 1821 zag
hij deze fout in en toen
ghij
lukte ineens de ontcijfering. De Griekse
namen uit den tekst schreef hij
J over in het
hiëratische schrift en dit zette hijJ weer om
in hiërog1YAhen en toen klopte
P de schrijfJ
wi'
P den
g met de tekens op
J ze nauwkeurig
steen van Rosette.
De sleutel wasevonden.
g
0 Pdien z.. gsteen van Rosette stond een
besluit van de Egyptische
priesters
ter ere
P
gYP
van den jongen
g Ptolemaeus E PiJ g koning
gegeven in het jaar
1 96 v. Chr.
J
P hanes,gg
Snelin
g nu verder. In 1828 verg het
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taalde Champollion al zonder fouten den
n
tekst van een der obelisken uit
J
Italië. Helaas stierf Champollion
reeds in
P
183 2 na een zeer vruchtbare reis door
Egypte,
gYP , waarvan de vele resultaten na zijn
J
doodegp
ubliceerd werden. Anderen zetten
e
zijn werk
voort, breidden
het uit, gingen
g
gen
dieper,
het oude Egypte
voor
g
A ,legden
gYP geheel
g
zij schiepen
ons open,
P, maar zij
P in vergelijking
g
g J
met hunroten
voorganger slechts den tuin
g
om het kasteel, dat hijJg
gebouwd had.
0 Pde grote
afbeelding
1 hen
g
g van hiërogYP
zien jullie
één van de resultaten van de
J
ontcijfering
der hiëro
1 hen. Het betreft
gYP
een toespraakg
van de godin Satis tot koningg
Thutmoses III.
een artikel over de hiëro gY
1 We mogen
g
P hen niet beëindigen,
g , voor we iets van het
schrijfmateriaal
der Egyptenaren
verteld
J
gYA
zij het schrijfmatehebben,
hebben want juist
juist dank zij
J
riaal heeft het Egyptische
schrift zich zo
gYP
kunnen ontwikkelen.
Het Egyptische
werd uit het mergg
P papier
P
van hetaP rusriet
gemaakt.
Die prachtige
PY
g
P
g
plant is tegenwoordig
door
goor
het steeds ver f
g
der en krachtiger
ingrijp van
en
den mens
gP
Boven-Nijl
naar
Boven-Nijl terugg ebied van denhetg
gedrongen.
In oude tijden
woekerde ze nogg
g
i
J
vrij
J in alle moerassen en dode stroom-armen,Egypte
die E
te toen telde.
Denrachti
en
P
g driehoekigen
,
g stengel,
g , die
de sierlijke
kroon,
torst, gebruikten
g de E gYA
J
tenaren voor allerlei doeleinden. Men
maakte er zeilen uit en kleden, vlocht en
bond er matten van en men leerde ook uit
fijne
deze nuttige
een stof maken,, die fijner
g plant
P
engladde was dan de meeste weefsels.
sneed men de sterkste delen van de
stengels
in de lengte
P
g
g door tot smalle repen.
Een aantal van deze reen
lede
P
g men dan
zo naast elkander, dat hun vezels alle in
dezelfde richting
en Pplakte er dan
gliepen
P
met een lijm, uit meel
en water gemaakt,,
g
een tweede rij
J overheen, zodat de vezels
van dien bundel juist in omgekeerde
richg
ting
liepen
P met die van de eerste. Tenslotte werd heteheel
geperst
eerst en in de zon
g
en het resultaat was een glad en
gedroogdg
buigzaam
blad,, dat bijJbereiding
zorgvuldige bereidin
bui
g
haast zijdeachtig
g aanvoelde.
J
Deze bladen waren vrij
J klein, maar men
p lakte er vele aan elkander en zo ontstonden deaP
-rusrollen,
PY waarvan we er zelfs
een van meer dan veertig
g meter kennen.
De soepelheid
van de bladeren maakte
P
het mogelijk
P te rollen
g strook op
g J die lange
en mett een bandje
bandj er omheen waren die
rusrollen de gewone
vorm van het
g
PY
boek, het officiële stuk en den brief.
0 Pde papyrus
A PY schreef men met dunne
rietjes waarvan het einde, doordat men errietjes,
was g e o P kauwde,
P
, tot een soort penseel
schrijvers mooie
w orden. Zo konden de schrijvers
krullende
hiëratische tekens met dunne en
u
dikke halen maken.
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Hildebrand. — Een paar bekende typen en tafereeltjes uit de Camera Obscura.1. Jan Adam
Kegge, 2. Zijn dochter Henriette met den heer van der Hoogen, 3. „Buikje", 4 „Hoe wij uit j
spelevaren gaan" (fam. Stastok) en 5. Een onaangenaam mens in den Haarlemmerhout.

HILDEBRAND
De inkt bestond uit een mengsel
van roet
g
enomwater
dat
zijnJ diep-zwarte
kleur
,
P
g
vaak tot o Pheden bewaard heeft. Behalve zwartebruikte
men voor opschriften
g
ook rood, maar die inkt is minder duurzaamebleken.
Elke schrijver
schrijve had de beide
g
als een dikkea op een houtenlank
eJ,een soort palet
dus, en dit
P
P
plankje,
penselenP
en P
papyrus
PYdroeg
g hij
hij
steeds bij
P J water,
J zich,^ evenals het potje
waarin men deenselen
kon vochtiggmaken.
P
DaaraArus
PY een duur materiaal was,
ging
in men er zeer zuinig
g mee om eng ee me deeenvoudi e notities en
bruikte voor eenvoudig
on gg
e lag
gen de scherven van grote
zuurdeotten
en ruwe stukken kalkP
steen.
Zelfs moet het wel voorgekomen
zijn,
J,
dat een zanger
zij verzen van een halve
g zijn
inplaats
van een rol papyrus
aflas.
A PY
A
Had men het bericht of de notitie op
P zo'n
wierp
scherf niet meer nodig,
P men
g^
zo komt het, dat wijJ vele
het stuk weg,
g^
van deze scherven, de zogenaamde ostraka" uit vuilnishopen
J halen.
A te voorschijn
DeaArusrollen
wierpPmen, als men ze
PY
niet meer nodig
P een
g had,^ ook wel eens op
vuilnishoop
of gebruikte
ze als vulsel
g
a
P
voor het opzetten
der gestorven
heilige
g
g
A
krokodillen en dank zij
g E gYPJ het droge
tische klimaat zijn
er ook van dezePaAYJ
rusrollen voor ons bewaardebleven
g
, maar
de echte mooie rollen vinden we toch in
deramiden
de
enz.
g
^ rotsgraven,
PY

gib
Hildebrand is hetseudoniem
van NicoP
laas Beets, den bekenden Nederlandsen
schrijver,
J
^ over wien wij
J reeds iets hebben
verteld.
Het enige
g werk, dat Beets onder den
naam Hildebrand, hetseudo
A
^iem uit zijn
J
studententijd,
heeft ggeschreven, is de beJ
kende Camera
Obscura", een reeks fijne
»
verhalen eneesti
eg beschouwingen
g
g uit het
begin van de vorige
verscheen
g eeuw. In 1839
39
de eerste druk van dezen bundel schetsen;
in 1851
5 kreeg
g het werk bij
J den derden druk
zijn
J definitieven vorm.
De »Camera Obscura" is een typisch
Ne
YP
derlands boek; wie het eenmaalelezen
g
heeft, vergeet
eet niet zo auw
gauwweer de schilderachtige verhalen over de familie Stastok
en de familie Kegge,
gg , degrappige beschri'J vingvan den onaangenamen
mens in den
g
Haarlemmerhout en de tra gi-komische fiin Hoe
warm het was
J
bguur van Buikje"
17
en hoe ver". 't Zou jammer
zijn,
J^ als je
J de
J
Camera Obscura" niet kende, omdat het
boek, niette
niettegenstaande
g enstaande zijn
J hybridischen
Y
tweeslachtigen
vorm,
^ niettegenstaande
g
het feit, dat het niet ééngeheel
is,, doch uit
g
zeer uiteenlopende
stukken bestaat,, reeds
P
nu in elk opzicht
klassiek is geworden
en
P
g
klassiek zal blijven,
als vele modeboeken
J
van lateren tijd allang
g uit de herinneringg
zullen zijn
J verdwenen. Want Beets toont
zich hier een waarnemer van mensen, zoals
er niet veel in een eeuweboren
worden.
g
Wanneer je dit beroemde
boek dus nog
g

Himalaya. — Een expeditie van dr. Visser en mevrouw Visser. Op den voorgrond 'hun
beroemde hond, die hen op alle tochten vergezelde.
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nietelezen
hebt, ,moet je
a
g
A
J 't spoedig'
doen. Dan zul je
l ook stellig
g de tafereelt'es
hiervoor
Pg
J , die opP de pagina
zijn
J afgebeeld
g
, direct herkennen!!

Himalaya.
Het reusachtige,
g, 2400
Y
K.M. lange
^ en 220 K.M. brede, geber te, dat we vinden in het Nooronden van Voor-Indië als de bijna
J
overkomenli'ke
slagboom
tussen InJ
g
dië en Tibet, noemen wijJ den Himalata (een Sanskriet-woord,, dat winter- of sneeuwwonin g betekent). Het
bestaat uit één centraaledeelte
en 2
g
voorketenen, één in het N. en één in
het Z. Tegenover
dit centrale g e g
deelte valt de Europese
bergwereld
P
g
eenvoudig in het niet.
Tientallen topP
p en rijzen
tot een hoogte
J
g van meer
dan 6o0o M. uit deze oer-wereld van
rots en ijs
J omhoogg en machtigg steekt
de hoogste
bergg der aarde, ,de Mount
g
Everest,, zijn kopP ruim 8800 M. de ijle
J
luchten in.
Van wat zo'n bergwereld betekent,
,
krijgen
een indruk uit
awe enigszins
g
wat we daar onder Karakorum van
vertellen: de bergketen,
g
, die evenwiJ
digaan den Himalaya
P en daar
Y loopt
mee nu in den ruimsten zinenog
men samenhangt en er toe behoort.
Nog
g nooit is het,, ondanks talloze P o gingen,
^
ggelukt den top
P van den
beklimmen; vele stoutEverest te beklimmen;
moedige
hebben er
g bergbeklimmers
g
het leven bij
J gelaten;
g, éénmaal g e lukte het een Engelsen
vlieger
er
g
g
over heen te vliegen
en de
g
^ top
P te
fotograferen.
Onvermoeid worden
w
g
echter de expedities
voortgezet
en
P
g
ook hier zal de menselijke
wilskracht
J
tenslotte wel overwinnen, maar dan
Himalaya. — Een berg wordt beklommen. Deze
staat daar noggeven indrukwekkend
foto geeft een goed beeld van de vele moeieneheimzinni
in ongerepte majges
g
J
lijkheden, die te overwinnen zijn.
teit de zwijgende
J g, witte wereld van
den Himalaya.
Y
1934).
Hij
Het spreekt
vanzelf, dat op die ho bge berP
J was een man uit één stuk,, on 934
kreukbaar trouw aan zijn
en een
mensen leven. Slechts in de dalen
g
g
J vaderland, zodat
en op
hellingen
g en tot tussen de 3 en4 o00
hij
hoogachting
P de hellin
gg van het
J de sympathie en hoo
M. is er sprake
hele Duitse volk zonder onderscheid heeft
van bebouwing.
P
g Maar hier
is de grond dan ook zeer vruchtbaar en
verworven.
waar door deunsti
e
ligging
Von Hindenburg
in Posen
g
g
g werd geboren
gg g de zonne g
stralen hun weldadigen
als zoon van een Pruisisch officier. In 1858
g invloed uitoefenen
s
kunnen, wordt ook noggop
kunnen
werd hij
tot de cadettenschool te
g
P verrassend grote
J toegelaten
g
hoogte
het oog
door
Wahlstatt in Silezië, waarna hijJ zijn
g
g aangenaamgetroffen
g
J verdere
weelderige
opleiding
g en bonte bloemenpracht.
P
P
g aan de hoofdcadettenschool
g kreeg
Hetlaatsje
te Berlijn.
leeftijd
hij als
leeftijd trad hij
uitgangspunt
P
J Darjeeling,
J
g,
P 18-jarigen
J
J Op
g
van vrijwel
alle expedities,
tweede luitenant in actieven dienst en hijJ
J
, heeft een grote
P
g
nam later van 1870-71 als zodanig
bekendheidekre
g
gen: van hieruit vertrok
g deel aan
ook enkele malen de bekende Karakorumden Frans-Duitsen oorlog. Na dezen
oorlog
g
onderzoeker Dr. Visser.
was hij
J de
J werkzaam als instructeur bij
bhogere
krijgsschool
te Berlijn,
J , en als ambg
Jg
Hindenburg.
in de
aan het Pruisische Departement
van
g Een ggrote figuur
g
P
g eschiedenis van het moderne Duitsland was
hij al kapitein.
Oorlog.
zijn 3lste jaar
is hij
l
P
Pzijn
g Op
de vorige
Paul Ludwig
hij commandant van
Van 1893-1896 was hij
J P
g rijkspresident
g Hans
von Beneckendorf and Hindenburg
hetlste g
regiment infanterie (Oldenburg);
g,
b 18
47
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hij
bevorderd tot g
generaallg
J werd vervolgens
majoor
en diende tot 1911
^
9 in actieven dienst
te Coblenz,, Karlsruhe en Maagdenburg.
In i91I
Aleeftijd,
65-jarigen leeftijd werd
, dus op
hij
Wilzer
J na de manoeuvres, waarin hhijij keizer
helm als aanvoerder niet zo tot zijn
J recht
had laten komen,, als deze dat op manoeu vres wenste,,gepensionneerd;
, hij
hij leefde
g P
daarna een stil, teruggetrokkenleven
te
gg
Hamburg
g en Hannover. Maar die rust zou
niet lang
g duren. Toen de wereldoorlog
g uitbrak, had Duitsland hem weer nodig
g en
werd hij
I I weer voor den
J in Augustus
g
94
actieven dienst opgeroepen als commandant
van het 8ste legercorps met als chef van den
staf naast zicheneraal-majoor
Ludendorff.
J
g
Een beroemd wapenfeituit deze periode
P
is de veldslag
g, waarbij von
g van Tannenberg,
Hindenburg
g
g versloeg.
g het Russische leger
Met dezen slag
begon
een reeks successen
g
g
voor het Duitse leer,
en
g , doch von Hindenzijn plan,
P
burgaalde ten
slotte in 1918 met zijn
,
9
om door het vijandelijk
J
J front heen te breken.
Het is evenwel zijn rootste
grootsteverdienste
geweest,
g
, dat hij,
J, toen de nederlaagg van
Duitsland onvermijdelijk
onvermijdelijk was geworden,
g
, het
grote
leger
ordelij naar huis leidde.
g
g weer ordelijk
den oorlog hoopte
P von Hindenburg,
g,
nu27jaar
J oud, eindelijk
, eindelij rust te kunnen
zij
doch nogmaals,
in 1925,had zijn
g
zijn
g Na den
J krachten nodig.
dood vanresident
Ebert wisten de antiP
den 78-jarigen
kri'
socialistisches
P arti'en
Jg J
7 J g
man over te halen, zich candidaat• te stellen
voor
hetre
JA
P . HijJ werd rijkspreP residentscha
sident tot 1932
g
93 en behaalde toen nogmaals
de vereiste meerderheid tegenover ,
Hitler,
zodat hijJ na de verkiezinggP
president bleef.
Zi'J n functie vervulde hij
hij met waardigheid
g
en een volstrekte trouw aan derondwet
g
,
waardoor hijJ aller harten won.
hijop
A 8 7overleed hij
Den Z en Aug.
934
g1934
jarigen
leeftijd...
een droeve dag
g voor g e J
J g
heel Duitsland!
Zijn
stoffelijk overschot werd met groten
Zijn stoffelijk
g
in het speciaal
gebouwde
1luuister bijgezet
g
P
Jg
sc houwtomonument bijl Tannenberg,
g,
neel van zijn rootse
grootseoverwinningen.
Hindoeïsme zo heet de nationaleodsg
dienst van de eigenlijke
bewoners van
g
J
Voor-Indië. Dit reusachtige schiereiland bezat reeds in de oudste tijden
tijden een hoge
bege
schavin
wijserie
sg en verschillendewijsgerige
g godsdiensti bge stelsels,, die we samenvatten onder
den naam Brahmaïsme (zie: Brahma).
Dit is de oorspronkelijke
IndischegodsP
J
g
dienst. In dee5eeuw v. Chr. werd het
Brahmaïsmerotendeels
verdrongen
door
g
g
het Boeddhisme (zie: Boeddha). Toen in de
14 e eeuw de veroveraar Timoer Lenk zich
van het Noordelijk
van Indië
Noordelijk gedeelte
g
meester maakte,, voerde hij
hij met geweld
den
g
Islam in. Het Boeddhisme verdweeneleig
deli'k
J uit Voor-Indië, maar het oorsA ronkeli'k
J Brahmaïsme was niet uit te roeien;

gib

Von Hindenburg
Duitser.
S was eengroot
g
het heeft zich, , ofschoon in gezuiverden
g
vorm, tot nu toegehandhaafdd
en is thans
g
een macht,, waarmee de Engelse
regering
g
g
g
rekening
g moet houden.
Ditelouterde
Brahmaïsme, ,waarin veel
g
van het oorspronkelijk
P
J bestaande bijgeloof
Jg
is afgeschaft,
maar dat het geloof
aan den
g
g
enen God
, den Eeuwi
g,e die zich in de
Trimurti (drieëenheid) als Brahma ,Vishnoe
en Qiwa openbaart,
P
, heeft behouden,
, is het
Hindoeïsme.
De drierondstellin
en
g
g van het Hindoeisme zijn
J de volgende:
I. Niets kan uit niets ontstaan. Daarom
werkelijk bestaat,, niet uit niets
kan iets,, dat werkelijk
geschapen,
worden. Als het n u bestaat,
heeft het altijd
altij bestaan en als het niet alJ bestond,, zou het niet n u of te eniger
g
tijd
J kunnen ontstaan.
Iets dat bestaat, ,kan niet in niets over2. Iets,
gaan; niets kan ooit vernietigd
g worden.
Ontbindin is slechts vormverandering.
Ontbinding
g
oorzakelij ver 3. He t bestaande staat in oorzakelijk
zij beurt
met het verledene en is opP zijn
oorzaak van het toekomstige.
g
Het logisch
gevolg
g g van deze wijsgerige
g
stellingen
-- de Brahmaan houdt van Phig
10 sop
heren — is de leer,, dat de materie

HITLER
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heelal, de Prakriti,,
stoffelijke)et
in het
eeu
eeuwig
i is
is, maar voortdurend aan vormverrinonderhevig.
Het leven d.i. de
ande
tgleven,
en
energie, die
ie deze vormveranderin g en ver k t dat zzijn de zielen de Purusha's
oorzaa
in het heelal aanwezig,
die,, in eindig
e d g getal
g,
g
zich telkens weer met een stoffelijk
J lichaam
bekleden (incarneren) en zich zodoende,
oneindi
door
ge reïncarnaties — v eeswordingen
— tot grotere
volmaaktheid moeb
g
ten ontwikkelen.

beiterpartei",
program
denkbeelP
, dat in zijn
J P
g
den verkondigt,
met de zijne
g , die enigermate
g
J
overeenkomen. Hitlers
s verschijning
J
g doet de
partij
terstond weer op
P
J bijna
J
P denvoorgrond
treden. Hij
kennen als een machh) doet zich k
tigvolksredenaar, die de massa geheel
weet
g
te beheersen en mee te slepen.
P
DeJ
P arti', welker naam nu wordt veranderd in Nationaal Socialistische Duitse
e ArbeidersP
arti'
wera
weldraen
tiJ (N.S.D.A.P.),,
duizenden straks honderdduizenden leden.
ede .
InI 93
a tracht Hitler te Mi nchen, in samen werkinget
generaal
von Ludendorff,, den
g
g
bekenden strateeg,ie
gedurende
den we g
g
reldoorlo
g medewerker van von Hinden-

Hitlex. Natuurlijk
J k heb Jje allemaal wel
n zelfs
veel,
eens iets, of misschien
e
,gehoord
Rijkskanselier
en
over Adolf
JHitler,„Fiih
J
rer ” — dit laatste is een persoonlijke
P
p
J
titel voor een zuiver persoonlijke
van
va het Duitse rijk.
J
functie
te9 Braunau a.d.
Hitler werd in 1889
88
Inn
Inn, vlak aan de Beierse ggrens in
Os
kgeboren, als zoon van een
otenri J
ZijnJn vader wilde een
d oaane b ea mbte.
ambtenaar van hem maken en zond
hem naar de H.B.S. te Linz. De kleine
Adolf voelt daar niet veel voor: 'hijJ
hee f t aanleg
, is een
g voo r tekenen,
beetje
J dwe Perigvan natuur en droomt
zich reeds vroeg
kunsteg
g een groot
naar. Na denlotselin
P
gen dood van
zijn
hij de H.B.S. vern vader moet hij
laten, om geld te verdienen voor moehij
der en hetezin.
In Weenen wil hij
g
dan kunstschilder worden, doch hijJ
zakt voor het toelatingsexamen
voor
g
de academie. HijJ is ddan achtereenvolg ens los werkman,, metselaar,, tekenaar en huisschilder.
Bij
) het uitbreken van den wereld hij
in Augustus
I 9I 4neemt hij
oorlog
00
og
g
dienst in de Duitse legers
aan het
g
Westelijk
front, Hij
J toont zich een
J
soldaat, wordt herhaaldelijk
dapper
PP
gewond,
eengasvergiftiging ont, bij
g
J
komt hij
hij ternauwernood aan volslahetJ i'zeg
J ontvangt
ag en blindheid. Hij
ren kruis eerste klasse en wordt benoemd tot officier.
Bij
J het sluiten van den wa P en stilstand is zijnJ gezondheid
geschokt,
g
,
g
maar zijn
ongebroken.
g
g
J geestkracht
Steeds is hijJ vervuld van de gedachte,
g
,
dat hijJ een bizondere roeping
P g moet
volbrengen,
g , en wel in het belangg van
Duitsland. Want hoewel Oostenri'J
i n
zijn
ker, beschouwt hij zich krachtens
J
grens als Duitgeboorte op
P de Duitse g
g
ser.
Duitslands afhankelijke
Ppositie,
J
, de
strijd
partij
P
J der politieke
P
J en in de 'aJ
ren na den oorlog
eengru.ug zijn hem
g
wel. Hij
door een groot
J wil,, geleid
g
g
geloof in de krachten van volk en
ras,, het vaderland uit zijn
J n vern
ringopheffen.
g P
hij lid van een klein
In 1919
99 wordt hij
Hitler, bij een eerste steenlegging van één der
politiek partijtje,
e
de
Deutsche
Ar
P
P
^,
JJ,
grootste partijgebouwen te München.

i
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Hobbema. — „De Watermolen", naast het „Laantje van Middelharnis" het meest beroemde

schilderij van den meester, bevindt zich te Parijs.
burg was — zie aldaar — een omwenteling
tot stand te brengen.
De beweging
g g wordt
g
bloedig
g onderdrukt.
Hitler wordt veroordeeld tot vijf
J jaar
J
vestingstraf,, doch reeds na negen
g maanden
weer in vrijheid
gesteld.
g
J
In den loop
jaren
P volgende
P der daarop
g
J
blijft
P
J de partij
J voortdurend groeien,
g
, totdat
zij
J hare leden bijJ millioenen telt en haar
invloed op
van
P de binnenlandse politiek
P
beslissende betekenis wordt. Als de medewerkinger N.S.D.A.P.
voor de vorming
g
ener regering
g
g volstrekt noodzakelijk
J is g e bleken, biedt de oude Rijkspresident,
, maar J P
schalk von Hindenbur
g, Adolf Hitler het
Rijkskanselierschap
J
P aan. Deze aanvaardt dit
in Januari 1933.
Na den Rijksdagbrand
ontbindt de nieuwe
g
J
Rijkskanselier
de sociaal-democratische en
J
communistischearti'en:
vele leden hiervan,,
J
in de eerstelaats
vooral de leiders, , komen
P
in concentratiekampen. Geleidelijk
Geleidelijk blijkt,
J ,
„partenstaat" in den kortst
dat Hitler denarti'
mogelijken
tijd wil vervangen
door den
tijd
g J
g
^, eenheidsstaat". Het politiekpartijprogram
P
moetlaats
maken voor de meer of minder
P
duidelijke,
universele omschrijving
J
g van het
J
algemene
volks- of gemeenschapsbelang
g
P
go
op
g
elkebied
van het maatschappelijk
PP J leven.
i;
In de binnenlandseolitiek
is er dus maar
P

één partij en geleidelijk-weg
g worden dan
ook oorspronkelijk
A
J andersdenkenden in die
P g, die het als een eerste
P artJ opgenomen
taak voelt, om de veelheid van Duitsland
tot een eenheid te maken.
wordt
0 P buitenlands P olitiek gebied
g
Duitslands doen en laten onder Hitlers leidingooral
beheerst door één gedachte:
g
g
ooPpheffing
zijn „over g van Duitsland uit zijn
wonnene"
ositie,
f geschapen
g
A door het verdrabsvan Versailles.
Na den dood vanresident
von HindenP
burgn
Augustus
1934 besloot Hitler de
g
g
presidentsfunctie
af te schaffen en nam hijJ
P
persoonlijken titel aan van Fiihrer"
den"
„
welk woord het best kan worden vertaald
door leider". (De staat wordt nu bestuurd
volgens
het„leidersbeginsel").
g
Hetenoemde
besluit werd door een
g
volksstemming
g
g bekrachtigd.
Hobbemra. Derote
Degrotede moderne zou men
welhaast zeggen, een
van de laatste,
,
,
grootste schilders uit de Gouden Eeuw der
g
Hollandse school,, was de landschapsschilP ss
der Meindert Hobbema163 8—i79
o . HijJ
werd te Amsterdameboren
de
g
, volgde
g
lessen van Jacob van Ruisdael
Ruijsdae en stierf
in armoede.
Hobbema heeft het lot van zoveel schil-
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Hobo, een houten blaasinstrument.
zijnleven niet gewaardeerd,
dersekend:
in zijn
g
^
daarna tot in de wolken verheven. Zijn
J
doeken, die niet heel talrijk
J zijn
J^ worden
voor ongelofelijke
rij zen
prijzen
verkocht. In zijn
J
leven was hij niet in de mode", daarna
is hijJ in de mode gekomen
— en gebleven.
g
g
Want inderdaad — het landschap
P van Hobzijn wijze
bema is van alle tijden
en zijn
van
J
J
natuur-zien is nog
nobP
precies de onze. En zo
geldt
eldt Hobbema als een van de grootste,
^
Nederlandse
landscha Ppszo g rootste
niet
des
schilder.
zij beroemde
In het Louvre te Parijs
J is zijn
De watermolen"; het allerbekendste
laantj van
schilderij
, >>Het laantje
J van Hobbema,
bevindt zich te Londen.
Hobo is een houten blaasinstrument met
hogen
toon. De klank,^ enigermate
een
en neus
g
^
klank heeft toch wel iets van die van een
clarinet: volgens
vele opera-componisten is
g
zij
instrument om de schone
g
J het aangewezen
g
Jjonkvrouw aan te duiden. De veel gebruikte
Franse benaming
g van dit instrument is
hautbois. Uit dit woord kan men zijn
J toon
ook afleiden, want haut bois betekent hoog

hout(instrument),tegenover
den basson
g
(bassoon,
bassoon bassone),^
lagen
leten
gklank
terli'k
Fransen naam van
J vertaald),,
onze fagot
(zie aldaar).
Hockey. Geen
sport, die in de laatstee
p
jaren in Nederland
zo aan belangstellingg
a
heeftewonnen
als hockey.
g
Y
Dit is vooral ook te danken aan het schitterende resultaat, dat de Nederlandse
hockeyspelersbijspelen,
bi' de Olympische s elen in
behaalden.
928 te Amsterdam gehouden,
g
Zij
Zi' brachten het daar tot de finale, waarin
ze slechts met enige
verschil
g doelpunten
P
geslagen
esla en werden door de roemruchte
dieewend
waren met dubg
bele ci'
f fers te winnen. Duizenden en duizenden woonden den opwindenden
strijd
strij
P
juichtende Nederlandse hockeyers
J en juichten
Y
hartstochtelijk
J toe.
Het was bepaald
een der hoogtepunten
P
in het bestaan van het Nederlandse
hockey.
Y
Voor degenen
onder ju
Jl lie, die deze mooie
g
sport
niet kennen, wil ik hier een korte —
P
en natuurlijk
J langg niet volledige
g — beschri'J vingvan dit spel
P geven.
g
Het wordt evenals voetbales
g Peeld oop
Het veld heeft on
eene
g
^ root grasveld.
gveer een zelfden vorm als een voetbalveld.
Ook hier hebben we doellijnen
zijlijnen
zijlijnen en
J
een middenlijn.
De "doelen zij
zijn echter veel
J

— Een spannend wedstrijd-moment.
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Hockey. — De „goalkeepster" rechts verdedigt haar doel.
kleiner en het doelgebied
is hier niet zoals
g
bi'
J voetbal een rechthoek,, maar een halve
cirkel,
midden in
, waarvan het middelpunt
P
zijn er opP24
het doel ligt.
4 M. afg Voorts zijn
stand van de doellijnen,
evenwijdig
J
,lijnen
J
J g
aan deze aangebracht
en op enige
P
g meterss
zijlijnen nog
afstand van de zijlijnen
zi'J g een paar
P
li'J nen.
wordt met elftallen
Evenals bijJ
is in 't bezit van
P
gesPeeld ,• iedere speler
gstok,
een stick, een haakvormig
omgebogen stok
die bovendien aan het omgebogen einde aan
de rechterzijde
een gebogen
PP
g g oppervlak
J
heeft; met dien kant mag
heeft;
g men den bal niet
slaan.
De bal is klein en hard, hijJ bestaat uit
een loden kern,, waaromheen geperste
kurk
gP
en dan rubber zit. HijJ is wit geverfd.
g
Natuurlijk is het evenals bijJ voetbal de
Natuurlijk
bal zo vaak mogelijk
bedoeling,
g J in het
g^
doel der tegenpartij te doen
verdwijnen en
J
zo min mogelijk
den bal tussen de eigen
g
g J
i Jne
P alen te zien verdwijnen.
Het spel
met een zogenaamde
g
g
P begint
^, bullY". De midden-voors van de twee P ar ti'J en plaatsen
zich in het midden van 't
P
veld ieder met één been opA de eigen
veld,
g speelP
helft en één been op
P die der tegenpartij.
Precies op
lijnligt
P
g de bal. Ze plaatsen
P de lijn
nu hun sticks op
en als een
g
A den grond
insi g van de twee scheidsrechters 't beg
naaieeft
heffen ze de sticks o A, tikken
g

die tegen elkaar,
^ raken weer den grond,
g
,
tikken weer en dit nog
an mo
g een keer,, dan
g en ze den bal slaan en is spel
P begonnen.
g
Hoe dat dan verdergaat
,daarin kunnen
g
Jjullie je
J wel indenken,, ik zal hier alleen
nog
belangrijke
hockeyregels
o AP
g een paar
gJ
Y g
noemen:
Het is verboden bijJ een slagg de stick
boven den schouder te heffen; doet men dit
toch,
, dan maakt men „sticks" en krijgt
Jg de
tegenpartij een
vrijen slag
J
g te nemen. Men
rriag een speler
slechts van één zijde
zijd aan P
en mag
g niet , als men den bal heeftt
en een speler
van de tegenpartij in de buurt
P
is,, met dien bal gaan
draaien. Natuurlijk
Natuurlij
g
magmen den bal niet trappen
met de voe APen
ten of met een ander lichaamsdeel voortbewegen.
Alleen de keeper
mag
g
P
g den bal
met de voeten trappen,
PA , die keeper
P is meestal
en
dik ingebakerd
en heeft heleg grote beg
beschermers aan. Had hij
J dat niet,, dan zou
't stoppen
van de soms keiharde schoten
AP
ractisch
onmogelijk
zijn. Buiten den cirkel,,
g J
zijn.
magg echter ook de keeper
den slagcirkel,
g
, ma
A
niet trappen.
P
In tegenstelling
g met voetbal mag
gJje bijJ
g
hockey
A het doel
Y maar niet van overal op
schieten, of g
liever gezegd:
g 't wel,,
g
Jje mag
maar als de bal in het doel verdwijnt,
geeft
J ,g
telt niet.
P
Jje dat toch niets,, want het punt
Van krachtige
P
, die vanuit het
g doelpunten,
midden van 't veld met een kei-hard schot
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gescoord worden,
, zoals bij
J voetbal, zul
g
je
J dus bijJ hockeyY niet lezen.
Eerstanneer
men een bal tot in den
w
slagcirkel
gebracht
heeft, kan men met kans
g
g
oPjulli
s ucces schieten. Nu begrijpen jullie dus
de betekenis van het woord „slag"^, g cirkel.
Een corner bijJ hockey
Y wordt opP een an dere manierenomen"
dan bij voetbal.
,^ gJ
De spelers
van de partij,
de
P
g
P
J^ waartegen
cornerenomen
wordt moeten
zich allen
g
,
achter hun doellijn
f bevinden, met dien verstande dat behalve de keeper
P zich noggtwee
spelers
in het doel mogen
g bevinden. Een
P
van de spelers
van de andere partij
P Jlegt
g
P
den bal nu enige
g meters binnen de tweede
zijlijn
zijlijn of —als de overtreding,
de
g,
^plaat
laats
corneregg
even werd, opzettelijk
— binnen den slagcirkel
en enigen
^
g
van zijn
J elf talgenoten stellen zich opP den
rand van den slagcirkel
oP . Nu schiet de
g
speler
den bal naar één van die mensen;
P
deze moet hem eerst stoppen
en mag
PP
g eerst
g hij
natuurlijk mag
dan opP doel schieten;^ natuurlijk
den bal ook aan een ander doorgeven,
g
, maar
nooit mag
g uit een corner of een straf corner
directers
gbeg escoord worden. De verdedigers
hoeven niet te wachten tot eroed
en wel
g
op doel geschoten is, neen, ze mogen direct,
wanneer degeen,
die de corner neemt,> den
g
geplaats
e laatst heeft, uitbal naar den slagcirkel
g
Pen en trachten den bal wegg te werken.
Wanneer een bal over de doellijf n ver
dwi'nt
van
P
J , zonder dat een van de spelers
de verdedigende
partij
g
P
J die heeft aangeraakt,
g
dan is de bal achter. Dearti'en
J stellen zich
P
dan op aan J
weerszijden van de>>24 Meterr
lijn"
en twee spelers
nemen een bully.
P
Y Van
J
uitschieten door den keeper
P zoals bijJ voet-bal is duseen
g sprake.
P
Nu willen jullie
nog
g weten, waarvoor die
l
twee zijlijnen
zijn.
Wel, de binnenste heeft
J
JJ

Hockey. — De Bully.

alleen maar betekenis, als de bal over de
d
buitensteesla
g
gen is. Evenals bijJ voetbal
werpt
in,
d in
P men den bal dan met de hand
maar niet hoog
g door de lucht doch over
denrond.
g
De bal moet nu tussen de twee li' Jnen
denrond
raken en tevens moeten alle speg
PIers zich bij
weede
J het inrollen achter de tweede
zijlijn
JJ bevinden. De strook tussen de twee
lijnen
is dus gedurende
dien tijd
vrij van
J vrij
J
^
spelers.
P
Hockey
door
Y wordt niet alleen gespeeld
g P
heren maar ook door dames en soms ook
wel doorgemengde of z..
mixed"-elftallen.
g„
De Nederlandse Hockeybond
Bandybon
Y en Band
hetrote
g besturende lichaam. Zeer vele
verenigingen zijn erbij aangesloten.
g
Verscheiden elftallen spelen elken
Zondag
g
competitie-wedstrijden,
A
J
, net als bijJ voetbal.
Veelpubliek
daarbij
is daarbij nooit aanwezig,
g,
en de s elers sters
vinden dat niet zo erg,
g,
ze spelen
nog
pleizier
P
g echt voor hun leizier.
't Lijkt
J jeJ doodgewoon,
g
, dat we
op
P straat — vooral in den winter — een
enJ je kunt erJje
' mishoed of muts dragen
g
schien nauwelijks
indenken, dat er tijden
tijde
J
J geweest,
g
^ dat niemand een hoed droeg.
g
Toch is dit zo. Bij de Grieken
b.v. droeg
g
niemand een hoed, uitgezonderd
zieken en
g
mensen uit de lagere
volksklasse en de
g
slaven. Een man droegg alleen een hoofddeksel op
PJjacht of in den oorlog.
g
Bij
om g
e
geJ de Romeinen was 't precies
P
keerd. Daar werden oorspronkelijk
P
J de ronde
ofunti
door
g
P eg hoeden alleen gedragen
g
vrijen
en dan nog
voor
)
g slechts J bij toneelstellingen,
godsdienstige
enz.,
g
g plechtigheden
P
g
g
zodat de hoed al spoedig
P
g beschouwd werd
als het zinnebeeld van de vrijheid
en de
J
slaven, zodra ze werden vrijgelaten,
een
Jg
hoed cadeau kregen.
g
De eerste munten, die na het
vermoorden van Julius Caesar
door den Romeinsen staat werdenesla
en
g
^
g een hoed
g droegen
tussen twee zwaarden', als teken der vrijheid.
J
Na den dood van Nero kwamen de hoeden meer en meer
inebruik.
g
Dat de hoeden in den loop
der eeuwen in de verschillende
1 anden ook allerlei vreemde
vormen hebbenehad
g
, weet je
J
wel, maar 't is wel aardig,
g^
nog
g eens enige
g bij
J elkaar te
zien,, vandaar onze tekening.
g
I. Bronzen tijdperk;
2.44e
JP
eeuw;^3
3. helm 8e eeuw;,4
4. helm
I2e eeuw;
6, en
,55. 1
4 e eeuw; ,7
8. helft 15e
9. einde 5 e
5 eeuw;,9
eeuw; 10 en II. eerste helft 16e
eeuw; 12. laatste helft 16e eeuw;
13 . helmhoed laatste helft 16e
eeuw;
eeuw; 14. eerste helft I 7e eeuw,,

J
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15.
5 Lodewijk
onder LodewijkXVI;
XVI; 16.79
in I 2,• 1
7.
revolutie; 18. onder Napotijdens
de Franse revolutie;
J
P
I; 21. in 1870
leon; 19.
1821; 20. in I$3,
9 in 1821;
en 22. in 1899.
99
Heel dikwijls
is in de geschiedeni
g eschiedenis de
J
of kleur van den hoed het kenteken
•
geweest van een politieke
gezindheid;
g
P
g
, reeds
vóór 184 8 was in Duitsland een witte vilthoed een teken van democratische netgingen. Ook in de R.K. kerk is de hoed van
belang
en de ve rg ter onderscheiding
g tussen
schillende hoogwaardigheidsbekleders: zo
dra
gen de protonotarii
dragen
van de pauselijke
P
J
P
curie zwarte hoeden met kwasten, de kardinalen rode hoeden met 15,
aartsbis5,
schoppen
met io, de bisschoppen
met 6
PP
PA
en de abten metkwasten.
3
Dat ook overigens
de hoed een grote
rol
g
g
blijk uit de Joodse
sPeelt bijJplechtigheden,
P
g
, blijkt
gewoonte, om bij plechtige
JP
ggelegenheden
g b
zich te dekken,, gelijk
van
g J ook de grandes
g
S
SPpanje
J als bizonder voorrecht hadden,, dat
g enwoordi egheid
zij in te
zij
tegenwoordigh
id van den koningbg een
hoed op
P het hoofd mochten dragen.
g

Hoefijzer is de naam voor den ijzeren
Hoefijzer
ijzere
rand, die onder den hoef der paarden
wordt
P
gespijkerd,
gesPJ
van
b
, om het te sterke afslijten
J
den hoef op
P harde ween
g te voorkomen. In
ieder hoefijzer
zitten 6 of 8 nagelgaten,
waarin de nagels
geslagen
^
g
g worden,, waar mee het hoefijzer
wordt bevesti
g d. Dit
bevestigd
J
•
men het beslaan van hetaard.
P
Het beste materiaal voor hoefijzers
is taai
J
Zweeds Jijzer. Staal is te hard en koper
Pr of
aluminium te zacht. Voor hoefijzers
van
J
renpaarden
wordt soms gP
geperst
e
a
papier
P
PP
gebruikt. Het hoefijzer
J heeft al sinds de oudste
tijden
tijden, dat er paarden
beslagen
P
g werden,, ge geluksteken
eluksteken. Je kent allemaal
agolden als g
de Nieuwjaarskaarten
met hoefijzers en
J
klavertjes-van-vier,
J
, een ander bg eluks- s Y m bool.
Hofer. Andreas Hofer was de bekende
aanvoerder van de Tiroler boeren in hun
vrijheidsstrijd tegen
Napoleon,
vrijheidsstrijd
g
P
, in 1809.
9 HijJ
was eigenaar
van een herberg
g
g in het Passeierdal. Als vurig
vocht hij
hij reeds
g patriot
P
in 1796
79 aan het hoofd van een compagnie
scherpschutters
tegen
Frankrijk Gedurende
P
g Frankrijk.
oorlog
P Hofer in April
g van 1809
P
9 riep
van hetzelfde jaar
de Tiroler boeren oop,
J
nam een legerkorps Beieren,
Beieren die m
met Na
g en en ve rf oleon verbonden waren,, gevangen
g
dreef met de hulp
Oostenrijks
P van de Oostenrijkse
n
vija
uit Tirol.
Pen den vijand
ntoen,, na de nederlaag
g van Oostenrijk
,g eslo P
J te Wagram,
g
, een wapenstilstand
ten werd, waarbijJ Oostenrijk
J Tirol prijsgaf,
P J g,
zette Hofer alleen den stri'^d
J voort. HijJ
moest echter algauw
, van alle kanten door
g
een overmacht aangevallen
, vluchten en
g
verborge
g en
hield zich toen nog
J
g verbor
g een tijdlang
echter door een van
een hut. HijJ
zijn
landslieden verraden,, toen g e J eigen
g

Hoefijzer, vanouds het geluksteken. Len
Harvey, een Engels bokser, spijkert een
hoefijzer aan de palen van den ring vóór
een match.
van gen genomen, naar Mantua overgebracht en daar opP direct bevel van NapoPo
leon doodgeschoten.
g
De dichter Julius Moser heeft Hofers
heldenstrijd
en zijn
zijn moedigen
dood ver J
g dd
eeuwig d in het alom bekende lied „Zu Mantua in Banden der treue Hofer war". Je
kent het natuurli'J k ook wel!

HogendarP . Aan het einde van de 18de
eeuw telde het Huis Oranje
g over) weinig
tuigers
meer
in Nederland.
tuide
g
g aanhangers
Iedereen was ontevreden met den bestaanden toestand en de Prins (Willem V) was
niet in staat om enige
g verbetering
g tot stand
te brengen.
g
De jonge
Karel van Hogendorp
J
g
P
J g Gijsbert
Oranjeman. Hoewel hij
hij oor-bleef overtuigd
g Oranjeman.
sPronkeli'k
was
P
J voor een militaire loopbaan
hij acht jaar
in Pruisen
opgeleid,
o g eleid waarvoor hij
J
waseweest
voelde
hij
hij veel meer voor de
g
,
P olitiek.
In 1781
keerde hij,
jaar
oud,
g
J
7
J, negentien
in Holland terug
g en trad in dienst van den
Prins, maar in
tevens rechten studeren
g g
hij een studiereis naar Ameen ook maakte hij
rika, om daar den staatsvorm te bestuderen. In 1787
bijJ de omwenteling,
g, waarbij
7 7
de Patriotten door de Pruisen verdreven
hij
werden,
hij reeds een grote
rol als
g
, speelde
P
onderhandelaar tussen het stadhouderlijk
J
van Pruisen
en Engehof
en
dee
g
g ezanten
land. Als beloning
g voor zijn succesvol o P treden zorgde
Willem V er voor,, dat van
g
Hogendorp
g
APpensionaris werd van de stad
Rotterdam, maar na de revolutie van 1795,

925

HOGENDORP

Hoeden, —Allerlei soorten van hoofddeksels bijeen. (Zie tekst)

HOL
waarbij
J de stadhouder vluchtte, trok van
Hogendorp
leven
g
P zich uit het politieke
P
hij in dienst van Napoleon
terug;, nooit is hij
P
getreden,
zijn
zijn broer, die Frans divisieg
generaal geweest is.
Pas toen de mogelijkheid van een herOranjes schemerde, begaf
stel der Oranjes
g Hogeng en
dorPzich weer in de politiek
en begon
P
g zich
te roeren.
duidelij in, dat de oude reg eHij
Hi' zagg duidelijk
gsvorm niet hersteld mocht worden; in
dat opzicht
begreep
P
g P hijJ zeer goed
g oe de betekenis van de revolutie. HijJ
van
mening,
men de goede
dingen
van de
g,
g
g
revolutie moest behouden, zoals vrijheid
en
J
gelijkheid
van alle godsdiensten.
g
g J
In 1812 stelde Hogendorp
P reeds een schets
g
voor eengrondwet
oP^waarbij
waarbijhij
hij Willem
g
VI tot souverein wilde maken.
In November 1813
hij na de neder3 nam hij
laagan
Napoleon
het heft in handen en
P
g
Duy van Maasdam
regeerde met van der Dun
van Limburg
g
g Stirum in naam van
Willem VI.
Toen deze in Nederland voet aan wal
zette, werd hij
J ook werkelijk
J tot souverein
uitgeroepen.
Hogendorp
g
P werd in den adelstand verheven maar verder vlotte het niet ergg tussen Willem I en Ho gendorP; hun beider
politieke mening
P
g liep
A te ver uiteen.
Willem I heeft nooit de zeerrote
verg
diensten van van Hogendorp
geheel erkend.
g
Pg
Hogendorp
g
P trad dan ook in 1816 al uit
de regering,waarvan
hij
hij Minister
van
Buitenlandse Zaken waseweest
en sloot zich
g
in de Kamer bij
bi' de oppositie
aan. SindsPP
dien keerde hij
het re
erin
J zich fel tegen
g
g
g sbeleid hijJ wilde een veel vrijzinniger
bestuur.
In 1834
hij te den Haag.
34 stierf hij
g
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Hans Holbein deon gere is een van de
grootste Duitse schilders. HijJ werd geboren
g
g
te Augsburg
g vertrok
g
497 Reeds vroeg
g in 1497.
hij
hij enorm veel en oop
J naar Bazel, waar hij
allerleiebied
schilderde en ook boekeng
titels en vignetten
tekende. In 1 526 begaf
g
g
hij lange
hij
g jaren
J
J zich naar Londen,^ waar hij
voor het hof werkte en waar hij
J vooral de
grote
portretschilder
was. Hij
J bleef hier tot
P
g
zijn
J den in i1543.
J overli'
Een zeer bekend werk is de Madonna
van burgemeester
Meijer",
in het museum
J
g
te Dresden, waar zich ook een der meeswaardigste
g
g Pportretten van den groten
het ortret
portretvan den Fransterbevindt,
man Morette.
Holst. Henriëtte Roland Holst-van der
Schalk is je allen zeker wel bekend als een
onzerrootste
dichteressen.
g
Noordwijk-Binnen in 186
1869,
Geboren te Noordwijk-Binnen
un
debuteerde zij
95 met een bJ reeds in 1895
del Sonnetten
en verzen, in terzinen g e ,^
schreven" die voor fijne
een open-P
J geesten
g
baringaren
door het heel nieuwe, krachg
ti g
ge ggeluid, dat erin doorklonk.
Al spoedig
g so ciaP
g werd zijJ een overtuigd
liste later communiste en van deze levensovertuiging
g al haar verder werk, dat
g g draagt
is als één machtige
g om in de
g worsteling
en ziel tot klaarheid te komen, den stemeigen
»
A el. Wi'J noemen van haar verzen De
nieuweeboort"
ween" De
,»0Pwaartsewegen",
g
ac
vrouw in het woud",
g edh>» Het feest der
offer",
">
" ,»
nis"
g
,,, Verzonken grenzen",
R^,.i

b

^

^

o

y^-

d.

^^^.. 4 .:
1

Richard Hol. Een der latere Hollandse
componisten
leefde van 1825-1904. Behalve
P
als schrijver
over muzikale onderwerpen
J
P en
als voortreffelijk
maakte hij
hij zich
J dirigent,
g
ook verdienstelijk
van vele
J als componist
P
werken (voor orkest, mannenkoor enz.),
waarvan verschillende
metn
zijn
g oud
J bekroonel.
Holbein. Er zijn
J twee schilders, die Hans
Holbein heten, vader en zoon.
Hans Holbein de Oude werd omstreeks
1460
te Augsburg
hij tot aan
g
gggeboren,
^ waar hij
4
2
zijn dood in 1524
zijn
ongeveer
eveer data wor 54
g(de
den door verschillende bronnen verschillend
opgegeven)leefde en werkte. HijJ schilderde
vele kerkstukken, waarvan wel het meest
bekende is een drieluik, dat zich bevindt
in de Pinakotheeken
oPenbare schilderijenJ
verzameling)e
Mi
München. Het middenpaPa
g
neel stelt voor den Marteldood van St.
Sebastiaan", het linkerluik de H. Barbara,
het rechterluik de H. Elisabeth.

Hans Holbein (de jongere): Portret van den

koopman Georg Gisze.
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HOME RULE

, „Heldensage",
„ Tussen twee werelden",
,„Vernieuwingen" en van
„ Verworvenheden"
haarproza karakterstudies over
J. Rousseau, en Leo Tolstoi
Tolstoi;• in De
„ held en de
schare"af
g zij
zijeen verheerlijking
J
g van Garibaldi.
Wat in Henriëtte Roland Holst's werk
diep
aangrijpt en het zo groot
en o
Pn
g
rend maakt, is de stri'J,
d de verscheurdheid
van ziel om de tegenstelling
g
g tussen ideaal
en werkelijkheid,
tussen „droom en daad".
J
zij een zeer religieuze
In diepste
wezen is zij
P
g
natuur,
natuur die bitter lijden
moet,, omdat de ver J
werkeli'kin
hier opA aarde
J g van het Hoogste
g
niet te vinden is. Bitter teleurgesteld
in
g
het communisme,
, zoals dit thans wordt uitgewerkt,
keert zij in de laatste jaren
terugg
iJ
J
tot eenvoudige
g geloofsovergave.
Home Rule. Onder Fenians vertelden we
jullie al, dat de Ieren naar meer onafhankeli'kheid
ten opzichte
van Engeland
streef)
P
g
den. We vertelden toen ook,, dat de „HomeRule"-beweging
was dan
g
g g veel ggematigder
de beweging
g g der Fenians.
De „Home Rulers" eisten voor Ierland
eigen
binnenlands bestuur met een ei
eige
g en
g
parlement; alleen opP militair en handels g
gee
bied wilden ze nog
verbong met Engeland
g
den blijven.
J
In de eerste tijden
wilden de Engelsen
J
g
niets van deze eisen horen, zelfs 't liberale
ministerie Gladstone188o-188 5 kwam
den Ieren nogg weiniggtegemoet.
g
De door Parnell, den leider van deze beweging
g g, die met anderen in 't parlement
P
zitting had, , onder de Ierse boeren o Age zittin
richte Landleague
ijverde voor verbeteringg
ijverde
vanositie vang
de boeren tegenover hun,,
meestal Engelse
pachtheren.
g
,P
Toen een wet, die den Ieren in deze kwestie wat tegemoet
kwam,, door het Lagerg
g er
huis was aangenomen,
g
, verwierp
P het Hogerg er
huis deze.
De Ierse boeren begonnen nu hun landheren te boycotten
(zie: Boycot).
. Als een
Y
Y
landheer eenachter,
gens
de boe
A
,om, , volgens
onbillijke redenen van zijn
ren onbillijke
zijn erf zette,,
weigerden
alle andere boeren de boerderij
boerderij
g
teachten.
Ook konden de landheren geen
P
g
Ierse bedienden en winkelwaren meer
kri'J gen.
g
Hiertegen
nam Gladstone gewelddadige
g
g
g
maatregelen,
de Landleague
werd verboden
g
g
en Parnellevan
en
Het verzet
g
g
ggenomen.
luwde en Gladstone hergaf
zijn vrijg Parnell zijn
J
heid en begon
zelfs onderhandelingen
met
g
g
hem
hem, toen de Fenians roet in 't eten gooiden door enige
g moorden.
De staat van beleg
g werd nu over Ierland
afgekondigd en van een vergelijk
g J tussen
Gladstone en de „Home-Rulers"
kwa
„
niets meer.
In 1886 zag
Gladstone in, dat het zo niet
g
langerg
ging
g e n diende een wet tot verlening
g
van Home Rule aan Ierland bij
J het Lagerg er

Holst. — De dichteres
Henriëtte Roland Holst-van der Schalk
(Teekening R. Holst).
geen
e
in; de wet kon echter g
meer der
huis in;
heid vinden en Gladstone trad af. Zijn
ZijnoP een
volger,
Y,
g , de conservatief Salisbury,
wet door, waarbij
werd geg J
J de mogelijkheid
schapen,
g
g ron de , dat de Ieren de Engelse
bezitters konden uitkopen.
P
Onder de „Home Rulers" brak toen onenigheid
uit, waardoor hun actie zeer leed.
g
In 1892
9 diende daarna Gladstone,, die toen
aan het bewind was, weer een Home Ruledoor 't Laenomen wer
wet in,, die aangenomen
gwerd
door 't Hogerg erhuis maar verworpen
P
g er
huis.
Nu kwam in 't begin
g van onze eeuw een
bepaling
be
P
g tot stand,, dat wetten,, die driedoor het Lagermaal waren aangenomen
g er
g
huis in een tijd
J
J van minstens twee jaar,
automatisch wet werden. Het Hogerhuis,
g
dat zo'n wet dan dus twee keer verwonen
A
had, had er den derden keer niets meer
mede te maken.
Dit was een nieuwe kans voor de Ieren.
Direct werd nu een nieuwe Home Rule-wet
waarbij
werd,
ingediend,w
, dat de
P
J bepaald
I ren een eigen
parlement voor hun eigen
Ieren
g p
g
zaken zouden krijgen.
Ze zouden voorts een
Jg
koninklijken stadhouder krijgen,
J buiJg , terwijl
politiek,
en vloot één
o
tenlands e P
g
, leger
,Ppost,
blijve vormet de Engelse
zouden blijven
geheele
g
De Home
Rule"-Ieren waren hiermee
„
tevreden. De „Sinn Feiners", ^ die een geheel
g
onafhankelijk
J Ierland wensten,, echter niet.

HOMERUS
Ook 'trotestantse ,
deel van Ierland, Ulster,,
kon met deze weteen genoegen
nemen;
g g
,
men wilde daar niet onder een katholiek
Iers bewind komen.
De wet werd door het Lagerhuis
aan g
gee
g
nomen en door 't Hogerhuis
verworpen,
g
P , dit
gebeurde
nog
g
g een keer,, maar den derden
keer had het Hogerhuis
er niet meer mee
g
te maken en de Home Rule-wet kcee g
rechtsgeldigheid. (Voorjaar
Voorjaar
1 .
94
Ulster dreigde
meteen met een opstand,
g
P
,
Eng
ela veel
waarvoor in 'trotestantse
En
eland
P
bestond.
Toen vroeg men
in Engeland toch nogg
g
aan het Hogerhuis,
zijngoedkeuring
, of het zijn
g
g
aan de Home Rule-wet wilde hechten, men
zou dan sterker staan; maar het Hogerhuis
g
weigerde tenzijJ men Ulster van de wet uitsloot.
De regering
b wist toen niet wat te doen,,
de wereldoorlog
g bracht hier de oplossing .
allearti'
en
P
J verzoenden zich bijJ het dreiDe invoering
g ende gevaar.
g
g van de Home
Rule-wet werd verdaagd
g tot na den oorlog.
g
In 19 16 veroorzaakten de felle Sinn Feiners die ontevreden waren over dit uitstel,
een oAroer te Dublin, echter zonder succes.
Na den oorlog
g kwam de kwestie dus o P nieuw op
i't. De Home Rule-wet
P het ta PJ
van 1914
, men kwam
g
94 werd niet ingevoerd,
'
tot een nieuw vergelijk;
alleen de felste
Sinn Feiners verzetten zich hiertegen.
g
Ierland werd een Engels
Dominion onder
g
den naam Irish Freeg
State". Ulster kreeg
een aparte regering.
Na veel onderlingen
gstrijd
J onder de Ieren
werd de nieuwe regeling
2 ingevoerd.
g g in i93
g
Sinds 1931
ageren
nu de Valera en zijn
93
g
J
aanhangers
aanhan
weer heftig
g voor een ,^Ierland
g
los van Engeland",
de kans
g
P
, zodat opnieuw
oPeen breuk scheen te komen,, nadat de
Valera het bestuur in handen hadekre
g
gen.
Toch schijnt
een schikking
J
g niet uitgesloten
g
en in onze dagen
meer nabijJ dan ooit.
g

Homerus. Het woord staat voor een van
de mooiste herinneringen,
g , welke men oop
zijn
de herimeenemen
nne
g kan meenemen:
J levensweg
rin g aan de
beide geweldige
g heldendichten,,
g
de Ilias en de Odyssee
Y
, van dezen dichter.
En als men er nader opP ingaat
g
,dan bli fJ t
de litteraire schoonheid, doch dan wordt
Homerus zelf een vage
uit de Griekse
g figuur
Oudheid. Net zo min als we zeker weten,
of en in hoeverre hij
J deze werken heeft g e maakt evenmin weten we verder iets van
deze beroemde figuur.
Waar,, wanneer,,Jja
g
zelfs of hijJ wel geleefd
heeft,, weten we
g
niet.
Over al deze vragen
is een uit
uitgeb
reid
g ebreide
g
ontstaan, waarin heel veel verondersteld wordt, maar niet veel bewezen.
De resultaten zijn
J dan ook eigenlijk alleen
maar van belangg voor geleerden;
•, voor an g
dere mensen is Homerus de dichter van
Ilias en OdYssee en daarmee basta.
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Homerus. — Een antiek beeld van den groten
dichter, dat te Napels wordt bewaard.

Die twee werken behoren tot de oudste
ons overgeleverde Griekse literatuur. Hun
inhoud is zo belangrijk,
g J, dat de te g enwoor die
precies zo van kunnen
g mensen er noggP
enieten als
voor eeuwen de Oude Grieken,
,
wat men nu juist niet van alle oude litteratuur kan zeggen.
gg
Zijn
is
g
J uitbeelding
g van mensen en goden
meesterlijk.
Ook de goden
treden in zijn
J
g
J
werken op
zich geheel
als
g
g
g
A en gedragen
mensen met hun fouten en gebreken.
Soms
mensen,
g
zijn
dan ook hun daden en handelingen
g
J
verre vanJ
g oddeli'k. Homerus' werken hebben er veel toe bijgedragen de Griekse M Y thologie vaste vormen te geven.
g
is
rs Ho Bij
J ve
J latere dichters en schrijvers
merus' invloed vaak zeer duidelijk
aan te
J
wijJ

Hom oeo pathie. De homoeo
A athie homoioseli'k
aan en pathein
= lijden)
gelijk
J
P
is eeneneeswi'ze
door Samuel
g
J ,in evoerd
g
Hahnemann en berustend op
g
,
P het beginsel,
dat een ziekte bestreden moet worden met
overrsn
een middel,, dat bij
J gezonde
gPpersonen
eenkomsti
J
, als de ziekte
g e verschijnselen,
r oont veroorzaakt. De kernspreuk
der
vet
P
us curen
homoeo P ath en is: Similia similibus
r, d. w
.z. iets wordt verholpen
P door iets,,
dat ermee overeenkomt.
De
e officiële geneeskunde,
g
, de allopathie,
P
,
nog
g steeds tegen
(ziealdaar)
verzet zich no
e
g

HONDEN
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dezeeneeswi'ze
g
J ,zodat het b.v. in ons land
nog
gelukt is aan een der hogescholen
g
^ nietg
een leerstoel voor de homoeo Aathie te stichder
ten, iets, wat door de vele aanhangers
g
homoeoA athie als een onrecht wordt g e voelel. In ons land, maar vooral ook in
Duitsland, Frankrijk
J en Amerika neemt de
invloed dezereneeswi'
J ze steeds meer toe
g
en hoewel er nog
g artsen in
g maar weinig
oPtreons land openlijk
P
P
J als homoeopathen
den, is hun invloed enpraktijk
groot.
A
J zeerg
bij
In Oudenrijn
J
J Utrecht bestaat sinds
I1913
I een homoeoP athisch ziekenhuis,, waar van directeur is Dr.J. N. Voorhoeve.
zijn de zogenaamde
h obekend zijn
Algemeen
g
g
geneesmiddelen,, me dicamenmoeoP athischeg
ten volens
een be tp aalde methode in soms
g
zeer vergaande
in alcohol
verdunningen
g
g
opgelost
of met melksuiker verwreven. Er
Pg
heel
wordt als„onschuldige" huismiddeltjes
J
wat mee gekwakzalverd.

Homogeen
betekent gelij
a Jksoortig,
g
g, ver want van één en dezelfde natuur, in ieder
deel van dezelfdeesteldheid
of vermeng
ging. Het is het tegenovergestelde van
heteroeen.
bg
In de wiskunde verstaat men onder homoene
grootheden
de grootheden,
g
g
, die
g
door dezelfde eenheid gemeten worden, b.v.
5 Meter en 13
3 Meter(de maateenheid is
de meter),
J n d aaren ,5 Meter en 13
3 uren zijn
teen
heterogene
waarden.
g
g
Het woord zelf komt men nergens
zoveel
g
waarin het van tijd
teen als in depolitiek,
iJd
P
t
lijk
tot tijd
of er ten slotte maar één
J wel lijkt
belangrijke
g J
Ppolitieke vraag
^ is: Of het miis? Of alle ministers
nisterie wel homogeen
g
over alleolitieke
kwesties wel hetzelfde
P
denken?

P

— mogen we hier wel even iets nicer
vertellen.
Niemand zal natuurlijk
J van ons eisen,, dat
we in onze Encyclopedie een volledigen
g
cursus zulleneven
in de verschillende hong
denrassen en in de verzorging
g g en o P voe kameraadjes
dingg an onze kameraadjes.
vriendschap
P tussen mens en hond is
bijna zo oud ,
als de wereld, men vertelt
zelfs,
,
dat in het stenen tijdperk de holbewoners
reeds honden hielden.
Hoe de hond eigenlijk ontstaan is,
, daar
zijn
deg
geleerden het nog
J
^ niet over eens.
Sommigen
beweren, dat de wolf de stamg
vader is van heteslacht
hond,, anderen
aneren ach g
ten het waarschijnlijk
J J , dat de hond uit het
J ontstaan. Soms ook
g eslacht vos zou zijn
neemt men aan, dat wolf, jakhals, wilde
honden 'en onze hond, allen ontstaan zijn
J
uit éénemeenscha
eli'ken
voorvader.
g
PP
J
Dat de hond in bouw veel met den wolf
overeenkomt en zich — b.v. in het hoge
g
Noorden
—
dezen
aan
d
J bij
Jookg emakkeli'k
sluit(denk aan de woeste wolfshonden,
waarover J'e in de boeiende boeken van ames Oliver Curwood en Jack London het
nodige
je
g kunt lezen),,
J allemaal.
Door alle eeuwen heen heeft dus de mens
als huis- en
den hond bi'
bij zichgehouden
g
werkdier. In het gezin van den holbewoner
hijg
goede diensten als waak- en
bewees hij
hij ingeval
van nood...
g
J'achthond en werdhij
kalm 'es opgegeten. Later deed hij dienst
kalmpjeshij
als trekhond voor het vervoer van zware
lasten, als herdershond voor het bewaken
van de enorme kudden, als windhond voor
s oren van het wild,, en...als schoothet o PP
hond.
Eigenaardig
g is, dat er ook reeds in de
g
verschillende rassen bestonoudste tijden
J

Homoloog
g begrip. Als
g i s een wiskundig
men tweegelijke
eng
gelijkvormige
g J
J
g figuren
g
o P elkander legt, zodat ze elkander bedekken b.v. twee driehoeken, dan noemt
men de hoekpunten homologe
punten.
g P
In de scheikunde verstaat men onder een
homologe
g reeks een aantal stoffen,
, die in
samenstellingg niet veel van elkaar verschillen en scheikundig
g verwante eigenschappen
bezitten,, b.v. mierenzuur,, azijnzuur,
er
J
, botzuur enz.
Ten slotte betekent homologeren
het
g
iJ
bekrachtiging
even van een rechterlijke
geven
g g
(homologatie)
op
g
A een
P een voorstel,, b.v. op
voorstel voor een accoord in een faillissement, waardoor het faillissement eindigt
g
zie: Faillissement).
Honden. Over onze viervoetige vrienden,
,
de honden, die zo dicht naast ons leven,
dat een straat zonder hun vrolijk
geblaf en
J g
getippel,
en — voor de dierenvrienden ong AA
der ons — een huiskamer zonder hun gezelli^ e tegenwoordigheid haast ondenkbaar

Encyclopedie voorJongere
on eren
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Honden. — De zwarte bouvier van
Prinses Juliana.

HONDEN

Honden. — Een echte bulldog, die voor geen
klein geruchtje vervaard is.
koden: op
uit Egypte
gYP
P oude afbeeldingen
g
als laagbenige
as
doggen
men zowelrote
g edg
gg
g
achtigen en kleine dwerghondjes
g
J voor.
Met die honden-rassen is het trouwens
gegaan. Toen de techniek
heel eigenaardig
ggg
g
zicheweldi
uitbreidde
en verschillende
g
g
herdershonden,
hondsoorten, b.v. de sterke
,
chthonden
de waakhonden en deewone
g
Jja
gebruikt
taak^
niet meer voor een bepaalde
P
werden, dreigden
veel rassen uit te sterven.
g
zette men het fokken
Alleen in Engeland
g
van al die rassen voort, zodat nu de meeste
komen. In de laatste
rashonden uit Engeland
g
'aren echter wordt ook in ons land weer
jare
aan de fokkerijJ van rashonden gedaan_
g
en met succes. Er bestaan tal vanrachA
tigge,
, zodat nu weer
, verschillende rassen
ieder mens, die een hond als kameraad
wenst,,Jjuist dat soort kan uitkiezen, dat bijJ
hemast.
P De verschillende rassen hebben
dus nog
g J hun reden van bestaan
g wel degelijk
behouden.
Dat de hondenrassen bewaardebleven
g
werktaak van
zijn,
ook nadat de eigenlijke
g
J
J
den hondeëindi
g
gd was ,is te danken aan
de tentoonstellingen.
g
De eerste hondententoonstelling
g isgeh ou den in 1859
g
, de
59 te Newcastle in Engeland,
eersterote
in 1863
g
3 te Chelsea,, in hetzelfde
2
te Parijs.
in 18 7,
jaar
g
J Nederland volgde
J
toen op
A een landbouwtentoonstellingg te Rotterdam ook honden uitkwamen. In 187.4
verschenen te Amsterdam reedso
35 rashonschreef depas
den voor hetubliek.
In 1875
P
75
P
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opgerichte
jachtvereniging
P gJ
g g „ Nimrod" te
Utrecht haar eerste tentoonstelling
g uit.
En sindsdien is het met de honden-tentoonstellingen
steeds drukker en drukker
g
geworden.
Engeland
spant
nog
altij de
g
g
P
g altijd
met minstens twee tentoonstellingen
g
dag,
per
Holland doet tegenwoordig
P
g,
g
g
ook flink mee. In Nederland is tweemaal
het aantal van duizend hondener
expositie
P
P
overschreden n.l. eenmaal in het begin
g dezer
eeuw en eenmaal op
P de eerste Winnertentoonstellingn
het R.A.I.-gebouw
te Amg
g
sterdam.
De honden wordenekeurd
op„punten”
g
PA
en in klassen. Voor ieder ras zijn verschillende kenmerken vastgesteld,
waaraan de
g
hond moet voldoen, wil hijJ voor mededingingen eventueel voor een prijs
P J in aan merking komen.
Naast het uiterlijk
J wordt ook het karakter van den hondekeurd
juis
g
, want het is juist
rashonden
van zo overwegend belang,
á
gr
dat een ras het juiste
karakter behoudt.
J
De raspunten
voor de hondenkeurin
hondenkeuring
g ontP
stonden dadelijk
dadelijk bij
bi' het opkomen
der tenP
toonstellin
g en. In 187 6 is in ons land het
voor honden"
„ Nederlands Keuringsboek
g
verschenen
zijn
verschenen, waarin al diepunten
J n ner
P
gelegd.
Hoeveel rassen bestaan er nu wel op
P de
wereld? Dat is niet helemaal met zekerheid
te zeggen.
De erkende rassen,, n.l. die door
gg
de leidende kynologische verenigingen —
kynologie wil zeggen
gg „hondenkunde" — in
verschillende landen worden erkend,
zij
, zijn
kleine tweehonderd.
Enkele van de belangrijkste
mogen
hier
g J
g
volg en. Onder de d ij fhonden
n, de
echte jachthonden,
worden voor
J
, diegefokt
g
de bloedde drijf
g
J J jachten wordengerekend
honden, de foxhounds, de beagles, de bassets, de Hannoverse Schweisshund of
de Beierse bergspeurhond, de
speurhond,
A
brakken, de dasDuitse en Oostenrijkse
)
brak enz.
Onder de windhonden die ook voor
de jacht dienst kunnen doen(maar meer
snel dan vasthoudend zijn),
g ere ) ^
kend dere Thound
(of Engelse
hazewind),,
g
3
de barsof(of Russische wolfshond) — zie
—, de
tekening
g op
P blz. 153
53
, deerhound of
Schotse hertenhond, de Ierse wolfshond,t
windhond,
de Afghaanse
, de slaughi,
g^ de
g
saluki,
, de whippet.
PP
Tot de honden voor de korte
g
J'acht behoren de Ierse setter,^ de Engelse
de
setter de Gordon-setter, deointer,
P
kortharige
g en langharige Duitse staande
hond,
, de Weimaraner, de heidewachter, de
P
, tal van Franse Jjachthonden,
P oedel-ointer,
de retriever en de spaniels.
P
Tot de aar dhondenoors ronkeli'k
P
J
onder den grond
die honden, die derooi
P
vervolgen behoren de uit Duitsland afkomti ge dashonden en de Engelse
terriers.
sg
g
Hierin heeft men verschillende soorteneg
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eg en ruwharige
fokt, zo b.v. deladhari
g
g
dashond en de dwergdashond
, de Schotse
g

terrier, de Cairn-terrier, de Skye-terrier,
de
Y
raa
e draadhaBorder-terrier de gladharige
Border-terrier,
g
g e en
rige fox-terrier, de Sealyham-terrier
(ook
Y
de black and
genoemd),
korte
wg Sealyham
g
Y
tan-terrier, de Airedale-terrier en de bullterrier, om maar de bekendste soorten te
noemen.

Totdegroep
deroe herdershonden behoren de Hollandse, de Duitse, de Belgische
g

herdershond, de Chien de Brie of Briard,
en klein),
herdershond (groot
de Pyrenese
g
Y
herdershonden, w.o.
drie soorten Hongaarse
g
de gra APig e langharige Puli ook in ons
land een bekend hondje,
g collie
J^ de kortharige
of Schotse herdershond, de bobtail, de langg
harige collie, de sheltie, de corgi
of herdershond van Wales, de border-collie, de Berner sennenhond,
de bouvier of Vlaamse veedri'versJ
hond de Duitse veedrijvershond
J
of Rottweiler.
Dan volgt
groep
Pgr o t e
g nog
gdeg
r a s s e n waartoe o.a. behoren de
mastiff, de bull-mastiff, de matin
of Belgische
trekhond, de Borg
deaux-do de St. Bernhard
(langg
Leonberger,
de
en kortharig),
g ,
g
Duitse dog,de New Foundlander
en de Thibet -hond.
Onder de verdere m i d d e
grote rassen, die tot één
zonder beere
groep,
€^
P worden ggerekend
tpaald bij
J elkaar te behoren,, vindt
eerstep laat de Baalmen in de eerstelaats
en Es=
l
Y^Samojeed
kimohond ^ de keeshond, de chowchow, de boxer, de Engelse
en
g
Boston-terrier,
Franse bulldog,
,
deoedel
de Dalmatische hond,
P
de Dobermann-pincher, de schnauzer, de smous.
We eindigen
met de groep
g P der
g
dameshondjes
de
J waaronder
,
volgende rassen naar voren komen: Maltezer, Pekingees, Italiaans windhondje,
^grifP
J , mopshond,
fon, petit
Braban ^
on, vlinderer
P
hondje schipperke,
Kingg CharlesPP
spaniel,
Chin Chin of Japanse
P
P
dwergdwergpincher,
sspaniel,
gP
^
g
P
schnauzer, dwerg-kees,
Yorkshire
g
dwerg-black-and-tan-terterrier
rier.
Natuurlijk is deze opgave
niet
Natuurlijk
Pg
helemaal volledig.
g WijJ ontleenden
haar aan hetrachti
P
ge boek ^,Onze
honden" door P. M. C. Toepoel,
P ,
een boekeschreven
door een
g
echten hondenkenner en bovenal
dierenvriend,
dat jeJ
later, J
als je
. ^
zelf misschien een of meer viervoetig e kameraden te verzorgen
g
krijgt,
maar eens moet raadJg
x^leen.
g

HONDSDOLHEID
Hondsdolheid is een besmettelijke
ziekte,
J
die vroeger
veel slachtoffers maakte. Alle
g
zoogdieren en ook de mens zijn
zijn er vatbaar
voor, doch zij
J komt het meest voor bij
J honden vandaar de naam.
De ziekte ontstaat door een bacil, die zich
voornamelijk
in het speeksel
bevindt en
J
P
waardoor de hondsdolheid op
P andere dieren
of op
P den mens kan worden overgebracht.,
g
Wanneer een hond door de ziekte is aangetast b.v. door een beet van een anderen
hond, dan duurt het nog
voor
g een tijdje,
JJ
de dolheid zich bij
soms
,s
J hem openbaart,
P
twee weken, soms zelfs enige
maanden; dit
g maanden;
hangt
g af van de hoeveelheid smetstof, die
hij
en van
g
J in het lichaam heeftgekregen
g
gebeten is. Als de doldelaats
waar hij
hijg
f
heid uitbreekt, wordt de hond eerst onrus-

Honden. — Een oude Schot met zijn
langharigen herdershond.

HONGERSNOOD

om

J

J,

Honden. — Een mooi stel ruwharige terriers.
en kauwt
neiging
tig,
g,
g te lopen
P
g g om weg
en knabbelt op
P
A allerlei vreemde voorwerpen
touw,, stro enz. Zijn
als steentjes,
J gewone
g
J
paar dagen
voedsel laat hij
g
J staan. Na eenP
heel o Pge wordt de hond dan bij
J vlagen
g
blaffen
wonden laat een hees, langgerekt
gg
horen en bijt
J links en rechts om zich heen.
duurt, is
Deze toestand,, , die 3 a 4 dagen
g
voor
voo het over natuurlijk
natuurlijk 't gevaarlijkste
g
J
brengen van de ziekte. Daarna volgt
g lang^vrij
het dier vrij
zamerhand verlamming,
g,
spoedig
^ sterft.
P
Reeds de oude Grieken kenden de hondsdolheid en trachtten door uitbranden van
de wond de ziekte teenezen.
Ook in onzen
g
tijd
g
P
g weleens de verspreiding
J tracht men nog
van de smetstof door het lichaam tegen te
door hetg
gebeten lichaamsdeel boven
gaan
g
de wond heel stijf
J af te binden. Maar dan
zijn. Meestal
moet men er al heel vlug
Jzijn
gbij
de smetstof zich al door het lichaam
en dan helpt
verspreid
P alleen inenten.
P
Je hebt natuurlijk
J allemaal weleens ag ehoord van het P rachtige werk van het Instituut Pasteur te Parijs, waar mensen tegen
g
g
ineënt.
Degrote
hondsdolheid worden ingeënt
Louis Pasteur — zie ook: Pasteur
g
— ontdekte na tallozeroefnemin
P
^en .een
hondsdolheid. Na Parijs
serum tegen
J s wer
g
den in tal van andere landen o.a. te Batavia
ericht en die hebben
Pasteur-instituten oAg
bereikt
, dat de sterfte aan hondsdolheid
van0
% tot 1, 3% der gebetenen is teru g4 o
g ebracht.
Van de 100.000 ingeënten sterven g emid-
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field slechts 500
aan de ziekte.
J
Een reisje
J naar Parijs
J, om zich direct na
een beet van een dollen hond te doen inenten, heeft dus tot vrij
J zekergevolg,
g
a: dat
men de ziekte niet krijgt.
g Wanneer men
alleen maar vermoedt,
, dat de hond,
, waardoor menebeten
is,, dol was,, kan
an men teg
door den
g enwoordig zekerheid verkrijgen
Jg
verdachten hond te laten afmaken en het
centraal zenuwstelsel te doen onderzoeken.
De microscopische
veranderingen,
P
g , die hierin bij
vinden, wijzen
wijze
J hondsdolheidplaats
P
stelligheid
uit, of de hond werkelijk
werkelij
g
was en in diteval
moet de mens,, die
g
gebeten
is, onmiddellijk naar
Pasteurg
instituut om te worden behandeld. Doen
zich eenmaal verschi') nselen van hondsdolheid voor,, dan is iedere behandeling
g nutteloos en moet de mens eraan sterven.
In de meeste landen, ook in Nederland,
zijn strenge
ingevoerd
rd
de hondsg wetten in
g
dolheid teen
te aan;
g
g zodra een hond
of kat tekenen van dolheid vertoont, is de
eigenaar
verplicht,
g
A
, het dier op
A te sluiten
of te laten afmaken en aangifte te doen bijJ
deolitie
het dier nog
, die dan,, ingeval
g
g
leeft,, onderzoek doet. Zeer strenge
g e maatregelen
moeten wordeng
genomen,, zodra een
g
geval van hondsdolheid iseconstateerd.
't
g
Gelukkiggevolg
dat hondsdolg is dan ook,,at
gg
heid in ons land slechts hoost
g zelden meer
voorkomt.

Hongersnood.
Wijg
ebruiken dit woord
Jg
g
wel eens wat lichtvaardig. Als men
weet,
,
wat een hongersnood
betekent,, zou men
g
het niet doen. Want echte hongersnood
is
g
iets zo vreselijks,, dat wij,
P
J, West-Europeanen,
,
ereen
voorstelling
g
g van kunnen hebben.
Voor ons is het eeneschiedkundi
g
g be grip,
begrip, dat althans inggeheel an a P,
dere landen thuis hoort. In heel er ge crisistijden
wordt nog
En
J
g wel heviggeklaagd.
g
gg
a
ijdellijk het
a ggitatoren nemen wel eens ijdellijk
op
woord honger
g bij
J spreekkoren
P
PP
P de lippen.
Doch voor ons is hongersnood
bijna
g
J na on denkbaar. Omstreeks 1848
4 is er in Duitsland
en Ierland nog
a
, dat op den
g wel iets geweest,
ouden hongersnood
g
t;geleek. Doch sedert
dien heeft men in West-Europa
P zoo iets
niet meerekend.
g
En vergelijk daarmee nu eens den toestand b.v. in de Middeleeuwen, die wel eens
g ezien werden danzijzij indwat mooier gezien
er
daad waren. Ziehier Jjaren van hon g ersno den: tussen 850
g er
5 en 889
9 waren er 6 hongersnood'aren
in 990^ IO 30,1100 en 11877 was
l
in
Van den hongersnood
het heel erg.
g
g
Frankrijk in 103o-1032 weten wij
J wat meer
verhalen van kan— de verschrikkelijkste
t
nibalisme zijn er aan de orde van den dag,
g,
n alhet is een onmogelijk
g J over te vertellen
geld
moordpartij.
g eldt
gemene
g J
P J Iets dergelijks
g
den hongersnood van 1280-1282 in Boin 1125
hemen. Een hongersnood
5 in Duitsg
dat de halve bevolland had tengevolge,
^
g
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Honden. — Links (van boven naar beneden): een schattig stelletje Pekingeesjes, kop van
een cocker spaniel en een paar jachthonden. Rechts (van boven naar beneden): twee
mooie bassethonden, een nest „elkhounds" en een troepje Afghaanse windhonden.

HONGITOCHTEN

P

e
Honthorst. — Het beroemde portret van
Amalia van Solms.
king stierf. In dien tijd
tijd kwam het bij
J een
hongersnood
veel voor, dat men , de armen
g
van een stad bij elkaar dreef en eenvoudig
g
buiten deoorten
aan den ondergang
g g blootA
stelde.
In den loop
P der eeuwen verminderde het
en de ruwheid der
aantal hongersnoden
g
zeden. Maar toch stierven er in2
77 in
mensen den hongerKurhessen nog
g
g 150.000
5
geen
dood. Daarna was er in West-Europa
P g
sPrake meer van zo'n algemenen,
g
, we rked
lijken
hongersnood.
g
J
Intussen is men in Oost-Europa
P en in
Azië no
nogg niet zover. Hoe erg
g de hongerg
snood in Rusland in den laatsten tijd nog
g
r
geweest
is,, onttrekt zich aan onze beoog
in Indië heeft Engeland
er
deling,
g
g,
nog
gehad tot het einde der
no mee te tobbeng
zij het ook,, dat een duidelijke
duidelijke
vorig e eeuw,, zij
vooruitgang
P te merken was.
g g ook daar op
herhaaldelijk
En ook in Oost-Azië is nog
g herhaaldelij
Doch voor onze
g
P rake van hongersnood.
algemee
eme e n de verschrikkestreken is in het al
zijn oude uitgebreidramp,
g
Jk
e algemene
A,
g
heid en met de afschuwelijke verdierlijking
g
J
alsevol
wel
J anderhalve eeuw niet
g , bi na
g
meer voorgekomen.
g

Hongitochten. Ti'J dens het bewind van de
in Ina
Oost-Indische Compagnie
Verenigde
Pg
g
die in hetbegin
be in van de 7de eeuw was de
handel in specerijen verreweg
g de voornaamste.
natuurlij in 't voordeel van de
H
Het was
as natuurlijk

Compagnie als zij
zij het alleenverkooprecht
P
van deze veelgevraagde artikelen in Europa had.
Ze kon dan
rijs naar
denoe
eigen
PJ
g g ddunken vaststellen en had van concurrentie
niets te vrezen. Ook moesten er niet te
veel specerijen
aan de marktg
rac ht wo r
gebracht
p
J
den want jullie
weten wel,, als van een arJ
tikel overvloed is, dan is derijs
prijsmeestal
laag.
dat zeldzaam is,, is
g Van eenproduct,
P
derijs
hoog.
PJ daarentegen
g
g
De specerijen
nu kwamen hoofdzakelijk
hoofdzakelij
P
J
de Molukken. Met de hoofden van deze
eilanden had de Compagnie
Com a nie contracten g e sloten, waarbij
waarbij bepaald
werd,, dat deewo
bP
ners een vaste hoeveelheid specerijJ en tegen
g
een bepaalden
lagen
perJjaar moesten
e
P
g Pprijs
J P
leveren en uitsluitend aan Hollanders mochten verkopen.
P
De eilandbewonersrobeerden natuurlijk,
J,
het overschot van den oogst
g aan de Engelg
sen en Portugezen
kwijt te raken,, wat ook
kwijt
g
dikwijls
J lukte.
Om dit te voorkomen hield Jan Pietersz.
Coen(zie: Coen) een exP editie door de
Molukken met een hon g,
i een inlands woord
voor vloot, waarbij
waarbij alle overtolligg aan plant van specerij
Na
P
A
J en werd vernietigd.
g
dezen eersten keer werd wel meer zo'n
hongitocht
gehouden,
om na tegaan,
g
g
g
, of de
inlanders ook nieuwe sPeceri'J en hadden aane lant.
gP
Bleek dit wel
heti
te zijn,
g eval
Jn,dan we
den buitengewoon
strenge
g straffen uit geg
ge
deeld.
Deze hongi-tochten
horen natuurlijk
g
Jk tot
van een tijd met
deg eschiedenis
oudean
dere zeden dan de onze. Nu is er dan ook
sedert lange,
lange Jjaren van zo iets geen
g ,g
g
sprak
s rake meer en als men dan toch no g van
zij dat tochten van
gitochten hoort, zijn
van P rau met een oorlogsvloot
g
wen, om te roven en te vernielen. Speciaal
P
in de buurt van Nieuw-Guinea komen zij
nog
g voor als middel,, om zich te wreken,, of
plegen.
met de bedoeling
g om mensenroof teP
g
en landstreken te verwoesten. Vanouverg
i J krachrac
nementsweg e worden zij
J natuurlijk
tig tegengegaan.
Honkbal is een mooie en P rettige zomersport,
A die vooral in Amerika veel beoefend
wordt en daar baseball heet(zie ook aldaar).
ver
In ons land wordt ze in com
A etitie-band
, vooral in Amsterdam,
, Haarlem en
en verder nog al eens
omgeving, beoefend
g
midvan onze
nz
op
J
P de „openlucht"-uurtjes
„oA
delbare scholen. Honkbal wordt opP een
grasveld gespeeld,
waarop
A een vierkant
g
g P
wordt afgezet
van ruim 277 X 27
^ meter. De
g
spelers
verdelen zich in twee negentallen,
g
,
P
een veldpartij
gP J
P J en een slagpartij.
Op
ge
P elk der vier hoeken is een zo genaamd „honk". Het eerste is het thuishonk.
Daarlaatst
zich één van de spelers
van
P
P
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de slagpartij
De veldg
g P iJ met het slaghout.
arti' P
plaatst één van haar spelers
in het
partij
P
hij
midden van het vierkant mett den bal, hij
zich achter 't
is de werper;
P
P , één plaatst
n
andere
hothuishonk,
thuishonk drie anderen bijJ de anere
ken en de overige
g vier buiten of binnen het
vierkant in 't veld.
De werper
gooit nu den bal naar denP g
gene, die zal slaan; raakt deze den bal, dan
slaat hijJ hem zover mogelijk
g J het veld in
en rent naar het eerste honk en zo mog elijk naar het
tweede. De veldpartijJ magg
P
echterroberen
hem met den bal uit te
P
tikken. Lukt dat, , dan heeft de slagpartij
gP
J
één strafpunt.
Ook als een geslagen
g g bal g e P
vanen
men een strafpunt.
g wordt,, krijgt
J gP
Lukt het een speler
opPzijn
zijneigen
g slagg alle
P
honken langs
hij twee
Jg hij
g te komen,^ dan krijgt
punten,
hij moet dan wel ergg ver geslagen
g
g
P, hij
hebben. Komt hij
P den slag
g van
J binnen op
een volgend
speler,
P
P
, dan één punt.
g
Ook mag
oop
P
g nooit meer dan één speler
een honk staan en magg een speler
van de
P
slagpartij,
sla
P driemaal een
gP
J, wanneer de werper
bal naar hemewor
en
A heeft, , die buiten
g
het bereik van het slaghout was
en waarop
P
h eerste
hijJ niet gereageerd
heeft, vrijJ naar het
g
g
honk tippelen.
PP
Als de slagpartij
heeft,,
A
J drie strafpunten
gP
wordtewisseld;
men een
P
, meestal speelt
g
partijJ
achttal beurten en telt dan op,
P,
P

de meesteunten
behaald heeft.
P
aardige
g e spel
P zeker eens
Jullie moeten dit aardi
doen.

HOOFT
Honthorst is de naam van twee bekende
Nederlandse schilders uit onze Gouden
Gerard van Honthorst
Eeuw,
w,
59o
1656)
e n Willem van Honthorst 1 604 -5
1666).
Gerard was de bekendste van de twee.
Hij
ge
J reisde voor studie in Italië en Engeland en was van 1637
37to t 165 2 schilder der

tij
stadhouders te 's Gravenhage. Uit dezen tijd
ook het mooieortret
van Amalia
P
van Solms,
hierbij afbeelden
, dat wijJ hierbij
en datt in het Rijksmuseum
bewaard wordt.
J
Hoewel hij
J het meest is bekend g ewor hij
den door zijn
schilderde hij
P
J portretten,
ook veel taferelen uit den Bijbel,
uit g e J
schi
edenis en m tholo
J
Y
^ie. Vele van zijn
taferelen zijn
half in duister gehuld
en
g
J
door kaarslicht beschenen.
Gerard van Honthorst heeft in 165 o ook
medegewerkt
aan het beschilderen der
g
Oranjezaal
in het Huis ten Bosch.
J
Zijn
g van
J broer Willem was een leerling
hem en schilderde in hoofdzaakortretten.
P

Hooft. Na Vondel misschien onzerootg
ste Nederlandse dichter, en tevens een uitstekendrozaschri'ver
en geschiedkundige
P
J
g
g
was Pieter Corneliszoon Hooft t 5 81-16
47 .
Een schitterende loopbaan
viel hem ten
P
deel. Heteslacht
Hooft behoorde tot de
g
beschaafdste en aanzienlijkste
Amsterdamse
J
burgers
en — wat nog
g meer zegt
g
g — Pieter
Corneliszoon was van een voornameneesg
tesadel, die hem later als drost van Muiden

foto: K. L. M.

Hooft. — Een mooie luchtfoto van het Muiderslot, waar P. C. Hooft zijn gasten ontving.

HOOGH
en alsastheer
van den beroemden Muiderg
op
zijn A
kringolkomen
plaats deed zijn.
zijn
g
Pzijn
zijn
hij zijn studiën aan de Leidse universiteit voltooid had, deed hij
J een reis door
Italië die veel invloed had op
zijn ontwikPzij
hij den leden van
g. Uit Florence zond hij
de rederijkerskamer,
zij
hij sinds zijn
J
^ waarvan hij
berijmde
jaar
een begaafd
lid was,^ een berijmden
J
g
brief, die al een meesterstukje
J e van dichtkunst was. In 1602 kwam hij
J in ons land
terug
Gg en schreef hier het herdersspel
P ,^ra
nida" dat veel succes had.
leeftijd werd hij
leeftijd
hij benoemd
0P 28-jarigen
g
J
van 't Gooi en drost van Muitot baljuw
J
den — zie ook: Drost en hetortret
oop
P
bldz,6
g
, die anders
55 — een waardigheid,
in den reel
g uitsluitend door edellieden
werd bekleed.
Als drost van Muiden schreef hij
J in de
historische omgeving
g
g van het Muiderslot
van Velzen" en
de treursP elen Geraerdt
^,
Baeto oft oorsprong der Hollanderen",
werken, waarin schitterende verzen voorkomen maar die als drama, door het streng
g
vasthouden aan de drie eenheden van Aristoteles — zie: Drama — weinig
g bevredigen.
g
Behalve dichter was Hooft ook historieschrijver.
In 1626 had hij
hij zijn
zijn ,^Leven van
J
Hendrik den Groten" in 't lichtgegeven,
ga
waarvoor hij
Lodewij XIII
J in 1639
39 van Lodewijk
Frankrijk
J het ridderkruis van St. Michel kreeg.
g Zijn
Zijn hoofdwerk in dit opzicht
P
zijn echter zijn
zijn „ Nederlandse historiën",,
waaraan hij
g werkte.
J 19
9Jjaar lang
z
ijn historischen arbeid
bi'
HijJ
g
J zijn
het voorbeeld van den Romeinsen geschiedschrijver Tacitus, waarom men hem,
lof van dien op
als hoogste
g
P ditgebied
^
weini oors ronkeli'
den Nederlandweinig
P
J ken tijd,
J ,en
sen ^,Tacitus noemde. Zo heeft hij
hij veel tot
de kennis dereschiedenis
bijgedragen.
g
Hoofts leven op
P het Muiderslot was eerst
niet bizonderelukki
g : achtereenvolgens
g
^
verloor hij zijn
s Jk
J vier kinderen en eindelijk
ook zijn
vrouw Christina van Er
J
P^ die na
een lang
g ziekbed(van 1615
5 tot 1624)
4 aan
tering
g stierf.
In 1626 huwde hij
J voor de tweede maal
en wel met Eleonora Hellemans, weduwe
van Bartalotti van Heuvel, die hem nog
g een
zoon en een dochter schonk. Van toen
af keerde heteluk op
het Muiderslot
terug
P
g
en werd dit het brandpunt van letterkundig
g
leven van dien tijd. Tot den
Muiderkring
g
behoorden o.a. Vondel, Huygens,
Barlaeus,
Yg
Vossius Mostert, Reael, Coster, Jan Vos
dichteressen
en bovendien de bekoorlijke
J
Anna Roemer Visscher en Maria Tesselschade en de zangeres Francisca Duarte.
De aristocratische , beminnelijke
drost werd
J
door zijn
P de handen gedragen
g
g
J vrienden op
en — in de wel wat overdreven taal van
die dagen — Hoofd der Poëten" en „Vader der Nederlandse Zanggodinnen"
ge gg
noemd.
De eer van de grootste Nederlandse
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Pieter de Hoogh. —Moedervreugde
hij echter moeten afdichter te zijn heeft hij
gasten,
een burgerman
staan aan een zijner
g
g
J
uit een kousenwinkel, aan Joost van den
Vondel.
Hoogh,
grootste volg , Pieter de. Een der^
Rembrandt,, hoe g eling en van dengroten
g
wel hij
hij geen leerling
geweest is
is,
g van hemg
was Pieter de Hoogh(1629-1677).
g
Hij is d e schilder van binnenhuisjes
Hi'
binnenhuisje en
straatjes Van
g straatjes.
ge ,meest zonnige
heeft hijgeleerd,^ hoe de zon,,
tovenares, alle dingen
derote
bezielt en
g
g
verandert. In zijn stukken spelen dan ook
licht- en schaduweffecten, die hij
hij tot een
rol. In
fijne
oplossing
g
P
g brengt,
g, eengrote
J
van gloed
wordt de
warmte en innigheid
g
g
geen ander schilder g e Hoogh
wel doorg
g
o uevenaard. Hij
J behoort tot de meest poputijd.
schilders van zijn
tijd. Het RijksJ
J
museum bezit van hem een mooi interieur,
waarop een vrouw met een kind op
P schoot;,
beroemde>>Holte Londen bevindt zich zijn
J
landse binnenplaats".
A
We waren in het Saar gebied,
Hoogovens.
,
^
g
prachtige
het land met zijn
g natuur en met
J P
zijn industrie en hoogovens.
zijn
g
J fabrieken,^zijn
Saarlouis lag
g al achter ons en we naderden Vólklin
g en. Grote zware fabrieksschoorstenen waaruit zwarte rook omhoog
Over
in massa's dicht opeen.
steeg,
g,
P
de fabrieksterreinen reden en rangeerden
g
en bellend kleine fabriekstreintjes,
puffend
J
P
k
die ijzer en staal transporteerden,
, maar ook
P
kolen en allerlei andere stoffen aanvoerden.
van
de
We waren hier
in
'tzer
J i'g ebied
en staalfabrieken de Hutten" zoals ze hier
genoemd worden.
Kom, laten we een der reusachtige fabrieken eens wat naderaan
bezichtigen.
g
g,
0 een onafzienbaar s oorwegem
Op
P
a Placement staan lange
g ertstreinen,, die voor deze
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van
fabriek het erts van de Zuidgrens
g
Luxembur
Luxemburg aanvoeren.
in enige
Krachtige
grijpers
ledigen
g
g ha P g g
JP
goop en
P en de wagens,
g , heffen het erts hoog
vergaarbak.
storten het in eengroten
g
g
Van kilometers ver uit de beren
g komt
een kabelbaan, waaraan op
P een tiental meters van elkaar bakken hanen
, die 't erts,,
Frankrijk en het Sdat o
P degrens
g s van Frankrijk
aanvoeren.
wordt,, aanvoeren
gebiedgedolven
g
g
in
uitgesmolten
Hier wordt het ijzererts
g
J
reusachtig e hoogovens.
g
Dat zijn
grote schachten, die wel een 30
3
J g
zijn en die in het midden een verM. hoog
gzij
g, daar in
g hebben(zie de tekening);
het midden hebben ze wel een doorsnede
van 8 M.
De oven isemetseld
van vuurvaste steg
nen en van buiten zitten daar weer zware
omheen. Van boven kan de oven
ringen
g
g eoP end worden, beneden zitten in den
oven een zestiental
zestientalaten
gaten waardoor lucht
in den oveneblazen
kan worden, ongeveer
g
g
een g een meter beneden
dezero
g aten zit
tergat
terat, dat afgesloten kan worden en waarmen de slakken" de stenen, die van
als het ijzer
er uit gehet erts overblijven,
J
J
smolten is, naar buiten kan halen. Nog
g
weer lager,
geheel
op
g
P den bodem van den
g
oven, bevindt zich eenat
g, dat door klei
en waardoor als
g esloten wordtgehouden
g
men de klei weghaalt,
het vloeibare witg
ijzer naar buiten kan treden.
g loeiende ijze
klimmen nu vele meters omhoog
g en
platform, dat aangebracht
staan dan op
P hetP
g
is aan de bovenzijde
der hoogovens.
g
J
Overal rijden
hier aan staven,
J
, waaraan
zij
zijn opgehangen, e karretjes met
zer Jzijn
Jijzererts en cokes.

deksel
het zware ijzeren
Een man opent
P
J
van een hoogoven,
J
g
, licht den bak met ijzerzijn inhoud in
en kipt
erts uit de hengsels
Pzij
g
slaat ons tegen.
oven; eengloeihitte
g
g
in de
De bak wordt weer opgenomen
Pg
eindeloze rij
zijn soortgenoten
en nu
g
J van zijn
rijdt
een bak cokes(zie aldaar) naar den
J
hoogoven;
gestort.
, ook deze wordt daaring
g
De man vult nu een volgenden
oven met
g
een bak ijzer
en een bakJ~a
` kes en na enigen
J
g
zijn
ti'J d zal hij
hij weer teruggekeerd
J den
J bij
gg
hij
hij weer van voren af
eersten en begint
g
aan.
De oven is dusevuld
met afwisselend
g
ijzerertsen cokeslagen.
Bovenaan is de
J
g
tem P
temperatuur
23 0°. De oven wordt verhit
met brandend hoogovengas
en als de lading
g
g
ijzer
en cokes watg
gezakt is,, krijgt
Jg ze steeds
J
hoer
temperaturen
P
g
, zodat deze in het
onderste deel van den oven meermalen
In het midden van den
1800° bedragen.
g
oven begint de uitsmelting
g van het ijzer,
J
,
dat eerst sponsachtig
P
b is, maar door de zeer
hoge
spoedig
g temperatuur
P
A
g vloeibaar wordt.
Op
P den bodem van den oven komt dus het
vloeibare Jijzer terecht en wat hoger
de
g
slakken. Zo om de drie tot zes uur kan
men het tapgat
Agopenen en stroomt het
gloeiende
ijzer
naar buiten door eeng
goot
J
g
en komt dan in Jijzerenpotten,
P
, die van binnen met steen bekleed zijn.
Later wordt het
J
ijzer
tot blokkeng
gegoten
en dan weer verf
g
der verwerkt.
Zo,
jullie dus,
g, nu weten jullie
, hoe een hoogoven werkt. Later onder Staal"
vertellen
„
we nog
g e beg wel iets van dit merkwaardige
driJ f.

Hoogtemeting. e hebt natuurlijk
J wel eens
een verhaal over een zeereiselezen.
Dan
g
zal 'J e wellicht ook uitdrukkingen
zijn
tegeng zijn
g
m
gekomen als : „de schipper
het midP er maakte

cokes.

yzererts.

zer.
SchematiscLe Vooretc111ng van

een H 0

0 0 0 V; N.

dagbestek"
of de stuurman was juist bezig
juist
g
zon te schieten".
Je hebt uit het verhaal wel begrepen, d at
de man, die bestek maakt" of zon schiet",
bezig
P de een of andere manier
g was met op
delaats
van het schip
P
P op
P den Oceaan te
bepalen
en wel door de hoogte
van de zon
g
A
of van een ster boven denezichtseinder
g
te meten. Hij verricht
zijn
met zijn instrument,,
sextant of octanteheten
g
, een hoogt
g eme tin.
hoek,
g Degemeten
g
, in verband
met den tijd,
die van een correct lopenden
J
P
tijdmeter
-- zie ook: Chronos-chronometer
J
— wordt afgelezen
g
, stelt hem in staat de
lengte- en
breedtegraad, waarop
P het schipP
g
zich op
bevindt, te bepalen.
P dat ogenblik
g
P
In algemenen
zin verstaat men onder
g
hoogtemeting
hoo g
g of h YA s o me t r i e het bepalen van den loodrechten afstand van een
punt boven een horizontaal vlak. Het eenvoudi ste zou natuurlijk
J zijn,
J , dezen afstand,,
m.a.w. de hoogte,
door middel van een
g
meetlint of maatstok te meten. Maar dat
g niet altijd
is lan
lang
altijd mogelijk.
Als we de
g J

P
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Hoogovens. —Hoogovenbedrijf te IJmuiden.
hoogte
van een bergtop
g
g P willen bepalen,
P
,
helt
P ons de maatstok niets. Kan men den
berg
g beklimmen, dan is de barometer het
instrument, dat ons uit de verlegenheid
g
helpt.
P,
P We meten den luchtdruk inpunt
P
dat is in het horizontale vlak aan den voet
van den berg
J doet iemand
g en tegelijkertijd
g J
op
P den top
P T hetzelfde. Uit het verschil
in luchtdruk kan menemakkeli'k
g
J de hoogte
g
berekenen omdat men weet, dat de druk
afneemt naarmate men in loodrechte richtin
450 M. voor
gaat,^ en wel tot ± 45
gg
g omhoog
elke II M. I m.M. Op
hoogte
P grotere
g
g
neemt de luchtdruk langzamer
af,, als g e g
volgvan de ijlte
J van de lucht. Wijst
J b.v. de
barometer aan den voet van een heuvel 762
738 m.M., d.i. een
m.M. en op
en ver
f den top
P 73
schil van 24
4 m.M, dan is de heuvel 224 X
II = 264
g Je ziet,, voor kleine hoogg4 M. hoog.
ten is deze methodeemakkeli
k hoewel
g
J,
door allerlei oorzaken
, waar we hier niet
op in kunnen
gaan, , zeer onnauwkeurig,
g
g,
maar als men hogere bergen
wil meten,,
g
is de zaak niet zo eenvoudig,
aang,
g ezien dan het tem Peratuurverschil tussen
de beideunten
P en T tamelijk
tamelijk ggroot is
P
en de barometer ook daarop
g
, moet
P reageert,
men ook hiermee rekening
g houden. Bovendien is het lang
g niet altijd
J mogelijk, den
top te bereiken.JJe weet, dat het nog
gniet
et
gelukt is de hoogste
hoo ste toppen
to en van het HimalaY
a- geber g
te te beklimmen. En toch weten
zijn
hoog
we tamelijk
g ze zijn.
g,
J nauwkeurig,
is de driehoeksmetro g, die
te meten. In
ons in staat stelt de hoogte
g
het artikel„Graadmeting"
g kun Jje lezen, hoe
^,
men met behulp
P van dezen tak der meet-

kunde,, door bepaalde
hoeken te meten,, de
P
lengte
lijnen berekent,
van lijnen
g
, die men niet
rechtstreeks meten kan.
B.v.: we willen de hoogte van den berg
g
boven het horizontale vlak PR bepalen,,
d.i. de lente
van de lijn
TV = h. In P
J
g
punt
gevonden
om
hebben we eeneschikt
g
P
g
ons meet-instrument op
P te stellen en een
vrij
we
P
P den top
P T. Nu bepalen
J uitzicht op
eerst den afstand van P naar V door
indien dit niet
rechtstreekse meting,
g^
mogelijk
als in het artikel
J
g J is, op
P de wijze
„graadmeting" is aangegeven. Dan meten
w enauwkeurig
nauwkeuri de hoek TPV = a . Ditg eschiedt met een voor dit doeleschikt
ing
strument een theodoliet, bestaande uit een
kijker,
gemonteerd op
J
, g
P een voetstuk en een
waterpas. De kijker is in verticale en horiterwij de draaizontale richting
g draaibaar, terwijl
op
g metgraadverdeling
g
g
P een cirkelboog
VP horizonwordt. Aangezien
afgelezen
g
g
taal en TV verticaal is, hebben we een
rechthoekig en driehoek TVP, waarvan bekenel zijn
VP en de hoek
J
J de rechthoekzijde
a, Dan kan men hemakkeli'k
g
J berekenen
naar de formule h = X
VPt
Nu
galpha.
P
van den berg
hebben we de hoogte
g
g boven
het vlak PR. In de aardrijkskunde
wordt
J

T
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echter steeds de hoogte
A
g boven den zeespiee
bi' de ag1 aangegeven. W e moeen dus bij
g et
vonden waarde voor h alleen nog
g maar de
o tellen
hoogte
g van P boven den zeespiegel optelle
opgelost.
• we hebben het vraagstuk
g
Pg
en meisjes,
die zelf
Voor de Jjongens
J
g
graag
raa ook eens een hoogtemeting
g willen
g
zeg
geen theodoliet bezitverrichten, terwijl
J
geen verstand
ten en van driehoeksmeting
gg
hebben wil ik hier een aardig
g voorbeeld
kozij
geven.
even,Je wilt weten, hoe hoog
g het kozijn
het raam in je
•
P
^ die op
P de
J slaapkamer,
tweede verdieping
P g is, boven den beganen
g
grond
rond ligt.
g Je hebt voor deze meting
g enkel
een nauwkeurig
een stok nodig,
g,
g be paalde lengte
J moet
P
g heeft,^ b.v.3M. Maar je
met z'n tweeën zijn.
Nu meet Jje met een
J
duimstok den afstand van den muur onder
(punt
A) tot eenPpunt 0,
het raamkozijn
P
J
vanwaar je
de meting
g wilt doen, b.v. in
J
den tuin. Laten we veronderstellen, dat het
5 M. is.Je moet er echter op
P letten,, dat
de lijn
Hoe je
dat
g
J AO horizontaal ligt.
J
doet, laat ik aan je
gJk heid over.
J vindingrij
punt 0 en kijkt
Dan breng
kijk
g inP
g Jje het oog
den onderkant van het bedoelde ven•
heeft zich intussen
ster
,Apunt H. Je helper
P
tussen A en 0 0 P met den stok s ergens
g
A den
ag esteld en den stok s loodrecht op
Staat hij
hij b.v. inP
punt BI,
grond
geplaatst.
gP
g
dan kijk
J Jje ver over dePpunt heen, de punt
hij in BII
raakt de richtlijn
J HO niet. Staat hij
dan steekt deunt
richtlij uit.
P boven de richtlijn
moet Jje hem
wenken en toeroepen
P
zover zien te krijgen,
dat hijJ den stok P J gre
cies in B neerzet, alleen dàn raakt de richtlijn
dep
P nt. Tenslotte meet Jje met den
Ju
duimstok nog
g den afstand BO = b. Dit
is 2 M. Nu is de berekening
g van h heel
gemakkelijk.
Op
g kun je
J
P de tekening
J zien,
g
dat de beide driehoeken HAO en CBOeg
en we de even li'kvormi
g zijn,
J , dus hebben
)
redig heil 11 : s = AO : b of h3 : =5: 2,
2
dus is 311—
X 5
7 I 2 M.

BI B Bit 0

_

2

Het kozijn
g dus7 r2 M.
J van het raam ligt
grond. Met een langg
boven den beganeng
proef
touwtje,
J, waaraan een steen, kun Jje deP
o de som nemen. Maar denk er aan, bijJ
werkelij loodrecht
de meting
g moet de stok werkelijk
anders komt de berekening
g falikant
uit!
Hoorn is de naam van een koperen blaasinstrument met een of meer windingen.
In
g
gebruikt voor het
het leger
wordt de hoorng
g
D
g
g even van signalen(signaalhoorn).e
grote drijfJg
J'achthoorn wordtggebruikt bij
J
a rs het wild om
'achten wanneer
jachten,
gedood de jagers
lg
De instrumensing geld of
g edd hebben.Deze
ten hebbeneen
kleppen.
De .verschillende
g
PP
tonen worden door verschillende houding
der li .p pen (embouchure) en meer of minder krachtig
Als
g aanblazen voortgebracht.
g
orkestinstrument b ebruikt men een hoorn

met kleppen.
De klank van dit instrument
PP
munt uit door een vol en toch week timbre.
Ho or n is ook de uitwas aan den kop
van sommige
herkauwende dieren: koe,
g
herteit
bok,^ antilope
g
P enz.
Ook andere niet-herkauwende dieren hebben een uitwas, dat den naam van hoorn
of horen draagt, b.v. de neushoorn, de narwal, de neushoornvo
g el de casuaris, en
onder de insecten het vliegend
hert.
g
De stof, waaruit deze dierlijke
hoofd
dierlijke „hoofdtooisels" bestaan, is soms hard en beenachti g, soms meer of minder elastisch. Die
stof wordt hoornsubstantie of ook kortweg
hoornenoemd.
Ook de bekken der vogels,
g
g ,
de hoeven van zoogdieren,
de nagels
enz.
g
g
van mens en dier bestaan uit hoornstof. Allerlei artikelen,, als kammen,^ knopen,
P
, handvatten heften van messen, enz. worden uit
hoornemaakt.
Uit het afval bereidt men
g
kunstmest.

Horatius. Wie van jullie
op
J
P een gYmna sium of lyceum
is ofgeweest
is, zal — mist
g
schien niet altijd
met onverdeeldgenoegen
J
g
g
— direct denken aan de Latijnse
les, waarin
J
ten slotte de carmina(oden) of de epoden,
P
de satyren
of de epistels
(brieven) van
Y
P
Quintus Horatius Flaccus moesten worden
vertaald.
Horatius was een beroemd Romeins dichter vermaard om zijn stijl
J en zuivere taal.
HiJj
van 65
5 tot 8 v. Chr. en was dus
een tijdgenoo
ti' d enoot vanJulius Caesar en keizer
Augustus.
Ofschoon hij
hij de zoon van een
g

J

e
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vrijgelatene
was, had hij
J g,
J een zorgvuldige
opvoeding
P
^ggenoten, eerst te Rome en later
te Athene,, waar hij
hij wijsbegeerte
studeerde.
J
g
In den strijd
J om de macht tussen Octavianus en Brutus, na Caesars dood, streed hijJ
moedig
zijd van Brutus en ontg mee aan de zijde
P te als door een wonder aan den dood
in den bloedigen
slag
PA
^
g bij
J Philippi.
hij
Door Octavianus begenadigd, keerde hij
hij
naar Rome terugij
g,
J zich aan de
Hij
Hi' vond later een bedichtkunst wijdde.
J dde.
Maecenas —
schermer in den schatrijken
J
vandaar ons woord Maecenas voor een rijk
J
man, die de kunst beschermt! —, waardoor
zorgen
meer behoefde te hebben
hij
g
g
J geen
geheel aan de kunst wijen zich werkelijk
J g
den kon.
En inderdaad heeft hij
J in de kunst het
hij niet
bereikt. Weliswaar neemt hij
hoogste
g
altijd
g vlucht,
, doch de kunst om
J een hoge
het te zeggen,
gg , om in weinig
g woorden veel
beelden op
P te roepen
P , om literatuur te
bezeten als
scheppen
dus,, hebben weinigen
g
PP
deze Romeinse dichter, die sedert de Renaissance eigenlijk
g
J steeds bewonderd is en
die dan ook verwonderlijk
J onzen
J dicht bij
hij ons vertelt,, hoe
tijd
blijkt te staan. Als hij
Jblijkt
hij
J op
P den Heiligenweg
g
g den een of ander
tegenkomt,
g
J naam bekend
, die hem alleen bij
is, dan wandelen wij
J ook al bij
g
J het KoningsP Jein te Amsterdam en zien hetzelfde g e beuren.
Voor hem ontmoeten we den naam H or a t i u s al eer in de Romeinseeschieg
denis als familienaam van drie broeders,
drielingen
die in den stri'J d tussen Rome
g
en Alba-Longa
g om de heerschappij
PPJ over
Latium Midden-Italië de drie broeders
eveneen drieCuriatius van Alba Lon g a , eveneens
lipg
en, versloegen.
wor Deze legendarische
g
g en
stelin
plaats gevonden
onder
g
g zou hebbenP
den derden koning
s
g van Rome,, Tullus Hotilius6 72-6 40 v. Chr.).
De sage
g vertelt, dat de aanvoerders van
het Romeinse en het Albaanse leer
een
g
overeenkomst aangingen, volgens
volens welke,, om
onnodig bloedvergieten te voorkomen, niet
strijde
de legers
met elkander strijden
zouden,
g
uit elke kamp
P slechts drie krijgers.
Jg
De keuze viel op
A de Horatii en de Curiatii.
Reeds in 't begin
van hetgevecht
sneuvelg
g
den twee Horatii, maar alle drie Curiatii
waren meer of minder zwaargewond. De
overlevende Horatius, die nietgewond
g was,
,
zag
mo
delg wel in,, dat hij
J het onderspit
A moest
hij door zijn
ven, wanneer hij
zijn drie te genstanderseli'kti'di
Daarom
^
g J J g werd aangevallen.
hij
gebruikte
ebruikte
hij een krijgslist.
Hij
op
J sloeg
Jg
go
de vlucht. De Curiatii,, vol ijver
J ver omdeover winningg oor hun stad te behalen,, achtervolgden hem, maar raakten van elkander
gescheiden,
gewonde
g
, doordat de lichtstg
sneller lopen
kon danzijn
zij
roe ers PlotseP
J broeders.
lip keerde Horatius zich om en versloeg
g
nu
zijn
vijanden, die door bloedverlies verf J
zwakt waren, den een na den ander, Deze
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Horizon — In de verte, waar lucht en water
samenkomen, ligt de horizon.

schrijve Corneille
heeft de Franse schrijver
legende
g
zijn
g
J drama „Horace" met buitengewoon
veel dichterlijke
vrijheid
vrijh ei behandeld.
J
de naam van Publius Hor aCocles (éénoog),
in
t i u s,
,
, bijgenaamd
J gg
de Romeinseeschiedenis
bekend. Hij
J was
g
een nakomeling
g van den overwinnaar der
Curiatii en redde Rome, toen ino
s7v. Chr.
de Etrusken onder koning
g Porsenna de stad
bedreigden.
g
ger over
Toen het verslagen
Romeinse leger
g
de „balken brug"
g naar Rome vluchtte,, ver dedigde hij
hij alleen het bruggehoofd,
zij
gg
, tot zijn
de brug
g achter hem hadden
J
hij in den
afgebroken.
Eerst toen sprong
g
P
ghij
Tiber en zwom naar den anderen oever,
waar hij natuurlijk
natuurlijk metgejuich
ontvangen
gJ
g
werd.
Ter herinnering
g aan deze daad werd een
standbeeld voor den held opgericht.
P^
hij nog
grond
Maar ook kreeg
ghij
g zoveelg
cadeau, als hij
g kon omploegen.
J op
P één dag
Het is in denzelfden tijd
J en in denzelfden
strijd,
strijd dat die andere Romeinse jongeling,
J g
g,
Mucius Scaevolalinkerhand met goedg
vinden van den Romeinsen Senaat(denk
erom: het volkenrecht moest nog
g uit ge^e
vonden worden) erop
enze
A uitging,
g ^, om dlfden koning
g Porsenna te vermoorden. Scaezich, vermoordde den vervola vergiste
g
keerde en werde
gAakt.
hij den koning
Doch toen imponeerde
hij
g
zó door zijn houding
g en door de kalmte,,
ij zijn
zijn rechterhand in een ope
waarmee hhij
liet verbranden,gg
zeggende,
, dat nog
g
jonggelui van hetzelfde kaliber klaar
3 00 jon
wijze tegen
gen Porstonden,, om op
P dezelfde wijze
senna op te treden,
, dat Porsenna niet wist,,
hij met deze krachtige
hoeauw
hij
g
g Romeinen
vrede zou sluiten en zich uit de voeten

maken.
Horizon betekent bg ezichteinder of kim.
wijJ
Het is de cirkel, in welks middelpunt
P
ons het hemelstaan;
staan;op
J
A den cirkel schijnt
de
P de aarde te rusten. Aangezien
g
g ewelf op
aarde nagenoeg
g is,
, zal dit het
g bolvormig
g
geval
zijn daar,, waar de rechte lijn
zijn
J uit ons
g
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oog den omtrek der aarde raakt, zoals o P
is
n
tekening
k
tee
nevenstaande
J
g aanschouwelijk
blijkt uit deze figuur,
eld. Tevens blijkt
r
voorgesteld.
voo
waarbij
g boven het aardoppervlak
PP
J de hoogte
de ezichtsve reven
1 ste
sterk is ooverdreven,
heel
g
wordt naarmate we een hoger
kring
g
J
gwijder
innemen.
standpunt
A
wijd vlakte
Bevinden we ons op
A een wijde
zee, met
terreinplooiingen, b.v.opo zee
onze voeten op het vlak, zodat ons oog
g
slechts ^- 1.5o M. boven
het vlak uitsteekt,
,
in H en
inunt
p T, dan raken de ooglijnen
lijnen
TH en TN zijn
N het
et aaardrond,
d,
J
J
gezichtseinder of hol e stralen van onzeng
van
geval bedraagt
rizon. In dit
tg
g de lengte
g
nst
straal
a ± 3 K.M. Klimmen wij
den
J op
p de
ons oog
r g va
van een schip,
brug
g b.v. io
P,
M. boven zee is, dan kunnen we io K.M.

op een afstand
De horizon ligt
ver
ve zzien.
e
g p
van zo K.M. Van den top
p van een heuvel,,
die zoo M. hoog
g die afstand
gis,^ bedraagt
K.M. Van een i000 M. hogen berg
33g
g zien
en we in een vliegstijgen
we 105
g
5 K.M. ver, en sti'
kunnen we een cirtui
g^
g 5 o0o M. hoog,
keo
1overzien met een straal van niet minder
dan 235
3s K.M.
De hoeken THN en TiHiN1 noemt men
de
d kimduiking.
g Zoals Jje ziet,, wordt ook de
kim
kimduikin
el uikingroter, naarmate we ons standhoer
g kiezen.
P
men
In overdrachtelijken
zingebruikt
g
J
hetoord
horizon ook wel voor degrens
w
g
e bevattingsvermogen of verstand
va n het
we b.v. van iemand,,
van mensen. Zeggen
gg
horizon heeft,
dat hij
, dan
P
J een beperkten
dat zijn geestelijk oog,
hiermee,geestelijk
menenezijn
g,
zijn
J begrip
g P, niet ver reikt.

Horoscoop. Vele oude volken, de BabyYloniërs en Egyptenaren
, de Perzen en
gYA
Grieken, de Chinezen en Azteken, waren
overtui
ervan
gd, dat de sterren invloed uitzijn levenslot,^Jja
oefenen op
P den mens en zijn
De
zelfs in zekeren zin dit lot bepalen.
P
methode om uit den stand der sterren deze
BijJ
invloeden af te leiden, heette astrologie.
g
beschouwin en hield men zich hoofddeze beschouwinge
der planeten
bezi g met de plaats
A
P
J bezig

Horizon. —Schematische voorstelling van
de horizonswaarneming.

in den dierenriem; tot delaneten
rekende
P
men ook zon en maan, terwijl
natuurlij
J natuurlijk
en Neptunus
en de kleineplaneten
P
P
nogonbekend waren.
no
Kende men nu den stand der sterren op
het ogenblik,
g
^ dat er een mensgeboren
g
werd dan meende men zijn
J levenslot met
zekerheid vooruit te kunnen bepalen.
De
P
tekening
tekenin van den hemel in hetgeboorteg
uur van een mens noemde men zijn geboorte-horoscoop.
P.
Aan de sterrenbeelden enlaneten
P
, die
zich op
plaatsen
van den hemel
P bepaalde
A
P
bevinden werdrote
invloed toe eschreg
g
ven. Aan elk sterrenbeeld en aan elkelaP
neet kende men bepaalde
eigenschappen toe.
A
Maar ook de hoeken, die zekere lijnen
tusJ
senlaneten
en aarde of tussen eenPplaneet
P
en drie andere hoofdpunten
of een bepaald
P
P
sterrenbeeld met elkaar vormden1 waren
vanroot
belang.
Deze hoeken noemde
g
g
men »
asPecten".
Bij
primitieve beschouwingen
hield
J dezeP
g
men 0, de zon, voor de bron van levenskracht enezondheid.
g
D De maan was schenkster van vruchtbaarheid.
Mercurius was delaneet
van het verf
stand.
9 Venus delaneet
der liefde en harp
monie en van het rhythme.
Y
Mars, de rodeplaneet,
was de bron
on
P
, w
van actie endriften.
u iter verleendegeluk
en voorspoed,
sPoed ,
g
maar ookoedheid
en barmhartigheid
en
g
g
Saturnus stelde voor de remmende
ede
invloed, delaneet
der smart.
P
Curieus is, dat de sterrenkundige
g KeAler
ook aan astrologie en P
horoscopie deed,,
maar dat is dan ook meer
dane
00Jjaar
3
g leden.

Hortus. Zie: Plantentuin.
Hostie is in de R.K. kerk de naam voor
het brood, dat de vorm en deroott
heeft
eeft
g
van eengulden
en dat deP
priester in de
g
H. Mis volgens de leer der R.K. kerk verandert in het lichaam van Jezus Christus.
De naam hostie(offer) herinnert ons aan
den tijd,
voor
het broodvo
g
g
J, toen degelovigen
de consecratie en communie in de H.s
Mis
meebrachten als offergift.e
Het moest
oest en
moet nog
worden van zuiver
g
g gebakken
o ngedesemd tarwemeel. Vroeger
bakten de
g
g
g elovi
g en dit brood zelf, tegenwoordig
wordt dit uitsluitendedaan in sommige
ge
kloosters. De hosties worden met verschillende symbolische
figuren
bedrukt, b. v. een
y
g
kruis, een lam, etc.
Hout. Wat zou de wereld zijn zonder
de
hout. We kunnen ons dat nauwelijks
voor)
stellen. Natuurlijk
zou de mens zich ook
J
dan weten te redden; trouwens voor de
meesteroducten,
waar hout in of aan verf

HOUT
werkt is, heeft men thans reeds een vervanger, waar een
hout in zit.
bg
Denk maar aan de stalen meubelen die
de houten zouden kunnen vervangen,
g , aan
voor de spoorstaven,
dwarsliggers
ijzeren
,
P
gg
J
houten; aan benzine-sigaretvan houten;
inplaats
g
P
van den lucifer! Zoek
tenaanstekers inplaats
A
paar voorbeelden,
zelf nog
, ze
g maar eenA
zijn er te over. Maar is het niet een tekenend verschijnsel
J
, dat de mens toch no g
altijd
J liever hout heeft?
Vroeger,
, bedekten de
g geleden,
g , heel lang
g
gedeelte
nog
houtgewassen
g
g
g 'n veelgroter
g
van de wereld dan tegenwoordig.
a 0
Pvele
g
wegde mens degewassen
plaatsen heeft
g
g
gekapt, zonder er nieuwe voor in deplaats
P
te zetten. Soms was dat ook niet nodig,
maar er zijn
J helaas maar al te veel streken
in de wereld aan te wijzen, waar het roekeheeft
gevolgen
loze houtkappen
funesteg
g
AP
g ehad.
Vele landen,
, vooral in Europa,
P, kunnen
tegenwoordig
g niet zelf in hun behoefte aan
g
hout voorzien; dit moet uit andere delen

J

J

,

Hout. — Goed onderhouden houtaanplantingen in de Palts.
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worden. Vooral
der wereld aangevoerd
g
Canada,
zij
Canada Rusland,
, Zweden en Finland zijn
houtleveranciers bijJ
Grote uitgestrektheden'
van deze landen
g
zijn
met zware,prachtige
J
P
g bossen bedekt.
Wij
J zullen eens even naar Zweden en Finland trekken, om te zien, hoe daar de bosseneëx
worden.
g loiteerd
A
In Zweden is meer dan de helft van 't
land met bossen bedekt. In het Noordelijk
J
deel van het land komen alleen naaldbomen
en berken voor; Zuidelijker
hoe Zuidelijker men komt,,
hoe meer loofhout men er tussen vindt, tot
dit laatste verre overheerst.
Nu kapt men deze bossen maar niet roekeloos; niets daarvan. In velegevallen
is
g
men verplicht
op
plaats
A
A
P de vrijgekomen
Jg
weer nieuwe jonge
g bomen aan teplanten
P
en vele heidevelden en moerassen worden
voor den bosbouweschikt
gemaakt.
g
g
Waarom men in Zweden zo zorgt
g voor
een juiste exploitatie
van de bossen? Wel,,
P
hout is het eerste uitvoerproduct
P
, honderden
millioenen kronener
jaar
brengt
P
J
g het oop,
duizenden handen vinden werk in het houtbedrijf, niet alleen van hen,
, die kappen,
PP ,
maar ook de talloze, die het hout de rivieren
afsturen,, de vele rappe
PP handen,
, die in de
zagerij
nodig
g J
g zijn,
J , de honderden,, die werk
vinden in de lucifersfabrieken en vooral niet
allen, die een betrekking
te vergeten
g
g hebben
op
deel van de Zweedse handelsg
P dat grote
vloot, dat het hout naar 't buitenland vervoert.
De winter is de tijd
J van den houtkap.
P In
het bos is het dan één en al leven, overal
klinkt heteruid
van de zaag,
de hand
g
g,
of machinaaledreven
g
, of van de bijl.
J Over
de sneeuw,
, soms met lange
g kettingen,
g , die
door een machine worden ingerold,
g
, maar
ook nog
menselijk
g vaak eenvoudig
g met menselijke
worden deevallen
woudreuzen naar
g
de riviereneslee
g
Pt.
Zodra in het voorjaar de rivier
ontdooit,
,
worden de balken,, tot vlotten samen
on
g ebden, maar ook vaak los, in de rivier g e worpen.
De rivier voert het hout dan naar
A
de houthavens en de houtzagerij
g J en, die benellen, meestal dicht bij
J den mond van de
rivier,,liggen.
bg
Nuaat
dat transport
over de rivier
g
P
maar niet zo eenvoudig, jullie
jullie denken;,
want als de rivier veel bochten heeft, komt
telkens de hele boel vast te zitten en,, evengoed als drijfijs
gevaa
g
JJ zich opstapelt en evaar
opleveren,
P
, is dit ook met hout het g e val.
BijJ sommig e rivieren heeft men dan ook
te scherpe
P bochten moeten verbeteren
en lansg de oevers eleidemuren
moeten
g
bouwen. Rotsen,
, die in de rivier lagen,
g ,
heeft men laten springen, want,
hout, dat
herhaaldelijk
J stoot, zal barsten en scheuren
gaan vertonen.
Langs cataracten en watervallen — zie
ook: Cataract — heeft men aparte
houtgoP
go
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Hout. — Een grote voorraad hout, waarvan krantenpapier moet worden vervaardigd,
op weg naar de havens.

>

tenebouwd
• het hout wordt dan uit de
g
rivier opgevangen en met haken in die g o teneduwd
waarlangs
,
g s het naar beneden
g
glijdt,
om daar weer in het water telassen.
plassen
g J
andere rivieren bevatten te weinig
water. Dan legt
g men er stuwen in,^opdat
P
er voldoende water staat, om den houtafvoer
mogelij
mo eli'k
te maken,Jullie zien dus, dat er
J
nog
g al wat te doen is, om een rivier g e schikt te maken voor houttransport
en er
P
is nog
g veel meer: watermolens en bruggen
gg
moet men beschermen, opdat
ze door het
P
steeds ertegen aan botsende hout niet zullen instorten. Daar waar een rivier zeer
breed is, wordt vaak de stroomsnelheid te
gering, om eengoed
verloopP van het houtg
transport
mogelijk
P
g J te maken; daar versmalt
men dan de bedding.
Natuurlijk
overal
g en nacht bijna
J staan dag
J
langs
lans de rivier arbeiders op
post, om te
PA
voorkomen dat het hout vastraakt. Door
de vele verbeteringen,
die men aan de rivieg
ren heeft aangebracht,
lukt het thans
g
meestal het hout in één zomer beneden te
vroeger
krijgen,
vroe er duurde dat zeker twee of
Jg

drie zomers!

Vervoerer
P trein van het hout zou een
keer of neen
g tien zoveel kosten als thans
heteval
is.
g
Behalve de lucifersfabrica
g e neemt na-

tuurli'k
in Zweden
PP
J ook de papierindustrie
in,Jullie weten toch, dat
eenrote
plaats
P
g
heel veelpapier— denk b.v. aan het courantenPP
a ier — uit hout wordtgemaakt?
g
In Finland is nog
g meer bos dan in Zweden hier wordt echter voor den houtafvoer
lgebruik ggemaakt
emaa van smalook nog
g al eensg
spoorwegen, evenals dat in Canada het
g eval is.
Veel van het hout, dat in Nederland
wordt aangevoerd,
g
^ wordt langs
g de Zaan
zagerij
verwerkt • daar zijn
degrote
g J en en
J
g
schaveri'en
J , daar betrekt de Nederlandse
huizenbouwer zijn
J hout vandaan. Vele edele
houtsoorten worden uit Oost-EuroP,
a uit
denk maar
de Balkanlanden aangevoerd,
g
eens aan het Slavonisch eiken.
Het hout, dat in de Nederlandse mijnen
J
gebruik
voor stutten in de mijngangen ebruikt
komt vooro
7 o uit het buitenland en
land. 7%
van het
vooro
g
^
3 o uit ons eigen
houtgebruik
van Nederland betreft minJ
g
hout.
In Nederland ijn
PA
J maar enkelepapierfabrieken die hout verwerken; één ervan ligt
g
aan het Noordzeekanaal en het hout kan
daar direct van het zeeschip
P op
P het fabrieksjeP
per spoor
van
terreinelost
worden. AlsJ
P
g
vlak
gaat,^ kom je
Haarlem naar Uitgeest
g
J
g
bij
g
g de fantastisch hoge
J het kanaal langs
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tot stand kwam,
wet op den kinderarbeid
,
n.l. de Wet houdende maatregelen tot het
arbeid en vertegengaan van overmatigen
g
waarlozing van kinderen".
Doch ook later heeft van Houtenrote
g
dingen
gedaan en zich op
A een ruim terrein
g g
hij is niet ontkomen aan
En ook hij
bewogen.
g
het lot van vele ongewoon-bekwame
en
g
krachtig e mannen. In zijn jonge
J g Jjaren was
hij
) voor velen de hemelbestormende nieuwlichter; aan het eind van zijn
J leven maakte
men hem uit voor verstokt-conservatief.

A

J
Frederik Houtman,
eenroot
Nederlands zeevaarder.
g
houtstapels
P
, waartussen het electrische
rammetje, dat voor den aanvoer van het
trammetje,
ver naar de fabriek zorgt,
„lager"
g
g, geheel
g
dwi'J nt.
Bijna
al het papierhout
komt van sparP P
)
ren slechts 6% vano
ulieren.
PP
raatj
ein
Hiermee Pwil
ikhout
ditJ e over
in
dien;
P
^ , onder verschillende onderwerpen
'e er nog
deze Encyclopedie zul je
g meer over
zo vertelde ik onder
„Boskunnen vinden,
ne g ers" al het één en ander van de houtexploitatie
in onze West.
P

Houten. Mr. Samuel van Houten18 37
1930)
was
w
s een zeer bekend Nederlands
93
staatsman en schrijver
J
, sPruitend uit een
bekende, oude Groningse
g familie. Na in de
hij
rechten te zijn
g P
, vestigde
g
J gepromoveerd,
oo rte
zich eerst als advocaat in zijn
J g ebhij werd in 1869
9 lid der
g , hij
A laats Groningen;
hij
Tweede Kamer. Van 1894
was hij
97
94 tot 1897
minister van Binnenlandse Zaken in het
kabinet Roëll-van Houten en vani 94
o
1907
J heeft
97 lid van de Eerste Kamer. Hij
verdienstelijk
verdienstelijkggemaakt
zich buitengewoon
g
voor de ontwikkeling
P
g van de
g en toepassing
liberaleedachte. Ook verdient vermeldingg
regeling
streven naar
betere g
zijn
krachtig
J
g
g
van den kinderarbeid. Mede aan hem was
het te danken, dat in ons land de eerste

Houtman. Zoals Jjullie allen alggelezen
hebben, is Vasco da Gama de ontdekker
van den zeeweg naar ,
Indië, maar voor ons,,
Nederlanders
Cornelis en Frederik
J
, zijn
Houtman van minstens evengrote betekenis;
zij tochzijn
zijn hetg
geweest,, die het eerste
, zij
Nederlandse schip
P naar Indië leidden.
In het begin
van de i6de eeuw dachten
g
aan,
de meeste Nederlanders er nog niet,
om teroberen
directen handel op
P
P Indië
te drijven.
Wij
J konden zonder enige
g moeite
J
de kostbare ndischeroducten
uit de PorP
togese havens halen, terwijl
J de zeereis naar
Indië zoals we hoorden,, lang
gevaarlijk
g eng
J
was; en bovendien kenden we den weg
g niet,,
want de Portugezen
waren uit angst
voor
g
g
concurrentie zeereheimzinni
g
g met de g e gevens.
Toen Spanje echter in 5 8o Portugal
g ver overde en van dat ogenblik
af de vaart oop
g
havens niet meer zonder
de Portugese
g
g eonze Spaanse
vaar voor ons was,, aangezien
P
g
vriend Philips
P
g op
P alle NeP somsplotseling
zijn
in zijn havens beslag
derlandse schepen
g
legde
en de bemanning
g naar degaleien
g
g
voerde
, be gon men in Nederland anders
over de directe vaart naar Indië te denken.
— Zie ook: Galeien.
Op
P aanraden van de stad Amsterdam beCornelis en Frederik
g
agaven degebroeders
Houtman zich in 1572
g , waar
57 naar Portugal,
ze dienst namen op
A één der Portugese
g
Tijden de
scheen die op
schepen,
P Indië voeren. Tijdens
en visten
keken zeoed
uit hun ogen
g
g
bi'
gegevens. Het resultaat
J iedereen naargg
uit hun ei
eigen
waar was zeer bevredigend:
g
g
nemingen en uit de verkregen
g
g mededelingen
konden ze vrij
P
g de route opmaken.
J aardig
gingen
de
Met deze kennis uitgerust,
g
g
, g
broers naar het vaderland terug.
gZijJ kregen
g
ter hunner beschikking,
nu enige schepen
P
g,
waarmeezij
zi
J in 1595
595 den verren tocht ondernamen.
Na ruim een Jjaar kwamen ze in Indië
natuurlij
hen natuurlijk
aanaar
de Portugezen
w
g
Ook door
alle kanten tegenwerkten.
g
optreden van Cornehet minder g elukkige P
geen rijke
lis Houtman konden de schepen
P
g
lading kri'Jgen.
de schervan
slechts één
keerde
In 1597
597ee
g,
P en behouden weer,
, maar de lading,
het meebracht, was toch nog
g voldoende,, om
bestrijden;
d onkosten van den tocht te bestrijden;
de
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— en het voornaamste was, dat men den
zeeweg
g naar Indië nu kende.
Van alle kanten rezen nu de Com
Pag
„
nieën van Verre" alsaddestoelen
uit den
P
grond, ontelbaar vele schepen voeren uit
naar het land van belofte".
Ook de beideebroeders
Houtman ging
J en Zeeuwg en in dienst van den schatrijken
sen koopman Balthazar de Mioucheron noggmaals naar Indië.
In 1599
wordt Cornelis bij
g
J een landing
599
door de inlanders
op
P de kust van Atjeh
J
overvallen en vermoord op
P aanstoken van
Frederik wordtgevangen
de Portugezen.
g
g
g
Hij
maar later losgekocht.
genomen,
g
J treedt
b
daarna in dienst van de latere Oost-IndiomPagnie , waar hijiJin verschillende
sche Compagnie
betrekkingen
werk verricht heeft.
g
g goed
Houtskool is een stof, die je
J allen kent
van de tekenles. Het wordtemaakt
door
g
verhitting
g van
g van hout zonder toetreding
lucht. Vroeger
g werd het, door de bekende
kolenbranders in het bos,gemaakt
in kuig

HOUTSNIJKUNST
len of hopen,
hoen die dan metP
plaggen
en aarde
gg
werden bedekt. Tegenwoordig
g
gPpast men
veelal moderner methodes toe.
Het hout wordt meestal inasretorten
g
verhit en diteeft
het voordeel,,at
dat er beg
halve houtskool ook nog
me ge
g houtgeest
thYl-alcohol, azijnzuur,
J
, aceton en houtteer
wordtewonnen.
g
Houtskool wordtebruikt
als brandg
stof in metaalsmelterijJ en en i' Jzer gieteri'J en
en ook wel voor het vervaardeg en van buskruit. Het bekende tekenhoutskool wordt
van lindenhout vervaardigd.
g
Houtsnijkunst.
Hieronder kunnen drie
J
verschillende bewerkin
g en worden verstaan. In de eerstelaats
wordt houtsnijP
J
kunst genoemd een onderdeel van de beeldhouwkunst en wel het beeldhouwen in hout.
Vooral de a P anners hebben van ouds een
voorkeur voor hetebruik
van houtgehad
g
g
bij
zij vervaardigJ hun beeldhouwwerken, zij
gden reeds in de oudste tijden
levensgrote
J
g
beelden voor hun tempels.
Door alle eeuwen
P

Houtsnijkunst. — Ook in Tirol staat de houtsnijkunst (hout - beeldhouwkunst) hier en
daar op hoog peil. Zie hier een fraai hout - reliëf van den kunstenaar Otto Moroden,
dat een toneel geeft uit den Tyroolsen vrijheidskamp in 1809. De Tyroolse huisvaders
verlaten hun dorpen om ten strijde te trekken. Links onderaan : de kunstenaar aan den arbeid.
Encyclopedie voor Jongeren
60
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heen is naast steen, marmer, brons en andere materialen ook het hout als materiaal
voor beelden, beeldgroepen en reliefs g ebruikt.
In de tweedelaats
wordt onder houtP
snijde
hout
snijkunst
of eigenlijk
verstaan
J
g
J houtsnijden
met een scherpAmesje
uitsnijde van
mesjeuitsnijden
in een houten oppervlakte,
P
PP
, zo liefhebberij
als dit veel als huisvlijt
J of voor liefhebberij
beoefend wordt. Op
worden
P deze wijze
J
dozen borstelhangers,
horlogestandertjes
5
g
J
enz.emaakt.
g
En tenslotte verstaat men onder houtsnijJ
kunst (of houtgraveerkunst)
de kunst,, om
g
eenplank
zo uit te snijden,
P
J
, dat hieropP een
verhoogde
tekenin g ontstaat. Verder kan
g
die dan met inkt worden bestreken en op
a ier afgedrukt.
PP
g
Palmhout is voor het maken van deze
houtsneden het meest bg eschikt. Het wordt
eerstezaa
d in plankjes
van 25
d,aar
^
P
^
J
5 m.M,
nalad
en met puimsteen
^ geschaafd
A
g
geschuurti. Vervol g ens wordt het met li'mJ
verf bestreken en tenslotte wordt er met
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inkt, potlood,
P
, of den
P
, houtskool of penseel,
laatsten tijdd ook wel door middel van fotog rafie, de tekenin
g op
tekening
P aan bg ebracht. Daarna
worden alle delen derlank
A
, waar de li'J m verf zichtbaar isebleven
,met werktuigen
^
g
uit g ehold. Op
verkri'
A deze wijze
Jgt men een
J
houtsnede of hout bg ravure.
Deze houtsnede-kunst is al heel oud. Denk
maar aan wat we vertelden over de oudChinese houtsnijkunst
onder: Drukkunst.
J
De bloeitijd
houtsnijde viel in het
J van het houtsnijden
der 1 5 e en het begin
g der 16e eeuw.
Bekende kunstenaars, die veel voor houtsJ
g etekend waren Albrecht
getekend
snijder
I)tirer en Hans Holbein — zie aldaar
,
de Nederlanders Lucas vanLeyden,
Leden Jacob
Cornelisz en de Vlaming
g Pieter Coecke.
g van de autotypie
Door de uitvindin
uitvinding
YP —
zie: Cliché — wordt deze houtsnijkunst
lang
g
zoveel niet nier beoefend als vroeger.
g
Toch houden,, ook in ons land,^ nogg sommige
g
kunstenaars er zich mee bezig.
g WijJ noemen
o.a. den onlan g s overleden K. P. C. de Bazel,
C. A. Lion Cachet, J. G. Veldheer, enz.
In de allerlaatste jaren
J
is een nieuwe houtsnijJ
kunst in opkomst,
waarP
bi'J de kunstenaar zelf de
houtsneden maakt en
zich aanpast
bij
P
J de na tuur van het materiaal.
Het brandPunt van deze
kunst is Vlaanderen;• bekende
verte genwoordig ers zijn,
J behalve de beg aaf de Noord-Nederlander Fokko Mees, de Vlamin g en Frans Masereel,
Henri van Straten, Joris
Minne, Jan F. Cantré en
Valentijn
E. van N YtJ
vanck.

Hout. — In Canada vervoert men deeka
g Pte stammen door
reusachtige
van hout, kilometers ver.
g
g goten

Hudson. Henry
Y Hudis
son± 1550-1611)
een van de bekende zeevaarders uit de 17de
eeuw, die vooral veel gedaan heeft om de z. ag .
Noord-Westelijke
door)
vaart dat is de doorvaart
van
P a naar OostEuro
Azië via het Noordwesten, dus noordelijk
noordelijk langs
^
Amerika te ontdekken.
Eerst trachtte hij
hij deze
doorvaart te vinden door
lan g s de Oostkust van
Groenland naar het
Noorden te varen en
daarna door de Poolzee
westwaarts om Amerika
heen te komen. Hij
Hi' kwam
tot denOsten
breedte?
g raad maar moest toen
om het ijs
J teru ^gkeren.

HUGO
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g evin g weer een
omgeving
In 1608 deed hij
J in die om
g eefse poging.
ver b
hij uit in dienst van
In het jaar 1609 voer hij
onze Oost-Indische Compagnie, die natuurin een nieuwen
lijk ook veel belang
zeeweg
g
g
naar Indië stelde, vooral omdat men meenzij dan
de, dat deze weg
g veel korter zou zijn
om Afrika heen. Op
P deze reis onderzocht hij
J de Oostkust van Noord-Amerika
tussen New York en Kaap
P Charles(ten
N. van New Foundland). In 't volgende
g
zeilde hij
hij weer in dienst van En
Engels
g else
.jaar
1
P lieden.
Weer trok hijJ eerst naar 't Noorden naar
I slanel voer lans
g het Zuiden van dit
Zuid-Groenland, voer
eilandasseerde
P
lans
g de zuidkust van Baffinsland door de
naar hem gg enoemde Hudsonstraat, en kwam
zo in de Hudsonbaai, die eveneens zijn
J
naam draagt. De baai vroor dicht en Hudson moest in 't Zuidelijkste
deel van de baai
J
overwinteren; onder zijn
brak
J manschappen
PP
zij zetten Hudson met
toen muiterij
J uit; zij
zijn
J zoon en zeven matrozen in een ope
en nooit heeft men meer iets van
den dapperen
onderzoeker vernomen.
PP
Het zou 1850
S worden, voordat Mac Clure
Noordwestelijke doNoordwestelijk
(le ene (noordelijke)
or
)

vond!

Huet. Zie: Busken Huet.
Hugenoten
(in het Frans huguenots)
was
g
g
in Frankrijk
J de scheldnaam voor de Prog emene
algemen
testanten, Je hebt natuurlijk
J in de al
geschiedenisles
g eschiedenisles veel over henbgehoord en
zij om der
de vreselijke
oorlogen,
J
g ^ waarin zij
wille van hun geloof
g eloof werdeng
gewikkeld,^ bg e volgd.
De naam Hugenoten
Hu genoten is waarschijnlijk
J Ji k een
verbastering
Eidg van I bg nots of Ignenots
g
genossen — Ei bg nots — Ignots
— eed g
gee
á
noten),een naam, dien de Hervormden te
zij zich in den strijd
Genève kregen,
g ^ omdat zij
J
tegenSavoye
teen
y met de Zwitsers verbonden.
Men vertelt echter ook wel eens, dat de
Hugenoten
Hu g enoten in de eersteJ jaren van deHerHvormengop
hun vergaderingen hielden o een
heide bij
van Hugon),
J Tours (bijJ de poort
P
g
,
waar volgens
de legende
de geest
van Hu
Hugg o
g
g
g
Hugues
CaPet (koningg van Frankrijk
Frankrij in
g
laatst der rode eeuw) rondsP ookte anderen noemden het spook
ook Hugon)
en
P
g
dat ze hiernaar Hugenoten
zijng
zijn
genoemd.
g
Deze opvatting
vermoedelij niet
P
g is echter vermoedelijk
dan een leende.
g
Hughes. Zie: Microfoon.
Hugo.
Victor Marie Hugo
1802--1 88
g
g (1802-1885)
was een grot
g rote figuur onder de Franse dichers enrozaschri'vers.
Als het hoofd van
P
J
de z. gg. romantische school luidde hijJ in de
Franse letterkunde eengeheel
nieuwe
g
w ri
chtingin. Tot dusver had men zich in de 1etterkunde en vooral ook in de toneelschri'fJ
kunst streng
e
g aan de vormen der classieken
g ehouden. Victor Hugo
e
g brak hiermee en

Victor Hugo,

de grote Franse dichter uit de 19 áe eeuw.
een meester over de taal was, vond
daar hij
hJ ee
bij
zijn
J n voorbeeld,
vo
, ook welg
J veel tegenstand,
zijn toedoen
r e e navolging.
draa11
ew
b g Door zijn
ging
gin g de
J
d Franse letterkunde een nieuw tijdzijn proza
tegemoet.
g emoet. Moge
rk van bloei te
perk
P
g zijn
n tijd
van
tJ tot tijd
gJ d naar onzen smaak wat langzin
zijng
gedichten zijn
J er
dradig
g zijn, onderzijn
als juweelverscheidene
beroemdgebleven
rsc
g
J
ve
Hij
tjes
vanpoëzie.
J schreef o.a. het drama
P
J
e liteCromwell" met een voorrede,, die een
geloofsbelijdenis
was, de drama's „Ma• 'r
s
J
rai
e ge
ri n Delorme", Hernani" Le roi s'amu”Tudor", „Ruy Blas" enz., den
se",„Marie
Dame de
eschiedkund i bg en roman ^Notre
,
Paris", de romans Les misérables", „Les
travailleurs de la mer">>L'homme qu
ui rit"
de dichtbundels Feuilles d'automne",
„ Les Chants du crépuscule",
P
> >,Odes et Ballades" les Orientales", Voix intérieures",
des siècles" en het beroemde
g
„ LaLégende
es
J ing eA
^ waarin hij
„ 1'Art d'être grand-père",
g
zij kleinkinderen vertelt
ti g ebgedichten van zijn
hoe hij
J niet laten kan ze te verwennen.
In deolitiek
heeft Victor Hugo
g ook een
P
Ofschoon hij
hij omstreeks
gespeeld.
rote rol b
grote
P
on
was, had hij
1848
88
J in de CP
4 Bonapartist
g toch
Vergadering
g
stituerende Nationale Veraderin
hij
dat hij
houdingg aangenomen,
zo'n radicale houdin
g
denn staatsgreep
Jk
g P van 185 1 onmiddellijk
werd verbannen.i
Y^
g naarJersey,
f toog
waaruit hijJ
volensY^
naar Guernsey,
de scherpe
tegen
Napoleon
P ggeschriften^, NaP
g
1' n le Petit" en Les
Chá timents" richtpoeo
„
Parijs terug.
te. In 1870
hij te Parijs
g
7 kwam hij
hij als
Reed
zijn
zijn leven werd hij
Reeds tijdens
tijdens
In 1882 werd
schrijver
zeergewaardeerd.
g
J
g evierd met een
g ste verjaardag
zijn
tachtigste
g gevier
J
J tachti
grote volksdemonstratie, in 188
J
5 werd zijn
g roteplechtigheid
stoffelijk
overschot met grote
P
g
J
Parijsbijgezet.
Jg
in het Panthéon te Parijs
b

HUID
Huid. Huid is de naam voor de natuurlijke
J
van het dierlijk
bekleding
J
PP
g van het oppervlak

— en dus ook van het menselijk
J — lichaam
en ook van het oppervlak der inwendige
PP
g
en holten. Gewoonlijk
organen
J bedoelt men
g
mett het woord huid uitsluitend het uiterlijk
J
terwijl men dat der inwendige
omhulsel,
, terwijl
g
en holten v 1 i e s noemt,, b..
v darm organen
g
vlies, buikvlies, beenvlies, hersenvlies,, enz.
Maar we zullen 't hier alleen hebben over
de huid van het menselijk
J lichaam.
De huid is een belangrijk
g
, dat niet
g J orgaan,
alleen dient om aan het lichaam zijn
J vorm
niet alleen de uitteeven.
De huid regelt
g
g
overtollige
scheidingan
g of voor de g e g
of
zondheid nadelige
P
g vochten(transpireren
zweten), maar in zekeren zin ook de temPeratuur van het lichaam en bovendien is zijJ
de zetel van den tastzin.
Wanneer je een stukje
J huid met het
het niet veel
blote oog
J
g beschouwt, lijkt
bizonders: een velletje
J, meer niet. Maar
zo eenvoudig
J
g is de zaak niet. Dit velletje
bestaat uit verschillende lagen,
J
g , die duidelijk
Nevenvan elkander te onderscheidenzijn.
)
staande tekening, die een stuk huid in door— weer natuurlijk sterk vergroot
snee — natuurlijk
g
duidelijk
geeft, laat ons deze lagen
g
J zien.
g
In de eerstelaats
hebben we de opperPPer
P
huid of epidermis,
g vlies zonder
P
, een droog
Zi' schilfert voortbloedvaten en zenuwen. Zij
durend van buiten af en wordt van binnen
uit vernieuwd door het onder haar li gg eni hi. Dit
het z.g.
de slijmvlies,
g net van MalPg
J
Zoals de naam
is
s e en merkwaardig
g orgaan.
g
slijvlie
al
s aanduidt, bestaat het uit vocht)m
rijke
cellen en zit het vol met bloedvaten;
bloedvaten;
J
maar bovendien bevat het fijne
korreltjes
J
J
kleurstofiPment
waardoor
de huid een
g
,
kleur krijg
t.
bepaalde
Jg De huid van het
P
kleurstoffen;• alleen
blanke ras is arm aan kleurstoffen
of moedervlekjes
waar zich zomersproeten
P
J
enz. vertonen, bevat het slijmvlies
pigment.
Pg
J
De huid van deekleurde
rassen: negers,
g
g ,
enz. is met kleurstof
Indianen Mongolen
g
PPen en wan verzadigd.
g De rode kleur van lippen
gevolg
g heid
g van de aanwezigheid
g en is niet hetg
vaniPment
maar
wordt veroorzaakt door
,
g
het doorschemeren van het bloed door de
bovenhuid, die daar heel dun is.
De derde laag
g is de lederhuid. Deze is
eldikker
dikkrkhtiongekleurd
en vee rac
en veel
g
Aan de J
buitenzijde
er dan de opperhuid.
g
PP
,
zij
slijmvlies overgaat,
waar zij
is zij
g
J in het slijmvlies
bedekt met langwerpige, soms
ke
vor
g elpapillen,
a
mie
, waar g tast PP
g lichaampjes,
PJ , de z.g.
in deevoelszenuwen
uitmonden. Aan de
g
zijn deze organen
vingertoppen zijn
bizonder
g
2 • op an een m.M.
talrijk,
ongeveer
P
P
J ,
g8o op
dere lichaamsdelen vindt men er slechts
ongeveer
g minder. De
g
4oPper m.M.2 en nog
zijn immers ook bij
vingertoppen zijn
J uitstek
de zetels van den tastzin!
Verder ontdekken we op
g, dat
P de tekening,
laag
zich in de diepste
P
g der lederhuid de haren ontwikkelen. Hier rusten klierachtige
g
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haarwortels; van deze wortels uit doorboort
het haar in een schede de lederhuid.
Het haar zelf is een hoornachtige
g draad
met een kanaal , waarin zich de kleurstof
bevindt,, die er een bepaalde
kleur zwart
(zwart,
P
bruin, rood) aan g
eeft. Ook hebben we hier
de klieren, die in den vorm van zweet het
overtollige
stoffen
J
g vocht en de schadelijke
uitscheiden, die dan door een fijne
buis
J
(porie)
naar buitengevoerd
worden. Aan
P
g
de onderzijde
gaat de lederhuid over in een
g
J
weefsel,, hoofdzakelijk
bestaande uit vetJ
cellen die de huid
met het daaronder ligg
losjes verbinden,
^ ende vlees losjes
, zodat een
kleine verschuiving
is,
g van de huid mogelijk
g Jis
b.v. fronsen van het voorhoofd,, bewegen
g
van de hoofdhuid. Deze beweging
g g wordt
verricht door ' de huidspieren.
Bovendien
P
eindigt
g in eiken haarwortel een spiertje,
dat de taak heeft de haren op
P te richten
als de haren z.g.
Dat
g rijzen").
Jrijzen"D
g „ te berge
ook de nagels aan vingers en tenen en andere hoornachtige
v ekg uitwassen,, zoals b..
steroen
sterogen,producten
P
van de huid zijn,
J , wist
J e al.
Nu zal jeJ ook wel willen weten, , welk
oppervlak
de huid van een mens heeft. BijJ
PP
een mens
een volwassene,, laat ons zeggen
g^
van normale dikte en 1.70
l M. lengte,
g, be± i.6 M.2 ,, waarvan ±
draagt
PP
g ditooppervlak
600 c.M. 2 op
P de behaarde hoofdhuid komen.
De dikte van de huid is op
P de verschillende
lichaamsdelen zeer verschillend: op delipP
en en oogleden
o. tot o.8 m.M.
P
g slechts
0.7
,
aan de voetzool 2 3ám.M. Ditgeldt
voor
g
Europeanen;
negers
hebben over 't algege
P
g
meen een dikkere huid.
Rekenen we het onderhuidse vetweefsel
bi'
J de huid, dan hebben we een dikte van
Bi'
Bijdikke mensen kan dit vet4 tot m.M.
9
weefsel op
P den buik de afmeting
g van30
3
m.M. kri'
Jgen.
Je begrijpt dat,
dat waar de huid zulk belangrijk
werk te verrichten heeft,, het ook
g J
zaak is haargoed te onderhouden en te
verzorgen.
Geregeld
wassen is een eerste
g
g
eis voor deezondheid
evenals het regelg
g
matsg verwisselen van ondergoed.
Dat de
g
huid zich wreekt,, wanneer bepaalde
P
P laatsen door voortdurenden druk mishandeld
worden, b.v. het dragen van te nauwe schoenen, weet iedereen, die wel eens een ekstergehad heeft!
oog
gg
tijd
Huik was in vroeger
g
J een lange
g mantel, die tot aan de voeten reikte en waaraan een kap
P bevestigd
g was,
, die den vorm
had van een hoorn. Wi'
Wij komen het woord
huik nog
in de uitdrukking
g„ de huik
g tegen
g
— van mening
naar den wind hangen"
g
g en
gauw het iemand
houding
g veranderen,
, zo^
een andere houding
voordelig
g of
g schijnt
J
hij
mening
g aan te nemen dan die,
, welke hij
tot nu toe hadehad,
in het kort: karakterg
loos zin.
J
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HUMANISME

Huid. — 1. Opperhuid; 2. lederhuid; 3. onderhuids bind- en vetweefsel; 4. haar; 5. zweetkliertjes; 6. huidsmeer (talg)-kliertje; 7. bloedvaatjes; 8. zenuwtakje; 9. tastlichaampje.
Onze voorouders hadden heel
Huilebalk.
u^lebali k. 0
watewoonten
die ons bizonder vreemd
g
aandoen. Zo huurden zij
J be g ra J soms bij
f enissen bepaalde
Ppersonen, die ervoor beP
taalel werden om te huilen; dezen werden
huilebalkenenoemd.
Naar aanleidingg hierg
van noemde men ook een ouderwetsen,
vilten rouwhoed, dien men met een koordje
J
voor hetezicht
trok, een huilebalk.
g
Een enkele maal worden in onzen tijd
J
nog
P
^ die het overli'J den van
g de aansprekers,
eenersoon
in de buurt bekend maken (in
A
Groningen
heten zij
„leed-aanzeggers")
en
gg
zij ,^
g
en
ook de dragers,
teg ^ die bij
J een begrafenis
g
J > „huilebalken"
huilebalken" genoemd.
g enwoordig zijn,
En misschien ben JJ
jij ook,
J
^ o lezer, in je
prille jeugd
ge^,
P
J g wel eens zo'n huilebalk"
noemd!

Huisorde van Oranje
J heet de bekende
ridderorde, die ino
g
9sdoor onze Koningin
vij klaswerd ingevoerd.
De orde omvat vijf
g
Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier en Ridder. Het versiersel der
Orde bestaat uit eenlimmend
gouden
g
g
kruis, gebiesd
met rood email; in het midg

den van het kruis een mat-gouden hart-

schild dat aan de voorzijde
het wapen
der
J
P
Oran'e's
in email,^ aan de keerzijde
een g e J
J
kroonde W vertoont; tussen de armen van
het kruis, in een doorloA enden dubbelenouden
ring,
g^op wit email, in gouden
g
g
letters de kenspreuk:
A
^, e Maintiendrai".
Behalve de bovenvermelde klassen kan
ook nog
het gouden
of
g
g worden toegekend
^
zilveren Kruis van Verdienste, en deoug
den of zilveren eremedaille.
Ook dames kunnen met de Huisorde van
Oranje
J worden onderscheiden, doch in dit
geval
wordt geen
aanduiding
g
g
g van klasse
e even. Haar titel is dan: Eredame in de
gg
Huisorde van Oranje.
J

Hulk is de ouderwetse naam voor een
nogal
g log
P
J
g koopvaardijschip
P uit de 5 de tot
z7de eeuw, zoals het thans niet meer wordt
g ebruikt. Men komt het woord hulk nu
alleen nog
in figuurlijke
betekenis,
gtegen
g
J
g
b.v. »Onze levenshulk dobbert op
P on
g ewisse baren".
Humanisme betekent letterlijk
J vertaald:

HUMBOLDT
schrijve
menselijkheid.
Reeds de Romeinse schrijver
J
dit woord in de betekenis
g
van: een harmonische ontwikkeling
g van den
mens,, wat betreft zijn
J verstand en zijn bg e moedsleven.
In de Middeleeuwen verstond men onder
humanisme de letterkundige
á opvoeding
P
a
door de studie der oude classieken, en aanGkse en L a ggezien deggeschriften derGriekse
ti' schrijvers
nse schrijvers de enige
g bronnen waren,,
waarover men in dien tijd beschikte,
legg
den de humanisten bij
J de opvoeding
P
g der
op
jeugd
jeu g d het zwaartepunt
P
P de studie van
het Grieks en Latijn.
J
Toch zou men de betekenis van het humanisme ten zeerste onderschatten, als men
daarbij
J alleen dacht aan de studie van het
Grieks en Latijn. Die studie was naast
doel ook in veelgevallen middel. Want het
humanisme heeft g rotere beschaving
g en
nieuwe ideeënebracht
g
g
g
, is eengeweldige
teen het eind der
geestesbeweging, die tege
ontstaat en in Italië haar
oorsprong
en daar in mensen als Dante,,
g
Petrarca en Boccaccio haar voorgangers
heeft. Dat bij
J deze beweging
g g de classieke
schrijvers
de leidslieden waren en niet b.v.
J
de scholastici,
op
P Dante
, dat b.v. Virgilius
g
eeneweldi
gehad heeft,, volgt
g
gen invloedg
g
uit het feit, dat de Middeleeuweneen
g
lij konden
schrijvers
kenden,, die op
J
P één lijn
classici.
gesteld worden met degrote
g
De meest bekende humanisten waren buiten Italië de beroemde Groning er Rudolf
Agricola
(Roe lf Huysman)
1443-1485en
g
Y
Reuchlin in Duitsland, Erasmus(zie: aldaar) en de Leidse Scalig er in Nederland
en Wiclef en Thomas Morus in Engeland.
Enkele humanisten zijn
van
J voorlopers
P
de Hervorminggeweest,
, doch een bepaald
gg
P
verband tussen humanisme en Hervorming
was er niet.
Humboldt is de familienaam van twee
heel bekendeeleerde
broeders in Duitsg
land.
Alexander(Friedrich Heinrich Alexander) von Humboldt leefde van 1769
9 tot
1859
59 en was een man, die in vele takken
der wetenschap
P thuis was, waarvan vooral
planten dierkunde en aardrijkskunde
aardrijkskunde
zijn
zijn
P
belangstelling
g
g hadden.
Eerst reisde hij
hij veel in Europa,
P,a maar ver volens
begaf
hij zich in i 799 naar Zuidg
g hij
Amerika met zijn
vriend Bon
land een
Bonpland,
J
e
P
g.
De merkwaarde
in Vene
g e reis begon
g
zuela, een reis,
^ waarop
P von Humboldt oop
velerlei wetenschappelijk
g ebied denggrond
PP J gebied
legde
lede voor de bestudering
g van ditwereldwe
deel.
Hij bezocht de vlakte bij
J de Orinoco,,
Columbia en ook ontdekte hijJ de bifurcatie
tussen de Orinoco en de Amazone(zie:
Bifurcatie),
hij de vu l, voorts bestudeerde hij
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Alexander von Humboldt
was een geniaal natuuronderzoeker.
kanen van Ecuador en later die van Midden-Amerika.
Hij
J was een der eersten,, die begreep, dat
er verband bestond tussen de verschillende
en
in een be aalelgebied
plantengroepenP
g
ook tussen dienplantengroei en de mensen,,
die er leefden.
stelde hij
hij te boek in zijn.
Zijn
J
g
J bevindingen
e aux régions e quibekende werk: „Vo Y a gg
noxiales du Nouveau Continent, fait en
ar Al. de Humboldt et Aimé
1789-1804".P
Bon land. Een werk in maar liefst... dertig
g
delen.
Veel stond hem in Duitsland teen
en
g
Parij wo daarom bleef hij
hij jaren lang
g in Parijs
hij naar DuitsEerst in 1827
? keerde hij
hij
hij alweer
i n 1829
land terug,
g
g,
9 begon
een reis door den Oeral, West-Siberië en
de Kaspische
Zee op
A verzoek der RusP
sische Regering.
Als hij
g
g
J van deze reizen terugkeert,
, begint
zij leven
hij
J aan het werk,^ dat de rest van zijn
vullen: „Kosmos,
Kosmos Entwurf einerPY
h sischen Weltbeschreibun
g," Proeve van een
J g van de wereld.
PhYsische beschrijving
Met von Humboldt is niet alleen de wetenschaPP
eli'ke
g
J
J landbeschrijving
g begonnen,
,
maar ook de vulcanologie
en degeografie
g
g g
vanlanten
en dieren, om vooral ook de
P
klimatologie
g
g niet te vergeten.
Vo n Humboldt's broer Karl Wilhelm
(1767-1835)was eenpaar
aar Jjaar ouder en
zijn studie bewoog
g
g zich meer in de richting
van 't staatsrecht, de rechtsPhilosoPhie en
taalstudie. Hij
de vergelijkende
J was een
g J
groot
g
t vriend van Schiller en Goethe,, heeft
een diplomaeerst veelereisd
, vervolgens
P
g
g
hij mitrekefunctie vervuld en daarna is hij
nister van onderwijs
in Pruisengeweest
g
J
en heeft als
s zodanig
g mede de universiteit
hij van
was hij
gesticht.
Vervolgens
Berlijn
e
g
te Be
J g
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I 810 tot IsIs Pruisisch ambassadeur in
Weenen.
. Als
A s minister van binnenlandse
naar liberale
zaken
aken
trachtte
t ac te hij
g
J ttevergeefs
In 1819
hij ontslag
hervormingen.
g uit
9 nam hij
g
zij
den staatsdienst;
wijdde zich tot zijn
staatsdienst; hij wijdde
dood in 1835
8 3s op zijn
J landgoed
g oe aan de stu talendie. Beroemd was zijn uitgebreide
g
kennis (o.a. van Mexicaans,
, Sanskriet,, Chinees en Maleis).

Humbug i s 'n Engels
woord, dat zwendel,
g
,
opschepperij' of bluf betekent. 't Is echter
in onze taalgeheel
ingeburgerd.
g
een Latijns
Humor is oorspronkelijk
Latijn
P
J
dat vloeistof, vocht betekent. Vroeger was men van mening, dat de lichameIi'ke
eng
geestelijke
gezondheid
van den
g
J
J
juiste verhouding
mens afhing
g van de juiste
g der
vochten in het lichaam. Wanneer men dus
den 'wisten
humor(of humeur) had,, was
J
menezond
g
,en in een opgewekte,
Pg
, krachtige,
g
stemming.
vriendelijke
J
g
Om nu te begrijpen, wat eigenlijk„ humor" is , moet men deze oude betekenis
even vasthouden. Humor is de hoogste
g
vorm vangrappigheid. Een boek of toneelstuk vol ruwe aardigheidjes
J es of koddige
g
g gebeurtenissen bevat nog
geen humor.
gg
Wanneer iemand lichamelijk
en geesteJ
lijk
l ggezond is en dus welwillend en meevoelend maar ook als scherp
opmerker
P P
tegenover
te
de ,
wereld en de mensen staat,
zodat hij
a PPa direct opmerkt,
J het grappige
P
, dan
kan de echte humor ontstaan. De humor
heeft eenoen
oog
i'P
g voor de vreemde,
, pijn-

lijke,
A onze wereld
J ^ dwaze toestanden,, die op
hij er
dagelijks
voorkomen,, maar tevens is hij
g J
zelf helemaal los van; hij staat er
boven,
,
omdat hij
J alleen denkbaar is,
, wanneer de
humoristeesteli'k
J hoogg staat en een diepP
inzicht in de menselijke
natuur heeft,, dat
J
hem veel doet verklaren en vergeven.
Dit
g
juist hetgeestelijk
is juist
g
J
ggezond zijn.
J n Hierdoor wordt de humor nooit bitter en beklemmend, doch hijJ is steeds verlossend en
verlichtend door de sympathie en het mee gevoel voor de mensen,
is
P humorg
, die op
worden beschreven. Grote hutische wijze
J
moristen zijn
rvan
J o.a. Charles Dickens,, Cetes en Fritz Reuter.

Humus noemt men de resten van afgebladeren,, die
storvenlanten
en afgevallen
P
g
zijn, doch als vruchtniet g eheel vergaan
^
zijn gn e leven.
bare laag
g
Een van de voornàamste voorwaarden
voor humusvorming
g is een tekort aan zuurstof.
Als de humusvorming geheel is ,
voltooid,
is er slechts een donkere,, kruimelige
g massa
overgebleven, de zo g enaamde humusbodem,
die je vooral veel als bosbodem vindt.
In veleevallen
is een humus-bodem uitg
stekend voor den P lantengroei;, alleen als
er zeer veel humus in den bodem zit, is
dit weer minderoed.
De bodem wordt
g
dan te nat, want humus houdt het water
lang
g vast. Dan kan het ookgebeuren,
, dat
g
de humus verzuurt. Dit is 'teval
g
, als in
dien vochtigen
humus ook nog
g
g de lucht
slecht kan doordringen.
g

foto: H. J. van Zuylen.

Humus. — De bladeren vallen weer af, ze zullen den humus vormen.
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Hunebedden. — „Allée couverte" of ganggraf, een bijzonder soort hunebed in Bretagne.
Hunebedden. Over de eenzame Drentse
heide hangt de lome warmte van den middag.
dennetje trilt
g Om de enkele verloren dennetjes
lucht in warmeolven.
g
Daar ligt ook het ,
hunebed of hunnebed,
een zwareri
die herinne
g J ze steenmassa,
,
ringen oproept aan langg vervlogen
g eeuwen,,
ver vóór onze jaartelling,
hier ruwe
w
J
g,
geharde
eharde mensen woonden,
, die bun doden
in deze reusachtige
graven bijzetten.
^
g g
Niet alleen in ons land komen dergelijke
g J
g raven voor, o neen, we vinden ze in het
in Europa
algemeen
g
P vooral langs
g de kusten.
In Denemarken,
, Noord-Duitsland,
, in ons
land, in Ierland en Wales, in enkele streken
van Schotland,, in West Frankrijk,
J , Portugal,
g ,
lans
g de kusten van de Middellandse- en
Zwarte Zee en in den Kaukasus.
We onderscheiden drie vormen van dit
soortraven,
n.l. I°. de dolmen en het huneg
bed 2°. de menhir en°.
3 de cromlech.
Het enige
g verschil tussen een dolmen en
een hunebed is, dat bi'J de eerste de in een
rechthoeke
stenen door
g Alaatste opstaande
P
één en bij
stenwor
J dit laatste door enige
g e stenen
den bedekt.
Het woord dolmen is een Bretons woord
en betekent tafel ,• de vorm is die van een
doodkist, alleen de bodem ontbreekt natuurli'J k.
Een menhir is eengrote,
g
, rechtopstaande
P
zuil, die ons herinnert aan de te g enwoor zuil
grafstenen,
die
g g
^ terwijl een cromlech bestaat uit eenroot aantal middelmatig
g
grote
menhirs,
geplaatst
, die in een kring
^
ggP
zijn.
J
Derote
steenblokken,, waarvan de huneg
bedden zijn
zijn opgebouwd,
zijn
zijn met de gletP g,
schers hierheenetrans
g
Porteerd — zie de
foto van een erratisch blok op
P pag.
P g 623.
Het moet voor die mensen, die vele
jaren vóór
den aanvang onzer jaartelling
g
J
g
leefden,
bovenmenselijk werk geweest
, een bovenmenselijk
g
zijn
en ze tot
versjouwe
J, die stenen te versjouwen
hunebed samen te voegen.
g

kleiTussen
demen
stopte
g rotere stenen
P
nere en daar weer aarde tussen of overheen
geheel
, zodat men een afgesloten
g
g
kreeg.
In een van de zijkanten
komt een lange
J
g
smallean
J hunebedden, die geheel
g g uit. Bij
g
met aarde bedekt zijn,
g g lang,
g>
, is deze gang
om buiten denrafheuvel
uit te kunnen
g
komen. In de oudste van die hunebedden
vinden we slechts stenen voorwerpen
en
P
werktuien
ste komen echter ook
g , in de gjon
J g ste
bronzen voorwerA en voor. In China en Sumatra heeft men in enkele zelfs i' Jzeren
evonden in Europa
gereedschappengevonden,
A kon
d van het, ontmen dat metaal in den tijd
staan der hunebedden nog
g niet bewerken.
Alle hunebedden over de hele wereld hebben hetzelfde karakter. Op
P vele stenen vinvan bijlen,
e
en
den we afbeeldingen
J
g
, hhamers
alle drie symbolen
van
voeten. Dit zijn
J
Y
kracht evenals de veel voorkomende afbeeldingen
van een stierekop
P en een halve
g
maan. Deunten
van de maan zag
g men n.l.
P
•
voor hoorns aan.
vroeger
g
Vooral in Denemarken vinden we zeer
zijn ze door een
veel hunebedden; vaak zijn
g roten heuvel bedekt. Als de hunebedden
men de g e hier vol doden raakten,, legde
g

foto: H. J. van Zuylen

Hunebedden. —Kijkje in het inwendige van
een ganggraf in Bretagne.
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Hunebedden. — Een hunebed bij Borger in Drente.
storvenen in dean
g gneer en eerst als deze
ookeheel
vol was, ging
g
g gmen een ander
hunebed bouwen. Een hunebed diende als
begraafplaats voor een helen stam; eiken
keer, als men iemand begroef,
brandde men
g
in hetraf
g een vuur. Die Deense hunebedden komen ook wel voor, zonder dat een
berg
g aarde hen bedekt en zelfs vinden we
in dat land de resten van houten hunebedden. De Deense hunebedden zijn heel veel
groter dan de Nederlandse. Ook vindt men
g
in de Deense hunebeddeneen
brons,, zoals
g
dat wel in Nederland en Frankrijk
Frankrijk het g e val is.
In Bretagne
kennen we nogg een anderen
g
vorm van het hunebed en wel de Allées
couvertes", zeer langegang-graven,
dus
g
eigenlijk
hunebed.
g J een doorlopend
P
Daar in Bretagne
is ook het land van de
g
menhirs,
grote
rote
opstaande
o staande stenen kolommen of zuilen; heel vaak staan ze in de
buurt van hunebedden. Ze zijn
herinnerin ss-J herinnering
voor deestorvenen
en over de hele
g
aarde verspreid
van het verre Paaseiland
P
tot aan de NoordkaaP; in ons land en Denemarken komen ze echter niet voor.
Te Locmariaquer
in Bretagne
stond er
q
g
één die 21 M. hoog
g was, maar dat was een
heel bijzondere;
de meeste zijnzijniet meer
II Meter hoog.
7
g
Op
0 sommige
staan in Bretagne
g plaatsen
P
g

rij en
de menhirs in reusachtige
dJ
g evenwijdige
of inrote kringen
g (cromlech = kromme,,
rondlopende steen) op
o de eenzame heidevelden; soms lopen
de rijen
uit opP de cromJ
P
lech.
I hete
te verwonderen, dat de bevolkingg
van dit land, dat soms eengrote dodenakkereli'kt
g e mensen beg J ^uit zeer ernstige
staat die steeds in het zwart lopen,
P , ook
de vrouwen? Natuurlijk heeft
de visserij,
J,
die aan talloze Bretagners
het leven kost,
g
e
ook veel tot dit ernsti g e , zwaarmoedige
gkarakter bijgedragen.
Is het te verwonderen, dat de mensen
in dierote
stenen krachten en goede
en
g
g
kwadeg eesten veronderstelden? In Breta g
neebeurt
dit thans nog.
g
g
Als men in moeilijkheden
zit,^g
gaat men
J
naar de stenen en roept
P hun hulpP en steun
in; men heeft daar soms buitengewoon
veel
g
vertrouwen in.
Hunnen is de naam voor een nomadisch
herdersvolk uit de stePP
en g
ebieden van
Midden-Azië. We rekenen hen tot de EuroAziaten, een mengelmoesje
J e van allerlei rasg
sen die zich reeds in Centraal-Aziëekruist
g
moeten hebben.
Euro-Aziaten wil tevens aanduiden, dat
deze volkeren zowel delen van Azië als
van EuroPa bewonen. Behalve de Hunnen

^

J
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foto: H. J. van Zuylen

Hunebedden. — Een dolmen, weer een ander soort Hunebed in Bretagne.
Ma aren
behoren o.a. ook de Hongaren,
g
, Magyaren,
en Finnen er toe.
Bulgaren
g
Oorspronkelijk
Oors
ronkel'k waren de Hunnen
gs^ eve
ti ggd in Mongolië,
g
, waar ze rondtrokken met
hun kudden van weideP laats tot weideP laats. Van de 7de tot de ede eeuw v. Chr.
deden zij
herhaaldelij invallen in China en
J herhaaldelijk
vertelt dan ook, dat de bekende Grote
Muurebouwd
is,, om dezeggeharde knapen
P
g
rij te
buiten het rijk
o P hun taaiepaardjes
P
J
houden, wat nog
altij lukte.
g niet altijd
g lang
een feit is het, dat de Hunnen in
de eerstvolgende eeuwen hun aandacht naar
het Westen gaan richten. Omstreeks0
37
verschenen ze in de Zuid-Russische steppen,
PP ,
versloegen
de bewoners daar en zetten zich
g
neer aan de oevers van de Zwarte Zee. Een
twintigta
jaren later trokken ze den Kautal 'aren
•
over en hielden hun intocht in Arook trokken ze steeds vermenië en Syrië,
t
der westwaarts. Tot voor BoedaP est kwamen ze; vooral de Hongaarse
poeszta trok
g
P
hen aan.
Onder hun vorst Attila bereikten ze in
deze streken inhungrootste
g macht;
,
daarna verminderde deze snel, ze trokken
zich terug
gingen
op
g
g eng
A en onder in andere
West-Aziatische stammen.
Van hen wordt verteld, dat ze hun vlees
niet kookten of bakten, maar de rauwe stukken onder hun zadel leden
g
, waardoor ze
wat murw werden en „met smaak" konden
wordenenutti
gd.
g

i

Hus. Johannes Hus was een Boheems

hervormer. HijJ
in 16
39als boerenzoon
in Husinetzeboren
, studeerde te Praagg
in de theologie
priester
g en werd in z
4 0o totP
gewijd.
g ewijd. Als zodanig
hij al spoedig
g had hij
P
g een
voornameJ
P ositie. Hij werd zelfs biechtvader van koningin
Sophia.
Door het lezen
g
P
den Engelsen
van
deer
g eschriften van
g en hvormer Wiclefin
enzijn
zijn ogen
open
voor
g g
g
P
veel, wat hem verkeerd scheen in de kerk.
Al spoedig
predikte en schreef hij
hij o
openlijk
P
Penli'J
bP
tegenhij
wat hij aldus afkeurde en zo kreeg
g
hij
J, vooral onder de beschaafde klassen en
onder den adel, talrijke
aanhangers.
Int 11
J
g
4
werd hij
J door Paus Johan XXIII met den
banvloek bedreigd.
Door keizer Sigismund,
g
g
,
die een verzoening
g tussen Hus en de kerk
hij uitgenodigd o het con wenste,
, werd hijop
cilie van Constanz inI
44 te verschijnen,
J
om zijn leer te verdedigen.
g
Voorzien van een vrijgeleide des
keizers,
,
dat hem een veiligen
terugkeer
waarborgde,
g
^
g
ging
in Hus met zijn
zijn vriend Hieronymus
van
Y
Praag
Praa naar Constanz. Maar Hus weigerde
g
zijn
leerstellingen
te herroepen
en werd
P
J
g
toen door de wereldlijke
overheid deswege
J
g
veroordeeld tot den vuurdood. Door den
Keizer in den steekgelaten,
werden Hus
g
I P
op
op het
en Hieronymus
Y
A 6 Juli I45
marktplein
van Constanz levend verbrand.
P
tijd
De sterfdag
g
J in
g van Hus werd langen
Bohemen als rouwdag
g herdacht en nog
g heden wordt Hus er als nationale held vereerd. In Bohemen was inmiddels zijn dood
het seineweest
tot den opstand
tegen
den
P
g
g
Keizer. In Praag
g bestormde het volk in
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P 13
3 raadsleden
49 het raadhuis en wierp
en den rechter door de ramen op
A de lanspunten der buitenstaande krijgslieden.
De
Jg
P
burgeroorlog
bur g
g ontbrandde in 't hele land:
500 kerken en kloosters werden verbrand
gruweldaden
begaan.
en vreselijke
Het
g
g
J
leger,
de aanhangers
leer dat de Keizer tegen
g
g
van Hus naar Bohemen zond, werd versla g
b en en de fanatieke opstandelingen be drei den zelfs de grenssteden (o.a. Naum-

burg).
De aanvoerders der Hussieten waren
Zizka van Trocnow, Niklas van Husinetz
en Prokop,bijgenaamd
de Kale. Zizka sneuP, Jg
velde in412
4^zij
Jn n opvolgers bevochten tal
Na de nederlaag
van overwinningen.
g van
g
bij
de keizerlijke
legerscharen
g
J Taus in i431
J
zag
g de Keizer het nutteloze van verder
in en sloot met de Hussieten
bloedvergieten
g
een wapenstilstand,
g
b werd door
P
^ diegevolgd
r
den vrede van Praag
g (in 1433).
Kompakten
Kom akten" werden
In dez.g.
z,^,„Prager
g
de Hussieten bij
J de uitoefening
g van
plichten volgens
hun
hunodsdiensti
g
g e
P
g
vrijheden toegestaan,
eisenrote
vrijheden
doch de
g
g
meest fanatieke secte der Hussieten, de Taborieten, zetten onder ProkopP en diens broer
houtje
houtje voort. In i1434
den oorlog
g
gop
Peigen
werden zij
de
g ^ terwijl
J Brod verslagen,
J
J bij
beide broeders ProkopP sneuvelden. Daar-

foto: Mej E. N. Schouten.

Hunebedden. — Een menhir in Bretag ne.

Hunnen — De Hunnenkoning Attila in den
strijd tegen de Westgothen.
mee was eindelijk
g
J de Hussietenoorlogge
jamme en ellende
eindigd^ die een zee van jammer
Bohemen en het land aan den rand
•
heeft.
van ondergang
ag
b g gebracht

Huygens,
Christiaan 1629—16 95
is een
Yg ^
g en uit
natuurkundige
van derootste
wis- en natuurkundi
g
1 de g
eeuwgeweest,^ hoewel zijn
J n aanvan opleiding
keli'ke
g
P
g in de rechten wasgeweest.
J
Vooral de eigenschappen van den cirkel
hij de
heeft hij
J bestudeerd en bovendien is hij
grondlegger
van de waarschi'nli'kheidkesre
g
^ gJ
J
hij in den Haagg
nin . Met
zijn
zijn broer sleep
Phij
lenzen voor verre- en sterrenkijkers,
wat
J
toen een heel moeilijke
kunst was.
J
Met zijn
kijkers bestudeerde hij
kijkers
hij dan
J eigen
g
het heelal, want ook voor sterren enlaP
neten had deze veelzijdige man een zeer
grote
belangstelling.
g
b
g Bekend zijn
J n de ontdekkin^ van den grootsten
satelliet van Sag
g en over den rin
turnus en zijn
beschouwingen
ringg
J beschouwin
van Saturnus.
Derootste
bekendheid heeft Christiaan
g
HuYens
g verworven met het door hem uitg evonden slingg eruurwerk waardoor de
techniek van de uurwerken enorm vooruitging.
.
g
Langen
tijdhij
tijd(1655-1690)woonde hij te
g
Parijs,
hij de bescherming
J, waar hij
g van den
Fransen minister Colbertgenoot, door
wiens bemiddeling
hij een belangrijke
g hij
gJ
P osiKoninklijke Bibliotheek te Parijs
tie aan de Koninklijke
Parij
•
g.
zij leven bracht
De laatste jJ aren van zijn
zij vaderland door, nalatende
J weer in zijn
resultaten van zijn
onderzoekingen
o
op
J
g
zo verschillend terrein indikke
delen, die
4
nog
g steeds van actueel belang
g zijn:
J
Zijn undulatie-theorie(undulatie = golfZijn
g
beweging)
g g over het licht, bekend als het
Huygense
Y gPPrincipe,
^ is nog
g steeds van grote,
a
classieke betekenis.

HYDRAAT

(afgeleid
van hudoor d.i. water)
Hydraat
g
Y
is de naam van alle scheikundeg e verbindingen van water met een zuur b.v. zwavelzuurh
Y draat of met een base (bijv.
J
dergelijke
kalkhydraat). Hetop
o der
wijze g e wijze
g J
BijJ ver bonden water heet hydraatwater.
y
warmin
het water
g scheiden de hydraten
Y
meer of minderemakkeli'k
J af.
g
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Hydrant komt al evenzeer van het Griekse
hudoor = water en is een inrichting,
g,
bij
g
J brand water uit de waterleidingbuizen
oP verschillendePpunten van de stad te halen. Het is dus als het ware een lan g e, verplaatsbare brandkraan.
Hydraulische
pers
pers. De hydraulische
Y
P
Y
P'
bestaat in hoofdzaak uit twee, met elkaar
verbonden,,Y
cylinders C en E,, welke met een
zij en waarin zich twee
vloeistofevuld
zijn
g
zuigers,
doorsnede,
g
, van ongelijke
, op
g J
P en
neer bewegen
kunnen. Als nu de zuiger
D
g
g
in den cylinder
E op
P en neer bewogen
g
Y
wordt dan wordt de vloeistof uit E, dóór
het ventiel B,
Cgeperst.
Y
, in den cylinder
gP
De druk wordt dan op
A den zuiger
g er K over gebracht,
gevolg,
deze zich naar
g
g,
^ met hetg
boven beweegt.
De klep
g
P B dient om te
voorkomen,, dat de zuiger
K terugzakt
als
g
g
men metersen
ophoudt
en datg
gebeurt
P
P
als de kleine zuiger
D naar bovengaat.
g
g
0Adit ogenblik
gaat de klep
en
g
P A open
g
P
er komt nieuwe vloeistof uit G in E.
Willen wij
zuiger
K naar beJ echter de zui
g
nellen latenaan
openen
wij Jden kraan
g dan
,
P
V en de vloeistof loot
P dan van C in G.
De hydraulische
Y
Ppers wordt o.a.gebruikt
g
voor het beproeven
van materialen oop
P
sterkte en er wordenersen
gemaakt,
g
, die
A
een druk van meer dan0.000
K.G. kunnen
5
uitoefenen. Het te beproeven
of samen te
P
A ersen materiaal wordt dan tussen W en P
geplaatst,
e laatst zoals in de figuur
ook duidelijk
duidelij
g
zien is.

Hygiëne.
Zie: Gezondheidsleer.
Y^
Hygrometer.
Je kent ze toch, die weer Yg,
huisjes
met tweeP
poortjes,
die naast een
J
J
thermometer en een barometer aan den
deurpost
van sommige
P
g winkel-etalages
g es hang een voetbalmatch of
g en. Als er 's middags
een korfbalwedstri'dgespeeld
moet worden,,
g A
dan loop
e als 'e
PJ,
J van school naar huis
gaat, eventjes
eventjes bij
g
J dien winkel voorbij,
J, om
te zien of het rode of het blauweo
etje
P PP
J
buiten het huisje
J staat, want is het rode
buiten, dan is er veel kans op
reen maar
Pregen,
het blauwe voorspelt
goed weer.
P g
Dit aardige
isgeen
speelgoed, maar
g
g huisje
J
wis en zeker een wetenschappelijk
PP J instrument'e:
een hygrometer
of vochti
sme
J
Yg
g heidnamelijk aan,, of er veel of
ter. Het wijst
J namelijk
weinig
g vocht in de lucht is, m.a.w. hetgeeft
de spanning
P
g van den waterdamp
P in de atmosfeer aan(zie ook: Atmosfeer).

Hydraulische
pers.
p
Y
De werking
g van het instrument berust
op
J vochP het feit,, dat een bundel haren bij
tigweer zich beter laat rekken dan bijJ
gekruld haar we Meisjes metg
droog
g weer. Meisjes
dat de haren bij
ten heelgoed,
g
Jregenweer
g
PPer wor krullen, maar bij
krullen
g lucht slapper
J droge
den.

Bij
weerhuisjes hangt
J de weerhuisjes
g aan een bundel
haren
haren, een vioolsnaar of een stukje
J e kattendarm(dat dezelfde eigenschap
g
P als een bune
del haren bezit) eeneli'karmi
g hefboom
g J
gewicht. De
vangelijk
met twee figuurtjes
g J ^
g
J
geregeld,
guurtjes is zo^
figuurtjes
stand der fi
g
^ dat bijJ
droog
g weer, als de haren slap
P zijn,
J , meestal
het vrouwtje,
J^ naar buiten komt en bijJ
of storm als de lucht
drei bg enden reen
g
met vocht verzadigd
P
g is en de haren opkrullen, het mannetje
mannetj zichtbaar wordt.
wetenschappelijke
vochtmetingge
PA J
g
weerhuisje,
bruikt mengeen
g
J^ maar een horlogevormiginstrument met een wijzerplaat
J P
Maar de draaiing
en een wijzer.
g van den
J
wijzer
heeft op
J
Aplaats als
P dezelfde wijze
J
weerhuisje Aan dien
in heteval
van het weerhuisje.
g
zit een ontvette haarbundel vast en
J
of korter
naar mate deze bundel langer
g
e
wijz
wordt beweegt
zich naar links
g de wijzer
rechts.
HY^
a tia was een beroemde,
^ geleerde
g
de dochter
vrouw uit de oudheid. ZijJ
van den wiskundige
g Theon te Alexandrië
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van de neo-Platonische
en een aanhangster
g
school van wijsbegeerte zie ook: Plato).
Inr
werd zijJoor
door een woedend volks45w
hilog te die haar als een heidense A
Men beschulsoP he vervolgde,
g
g , ggestenigd.
digde haar den praefect
Orestes tegen
de
g
P
christenen te hebben opgezet.
Pg
Haargeschiedenis is boeiend beschreven
zijn boek
H adoor Charles Kingsley
„YP
g Y in zijn
tia", dat ook in het Nederlands is vertaald.
is de leer of de kennis van
Hypnotisme
YIN
het hypnotiseren
en de hypnose,
, d.i. — in
YP
YP
de meesteevallen
tenminste — een kunstg
matig
slaaptoestand.
A gP
g opgewekte

H otheek,Je hebt allemaal wel eens de
Hypotheek
uitdrukking ggehoord:„ er ligt
g een zware
h
hYP
ypotheek op
P dat huis",
, of wel:„ dat huis
dak",, en toen Jje nogg klein
heeft eenouden
g
en onnozel was,
, heb Jje wel eens,
, zonder
succes naar bovenekeken
of je
g
J e dat vreem de dier of datoud
ook te zien kreeg.
g
g
Het Nederlandse woord voor hypotheek
YP
is onderzetting.
g Wanneer A. van B. geld
g

P

leent en B. wil zekerheid hebben, dat A.
hem dateld
terug
geven,, kan B. van
g zalg
g
A. eisen, dat hij
hij een effect of een ander
de
voorwerp van hoge
waarde
in
andgeeft.
pand
g
^
g
Het verschil in die twee methodes is, dat
de schuldeiser B. zo'nand
in zijn
zij zak kan
P
zolang
g A. niet betaald heeft, doch
oc
een huis niet. Om nu toch onderpand
op
p
een huis te krijgen
J g , kan B. samen met A.
naar den hypotheekbewaarder
(kadaster)
YP
gaan
aan en daar op
(de
P de kadastrale leggers
gg
re
registers,
g
, waarop
P van alle gronden
g ro en omscre
ven staat, hoeroot
zijzijn
zijnen wie de ei gezij
g
zijn en die b.v. in Duitsland „grondnaars zijn
dboek" heten) laten aantekenen, dat B.
hypotheek
heeft op
van A.
P hetgrondbezit
YP
g
en dat A. dus datrondbezit
niet kan verg
vreemden zonder rekening
g te houden met
de schuld aan B.
Is dat eenmaal aangetekend,
dan kan dus
g
C., die van A. datbgrondbezit zou willen
koen nagaan,
kopen,
g
, dat B. er dit hypotheekrecht
YP
oPheeft en dat hij
hij C. het dus niet kan
kri'
zonder te rekenen met de hypoJ gen
YPo
theekschuld aan B.
Laten wij
J nu een eenvoudig
g voorbeeld uit
geven:
de P rakti'Jkg
Wanneer iemand een huis heeft laten bouwen
zijn eigen
, doch dit nietggeheel van zijn
g
geld
eld heeft kunnen doen,, maar b.v. zelf maar
6000 had en000
heeft moeten lenen,, om
3
het huis af te maken,, dan komt het dikwijls
dikwijl
voor, dat de lener 3 000 hypotheek
op
YA
P het
huis neemt. Dit wil zeggen,
gg , dat de hypoYPo
theekhouder, wanneer hem die f 3 000 niet
worden terugbetaald
g
, het recht heeft het
huis te laten verkopen
en uit de opbrengst
P
de hem toekomende
de bedoelde f 3o0o
rente en de kosten voor zich te houden.
Meestal echterebeurt
zoiets niet. De
g
blijft rustig
hypotheek
blijft
gg
g op
P het huis liggen,
YP
van het huis betaalt aan den
de eigenaar
g

de rente van zijn
hypotheekhouder
geregeld
J
g g
YP
kapitaal
ka
p
een deze beschouwt de hypotheek
yp
eenvoudi
als geldbelegging. Wanneer de
g
het huis in betere omstandig-eigenaar vang
afheden komt,, wordt soms de hypotheek
YP
praktijk
zeggen,
elost dat wil in deP
gelost,
J
gg , dat
de lenerzijn
zijng
geld terug
Jg Dit kan echg krijgt.
eu
ter niet willekeurig
g maarg ebg elken dag
in de
ren, doch op
P het tijdstip,vastgesteld
J
P,
g
acte.
daarover opgemaakte
Pg
Ten slotte vertellen we nog
g even,, dat terwijl vroeger
over een hypothecaire
leningg
YP
g
met een credietinstelling
particulier in
g ofP
n in de
werd onderhandeld,
den regel
, men
g
heeft
laatste 6oaar
de hypotheekbanken
J
YP
bezig
gekregen, die zich speciaal
g houden
P
met het voorschieten vaneld
op
g
P hypoYAo
theek. Het eigenaardige
bedrij is
g in dit bedrijf
a
pandbrieven.
g van de P
J de instelling
Deze banken tochevenpandbrieven
uit,,
P
d.z. schuldbrieven van de bank, om zich het
zij dan uitlenen
geld te verschaffen,
g
, dat zij
verband,, g
gelijk
onder hypothecair
J het vee lYP
al heet. Dit bedrijf
nam eengrote
vlucht.
J
g

H
HYP
ypothese betekent onderstelling.
g Een
of wetenh YP
h
ypothese is in de wijsbegeerte
g
J
algemeen een onderstelling,
scha in hetg
g,
en als waardie voorlopig
Pg
P g wordt opgesteld
heil aanvaard ter verklaring
g
g van sommige
feiten of om den samenhang
g van verschillende verschijnselen
duidelijk
duidelij aan te tonen.
J
ons levensberichtje
J van den bekenden
astronoom Halley
Y vertelden we een en ander over de komeet, die Halley
Y ontdekt had
zijn leven zelf heeft g e en die hij
J eens in zijn
zijn
echter zijn
eigen
zien. Halley
g en waar t voegde
g
van anderen
neming
gbijJ de waarnemingen
g
oP,dat de bewuste
en stelde de hypothese
YP
komeet telkens na ongeveer
76Jjaar terug^
g
gbleek later juist
juis te
keerde. Deze hypothese
YP
J

Hygrometer.
Y9
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I
Ibsen. Een der allergrootste toneelschrijvers
van de wereld was de Noor HenJ
rik Ibsen1828—i9 06 . Hij
J had een somjeugd
bere J
P heeftggedrukt
g die een stempel
oP
zijn
zijn leven en werken. Hij
J werd eerst
door familie-omstandi gheden gedwongen,
apothekersleerling
f doch trok in
g te worden,
P
185o
naar Oslo, dat toen nog
g Christiania
5
als dra
heette,, en werd in 185 1 aangesteld
g
matisch schrijver
aan het Nationale Theater
J
moest
e
Ieder jaar
in Noorwegen.
te Bergen
g
J
g
schrijven;
hij deed dit
hij
hij
J een toneelstuk schrijven;
ook en ontleende zijn
J stof veelal aan de
van
oude Noorsche volksliederen. HijJ
deze stukken echter iets zeerersoonli'ks
J
P
g
hoog
hij in alle stukken hoo
te maken,, doordat hij
strijd
in hun strijd
be gaafde mensen beschrijft
J
gheden of moeilijkomstandigheden
tegen
te
g en uiterlijke omstandi
J
heden in hun eigen karakter, die hen verhinderen, hetgestelde
doel te bereiken.
g
zijn schrijvers-loopbaan
begin
In het be
gin van zijn
J
P
vond Ibsen evenwel weinig
g waardering
g van
en daarom verliet
de zijde
van hetpubliek
A
J
teleur gesteld en
hij
g
4 Noorwegen,
J in 1864

verbitterd. Tijdens
zijn
f
J tienjarige
J g omzwervin bgen door Italië en Duitsland schreef
zijn beroemde stukken,)„Brand"
hij
d en
J o.a. zijn
Peer Gynt". De fi guur van Brand, den
g e Noorden , waar zelhoge
fpredikant uit het ho
den de zon doordringt,
is een verP ersoon^
g van stoere,
li'kin b
)
onbui gzame wilskracht,
) onbuigzame
van een den hemel bestormende natuur, die
tot zijn
strijdt te
tegen
g en alle slapheid
J dood toe strijdt
A
en halfheid) doch tenslotte in eenzaamheid
sterft. Peer Gynt daarente
daarentegen
g en is de weke,)
slappe
AA fantast, die zichzelf zo betovert,, dat
zijn eigen
hij
fantasieën gaa
gaat
J tenslotte in zijn
g
geloven;
g eloven )• alle handeling
b is hem vreemd.
In 1874
74 keerde Ibsen naar Christiania
teru
terugg en schreef daar weer een reeks toneelstukken
eli'ke
) die alle de maatschaPP
J
toestanden en ook het conventie-huwelijk
J
aanvallen, b.v.
(Nora)..
f)Een poppenhuis"
P PP
In een tijd
J waarin over allerlei nogg veel
conventionele begrippen waren,
waren liet Ibsen
een heel nieuw g
eluid horen. Hij
geluid
J bracht
zijn mening
oPenli'k
g een
gee
J zijn
g tot uiting,
g)
huwelijk
niet op
g
^ kan zijn,
J gelukkig
J)
P wewe

Icarus stort in deolven.
g
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hoogachting
e
g achtin g derzijdse
liefde en hoo
J
grondvest is en waarin de vrouw
niet tot haar volle ontwikkeling
n stukken moekan komen. Van zijn
ten nog
g bgenoemd worden: „De
vrouw van de zee", Hedda Gabler", „Komedie der liefde". Welbekend zijn
dan nog:
g „ SteunPila J
",,
Een vijand
ren der maatschappij,
J
des volks",
, „Spoken",„ Wilde
„IngeEend",
Eend” „ Rosmersholm" ,
ge
nieur Solness". In vele trekt hijJ
te g en het conventionele te velde,
hij op
in sommige
P afg fantaseert hij
stammin g
, die niet zo
b stheorieën
vast staan als Ibsen dat doet voorkomen.
Ibsen heeft een al bg ehelen ommekeer g ebracht in de toneelHij laat de handelingg
schrijfkunst.
J
en de conflicten logisch voortvloeien uit de karakters van zijn
J
personen; hij ontleedt deze scherpP
plekken aan.
en wijst
de wondeP
J
Zijn werken zijn
zijn in alle Europese
Zijn
P
talen vertaald en zijn
J veel g e sPeeld.
Icarus is ecn bekende fi g uur uit
Vol g ens
(le Griekse mythologie. Volgen
zij vader
werd hij
mythe
hij met zijn
Y
in een doolhof op
P Kreta
Daedalu:^
gehouden.
^ ehouden.
g en
maakte toen voor ieder eenaar
P
kunsti g e vleugels, die met was
aan het lichaam bevesti bg d werden
en vader en zoon zweefden omhoo g. Toen ze echter in de lucht
zweefden waarschuwde Daedalus
zijn
J de zon
, niet te dicht bij
J zoon,
, I^rus doch
was over
te komen,
adeed dit toch,
moedi g geworden en,
bego
g on te
met g evolg , dat de was be
en de jon
J ag en in zee viel.
Later heeft deze zee in de nabijJ
heid van het eiland Samos den
naam van Icarische zee gekregen.
^
g
ligt
Evenals in de meeste mythen
g
Y
ook in deeschiedenis
van Icarus
g
betekenis. Zij
een diepere
P
J ^g eeft
het beeld van den mens die, door voorspoed
P
overmoedig
hoogg wil sti'J g bgeworden, al te hoo
hoge
g en en dan P lotselin
g ePpositie
g van zijn ho
omlaa stort.
omlaag
Idee,

a , hoe kan dat nu niet niet te veel

omslag
g e geleerdheid
onnodige
g eleerdheid Jje
g en zonder onnodi
duidelijk
wordenggemaakt, wat dat nu eigenJ
g n
lijk
J is: idee?
Als we alleen maar even letten op
P 't
duidelijk, welke uitwordt al duidelijk,
eenlopende
betekenissen het woord idee
P
hebben kan.
Het meest nabij
iJ
beJ de oorspronkelijke
P
tekenfis — want idee komt van een Grieks
woord, dat eigenlijk aanzien, beeld en dan

Henrik Ibsen.
verder ook wezen, be
begrip
g riPenz. betekent
wordt het nog
gebruikt inpopulaire
e uitgg
PP
spraken
als: Ik heb er gee
g een flauw idee van!
P
staat dus idee voor„voorstelling".
Maar heel anders wordt het al in de wat
minder fijn
Ik heb er
J klinkende uitspraak:
P
g een idee in =een
zin,,g
geen trek!
g
Komen we nu tot de hogere
betekenise
g
sen van het woord Idee dan betreden we
het terrein derkilosof
ie en ontmoeten
neten
daar de namen der g rootste denkers uit
ut
alle eeuwen.
Plato verstond onder idee: een in de
bovenzinnelijke
bovenzinnelijke wereld zelfstandig bestaand
begrip,
de dingen
om ons heen
^ p,
g
slechts onvolmaakte afbeeldingen zijn.
J.

^

g6o

IDIOTEN
Voor het Christelijk
J denken is de idee

geen
zelfstandig
g
g wezen in bovenaardse g e westen
maar
„gedachte
Gods". Deze
,
„g
g ezijn dan in onze wereld „ver dachten Gods zijn
uitwendigd".
uit Koningg sberwijsgeer
Kant, derote
g
Jg
ee te kende idee
g en leert de onmogelijkheid
g J
nen. Toch is er achter denrond
der ding
grond en' daarachter weer,,
en een nieuweg
totdat wij
iets" dat
J zouden komen tot dat„iets,
de laatsterond
van alle verschijnselen
verschijnsele in
g
algemeen
zijn. Het denken dwingt
•
zou zijn.
g
g
ons in die richting
g, et de zekerheid echter
nooit tot dit doel van ons denken te zullen
„door"-dringen.
Hegel ggaat nog
Heg
g iets verder en stelt tenslotte: het Absolute i s in zijn
J wezen Idee.
Uiteindelijk
dus: de Idee is God.
J
Wel ver van dèze opvatting
A
g af staan de
bepalingen van het begrip
g A idee,, die er van
uitgaan,
dat het alleen betrekking
g
g hebben
kan oAwat door den mens kan worden
voortgebracht.
Het is duidelijk,
g
J, dat dit in
laatste instantie op
geestelijke
werkkP eeng
J
zaamheid betrekking
g heeft. Alvorens een
stoel te kunnen maken,, moet ik een voorstellingebben van dien stoel. En zo mijJ
niet helder„ vooroen"
ogen" staat,, hoe ik dien
stoel zal maken, zet ik mi'
mij aan het nadenken; haal mij voor dengeest
alle stoelen,,
g
die ik wel eens zag,waarover ik las of
hoorde,
J een idee
, en dan wordt er in mij
ggeboren van den stoel,, dien i k maken zal.
Zo ontstaan ook de kunstuitingen:
schepg
A
P in en van kunstenaars!
gen dan is de idee niet meer de bovenzinnelijke, onkenbare wezen"-li'kheid
zinnelijke
van
„
J
het in de ervaring
e evene, maar niets dan
ggg
eenproduct
van deng
geest,, opgebouwd
uit
P
Pg
reeds in dieneest
aanwezige
g
g bouwstoffen.
Hoe strenger
nu de eisen zijn,
g
J, die aan
zo'n idee wordenesteld
g
, hoe dichter de
idee en het ideaal elkander naderen.
Voor hen, die God aannemen als den
grond
aller dingen,
^
g als de oorzaak achter
de laatste oorzaak, zijn
J Zijn
J gedachten,
^
, die
aan al het bestaande voorafgingen, de
ideeën,, waarnaar alles werdggeschapen:
de
A
meest oorspronkelijke
ttypen
en van de werp
keli'kheid.
J
e ziet,
groot
root het onderscheid is tussen wat wij
J bedoelen met ons „leuk idee"
en hetebruik
dat
denkers van dit woord
g
,
maken. Het is een woord, dat juist
om de
J
diepe
denkers
A betekenissen,
^ die degrote
g
eraan hebbene
gedoemd was uit
gg even
,g
de betekenisvolle,
g regionen,
g
, hoge
, waarin
het verkeerde, te worden neergehaald
tot
g
binnen het bereik der alledaagse
g omgan
g staal. Daar boette het den adel van zijn betekenis in. Maar 't is tochoed te ,
weten,
dat om het woord „idee" in den loop
P der
g eschiedenis zich afspeelt
eeuwen de geschiedenis
t van
P
heldhaftige
geestelijke
worstelingen
en juist
juis
gg
J
g
het verstaan hiervan het menselijk
J denken tot ongekende
hoo g ten is g evoerd.
g

Idioten zijn
J mensen met een aangeboren
g
stompzinnigheid of zwakheid van geestvermogens. Soms reeds treedt die stom
stompzinzinjeugd
gheid in deAprille J
g bij
J het kind oP.
Idiotie is eengevolg
g
g van een stoornis in
de ontwikkeling
g der hersenen of hersenvliezen. Soms zijn
J de hersenen kleiner dan
mensen, een enkele maal is dat
bijJ
niet heteval.
Men onderscheidt onder
g
idioten zwakzinnigen,
die toch nog
^
g wel
iets kunnen begrijpen en stompzinnigen,
tot wie haasteen
g indrukken van de buitenwereld doordringen
en die eigenlijk
eeen
g Ji
g
soort droomleven leiden in hun eigen
g
wereldje.
J
Wanneer idiote kinderen in de maatschaPPJ
i' blij
blijven, hebben ze meestal een zieligbestaan. Ze merken vaak maar al te
g oed dat ze bi'J andere kinderen ten achter
staan en de ouders kunnen niet altij voorgeplaagd
e A g of uitgelachen
en wor
, dat ze g
g
den. Tegenwoordig
g
g echter wordt er ook in
ons land zeer veel voor idiote kinderen en
volwasseneneraan.
In speciale
inrichting
P
verzorgd
g
bg en worden zegoed
g enprobeert
P
men nog
o mo zo g
goed
g hunggeestvermogens
g
n ar
g eli'k
g
J te ontwikkelen en hungeschikten
beid te verschaffen, waardoor ze zich heel

vaakelukki
en
g
g gevoelen
^
g tevreden gaan

Idylle. — Een bekoorlijk tafereeltje van
den Fransen schilder Boucher.

IJS

gói
Idylle
is oorspronkelijk
J een Grieks woord,
A
Y
dat ,^klein lied"(klein lied om te zingen)
betekent. In de letterkunde wordt onder een
verstaan een beschrijving
idylle
J g van een
Y
tafereeltje
uit het eenvoudige,
g^ natuurlijke
J
J
leven van een — heel dikwijls
J
gg efantaseerden —ouden
tijd,
g
J toen de mensen dicht bijJ
en eenvoudig
de natuur oprecht
g leefden en
A
g een hoe
g eisen aan het leven stelden.
Vooral in moeilijke
moeilijketijden
tijdeng
grepen
de dichA
ters vaak,, als een soort reactie,
, terug
g naar
de idylle,
g
Y , waarin het leven van eenvoudige
herders,J
'a g
ers en vissers beschreven werd.
Door velen wordt het bijbelboek
Ruth als
J
een idylle
beschouwd. De Grieken dichtten
Y
veel idyllen
en onder de Romeinse idyllenY
Y ndichters neemt Virgilius
een eersteP
plaats
g
in. Verder noemen wi'
J in Italië Tasso en
Guarini,
g
, in Duitsland Goethe, in Engeland
Edmund Spenser
en in ons land o.a. Poot
A
met zijn
J navolging
g g van de herders gedichten der ouden), Hooft en Vondel.

(1491-1556)was
de bekende stichter van de Jezuïetenorde.
Eigenlijk
hij Inigo
de Recalde.
J heette hij
g Lopez
A
g
Hij
geboren op
J werdg
P het kasteel Loyola
Y
in de Spaanse
provincie
Guipuzcoa
en
P
P
P zcoa en dipage
eu d als ag
e aan het hof van
de in zijn jeugd
Ferdinand den Katholieke. Daarna trad hij
in krijgsdienst
en werd bij de belegering
J gJ
g
g
van Pamplona
door de Fransen zwaar
P
g ewond aan beide benen. Terwijl
) hij herstellende was, had door het lezen van een
levensbeschrijving
J g van Christus een grote
g
ommekeer in hemlaats
: hiJ besloot zich
A
voortaaneheel
aan den dienst vanJezus
g
en Maria te wi' Jden.
Toen hij
was, verdeelde hij
J genezen
g,
J al
zijn
onder de armen en vestigde
J bezittingen
g
g
zich in een klooster te Montferrat en later
te Manresa,, waar hij
hij zijn
zijn bekende„ Gestee
oefeningen"
lijke
schreef. Hij
J
g
g g nu oop
J ging
33-jarigenleeftijd
leeftijd nog
priester stug voorP
deren, waarna hij
hij voor zijn
J nieuwe ideeën
ijverde.
Hij
met veel
J
J had echter in 't begin
g
tegenkanting
en werd door de
g
g te kampen
P
Inquisitie
zelfsg
gevangen
genomen,
q
g
g
, omdat
zij
zijn ideeën in strijd
J meende, dat zijn
J waren
met die van ide Kerk.
Aanvankelijk
Aanvankelijk washij
hij vanP
plan met enkele
van ziin aanhangers
naar Palestina tegaan
g
g
om daar voor de ongelovigen
teprediken,
g
a
P
,
doch later besloot hij
J een orde te stichten
voor de inwendige
g in de kerk,, d.i.
g zending
met het doel om in de R.K. Kerk een
geestelijke
vernieuwing
g
J
g te bewerken.
Dit werd deeweldi
g
g uitgegroeide orde
derezuïeten 1 die thans no
nogg bestaat. In
1 543 werd zij
zij doorpaus
Paulus III definiP
tiefoed
ekeurd. Ignatius
werd tot eersten
g g
g
Generaal der Orde aangesteld.
HijJ bleef
e
g
echter een nederig, vroom man, die altijd
graag
g
g bereid was het minste werk te doen
Hij
J werd in 1622 heilig
g verklaard.

Ignatius
van Loyola.
y
e

Ignatius
van Loyola
^
Y
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IR. De IJkwet eist, dat maten,gewichzij ten
wee werktuien enz.
enz., alvorens zij
ten, weegwerktuigen
worden of in
verkoop
mogen
g
g
P aangeboden
gebruikggenomen,
g eJ
, door rijksambtenaren
g
wor keurel en nagoedkeuring
g
A
g gestempeld
g
den. Het doel hiervan is natuurlijk
J den

burger
tegen
bedrog
,
g met valsegewichten,
g
g
g
maten of weegschalen
te vrijwaren.
Het
J
g
plaatsen van vervalste goedkeuringsmerken
g
g
P
of het verwijderen
van het afkeuringsmerk
g
J
of meten
is strafbaar, alsook het ween
g
of
gewichten
of ongeijkte
met afgekeurde
g
gJ
g
per twee jaar
maten. Herijk
J
J moet eenmaalP
hij kan op verzoek van den
geschieden,
g
^hij
ten allen tijde
tijde aan het ijkbelanghebbende
J
g
kantoor plaats vinden.

Us is de vaste aggregatietoestand van
bevriezingg ontstaat bij
water,, die door bevriezin
J een
van o° Celsius, o° Réaumur of
temperatuur
P
32°
2° Fahrenheit, bij normalen barometerdruk ligt
stand. Onder verhoogden
g
g 't vriesiJ
i 000 atmosferen is 't bijv.
punt lager:
bij
J 3
g
P
—18° Celsius. Daarom kan men ijs
J doen
smelten door er druk op
A uit te oefenen.
Voor het smelten van iJ,
s d.w.z. om het

ijs
J van o° in water van o° te veranderen, is
veel warmte nodig
g, andaar dat de rivieren
ontdooien.
en kanalen zo langzaam
g
Bij
g zet het water zich met on J bevriezing
van zijn
J volume uit,,
g
ageveer één negende
dit verklaart bijv.
J het stukvriezen van een
karaf water of van de buizen der waterleiIn de natuur doet het bevriezende
ding.
g
dergesteenten
de hardwater in de spleten
g
e
ste stenen barsten, want de kracht, die
daarbij
g
J ontwikkeld wordt,, is enormgroot.
zijn P ronem
deed in 1667 bij
efinHuygens
Jzijn
Y g7
kanon van een vinger
dik
J
g
g en een ijzeren

springen.

IJSHEILIGEN

Gelijk
uit deze uiteenzetting
J
g volgt,
^, is 't
soortelijk
gewicht
van ijs
J
g
J kleiner dan van
water, n.l. 0,917,zodat
het op het water
P
dri'Jf t.
Bij
J een droge
g atmosfeer is het mogelijk,
dat ijs
J rechtstreeks verdampt,
A, zonder eerst
in water over te bg aan.
Ijs wordt in de industrie inrote
hoeg
veelheden kunstmatig
met beg verkregen
g
hulP van een zogenaamd
koudmakend
g
mengsel,
men
van enige
g , waarin een temperatuur
P
g
g
g raden onder nul bereikt wordt. Het
wordt inrote
hoeveelheden gebruikt
in
g
g
ijskasten in bierbrouwerijen
ijskasten,
enz.
J

heeft reeds jaren langg
I sheili ^en. Het J
de aandacht der weerkundigen getrokken,
,
g
dat er in ieder seizoen van die bijzondere
J
data vallen,, dieen
critiek zijn
den tovoor
e
Jn
stand van het weer. Het spreekt
wel van
P
zelf, dat naarmate aan deze min of meer
nauwkeurig
terugkerende
kenteg periodiek
P
g re
ringen
in een weersgesteldheid
voor ons
g
g
menselijk
of onaan
gevoel
g evoel aangename
g
g eJ
nameevol
bg en verbonden zijn,
J, daaraan ook
g
meer aandacht iseschonken.
Die, , waaraan
g
aangename
gevolgen
vastzitten,, worden
^
g
g
zij nu eenmaal ondankbaar!
vergeten...
we zijn
g
als het andersom is, o wee!! En dan
denken we aan de zogenaamde
I sheilig
en,
g
St. Pancratius, St. Servatius en St. Bonifacius die de data 1I—I4Mei beslaan. Ze
worden zogenoemd naar de namen van
de Heiligen,
den kalender van
,
g , die volgens
g
de Rooms-katholieke kerk op
P die dagen
g
vereerd worden. Maar wat reeds eeuwenlange
aandacht h eeft getrokken,
g
, is,, dat
g
omstreeks dezen tijd
het weer totaal van
J
karakterlee
t te veranderen. Is het reeds
A g
volop voorjaar
voorjaar en doet alles verwachten,,
dat we nu zonder verdere onaangenaamzachtjes
den
heden
ennaar
g ure buien
J e s aan
vollen zomer stevenen...lotselin
g veran P
dert dat liefelijk
J vooruitzicht. Strakblauw
staat de lucht en een straffe Noordooster
leen laatste wrevelblaast dagen
lang,
ee
g,
g
zijnnederlaag,
uitingan
zijn
de grimmige
g,
g
g
g
regionen
van koning
g
g Winter,, de koude
poollucht over het zomerbeidend land. We
P
duiken weer diep
A in onze kragen,
g , niezen
enroesten
als beginnelingen, mo
moppere
eren
P
wat en herinneren ons dan
P
als een wat schrale troost,, dat het de tijd
J
is der IJsheiligen.
Natuurlijk
Natuurlijk hebben de meteorologen
ook
g
zich met deze ervaring
gehouden en
g bezig
gg
al moet menige
mening
g vast"-staande
„
g van
leken wijken
wijken voor de overtuigende
statisg en
tischeegg
evens der vakmensen,, over de
IJsheiligen en hun weerkundige
g reputatie
P
zijn
g
b allen het wel eens.
J wonder genoeg!
zelf wordt verklaard uit
Het verschijnsel
bepaalde
toestanden in de atmosfeer over
P
zeer uitgestrekte
gebieden:
van de Poolg
g
streken tot de keerkringen
en van ver in
g
Siberië tot diepAop
A den Atlantischen Oceaan.

962
IJshockey
w v de o0 rP , waarvan
Y i s een sport,
sprong
lag
ge landen is te vinden in
P
g in onze la
ijskolfspel,
van
J
P , dat op vele oude platen
A
wintervermaak wordt afgebeeld.
g
Omstreeks 189 0 voerde de bekende allround sportsman
W. J. H. Mulier hier een
P
verbeterd speltypein,in het band
YsPel
, datt
echter om allerlei redenen,
be, als te grote
g
nodeg de terreinen en ongeschiktheid
der g e g
bruikte balleneen
opgang
pg
g maakte, tot
ot
onder leiding
g van Canada, waar de lange
g
en strenge
geven
g winters volopgelegenheid
Pg g
g
tot ijsvermaak,
gee
J
, het ijshockey
J
Y werd in g
voerd.
Het spel
gespeeld
op
bo an
P wordt g
P
A eeeen door
den afgeschoten
terrein van ± 556 X 26
g
Meter; de bal is vervangen
door een ronde
g
gummi
gummi schijf
en de hockeystick
J (puck)
P
Y
werd ongeveer
de helft langer.
In i 92 8
g
g
demonstreerden twee Belg ische teams dt
dit
spel
voor het eerst in Nederland o P de
A
banen van de Haarlemse i'scl
ijsclub.
B
BijJ de
J
jeugd
p zeer in den smaak een
J
g valt het spel
wanneer door het oprichten
van meer
P
Kunstijsbanen
Kunstijsbanen de beoefening
g van het spel
P
ver
vergemakkelijkt
worden zal,
g
J
, staat niets een
van ijshockey
en
agroots opleven
P
J
Y als sport
P
kijkspel
ki'ks el meer in den weg.
g
Ijshockey vereist van een speler,
P
, die iets
wil betekenen,, een zeer grote
behendigheid
g
g
oP
de schaats,
stoppen,
, dat
,keren,
, wenden,
PP
,
starten,, vallen en weer snel opstaan
allemaal
P
van een leien dakje
en zo mogelijk
J gaat
g
g J
nog
hij de
g beter: in alle standen moet hij
macht over de schijf
J behouden. Eerst moet
de ijshockeyspeler een virtuoos op
P de

schaats zijn,
hij met de stick oop
J, alvorens hij

deuck
wordt losgelaten.
Om werkelijk
werkelij
A
^
goede
spelers op
op leiP
P te kweken,
, is een oleigvan minstens 3 Jjaar nodig,
g, waarbij
g ebruik wordtemaakt
van de hulp
g
P van
Canadezen
, die in het winterseizoen naar
Holland komen en waarvan er in ieder
team, zolang
g er niet voldoende Hollandse
spelers
beschikbaar zijn,
n
mogen
P
J,
g en medessPpelen als gangmakers
en instructeurs.
g g
IJshockey
door ploegen
Y wordt gespeeld
g P
P g
van 9 ssPpelers, w aarvan er doorlopend
6 in
A
het veld zijn,
namelijk één doelverdediger,
J , namelijk
g ,
twee achterspelers
en drie voorwaartsen.
P
Het spel
A vraatg door de sneltreinvaart
waarin
hetJ
en zijn krachtsgesAeeld wordt
inspanning
P
g dermate veel van de voortdurend
tussen de beide doelen heen en weerolg
vende voorhoedespelers
A
, dat deze om de
drie minuten moeten worden afgelost
door
g
de drie andere sAelers, die aan den kant hebben zitten uitblazen. Het ijshockeyterrein
J
Y
is omringd
g door banden
, die van 20 c.M.
tot een halven meter hoogg kunnen zijn,
J, in
de hoeken afgerond
en die door de spelers
g
P
dikwijls zeer handig
dikwijls
aar
g benut worden,, omdoPde schijf
schijfte caramboleren evenals bijJ het
biljarten
biljarten en op
P die manier om een te g en stander heen te spelen.
De doelen staan
A
binnen het veld en men kan daaromheen
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IJaLockey. — Greta Keller op het gladde ijs. Zij verricht de opening van 'den wedstrijd
(in haar hand de puck).
spelen,
zodat een snelle aanval doorgaans
^
A
door de voorwaartsen achter het doel om
opgezet
wordt, teneinde voldoenden aanPg
looP te kri'Jgen.
Wanneer men ziet, hoeveel spelers
vallen
A
of door de achterspelers
opA een forse manier
P
worden afgehouden
óf tegen de omheiningg
g
terecht komen, dan slaat de schrik om het
gaanbeoefehart, om ook dit wilde Pel te aan
nen. Tereruststellin
g
gkunnen wijJ hier dadeli'k
door
A
b , dat de spelers
J aan toevoegen,
hun beschermingsuitrusting
g
g ,
g aan ellebogen,
knieën, schouders en opP andere kwetsbare
plaatsen,
laatsen waarbij
waarbij tegenwoordig
g nogg veelal
g
een lichte valhoed komt, zeeroed
tegen
g
g
een stoot of val kunnen. Het aantal ongevallen bij ijshockey
Y is dan ook zeer gering
g
g
en steektunsti
af
voetbal en
g
^ tegenover
^
landhockeY.
De regels zijn voor een leek niet zo eenmoeilij te behanvoudig en in dit bestek moeilijk
volstaan met er enkele
• wijJ
bijzondere
uit te pikken. Evenals bijJ hockyY
A
wordt deuck
door een bullyY in het spel
A
A
schij
ebracht de scheidsrechter werpt
gebracht,
A de schijf
de stokken van twee tegenover elkaar opgestelde
spelers en zodra de puck
A gP
P
het ijs
g
g
J raakt,, magg deze worden geslagen.
Het veld is in driegelijke
g J delen verdeeld
door blauwe lijnen,
A
J
, die voor toepassing
g van
den off-side regel
schijf mag
g dienen; de schijf
g na meli'k
niet uit de ene zone toegespeeld
J

worden aan een speler in een
andere zone,
,
doch moet eerst daarinebracht
worden
g
w
en mag
worden. De
woren
e doelP dan gecenterd
g pas
g
verdedi er heeft
als speciale beschermingg
P
een kleinen cirkel rond zijn
J doel,, binnen
welken hijJ niet maggworden aangevallen.
De
g
keeAer magg de schijf
schijf
opP alle mogelijke
ma g J
nieren wegwerken,
met de
g
, zelfs werpen
A
hand mits hijJ dit naar achteren doet. De
bestraffing
die een fout begaan,
g van spelers,
P
g
,
g eschiedt niet door een vrijen
geschiedt
vrijen slag,
g,
door hen voor één of meer minuten van
het spel
zij moeten deze
P uit te sluiten en zij
straf uitzitten op
strafbankj naast de
A het strafbankje
tijdopnemers,
nemers die beslissen, wanneer de spePler weer in het veld terug
g mag.
g . Eenn we
strijd
vijftie minuten met
J duurt drie maal vijftien
• tussen tien minutenauze
A
,• in ieder
kwartier wordt van doelewisseld
en in het
g
laatste kwartier wordt zonderauzeren
na
P
zeven en een halve minuut van doeleg
wisseld.
juist door zijn
Waar het spel
zij snelheid en
A juist
van den langen stok aanleidingg
g
zou kunneneven
tot f oul play",
zijn er
^
P Y, zij
•
e strafbepalingen nodi
^nodig
en oede
goed
de
P
, om de spelersbinnen
• rken te houden en te zorgen,
pe
dat i'g
P
Js
hockeye
mooiste aller sporten
blijft.
Y
A
J

IJstijd. Er was eens... zo begint
eigenlijk
g
g J
een sprookje.
En als wijJ
ook
k dit artiA
J

J

IJSVERMAAK
met: er was eens,, leidt dat
keltje
g
J beginnen
is dan
een verhaal in, dat nog
J
g wonderlijker
menig
Vroeger
was eengroot
g sprookje.
P
J
g
g
deel van de aarde bedekt met een laag ijs
van afwisselende dikte, van vele honderden
tot misschien enkele meters dikte. Grote
ijska
J
AP en bedekten Noord- en MiddenEuropa,
P Azië en Noord-Amerika, zodat ook
ons land ereheel
mee bedekt was. Den
g
plaats vond,, noemt men het
tijd,
J, waarin ditP
diluvium,, een tijdsruimte,
J
, die bijJ zeer uitschattingen
toch zeker wel een
eenlopende
g
P
overspant,
duur van 100.00° tot00.000
5
Jjaar oversant
waarin het ijs zich nu weer eens terugtrok,
,
g
kwam opzetten,
dan weer opnieuw
P
, zodat
P
van3 tot 6 ijsi'volgens
sommige
g
g geleerden
g
tijden
zijn
J te onderscheiden. Ook echter
J
ijstijd hadden
binnen deeriode
van één ijstijd
P
grote
schommelingen
g
Pplaats,
, waarvan de
g
sterk zijn
b.v. in ons land bijzonder
sporen
J
J
A
waar te nemen. Ons land toch vormde vrijJ
wel de uitersteunt
van het landijs
P
J en uit
der gletschers
en gletscherde afzettingen
g
g
rivieren is veel wetenswaardigs
g tot ons g e komen.
geweldige
s
De enige
g bron van dezeg
g Ji'massa vormde het water der oceanen en
zo behoeft het niet te verwonderen, dat het
mo wor peil daarvan ca. 70
7 meter lager
g er moet
p
dan thans hetgeval
is
is,
den aangenomen
g
g
zodat b.v. Noord- en Oostzee in dien tijd
J
droog
g kwamen. Grote hoeveelheden materiaal(zand — stenen) werden door het ijs
J
klei door de
en dikke lagen
aangevoerd
g
g
iJ P
Waar de ijskap
afgezet.
gletscher-rivieren
g
g
erg
g dik werd, daalde het land onder het
enormeewicht
en de landen er om heen
g
gestuwd en evenzo rees de
werden omhoog
gg
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bodem bij
verdwijnen van het ijs
J het verdwijnen
J weer
op
en Zo ver P en daalden andere stuw gebieden.
g
klaart men nog
ver g allerleigeologische
g
^
schi'
f nselen
, die tot in onzen tijd
J doorwerken.
Wat de oorzaak derijstijden
ijstijden isgeweest,
g
,
laat zich moeilijk
precies vaststellen. Wel
J P
is het zeker, dat in het ho ag e Noorden b.v.
in Siberië en op
P Groenland) eenmaal de
temperatuur
veel hoger
isgeweest
dan nu.
P
^
g
Denk maar eens aan de steenkoolvorming
daar, die op
boomgroei
wijst.
P weelderigen
g
g
J
Sommigen
menen,, dat de zon tijdelijk
tijdelijk aan
g
warmte verloor, of wel dat ons zonnestelsel
door bijzonder
koudeg
gedeelten van het
J
heelal werd g evoerd; anderen menen, dat
processen op
g ischeP
g eolo
P de aarde zelf
daarvan de oorzaak zijn
J als bergtevorming
g
g
of verschuivin ag van deg
grote continenten.
Ook neemt men wel aan,, dat deP
polen der
aarde verschoven zijn, maar zeker
is wel,
,
dat één dezer factoren of waarschijnlijker
J J
een samenvallen van enkele dezer tot gevol g hebbeng
gehad het ontzaggelijk
gg J be
lan
engrote
gebieden omvattende
g rijke
J
g
g
ijstijd noemen.
verschijnsel,
J ijstijd
, dat wij
J
Nu tussen 8 en 12.000 jaar
geleden
en bef
g
i J zich voor de laatste maal terug
^ on het ijs
g
te trekken en velen menenoede
gronden
g
g
te hebben voor de opvatting
A
g, dat aan deze
periode nog
geen einde isggekomen en de
gg
P
gletschers op
van Europa
g
P de bergen
P en de
g
ijskap
P in de Poolstreken nog
g steeds afJ
nemen.
I svermaak. Wat is het toch, dat de Hollanders zo'n ijsvermaak-lievend
volk heeft
J
bgemaakt?

IJsvermaak. —Typische Hollandse ijsvreugde. Volendammers op de prikslee.
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is er eschikt
geschiktvoor. HolZeker,
land heeft het water, hetgeschikte
water
g
voor schaatsenrijders
schaatsenrijders en heeft het decor
ijsvermaa
voor eenpubliek,
, dat zich aan ijsvermaak
P
overgeeft.
g
Onder Schaatsen en Schaatsenrijt den zullen we nog
g wat vertellen over deze wintersPort dus kunnen wijJ verder volstaan
met naar dat artikel te verwijzen
en er dan
J
nog
J P
g aan te herinneren,, dat bijJ de ijssport
zich het merkwaardige
voordoet,, dat
^
g geval
wij
innemen,, die
J daarin niet meer de plaats
P
wij
van Jaap
A Eden en
J innamen ten tijde
J
hethhoonschoonNh in
C. C. J. de Koning.
g Noch
rij
J den noch in het hardrijJ den opP schaatsen
teen
kunnen wijJ
g de beste internationale
schaatsenrijders opnemen en ook de Holschaatsenrijder
en de Friese schaatsen,, die vroeger
g
een wereldnaam hadden, hebben niet meer
zij hadden.
depositie,
P
, die zij
Doch het kan verkeren, gelijk
g J de laatste
Olympische spele
s elen voor even oer-Hollandse
— de zeilsport
en de zwemsport
P
P
En het zal verkeren.
—• hebbeneleerd.
g
Want weinige
g volkeren voelen in hun g e heel zoveel voor het ijsvermaak
als het
J
onze en dus moèt er wel weer een tijd komen, dat wi'J daarin evenzeer uitmunten als
in andere watersporten
zoals zwemmen en
P
zeilen. Reeds nemen weergoed
getrainde
g
g
rijders
aan de belangrijkste
wedstrijden
wedstrijde in
J
gJ
centra der wintersf ort deel en de verkre g en resultaten wettigen
de hoop
P ook
g
weer eens de Nederlandse driekleur in de
kamAioensmast te zien klimmen.

Ijzel of rijp,
wel ruige
of wite
gvorst
JP,
vriezenenoemd
ontstaat
op Pdezelfde wijze
wijz
g
,
onder dezelfde omstandigheden als,
dauw,
maar bij
onder het vriesP
) een temperatuur
punt. Het water zet zich dan met een laag
ijskristalletjesopo de voorwer
P en af,
, het
meest aan de windzijde.
Zware ijzelvorming
J
J
g
doet zelfs takken en telegraafdraden
breken.
g
Men spreekt
ook van ijzel,
A
J
, als na een
vorstperiode
de bgrond nog
P
g bevroren is en
daarop
regen
valt. De regendrupP een fijne
g
AJ
g
em en ver
f els bevriezen dan op
P den bodem
oorzaken veelgladheid.
Ook komt het voor,, dat er bij^ J een tem van
P eratuur boven het vriespunt,
P
, regen
g
onder oraden
valt, ,die bijJ aanrakingg met
g
onmiddellij bevriest. Men
bijv.onmiddellijk
denrond
bijv.
g
het verschijnsel
ook wel op
)
A een para-P luie waarnemen. Ook in de vliegerij
g J heeft
men daarvan veel lastiJ svormin
g op
A de
vleugels),waardoor reeds veel ongelukken
g
veroorzaakt zijn
noggg
geen
J en waartegen
g
volkomen afdoend middel g evonden is.
I zer. Zie Staal.
Ikatten is evenals batikken een van de
mooie kunsthandwerken, die in onzen Indischen Archipel
P worden beoefend. In tegeng nstellinget
batikken echter, dat,, zoals
g

IKATTEN

IJzel (Rijp) tovert winterrozen.
Jjullie verteld is,, alleen opP Java, , Madoera
en in Djambi
voorkomt, wordt het ikatten
J
overaleaaan.
g
Wat is nu ikatten?
In bijna
elk weefsel heeft men draden in
J
twee richtingen,
g , die loodrecht opP elkander
staan;, dit is ook hier het geval.
g
Men onderscheidt de lentedraden
of
g
schering
g en de breedtedraden of inslag.
g
De ikatster begint
met twee stokken te
g
nemen waartussen ze netjes
naast elkaar
J
de lengtedraden
spant.
OpP deze scheringg
P
gdraden maakt ze nu reeds het figuur zichtbaar, dat de eïkatte
doek later zal moeten
g
vertonen. Datatroon
ziet de vrouw niet
P
op
P een papiertje
PA
, dat leeft in
J staan,, neen,
haargeest
haareest dat heeft ze in haar hoofd en
dat moet ze nu nog
uiterlij
g slechts tot uiterlijk
brengen.
Waar nu opP de scheringg
gdraden later rode figuurtjes
g
J zullen prijken,
PJ
daar omwikkelt ze de scheringdraden
met
g
be
bepaalde g
vezels. Zo gaat de ikatster verder,,
telkens omwikkelt ze weer die delen van
de schering,
een andere kleur moeten
g,
krijgenmet
andere vezels.
g ,
Alleen de delen,, die de donkere grond-kleur van de doek moeten vormen, zijn
J niet
omwonden. Door de verschillende soorten
vezels,
heeft,, kan
, die de ikatster gebruikt
g

ILIAS
men het heleatroon
natuurlijk
natuurlij al zien.
P
scherin
gdraden worden nu in een verfbadele
dat de kleur van het fond heeft.
g dg,
tijd haalt men er het geheel
Na enigen
tijd
g
g
weer uit en laat hetoed
drogen,
wikg
g , dan
an
kelt men die vezels los, diedep
delaats
laat aanwaar de kleur, die wat donkerte betreft op
moet koP die van het fond volgt,
g, mo
men. Dan brengt
in dat
g men het geheel
g
andere kleurbad en zo gaat
gaat men door;
door; alleen het deel,, dat wit moet blijven,
gaat als
J
,g
laatste niet in een kleurbad.
Het heleatroon
staat dan dus in kleuren
P
op de scheringdraden.
Nu moet de stof nogg
g
geweven worden. Daarvoor gebruikt
men
g
g
meestal een grijzegJ
of grijsbruine draad,,
waardoor na het weven alle kleuren no g
a
goed voor den dagg treden.
^
Het mooie aan het werk is juist
J
, dat de
verschillende kleuren niet scherp
P tegen elkaar afsteken,, want julliewel,
jullie begrijpen wel dat
door de vezels toch wel eens wat kleurstof
dringt. De donkere kleuren vertonen, daar
ze in vele badeneweest
zijn
g
J,allerlei tinten.
Ikatdoeken zijn
J prachtig
P
g harmonieus.
inslag
Soms laat men de insla
draden
drade eenzelfde
als de schering;
bewerkingondergaan
^
g, je
J
begrijpt wel dat daar een grote
kennis voor
^
nodig
nodi is. Na het weven toch moet het één
geheel vormen.
Jullie zien dus, dat ikatten veel verschil,
maar ook veel overeenkomst vertoont met
batikken. Het zijn echter beide zulke mooie
enttypisch
Indische handwerken,, dat jullie
julli
YP
heus wel wat uitvoerig over mochten
horen.
Ilias is een van de tweegrote werken,
die aan den Grieksen dichter Homerus worden toe geschreven.
Homerus vertelt ons hierin een episode
P
uit het beleg van de stad Troje (zie aldaar)
of Ilium (vandaar de naam Ilias),die in 't
Noord-Westen van Klein-Azië lag. De Grieken hebben de stad To jaar
langg belegerd
J
g
en Homerus schrijft
J nu over een periode
P
uit het laatste jaar.
J
Het verhaal begint
met den strijd
strij tussen
g
koning
Agamemnon,
ongeveer
den ^
genera-g
^
lissimus der Grieken,, en Achilles,, den moedisten
en sterksten der moedigen
sterr
en
g
g n
ken. Agamemnon
had ChrYseïs geroofd,
g
, om
g
haar tot zijn
J slavin te maken. De vader van
Chryseïs,
Chr seïs Chryses,
van Apollo,
P
P
Y
^ een priester
die in de buurt van het kampPwoonde, , komt
zijn dochter terug
in het kamp
P om zijn
g te halen.
HijJ wilde losgeld
betalen,, doch Agamemnon
g
g
weigert
wei
bruusk,, niettegenstaande
g
g
„ alle
Achaiers" het losgeld
wilden aanvaarden,, en
g
jaagt
vader weg.
J
g den grijzen
gJ
g Deze smeekt
Phoebus Apollo
hem te wreken. En Apollo
P
P
is al bij
hij beJ vers o
5 bezigg met de wraak: hij
schiet het kamp
zijn pijlen,
PJ
P met zijn
, die ziekten
verwekten (er bestaat hiervan een indrukwekkend-lugubere
plaat)..
P
toegeven: Chr yNu moet Agamemnon
g
Y-
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Ikatten. — Een mooi weefsel van Soemba.
seïsaat
Y
g terug gnaar haar vader Chryses.
En om zich te troosten, ontneemt Agamemnon nu aan niemand minder dan Achilles
diens schone slavin Briseïs.
Homerusaat
nu verder met ons den
g
toorn van Achilles te beschrijven.
Deze
J
laatste besluit niet eerder te strijden,
J
, vóór
hij
genoegdoening
g voor den roof
g
g
Jalgehele
g
heeftekre
gen.
^
Doordat Achilles niet meer strijdt,
J , behalen de Trojanen
o
Trojanen enige
g op
g overwinningen
de Grieken,, maar Achilles volhardt bijJ zijn
J
wei
erin om te vechten, , totdat Patroclus,
weigering
Achilles' vriend,, die in Achilles' wapenrusP n
tingwas uitgetrokken,
door Hector,> den
g
aanvoerder der Trojanen,
wordt gedood.
J
g
Homerus' beschrijving
g van de smart van
J
Achilles over den dood van zijn
J vriend is
is de scène waarin
PP
g knapper
P rachtig. Nog
Hector voor hijJ tegen
J
g Achilles ten strijde
trekt, afscheid neemt van zijn vrouw Andromache en hun zoontje.
J
Door boze dromenewaarschuwd
, tracht
g
strijd teru
terugg
de vrouw haargemaal
van den strijd
^
te houden, maar teverg eefs. Hector vertrekt om nooit terug
g te keren.
Achilles, in blinde woede ontstoken over
den dood van zijn
J vriend Patroclus,, doodt
Hector in een tweegevecht bindt hem achen sleurt hem driemaal
ter zijn
d
J strijdwagen
rond de stad. De oude Priamus, de vorst
van Troje,
J, ziet vanaf den hoen
g burcht dit
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afzichtelijke
schouwspel.
P
J
's Nachts begeeft
Priamus zich buiten de
g
vestin en spoedt
zich naar de tent van
vesting
P
lij van
Achilles dien hij
J smeekt hem het lijk
g is
J zoon ter hand te stellen. Prachtig
dit toneel beschreven. Met heel veel moeite
g elukt het Priamus , Achilles te vermurwen
en de Ilias eindigt
P
^ met de plechtige
g be g ra fenis van Hector.
Behalve deze sterk dramatischeeschieg
denis is er nogg veel meer in de Ilias te bewonderen. Het werkeeft
ons een goeden
g
g
kijk
en toestanden van
P de gewoonten
J op
g
dien tijd.
J
De voorstelling,
Homerus ons geeft
g,
g
van het ingrijpen van de goden
in het lot
g
der mensen,, is hoogst
. Iederg merkwaardig.
gIedeen zou natuurlijk
J denken,
, dat de goden
g
boven dearts
en staan, — geen
van;
P J
g sprake
P
ze zijn
arts en, de een
J verdeeld in twee partij
pro-Grieks,
P
, de andere pro-Trojaans.
P
J aans
Dikwijls nemen de agoden en godinnen
Dikwijls
g
deel aan den strijd.
en
J Zo staan Aphrodite
P
A
APpollo aan de zijde
der Trojanen
Trojanen en helpen
J
P
hen,
hen Pallas-Athene staat daarentegen
aan
g
de zijde
der Grieken.
J
Nog steeds is de Ilias een van de meest
Blezen
GrieksegY
werken op de gymnasia,
P
,
zowel in Nederland als daarbuiten, zelfs in
Griekenland zelf, waar demnasiasten
gymnasiasten 't
Grieks van Homerus in nieuw Grieks vertalen.
Gedurende de gehele Griekse Oudheid is
de Ilias bij
gelegenheden
voor) feestelijke
J
g g
en, waardoor de inhoud aan iederen
g edrag
Griek, ook al kon hijJ niet lezen, , bekend
was. Zo is ook derote
invloed van de
g
Ilias op
P de Griekse kunst te verklaren.
Talloze beeldhouwwerken en vaasschilderingen
tonen ons episoden
uit de Ilias.
^
P

Illusie. Als de leraar tegen
g je
^ ,,Maak
J zegt:
Jje

maar geen
illusie dat J'e overgaat", dan
^
weet je
en dus
g
J meteen,^ waar het om gaat
is 't je
J dan ook wel duidelijk,
J, wat het woord
illusie zeggen
wil.
gg
Het woord is afgeleid
van het Latijnse
g
J
illusio
, dat s Pot of ironie betekent. In 't
algemeen verstaat men onder illusie een
of be g ooc hevalse inbeelding,
g,
lingvooral
teweeggebracht
g gg ebracht door iets moois
,

1

Ilias. —Beneden strijden de helden
Achilles en Memnon, Boven (bij de goden)
blijkt Memnons lot te licht aan Hermes.
Rechts M's moeder Eos, wanhopig, links
A's moeder, Thetis, tevreden.
of heerlijks
heerlijks dat ons betovert.
een spannend
De uitwerking,
g,
P annen toneelstuk een boek of een film opP de mensen
heeft,
, berust op
P illusie;, we leven in onze
verbeelding
gelezene of
g met het gehoorde,
g
,g
geziene
mee, alsof we er zelf bijJ betrokken
g
waren.
Begrijp
g JP Jje nu, waarom men een goochelaar,, die ons de onwaarschijnlijkste
dingen
J J
g
laat zien, ook wel illusionist"
noemt?
„
Aan den anderen kant heeft het woord
illusie toch ook weer eenositieve
en goede
P
g
betekenis. Als wij
J van iemand zeggen,
gg , dat
hno illusies
hij„
heeft", no
alle illu„ niet
g
g
sies verloren heeft”,, dan bedoelen wijJ allerhij nog
minst, dat hij
is.
P het valse spoor
P
gop
Integendeel
— wij
Inte
g
J denken aan een humaan
mens, die niet alles van de zwarte zijde
J
bekijkt
en die niet alle beweegredenen
van
g
J
anderen direct met baatzucht of hebzucht
verklaart, aan iemand bovendien, die
nog
g
gelooft aan verbeteringsen vooruitgangsg
mog
eli'kheden.
J
In deeneeskunde
verstaat men onder
g
illusies abnormale zintuigelijke
indrukken,,
J
of hallucinaties, ^die oop
b.v. verschijningen
een ziekelijke
verbeelding
g berusten.
J

Ilias. — De strijd om het lijk van Patroclus. Voorstelling op een Chalcidische vaas
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IMBIBITIE
Latijn
van een Latijns
Imbibitie is afgeleid
g
zui ^
in of
woord, dat o P
g gbetekent.
g inzuiging
De meeste lichamen hebben het vermogen,
g ,
om tussen de ruimten hunner allerkleinste
kanaaltjes
deeltjes,
genaamd,
,
g
, Pporiën of kanaaltjes
vloeistoffen op te
zuigen. Deze werkingg
g
noemt men imbibitie. Verandert hierdoor
het volume van het voorwerp
P niet,, zoals bijJ
aardewerk, dan spreekt
men van capillaire
P
P
imbibitie (zie ook: Haarvaten).
In andereevallen
zwellen de lichamen
g
door het vocht op, J lijm,
hout,,
, stijfsel,
J
enz.
Soms kunnen door het imbibitie-proces
P
spanningen ontstaan. Wanneer het water,,
dat eerst door vruchten is opgenomen,
P g, later
oPdroog,t ontstaat hierdoor vaak in de
vrucht een zorote
spanning,dat de vruc hg
ten openspringen. Wij
Wi' denken b.v. aan
peultjes.
BijJ sommige
planten,, wier zaden
P
gA
J
zich in zaaddoosjes
hauwtjes
of hauwtjes bevinden,,
springt door opheffing
g van de imbibitie,, als
P
de vrucht opdroogt, de doosvruchtplotseP
lingmet een knal open en hierdoor vliegen
g
de zaadjes
een eind wegg en dringen
J
g zelfs
in denrond,wat ook juist
juistde bedoelingg
van de natuur is.
De spanningen der imbibitie zijn
zij vaak zo
groot, dat men ze voor hygrometers
— zie
Yg
In sommige
aldaar
g ebruiken kan.—e
gstrekenebruikt
men hiervoor de vruchtjes
vruchtje van
g
ErodiumRei gersbek die
zich bijJ voc h ,
ti weer strekken,
g weer
droog
er
, doch zich bijJ droo
kurketrekker-vormi
P
goprollen.
Imitatie. Het woord imitatie betekent,
natuurlijk allemaal weet,, navolging
zoals je
J natuurlijk
g g
of nabootsing. Denk maar
aan imitatie-bont,
,
imitatie-schildpad,
P , imitatie-leer,
, imitatiemahoniehout imitatie-juwelen,
J
, enz.
In onzen tijd
stapP doen,, of
J kun je
g
J geen
Jje komt een imitatie van 't een of ander
tegen,
teen veel meer imitatie-dingen
g dan echte
dingen,
din en maar heel vaak bedriegelijk
g J zuiver
nagebootst.
g
Imitatie betekent in de muziek het herhalen van een motief of motiefgedeelte —
zie ook: Motief — in een andere stem of
de nabootsing
an g ervan in een enigszins
g
deren vorm.
Imitatio Christi of Jjuister „De Imitatione
Christi" is de naam van het bekende werk
van Thomas à Kempis,
altij veel
P, dat nogg altijd
gelezen wordt. Het is vertaald onder den
Over
de navolging
„
g gvan Christus".

Immigratie.
Onder immigratie
verstaat
g
g
men het zich vestigen
in een vreemd land
g
met de bedoeling
tijd
tij of voor alg
g er langen
blijven en er een levenspositie
te
J te blijven
P
zoeken.
Emigreren is het
uittrekken uit een land,
,
om in een ander land te immigreren.
g
Vooral in de laatste helft der vorige
g
eeuw trokken nogg al eens Hollandse boe-

Imperator.
— Keizer Augustus.
g
P
ren naar Canada en de Verenigde
Staten
g
ZijJ
iom daar
hunem
P
g eluk te beproeven.
g reer
g reerden dus uit Nederland en immigreerden in Amerika.
Tegenwoordig,nu in alle landen werkeloosheid heerst,, zien vele landen zich g e te beperken.
S om noodzaakt de immigratie
P er
g
mie
geheel
g
g
g landen verbieden de immigratie
aan bepaalde
groepen.
Zo mogen
b.v. in
g
P
g P
een Chinezen en JapanAmerika ghelemaalan
P
ners immigreren.
Nu vragen
jullie
natuurg
g
J
lijk
Chinezen en
J, of er dan helemaal geen
g
Japanners
zijn.
in Amerika zijn, Ja,, zeker wel,,
a
want vóór de invoering
g van deze bepaling
P g
waren er reeds zeer veeleïmmi
reerd.
g
g
De immigratie
in ons land is steeds zeer
g
groot
root geweest.
Talloze vreemdelingen
g e hebg
ben hier een nieuw vaderlandevonden.
We
g
herinneren slechts aan de vele Joden, die
hier uit alle landen van EuroPa, maar vooral uit Portugal
g en Polen, , heentrokken,, aan
uit Frankrij
Frankrijken
e uit dden alde Hugenoten
g
tijd
J aan de Duitsers.
Helaas heeft onze re ag ering
g zich door de
steeds toenemende crisis ookedwon
g
gen
gezien de vrijheid van arbeid voor vreemdelingen te beperken.
A

IMPREGNEREN

gtig

Nog
g een opmerking. Wanneer mensen
i" in Holland komen om zich hier
uit Indië
wee
v g
een een beroep
p uit te
weer tevestigen
men natuurlijk
oefenen, spreekt
J niet van
P
immigratie, omdat Indië een deel van
Rijk
is en 'tt dus een verplaatsing
ons R
g
p
J is
binnen dat Rijk
J de mensen
J betreft. Zijn
uit Holland naar Indië gegaan
vroegergg
terug,
zij voorgoed
en
e n komen zij
g^dan noemt
g
opnieuw naar het
men dat„repatriëren",A
vaderlandatria
teru keren.
g
P
Immortellen. De kleine, drog ebloemseizoen gebonden
g
g
PJ'es die aan geen
zijn,
blijven
en nooit
J
g
J ^ maar altijd goed
verwelken,
zijn al van ouds als symbolen
, zijn
w
Y
der onsterfelijkheid
ggebruikt. Daarom
J
werden ze vroeger
veel op
g
P de graven
g
van g
geliefde gestorvenen
neergelegd of
g
va
bij
geplaatst.
Een mooie,
gP
P
J hun portretten
diepe
gedachte!
Pg
was oorspronkelijk
Imperator
P
J de titel
^
van
van het leger.
a den opperbevelhebber
pp
g
Latererd
w deze titel van dezelfde bet ekeni sals keizer. Je weet dat
de Franse
,
woorden voor keizer en keizerin emP ew
reur en impératrice
zijn.
De laatste
J
P
Duitse keizer, die immers ook koning
foto: Palthe

Een stukje door impregneren
waterdicht gemaakte stof, waarop waterdruppels geworpen zijn. De foto toont duidelijk, dat het water er niet intrekt, maar in
bolletjes op de stof blijft staan.
Impregneren. —

van Pruisen was, had deewoonte
g
, om
J zijn
bij
zijn naam niet alleen Imperator
pe ator maar
ook Rex(koning)e
g zetten, aldus: Wilhelm
e
I. R.
Het rijk,
beheerste
beheerste,
J^ dat de imperator
P
heette imperium.
Wanneer we te genwoorP
digin de krant een bericht over het imP erium lezen, dan hebben we hieronder te
verstaan het Britse Rijk
met zijn
J (empire)
P
J
dominions en koloniën in Amerika, Afrika,
Azië en Australië, die met Engeland
ééngeg
heel vormen.
Imperialisme
is allereerst het streven van
A
veleg eweest
volkenn
naar een groot
ee g
heifisg ebied^ dat economisch en politiek
de
P
wereld zou beheersen. Tot voor kort werd
het woord speciaal
P
ggebruikt voor het Enelse imperialisme, doch men is het woord
bP
in het algemeen
gaan
uitbreiden tot politiek
g
g
P
van heerszucht, van machtsuitbreidingan
g,
verovering
g van de wereldmacht.
foto: Palthe

Impregneren. — Hoe nuttig het impregneren van stoffen met een mot-werende vloeistof kan zijn, toont bovenstaande foto van
een lapje wollen stof, dat niet was geïmpregneerd en dientengevolge door de motten voor
een groot deel is vernield.

Impregneren van een Latijns
Latijns woord, dat
drenken betekent) is het drenken van allerlei stoffen in bepaalde
vloeistoffen of o P P
lossingen
met het doel ze beter tegen
gen ver
g
schillende invloeden van buitenaf bestand te
maken. Men impregneert b.v. re
regenjassen,
g J
,
om ze waterdicht te maken — zie ook: Wa-

IMPRESARIO
impregneert het weefsel,,
terdicht—;
dat voor het vervaardigen
van auto- en
g
fietsbanden dienst moet doen met een o A lossingan
rubber in benzol (vulcaniseren
g
noemt men dabroces
en men impregneert
P
tegenwoordig
g
g ook hout,
, met het doel,, het
brandvrij
Jg bederf te vrijJ te maken, het tegen
gaatschimhet aat
g
waren of te voorkomen,
melen.
Vooral dwarsliggers
voor de spoorbaan
P
gg
en telegraafpalen, evenals
hout, dat voor
,
beschoeiing
— zie de foto's
g wordt gebruikt
g
oP blz. 192
en
578 — worden dikwijls
geJ
9
57
imP
re gneerd met bederfwerende stoffen, , om
het vermolmen en het vernielen door insecten zoveel mogelijk
tegen
te gaan.
g
g J
g
Eerst wordt het hout dan meestal uitgeloogd, vervolgens verhit en daarna behandeld met waterdamp
P onder sterken druk.
Hierdoor kan het im P
re g
neermiddel beter
doordringen.
g en. De impregnering
in het hout doordrin
P b
g
van het hout met de vloeistof geschiedt,
,
doordat men het hout verscheidene dagen
g
in de vloeistof let.
g
Voor het im Pre g neren werd als bederfwerend middel vroeger
veel creosoot g e g
bruikt , nu gebruikt
men kwikchloried, , ijJ er
g
vitriool, gevolgd
g
g door een kalkoplossing
P
g of
kopervitriool.
Je begrijpt, vooral als Jje 't
A
artikel Brandweer"
„Brandweer" gelezen hebt,, dat ook
reeds eeuweneleden
ijverig
is gezocht
naar
g
g
J
g
een stof, waarin men het hout zou kunnen
brandvrij te maken. Denk
drenken,, om het brandvrij
je daar eens
in: allemaal brandvrije huizen,,
J
wat een voordeel!
De Romeinen bestreken reeds hun hout
met aarde en azi'J n. In 1739
werd door een
739
Zweedsen technicus al aangeraden,
g
, hout
voor den huizenbouw vuurvast te maken
door het te leggen
gg in een oplossing
P
g van
keukenzout
, vitriool en aluin. Doch deze
methode kon in dien tijd
J nogg slechts tamelijk
PP
g worden toegepast. Alleen
J oppervlakkig
de buitenste houtlaag werd van de vloeistof doordrongen,
van brand
g , zodat in geval
g
scheuren in het hout ontstonden, waarlangs
g
het vuur juist
tot het binnenste van het
J
hout doordrong.
g
Impregneren met een dergelijke
oplosg J
Ps
singkan dus alleen zijn
zijn nut hebben,, wan neer het hout eerst wordt uitgedampt; dan
kan de zoutoplossing
in de poriën
P
g goed
g
A
doordrin en.
Meestal verliest heteïm
g Pregfineerde hout
op
P den duur zijn
J vuurvaste eigenschappen;
eerst in den allerlaatsten tijd
J heeft men
oplossingen uit
g evonden die met de houtuitgevonden,
cellen een chemische verbindingg aangaan,
g
,
zodat het hout vuurvast blijft
J en tevens
vrij
J is voor bederf.
De kosten van dit impregneren
zij
J ech tp regneren zijn
ter zeer hoog.
g

Impresario
P
, het Italiaanse woord dat
in Nederland fout
men Jj aren lang
galgemeen
^
nog
g
eschreven heeft en dat men ook nu no
geschreven
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schrijft als impressario.
heel dikwijls
fout schrijft
J
A
Hoe men eraan komt?
Wij vermoeden, dat men het in verband
Wij
brengt
, waar P
^ met het Franse impression,
mee het niets te maken heeft. Het komt
direct uit Italië. Want het is de man van
de impresa
(de onderneming),
de on P
g,
dernemerim Aresario . In Italië wordt de
directeur van een schouwburgonderneming,
g,
g
die op eigen
geeft,
g kosten voorstellingen
g
,
g
genoemd.
BijJ onss is de bede impresario
P
g
tekenis ietsewi'zi
g en is een impresario
g J d
P
een ondernemer van wat men in het algemeen noemtublieke
vermakelijkheden".
vermakelijkheden"
„A
een impresario
b.v. meent,, dat
P
een bepaalde
zangeres
in ons land veel sucP
g
ces zou hebben, nodigt
g hijJ haar uit om
hier te komen zingen.
Hij
g
J komt met haar
denrijs
overeen,, stelt
PJ van haar optreden
P
één of meer avonden — soms een hele
tournée — vast,, huurt de nodige
g zalen,, ve rzorgt de reclame, plaatst advertenties in de
couranten,biljetten
laat biljetten aanplakken
enz.,,
P
kortom hij
van
P
J bereidt het hele optreden
de zangeres
in ons land voor en haalt haar
g
tenslotte netjes
J van den trein met een grote
g
g . De ontvangst
verwelkoming.
boeket ter verwelkomin
g
komt natuurlijk
op
van
P de foto-pagina's
J
Pa
de kranten te staan: een mooie reclame
voor de zangeres
en den impresario.
P
g
Die impresario
nu moet het salaris van
A
lde zangeres
en de verdere onkosten,, de zaal-g
huur, de reclame enz. betalen en hij
J ontvangt
g de entree's van het publiek.
P
Veelal schiet er voor den impresario
A
flink wat over,, soms echter,, als het publiek
P
niet zo ergg veel belangstelling
g
g heeft voor
hetebodene
heeft
de impresario
een strop.
,
P
P
g
Het is niet oninteressant te weten, dat de
eersterote
Europese
impresario,
, die dit
P
P
g
moeilijk
vak met groot
succes beoefend
g
J
heeft een Nederlander,, een Rotterdammer
heeft,
was: Schurmann.
woord.
i s alweer een Latijns
Imprimatur
J
P
Het wil zeggen:
en is
gg
g
„'t worde gedrukt"
dus deoedkeurin
g,dat een boek of g e g
schriftedrukt
maggworden. Wanneer een
g
aflevering
g van onze Encyclopedie helemaal
af is,, wordt ze eerst gecorrigeerd
en dan
g
g
— zie
nogg eens en nog^ eens gecorrigeerd
no
g
a
ook: Drukkunst en Correctie. Daarna leest
de leider deecorri
eerde drukproef
nogg
g
P
eensoed
door en zet er, , zoals men dit
g
noemt,, zijn
zijn imprimatur
oP,d.w.z. zijn
J nhandP
tekeningf
ten teken,, dat het boek
P
^ paraaf
g edrukt magworden— zie ook: Paraaf.
In de R.K. kerk moeten alle boeken of
geschreven door degeestelijkg
J k^geschriften, g
hebben van bepaalde
heil het imprimatur
P
P

kerkelijke
instanties
J
, die met de censuur
— zie aldaar — zijn
J belast. Boeken van
Katholieke leken — d.w.z. niet-geestelijken
g
J
nodig,
— hebben het imprimatur
P
g, wanneer
ofggedeeltelijk
zij
J over den ag odsg
J geheel
dienst of den Bijbel
handelen.
J
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Impresario. — De impresario Ernst Krauss verwelkomt den dirigent Johan Strauss met
zijn orkest. Op de foto ziet men den impresario links van Johan Strauss (met bloemen).

Improvisatie
noemt men het voor de vuist
P
sPreken of dichten, in de muziek het spelen
A
van alle muzikaleedachten
die den mug
sicus zo onder 't spelen
invallen,
maar
dan
A
natuurlijk
J zo, dat 't een welluidend geheel
g
wordt.
Door alle tijd
hen
heen heeft men veel
el beJ
langstelling
gehad voor dichterlijke
imProgg
g
J
visaties. Men vertelt o.a. van den Italiaansen dichter Petrarca — zie aldaar —, dat
hij
was. In de
J een uitstekend improvisator
P
i se eeuw hadden onder de Grieksegelerg
den die uit Constantinopel
P naar Italië uitg eweken waren, feestmalen plaats,
P
^ waarbijJ
veeleïm
roviseerd
werd, , evenals aan den
P
g
dis vanaus
Leo X.
A
En — om nu wat nader bij
bi' huis te komen — de 19e
9 eeuwse dichters Willem de
Clercq
J. L. ten Kate waren zeer beq en
kende improvisatoren.
Een jaar
jaar of vi' fJ tien
P
geleden hoorden we in Parijs den toenmalign^
e chansonnier — nu filmster — Maurice
Chevalier alleraardigst
improviseren
oop
g
P
ieder woord, dat hetubliek
hem opgaf.
A
Pg
0 Phet toneel heeft de improvisatie
vroe P rov
rol gespeeld
g
g er een grote
^sPeciaal in Italië
g P
zie onder: Goldoni). Bij
Bi' de oude comme-

dia del' arte, die eigenlijk
altij denzelfden
g
J altijd
had, kwam hetubliek
veelal om de
P
toevoegingen, om de improvisaties. En ook
van de oudere Nederlandse acteurs waren
er velen, die hun kracht zochten in imProviseren^ ja
niet laten
A
J veelal het improviseren
konden en daarmee hun collega's
dikwijls
dikwijl in
g
z parketten
brachten. ..
g
P
Soms ook improviseerden
zij,
P
J, om zich uit
een moeilijk
J Aparket te redden. Zo is er een
bekend verhaal van eenroot
Amsterdams
g
hij den
acteur, die op
P het moment, dat hij
verra'er" met zijn zwaard moest dood„JJ
zij zwaard achter
steken bemerkte, dat hijJ zijn
schermen had laten staan en toen deze
dichtregelen
improviseerde:
g
P
mijn zwaard vergeten.
„ Ik heb mijn
g
0 welk een verzuim —
Nu — sterf dan door mijn duim!"
Is deave
het vlot en
P
g der improvisatie,
boeiend voor de vuist weg
iets
A
gspreken,
moois menigmaal
is toch ook het gevaar
g
g
er van gebleken, als
in spannende
ogenA
g en
blikken de imerovisator, staatsman of volksmenner, zich aan zijn eigen
g woorden bedwelmde onvoldoende controleerde en dikwils
gevolgen
J zeer ongewenste
g
g
g opriep.
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in lagen,
g
PP J
g , benutte men gemeenschappelijk.
De opbrengst der akkers was voor een deel
De Inca's zijn
bestemd voor de kroon en den eredienst,
J een van de oudste,, hoogst
g
beschaafde volken van Zuid-Amerikaevoor een ander deel voor de weduwen, zieg
we est.
overblijvend
ken en ouden van dagen.
Het overblijvende
g
Ze zouden ontstaan zijn uit een vermender akkers werdeli'keli'k
g J
J onder de
gin
gvan leden van het steenhouwende
„
bgezinshoofden, die het dorpP telde,, verdeeld.
volk", die over zee,, o.a. uit Polynesië,
r eerst moesten die mensen de staatsMaar
Y
, naar
het Oosten warengevaren en zo in Miden overige
, voor ze aan
g akkers bewerken,
den- en Zuid-Amerika landden, en Indianen,
het hun toegewezen
stukje
stukje grond
g
mochten
,
g
die uit Noord-Amerika afkomstigg waren.
beginnen.
Ze leefden in de dalen van de Apurmac
Uit de opbrengst van de staatsakkers
P
en later in het veel vruchtbaarder dal van
werden ger
de staatsambtenaren en het leger
Cuzco, aan de zijrivieren van
de Madeira,
betaald, dus niet meteld
maar
met voort,
,
g
die weer een zijtak
van de grote,
brengselen van den bodem. In grote
staatsJ
, machtige
g
g
g
Amazone is.
zijnen
werd de opbrengst van die
magazijnen
w
Daar in die dalen,, omsloten door de hoge
staatsakkers
opgeslagen en steeds zorgde
ag
g
ketens van de Cordilleras, hebben ze gemen er voor, daarin zo'n voorraad te hebleef d
ben dat men, wanneer er eens een jaar een
, afgesloten van de verdere wereld.
Aanvankelijk
Aanvankelijk heette alleen de koningg de
slechte oogst
g was,, toch voldoende had,, om
Inca,
Inca maar al heel spoedig
gingg deze naam
de
te behoeden.
d bevolking
P
gg
g
g voor gebrek
ook op
Ook kregen
P de onderdanen over.
g de landbouwers hun zaaizaad
Heel merkwaardig
uit die staatsmagazijnen.
g was de inrichtingg van
g J
den staat der Inca's ,;
geleerden
noemen
Rondreizende ambtenaren zorgden
er
g
g
dat staatscommunisme. Hoe die staatsino r dat ieder zijn
zijndeel kreegg en niemand
vo,
dat
richtingan
was? Wel, , dat zal ik jullie
ze een
begebrekze,
at
julli
leed.
e Ontdektenn
g
grond had, om van
gg
P g alde familie te weinig
te kunBehalve de koning
der onderdebehoorlijke
e opbrengst o
opbehoorlijke wijze
J ze
g had geen
g
lanen enigg bezit, ,alles was het eigendom
nen leven,, dan zorgden
ze,, dat deze meer
g
g
van den staat en deze voorzag in aller beakkerland ter beschikking
g
g kreeg.
hoeften.
Ook
de veeteelt werd door den staatge0
Dat wil nu natuurlijk
reggeld. Alle lama's waren van den staat en
J weer niet zeggen,
gg ,
van deze
dat de burgers
daarvoor niets behoefden te
p
deze ggaf
a aan ieder twee paren
g
doen. Verre van dat.
dieren in bruikleen.
Elk dorp
gebie
Jullie begrijpen nu wel^ dat aan een g e g ebied toe
f kreeg
g een bepaald
P
zin datt groeide
roeide doordat er meer kinderen
De weiden en de bossen,
dieaar
dg
,
kwamen,
ter
g
, ook meer grond
beschikkin werd gesteld.
beschikking
g
Maar lang
g niet alle inwoners
van het Inca-rijk
) waren landbouwer, ofschoon die wel de
s
Jg rootste bevolkingsgroep
gb
P
vormden.
De ambtenaren sorteerden
aalle mensen, die op
P een
ee leeftijd
g
J waren gekomen,
, dat ze aan
de productie (de voortbrenkonden gaan
deelnemen,
ging)
in
g
naar hun bekwaamheid.
Iemand dieoed
P
g hardlopen
renbode ber voor ren
kon, werd
^temd;, een ander, die aanleg
voor timmeren had, voor timmerman, en zo werden ookk an
de rreambachtslieden, mijJ nwer kers administratieve en beuitgezocht.
uit
g ezocht.
stuursa mbtenaren
ie in dienst van den staat
J,die
werkte, ontving ook alles, wat
hij
had, van den staat.
^
J nodig
Als
ere
g g rote bouwwerker
kt moesten worden,, als er
maakt
gee
wegen
zouden worden aan g
b
we
le ggd oof als er oorlogg dreigde,
g ,
dan riep
Inca's. -- De overblijfselen
overblijfselen van een oude stad, oors po
r nP de Staat de mensen
op en ieder had
bij
kelijk door de Inca's bewoond.
J duizendenp
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te gehoorzamen. Maar in den
den Staat
o
e voor
tijd,
J, dat men
werkte, zorgde
deze ook weer
g
voor zijn
J arbeiders en hun gezinnen.
Zo vast kon de Staat opPzijn
J
inwoners rekenen, dat hij
J naar
pas veroverde streken tientallenezinnen
liet verhuizen, om
g
er te midden van de onderworpenen een betrouwbare bevolvormen. Dien onderkin
g te vormen
worA enen werd de overgang
g g
verder
zoJ mogeg
g emakkeli'k
lijk
gemaakt. Hun vorsten bleJ g
ven als leenheer van den vorst
der Inca'sehandhaaf
d, de beg
volking mocht haar godsdienst
g
enebruiken
behouden,, slechts
g
g eleidelijk trachtten de Inca's
geleidelijk
Inca's. —Beroemde zonnepoort te Tiahuanacu.
hun beschaving
g voor de oorsAronkeli'ke
beschaving
g in de
J
plaats te stellen,, en ook lieten zijJ de on meter van elkander kleine hutjes
P
J , waarin de
derworP enen hun taal leren.
renboden woonden. Als de koning
g of een
der hoge ambtenaren
snel een boodschap
De opvoeding
P
g van de jonge
J g Inca's was
P
buitengewoon
streng,
mer
naar een der delen van het land wilde stug, maar hetmerkwaarg
diste
ren, dan
gaf hij
hij de boodschapP aan een bode,,
g was de opvoeding
P
g van de kinderen
g
van den koning,
die in zijn
paleis wacht had. Bij
grote ontberingen
en
J het vertrek
g,
g
g
J P
armoede moesten doormaken,, om medeli'van dezen bodeaf
g
, dat
g men een signaal,
J
den te leren hebben met de mensen, die
de volgende
hardloper
g nu
P hoorde. Deze gaf
g
g
zijnoP weer verder aan zijn
eerst het signaal
a ebrek lijden.
J
g
volgergereed
om de boodDe wol, welke de lama's, die men in
en hield zich dan ereel
schaP van zijn
bruikleen had,, opleverden,
zijn voorganger over te nemen
, behoorde aan
P
per
den staat en deze liet er kledingg van weven
en verder
te brengen. Daar elke loper
g
en verdeelde deoederen
dan weer over
slechts zo'n kleinen afstand had te lopen,
P ,
g
hen, die ze nodigg hadden.
kon hij
trajectJ
zijnn volle kracht ontJ op
P dat traject
Aan het wonderbaarlijke
grenzen
de
wikkelen en volhouden. Een afstand AmJ
g
sterdam-Parij
schitterende wegen, die de e
Inca's met noeste
J s werd zo in minder dan drie
vlijt hebben aangelegd, zowel
in de hoge
dagen
afgerend.
Je ziet, dat de estafettege
g
g
berglanden
als lans
looP (zie onder: Estafette) niet zo nieuw
g
g de kust en in de dalen.
Viergrote
wegen
zijn
is, als 'e
g
g
J n in de rotsen uitJ dacht.
gehouwen,
Behalve dat inspecteurs
doorlopend
het
g
P
P
^ om uit het meer dan 4o0o Meter
hoge
e gebergte
eber te naar de kust te kunnen afland rondreisden,
P toe te zien,, dat
, om erop
dalen.
de lagere
ambtenaren hun plicht
deden en
P
g
Soms bestaan die wegen
de bewoners datgene
kregen
g , waar ze recht
g over enige
g
g e ho nderden meters lengte
uit grote
trappen
en
op
g
g
P hadden, bezocht ook de vorst zelf voortPP
rijk Toen
o bepaalde
afstanden heeft men dan in diee
durend alle delen van zijn
rijk.
p
g
J groot
trappen
platformen
aangelegd, waaro
rijk
werd door de nieuw
waarop
PP grote
g
P
g
J steeds groter
veroverdeebieden
de vermoeide reiziger
g kon rusten. Over diepe
, had de Inca voor die
g
p
reizen jaren
langg nodig.
kloven en over brede rivieren lageng
brug-g
J
gen van vlechtwerk.
Het volk kreeg
onderg
gbijJ de Inca's geen
Evenals we dat in ons Indië kennen, ,had.wijs
ad
J, maar in de hoofdstad Cuzco waren
den de Inca's de berghellingen geterra s sscholen voor de zonen van den adel en de
seerd opdat
de vruchtbare aarde niet weg
hoe
p
g ambtenaren. Zelfs kenden de Inca's
zou spoelen
(zie ook: Bevloeiing);
soms
het toneel en bezaten ze iets, dat oP liteg, s
P
waren de muren van de terrassenelten
tien
ratuur lijkt.
J
meter hoog. Ook
bemesttenal
de Inca's
Schrijven kon het volk niet,, maar daars
Schrijven
den bodem met vogelmest of visafval.. Ka voor hadden ze hunui
oe's". Dat waren
„4 P
nalen en kanaaltjes
werdengegraven,so
m
koorden van verschillende kleur en dikte
J
soms
zelfs ondergronds
door bergruggen heen
en hierin zaten opPbepaalde
afstanden dikgheen,
P
om te zorgen,
dat de velden bevloeid konkere of dunnere knopen.
Aan de kleur van
g
P
den worden.
de knopen
en het koord en ook aan de dikte
P
Op
kon men dan zien, wat ereschreven"
e
P die velden verbouwde men aar daPP„g
len en maïs, maar ook een soort boekweit.
stond. De heleeschiedenis
van dit volk is
g
Langs de
wegen, waarvan ik jullie
zoëven
jullie
inui
vastgelegd.
even
g
P
qoe's
vertelde,
Alle landen,, die ze bezaten,, heeft dit merk, stonden op
P ruim een halve kil o -

INCARNATIE
en oop
g opgemeten
nauwkeurig
waardige
Ag
g volk nauwkeuri
reliëfkaarten (zie ook: Reliëf) vastgelegd.
Natuurlijk
J hadden de Inca's ook wel eens
gevaar te duchten vooral van de Indianen
g
uit hetebied
der Amazone, , maar daarvoor
g
hadden ze kolossale vestingen gebouwd,
g
,
zeer zwaar en massief, die zelfs deraAY
rmiden, de Egyptische
koningsgraven, overgYP
treffen.
Tenslotte wil ik jullie nog
g iets van den
godsdienste
van dit uiterst merkwaardige
g
volk vertellen.
De Inca's dan beschouwden zich als afstammeling
en van de zon en ze vereerden
dus dit hemellichaam. De voornaamste terniJ was geheel
elg
lag te Cuzco;, hij
van steen,,
g
Inca's
maar het dak was van hout. BijJ
waren de daken soms van riet, soms van
hout,, maar nooit van steen,, want de Inca's
bouwen (zie: Bouwkonden g een gewelf
ag
kunst .
De muren waren aan den binnenkanteg
heel metouden
platen
bedekt. Aan den
P
g
muur die naar
het Oosten gekeerd was,,
g
was eenroot
prachtig
gouden
^A
gversierd, ,g
g
beeld van de zon aangebracht.
De in goud
g
voorgestelde
stralen, die uit het zonne g
lichaam schoten, waren metgrote
kostbare
g
edelstenen bedekt.
In deze hal der zon zaten opPg
gouden
zetels de mummies van deestorven
vorg
sten.
Egyptenaren
werd dus
Evenals bijJ
gYP
het lichaam van den vorstebalsemd
g
, g emummificeerd. Naast de zonnehal was die
der maan,, de zuster en de echtgenote
der
g
zon, zoals de Inca's zeiden. Daar de stralen
van de maan zilverkleurig
men
g zijnJ ,
ook hetehele
vertrek met zilver bedekt
g
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en op
A zilveren zetels zaten de mummies van
de Inca-koninginnen.
g
Weer andere vertrekken waren bestemd
voor de aanbidding ene g
verering der sterren;,
vooral stond de morgenster
bij
g
J de Inca's
in hoog
g aanzien. Den bliksem evenals den
donder beschouwden de Inca's als boden
van den zonnegod.
g
Om
ad
g ehele gebouwen-complex
g heth
P
men een dikken,, breden,, gouden
band g e g
led en daarboven
lag een band van pl
g
Paa-tina die bijna
een halven meter breed was.
J
ws
Om denroten
tempel
g
p laggeen kolossale
os e
tuin, waarin
men prachtige
P
g lama's,, bloemen,,
planten en bomen vond,, alles... van het zuip
versteoud.
Het goud
had namelijk
namelijkgeen
g
g
g
handelswaarde daar men het alleen voor
tempels
en paleizen
mocht gebruiken.
P
P
g
De koning
g der Inca's was tevens hun
g od. Verder waren er priesters,
god.
P
, die den
dienst leidden en de biecht afnamen,onge
meisjes
zorgden
ervoor,, dat het vuur in den
g
J
tempel
P eeuwig
g brandde.
Vooral ook zorgden
de Inca's goed
voor
g
g
hun doden; in de steile rotswanden van
hun bergland
werden grote
graven
uit geg
g
ge
g
houwen, waarin de geheel
omwikkelde lijken
lijke
g
laatste rustplaats
vonden. Die lijken
lijke
P
niet , omdat de lucht in Peru zeer
droo is
droog
is,maar ze droogden
uit.
g
Aan de kustroef
men in het zand f amig
liegraven.
Zo leefde dus dit volk in een ver verleden tot zekere hoogte
P een merkwaarkg op
dig,
beschavingspeil in een ideaalstaat, waar
— naar het heette, maar te bewijzen
is dit
J
niet -- ieder naar verdienste beloond werd.
Of het inderdaad zo mooi was als de
mareaat
g en
, of de Inca's niet te kampen
P
hadden metebreken
en foug
ten van de menselijke
natuur
J
als alle andere volken, valt niet
meer uit te maken.

Inca's. — Ruïne van een Inca-tempel op een eiland in
het Titicacameer (op de West-grens van Bolivia).

Incarnatie betekent vleesaannemen van
wording,
g,
een menselijk
J lichaam door een
goddelijk
wezen of door een
J
g
menselijke
ziel.
J
In den ChristelijkengodsChristelijken
g
dienst is de incarnatie de nederdalin ag van God den Zoon in
het lichaam als Jezus van Nazareth. Het woord incarnatie
wordt echter in den Christelijken
godsdienst
zelden g e J
g
bruikt wel het Nederlandse:
vleeswording
g — zie b.v. oh.
I : 14:
4 het Woord is vlees g e worden en heeft onder onseg
woonel.
In de Oosterseodsdiensten
,
g
het Brahmanisme en het Boeddhisme speelt de g
menswording
of vleeswording
een
g
g der goden
rote rol. De heilige
grote
g boeken
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der Oosterlingen
staan
g
vol van herhaalde incarnaties der voornaamste
goden, b.v. van Vishnoe
en Indra van de Boeddha's (zie: Boeddha) en
van deodin
der genade
g
g
Kwan Yin.
Volens
de leer der
g
Boeddhisten komen ook
menselijke
zielen telde
J
kens in een ander liP aarde
aar
chaam hier op
tezij
ru g , om te leren,^ tot zij
zo volmaakteworden
g
zijn,
g
J^ dat een volgende
les niet meer nodig
g is.
Dit noemt men de reïncarnatieleer.
Incident is in het algemeen eengebeurtenis,
,
dielotselin
A
gg in den g e wonenan
g gvan zaken
ingrijpt.
Wanneer we
J
kalm op
en
A
P straat lopen
p lotselin
plotseling
zien we,, hoe
uit eenevan
eniswa
g
g
gen
een man losbreekt en
het op een
lopen zet,
A
,
hoe allerlei mensen verbaasd staan te kijken
J
hoe één van allen den
man achterna holt onder
'teroe
„houdtden
g
Pvan hou
dief!"
hoe eenaar
A
agenten
tenslotte den
g
manrijen
g JA en weer in
den wagen
sluiten, dan
g
is dit alles een incident.
Wanneer het incident afgelopen
is, hervatten we
^
P
weer ewone
onzebezigg
heden.
Ook b.v. kan in een
emeenteraadsver adeltg
ringen
incident voorg
komen. De burgemeester
g
is bezig
g een lange
g redevoering te houden over
de begroting
Inca's, — Een Inca-brug in de Andes.
g
g of zoiets
en daar schreeuwtlotA
huldebewi' zen overladen en dit kan wel eens
huldebewijze
seling een der luisteraars opPde publieke
P
lastigzijn.
zijn Daarom hebben veel vorsten de
tribune:„weg
we met het kapitalisme!"
of
A
aangenomen, om, wanneer ze eens
„weg
we met den burgemeester!"
of
we
met
„weg
g
rust willen hebben, incognito te reizen. Dit
iets anders" dat hijgraag
J g
gweggwil hebben.
betekent niet, dat ze onbekend wensen te
De burgemeester
hamert verwoed, er valt
g
blijven
en dus geheimzinnig
een doodse stilte, de verwekker van het ing doen, om niet
g
J
te worden opgemerkt,
cident wordt weggeleid
en daarna gaat
de
P g^ maar eenvoudig,
g^
gg
g
zij
burgemeester
weer doorzijn
met
evo e
gg
J wensen,
^ dat er van hun tegenwoordigg
J re zijdring. Ook dit geval
is een incident.
heileen
g
g
P wordt gemaakt.
g ophef
Wanneer lj e in de krant leest, dat onze
Incognito
Inco
wil letterlijk
letterlijk zeggen
Koningin
een officieel bezoek gaat
b re n gg onbekend.
g
l^
g
Wanneer een koning
of hooggeplaatst erdan staat er een paar
gP
g en aan Noorwegen,
g
soon een reis maakt, dan wordt hijJ natuurKoninklijk
dagg en later, dat de Noorse Koninklijke
lijk
overal met plechtige
en
H.M.lechti
heeft
ontvangen, dat
J
P
g ontvangsten
g
A
g

INCOURANT
er feesten hebbenlaats
gehad,
P
g
, enz. Maar
wanneer Jje leest, dat de Koningin
g inco g nito naar Noorwegen is vertrokken voor
een vacantiereisJ,e dangebeurt
er niets van
g
dat alles. De Koningin
doet dan net,, wat
g
een gewoon mens in z'n vacantie doet: uitstapjes
maken,, wandelen,, rusten en niePJ
mand neemt er officieel notitie van. Als
onze Koningin
incognito
reist, noemt zij
zij
g
^
zichewoonli'k
g
J Gravin van Buren.
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Incubatie is afgeleid
van het Latijnse
Latijns
g

incubare = ergens
liggen.
In de
g
gg
oudheid noemde men incubatie den z. g.
g
tempelslaap,d.i. het gebruik,
g
, om in een
tempel
of in een aan dezen
P van Aesculapius
P
god
od
gewi'J de ggrot te slapen,
P, in de hoop,
a
P,
in den droom een uitspraak
van het orakel
P
te vernemen of van een ziekte teenezen
g
— zie ook: Aesculapius
en Orakel.
P
De medische wetenschap
P verstaat onder
incubatie het ontwikkelingstijdperk ener
Incouran t. Zie: Effect.
ziekte,
, het tijdsverloop
J
P tussen een besmetting en het uitIncroyables.
breken der zieky
Ook dit woord
te. Dit kan soms
stamt weer uit de
enkele uren, maar
Franse revolutie.
•
ziekten
bijJ
Toen de terreur
b.v. malaria)
afgelopen was en
ook enige
g weken
Robespierre
in
duren.
P
Juli 1794
het
Nua^je
794
J ook
hoofd op
het verband zien
P het
tussen allerlei
schavot verloren
maatregelen
oop
had, lieten de
g
hYiënisch
terroyalisten
— de
g
Y
rein en wat we
koningsgezinje zo juist
juist verden — weer van
telden over het
zich horen.
in cu atie-ti'J dong
e g en Dee
J
perk van bepaalratie, teleur g
gee
P
P aal
deliJ k gevaarlijke
steld over den
g
J
en besmettelijke
gang
J
^ van zaken
g
ziekten.
tijdens
de revoluJ
Stel dat in een
tie,P
paradeerde
bePaalde havenmet monarchististad een besmettischeevoelens.
g
telijke
ziekte is
Vooral de burJ
uitgebroken,
erli'ke
jeugd
g
,
J
J g
g
waarvan het innam deel aan decubatie-stadium
ze beweging
g g en
2 weken bevestig de de aandraagt;
dacht op
g, het is dan
P zich
zonder meeruidoor een zeen
o PdeliJ,
k
dat een
vallende, kleuschipat
sinds
rig,
e overdreven
P,
het vertrek uit
aandoende kledie havenwedinge
dragen.
i
g
g
ken onderweg
Zeedroe
g is
g
gen
—Prinses Juliana en Prins Bernhard
geweest,
zich luidruchtig,
, zonder
g
beoefenden tijdens hun huwelijksreis incognito
dat zich onder
zwaaiden met een
de wintersport.
passagiers
of e knoesti
g iers
P
g en stok
manning
enigg teen spraken
P
g ea fken van de ziekte heeft vertoond, kan worfecteerd. Bij alles wat
ze vreemd vonden,
,
den toegelaten in andere havens.
zeiden ze:„C'est incoyable,
on
Y
, maP paole d'hIs hetda
neu", waarmee ze bedoelden: „C'est in3 eng onderweg,^,is de ziekte in
de vertrekhaven hevig
croYable ma parole
d'honneur",
g J
,
P
g en de mogelijkheid,
,„dat is on gelof
eli
opmij
mijn erewoord", vandaar dat
om op
wijze vast te stellen,, of beJ ,kP
a
P andere wijze
smetting heeft plaats
gevonden,
werden genoemd.
, niet aan J ook incroyables
Y
P
g
g
wezig,dan moet het schipP voor de rest van
Kortom het waren kwasten, die der serieuze monarchistische stroming,welke óók
den incubatie-tijd,
g , in q uaran J , dus io dagen,
zijn, of er infecbestond,, geen
goed
deden. Hun vrouwelijke
tame. Dang ebleken
moetJ
vrouwelijk
g
g
tie heeftlaats
gehad
of niet. — Dit is dus
„collega's"Y
heetten ook incroyables. Iets
g
P
toegepaste, zo der eli'ks
de merveilleux en de merdergelijks
Op onze
de g rond van het algemeen
g
J waren
geval van ver gekleurde
genaamde isolatie-systeem
in g
g ekleurde costuumplaat
P
Y
g
P
(tegenover P
pagina
440)
zie je
denking of zekerheid van contact van g e g
44
J beiden af ag e zonden met lijders
aan besmettelijke
besmettelijk ziekten.
beeld.
J
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Indianen. — Bijna zijn ze uitgestorven : nog enkele groepen leven in grote teruggetrokkenheid naar de oude gewoonten van hun voorouders.

INDIANEN
Evenals van alle andere volken moeten
we ook van de Indianen aannemen, dat ze
oorspronkelijk
J uit Midden-Azië komen.
P
Veel aanwijzingen
voor den weg,
g,
de Indianenevol
d hebben bijJ hun trek
g
g
naar Amerika, hebben we echter niet. Zeer
waarschijnlijkzijn
zijn de Indianen naar het
Oostenetrokken
van de
g
, om de plaats
P
oPkomst der zon te bereiken,, want met dit
hemellichaam voelden ze zich verwant. De
Indianen bezaten echtereen
middelen,, om
g
de Oceanen over te steken en toen ze dus
aan de Oostkust van Azië kwamen, konden
e
ze niet verder en trokken nu langs de kust,
,
om zo mo
mogelijk
g elijk een landbrug
g naar Amerika
te vinden. Met jacht
en visserij
visserij
voovoorzagen
zagen
ze in hun onderhoud, over de rivieren
een en
bergen
wisten
ze heen en
komen
te
omen
mensen, om hen tegen
g te houden,, waren
w
er .in
die tijden
niet. Zo
kwamenwaarz
Jze
dan
schijnlijk aan de Beringstraat en hierover
schijnlijk
e over
trokken ze Amerika binnen. Toen ze ook dit
werelddeel doorgetrokken waren stuitten zze
Encyclopedie
62
P edie voor Jongeren
g eren

op
P den Atlantischen Oceaan.
Het Indiaanse type,
YP, met het langwerpige,
hoekige
neusrug,
g,
g
, den hogen
a
g gezicht,
smallen enebo
en neus, hoge
g uitstekende
g g
jukbeenderen een laag
jukbeenderen,
g voorhoofd, smalle
vinden we allippen
en diepliggende o en vind
P Pogen,
leen in Amerika. Eens bezetten de Indianen
dit hele werelddeel, tot ver in het Zuiden
toe;, thans zijn
zijn nog
g resten
g slechts armzalige
over, tenminste in Noord-Amerika; in het
zij zich beter weten te hand Zuiden
tiid
en hebben zij
haven, vooral in de dicht beboste gebieden
g
van Brazilië.
nu hier de Indianen van
WijJ
Noord-Amerika bespreken;
bes reken • daar ze echter
thans in een onnatuurlijken
toestand leven,
J
levenswijz
e voornamelijk
zullenw
J van hun levenswijze
, zoals die was, vóór de komst en
de overheersing
g van de blanken.
i
Jd
Spannende
Indianenverhalen
uit den tijd
van de komst van de Europeanen
kennen
P
allemaal. Ik durf
ur te we diJk
li natuurlijk
Jjullie
den, dat er geen
jongen
g
J g — maar ook geen
g
May''s boeken niet
meisje
^ die Karl Ma
J — is,
verslonden.
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Maar daarom is het juist
wel aardig,
g,
J
je
ook eens iets meer wetenschappelijks
PP J
J o
over deze volken weet.
De Indianen van Noord-Amerika kunnen
we verdelen in jagersvolken,
w
, die vooral
Jg
van de VerAlaska,, Canada en het gebied
g
enige
d Staten, dat tussen het Rotsgebergte
en de Mississippi
g bewoonden. De
PP ligt,
tweed
groep
tweede
g pvormden de landbouwende
Indianen, die hun bedrijf
J uitoefenden in het
Oosten en Zuid-Oosten van de Verenigde
g
Staten van Noord-Amerika en de derde
groep,de Pueblo Indianen die wel is waar
op
van Arizona en Colog
P de hooglanden
rado landbouw beoefenden,, maar die,, wat
hun levenswijze
betreft, een grote
tegeng en
g
J
stellingormden
met de tweede groep.
g
g P Ten
slotte
een
' vierde g
groep:
p de Indianen van
o
e
Californië en Orelton die in het verzamelen van vruchten, wortels enz. en op
jacht
PJ
hun levensonderhoud vonden.
De
e a e gr s v o l k e n bewoonden,, zoals
ik al aangaf, een
ruim, uitgestrekt gebied,
lt
,
lt

Indianen. —n Zwarte Veder".

waarin natuurlijk
A
J een zeer uiteenlopende
plantengroei
roei voorkwam en ook veel verschillende diersoorten leefden. In het Noorden, in de toendra, joegen
de Indianen oop
J g
rendieren, elanden en muskusossen, die ze
met veel overleg
g en list wisten te naderen,
om ze dan met een al of nietifti
g en
g pijl
PJ
te vellen. Zuidelijker,
, waar de toendra over )
gaat
in de zware wouden en nogg zuidelijker
zuidelijke
g
de uitgestrekte
prairiën,
, joeg
J g men oop
P
g
buffels en antilopen,
P , op
P herten,, bevers en
hazen.
Soms besloop
P men de buffels verborgen
g
onder de huiden van vroeger
g
g gesneuvelde
exemP laren soms ook joeg
J g men het dier
heel vaak maakte men van eenop,
P,
voudiger middelen gebruik:
men omsingelde
g
g
de dieren of stak derairie
om hen heen
P
in brand, waarbij men dan een kleine o
opeeninltliet, waardoor de dieren trachtten te
natuurlij de Indiontsnappen,
maar waar natuurlijk
PP
jagers
gereed
stonden,
lt
, om hen te
Jlt
doden.
De bekende tomahawk,
de zware bijl,
g
J gebruikten
de Indianen zelden op
jacht.
Met dit lieflijke
J
J
wapen
en hun stenen
P
messenin
gingen
lten ze hun
vijanden
te lijf.
lijf
J
heerlijke
pemmican
P
J
uit de vele Indianenboeken was een menltsel van
fijn gesnipperd
buffelg
pp
vlees enestam
gestampte
te knolP
len die ze in de bossen
verzamelden.
Uit dieemmican
bakP
te men dan later koeken
of men kookte er een
soort vleesP aP van.
jagend
Die 'a
ende Indianen
natuurlijk
een
J
zwervend bestaan en het
spreekt
vanzelf,
P
, dat ze
er in den regel
lt
lt ook geen
vaste woningen
op
P nalt
hielden. Meestal volstonden ze,, als ze ergens
lt
zeer kort bleven, met een
windscherm uit takken
en huiden of boomschors,• een enkele maal
bouwden ze een hut.
Enige
lt jjonge
lt e bomen hakte men daartoe om,
plantte ze
in een kring
lt
en vlocht dan hun takken met vezels uit den
cederbast ineen. Ergg eenvoudi
g dus. Veel huisraad bezaten deze Indianen natuurlijk
J niet,, dat
zou een veel teroot
lt
ongemak
bij
g
J het trekken
geweest zijn. Wat hui-
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Indianen. — Omheinde opslagplaatsen, waar voedselvoorraden bewaard worden.
orden.

den, waar men op
p sliep,
de
p, enig e zeer dicht
gevlochten
manden, waarin men kookte,,
o
was wel zo ongeveer
het voornaamste.
g
e
Noordelijke
gebieden vervoerde
IIn de Noordelijk
zijn hebben en houden per
slede,, in
men zijn
p
zuidelijker
gebieden in een boombast-cano
J
g
o f in een cano, die bestond uit een houten
geraamte,
g e^ waarover men een huid had
g
spannen.
Ja, ik vergat
g nogg te vertellen, dat de noordeli'ke
Indianen hun slede vaak lieten voort)
trekken door honden.
hoofdzakelij
Hun kleren zijn
uit leer
J hoofdzakelijk
gemaakt, soms prachtig
g bewerkt.
P
Een van de jagersvolken,
de Koetschins,
>
w as bekend om zijn
J kralenwerk. Die kralen
i nden niet alleen als sieraad maar ook als
de
1 en niet alleen bijJ den binnenlandsen"
^,
g ed
handel, maar ook in den handel met de
Eskimo's.
Die 'a
ersvolken begroeven
hun doden,
jagersvolken
g
eken of huiden gewikkeld,
op
in doeken
g es
P stellages.
g
root was hun
liefde voor de overledenen,
,
lang
ag na het sterven bezochten ze nog
g de
en zaten uren lang
tegen
de over graveng
gen
Was een huisvader g e 1 ed e nen te praten.
P
torven^
dan bleef
weduwe
dagenlang
s
izijnJ
g
g
naast hem liggen
en daarna droeg
g ze steeds
gg
e en bundeltje
J, waarin wat haar of kleren
van den overledene zaten, met zich mee.
Der weduwe werden tevens al haar bezittingen
ontnomen en haar lot was dus —
ag

zoals Jzult
je wel begrijpen zul — verre van
gunstig.
.
g
Deze jagersvolken
'aersvolken leefden in kleineg roe
evenals de Australiërs kenden
P en bijeen;
ze den clan (zie ook: Australië). AllejonJ
gens moesten, voor ze tot de klasse der
mannen werden toegelaten,
een zware
ini ta
i w
g
tieinwi'din
atie
g doormaken. Onder initiatie
verstaan we de zwareroeven
P
, waaraan de
zich moesten onderwerpen,
Jjongens
g
P ^ vóór zijJ
met de manneneli
D
w de. De
g Jk gesteld werden.
jongens
moesten daarbij
g
J
J hun bekwaamh eden tonen en tevens blijk geven
niet
bang
et
g
g
voorpijnen
teJ
zijn. De wreedste kwellingen
liet men hen soms ondergaan: de Zui - m erikaanse Indianen b.v. vingen
in het bos
g
rot ^zwarte mieren en klemden deze in een
g
net en wel zodanig,
alle koppen
van de
g,
PA
dieren naar één kant uitstaken.
Dit netwerk nu legde
men opP de voett
g
zolen de handen, armen en lendenen der
jongens
dan het achtereinde der
gens en bespoot
P
dieren met een alcoholhoudend vocht.
De mieren deden dan natuurlijk
J al wat
mogelijk
was, om vrij
e
g J
J te komen en beten
daarbij
ud
J met hun scherpe
P kaken in de huid
der jongens.
Het spreekt
vanzelf,, dat
dit
d dt
g
P
verschrikkelijk
pijn deed,
J PJ
, maar de jongens
J g s
spier
mochteneensier
van 't gelaat
vertrekken.
g
g
Weer andere stammen sloegen
de jongens
g
J g
met zwepen
en smeerden de wonden,, die
P
zo ontstonden, met Spaanse
peper
P
PP in. BijJ
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één stam werd de kwelling
h
g met de mieren te doen dan den oogst
g binnen te halen.
zolang
dat de jongens
tenslotte
Met hun kleine cano's voeren zee tussen
g voortgezet,
g
J g
se
bewusteloos neervielen. Dan bonden de de halmen en dorsten direct in de boot.
makkelijkleventje!
Rockoyennen,
leventje
, zo heette die stam, hen in Voorwaar een makkelijk
Y
hangmat,
die men boven een vuurtje
In tegenstelling
vuurtje
g
g
g met de kledingg van de
hing.
kli- Jg
jagersvolken bestond hun kledingg voorala
P
g Behalve de hitte van het tropische
maat — dit volk woonde n.l. om de linie uiteweven
stoffen en vergenoegde m n
gme
Zuid-Amerika — kwam dus nog de zich g
meestal met • de bedekking van het
et onwarmte van het vuur. Geen slok water derlichaam.
Deze Indianen moeten een uitgebreiden
krege n ze te drinken; hielden ze deze behandeling
hebben, ,want we vinden
e
g
g niet uit zonder te kikken,
, dan handel gedreven
oesten ze het nogg een keer doormaken; hun werktuigen
moesten
van
g en de voortbrengselen
g
lukte
van de Grote
G
meren tot in
e het ook dan nog
g niet, dan werden ze in hun huisvlijt
J
gehuld,
mochten nooit hu- Mexico. Zeer waarschijnlijk
voeren ze met
vrouwenklederene
g
hun bast-cano's over de grote
rivieren.
r
n
wen en moesten huiswerk
doen.
Tot de
g
er die landbouwende
Onder
Indianen
an ouwen
anen
vinwerk ha
hadden
d en
mannen en het manlijkeerk
den we merkwaardiggenoeg
t
gg
g één stam,
, de
g een toegang.
Iroquezen,
, waar de vrouw het heft in an
hwel ee
een zeer
initiatie,
e zware
w
Dit nu is
s we
q
den had. Zij
en in d e
het eniet
maar ook bij
J beheerste het gezin
g
J dejagersvolkenwas
grote, soms veertigg meter lange
1 ik jullie
mis. Als
u nogg vertel, dat pracg
g huizen, , met
A
J u enu
kwamen,
d n hun kleine kamertjes,
tisch allejongens
e doora
er
J, woonden al haar
manlijke
vrouwelijke nakomelingen;
manlijke en vrouwelijke
ll
behoef ik je zeker niet te vertellen,
hoe het
g , alle
komt, dat de Indianen 1zulke
f i,g
ke
e a de ggehuwde dochters en kleindochters bleven
flinke,
geharde
in het huis wonen, terwijl
zoons
kerels zijn
geweest.
J de gehuwde
g
J g
huis van hun moe hadden lang
et
Vooral dejagersvolkenadd
J het
g ggeen en kleinzoons altijd
der als het hunne bleven beschouwen.
makkelijk
leven: telkens weer was er geg
J
Maar niet alleen het huis was van de
brek aan voedsel,
, als 'tt wild naar ver ver1 er gebrek
vrouwen, ook het bouwland was hun bezit
wijderde streken trok. Maar als
w^J
g
zij beslisten over het al of niet op
en zij
was, dan leden ook allen,, want de jagersP het
Jg
oorlogspad trekken van de mannen en over
volken kenden een onbeperkte
onderlinge
ge
v
p
het lot van de krijgsgevangenen.
hulpvaardigheid. Het laatste, wat er was,
Wel was het hoofd van elk dorp
stamgenoten
verdeeld.
erd onder alle stam
werd
g
P en ook
van den stam een man, , maar de vrouwen
Die hulpvaardigheid leidde overigens
wel
g
kozen hem.
eensot
toestanden.
t ongewenste
g
Vinden jullie
dit geen
J
De erge
g merkwaardigen
g
g luiaards, die onder de Indianen
toestand bi'J zo'n Indianenvolk? ' Maar van
zeker evengoed
voorkomen als onder alle
g
rjullie no
Indianen kan ik jullie
nog
g mee
ee r
andere volken, lieten het wel eens te veel
merkwaardes
g vertellen.
op
P hun vlijJ tig er broeders aankomen en zo
De Pueblo Indianen dan zijn
11
even
bleven allen
eve aarm. De
e besten moesten
J geinsPannen voor de voedsel- noemd naar hun vreemde woningen.
Zoals
g
al hunkrachten
un
jullie reeds vertelde,, leefden deze heren
ik jullie
voorziening.
I n d i a n e n on- en dames in het Zuiden van het Rots elandbouwende
Deg
de
' en zich in veel van de J
jagers;
dersc heidel
g (de RockeyYMountains),,
g
, dat bergte
plaats,
hebben uit g
gee
r
e op
y
p canons"
komt in de eerste
P één rivieren de diepe
P a s oomdat ze
lf plek
Zoals van- slepen.
de rivierbeddingg lagen
• dezelfde
w
g
P Hoog boven
g en
P bleven wonen.
grotten en holen, die de rivier eens,, toen
n ze meer
u
spreekt,
e ee zorg
o g aan
aa hun
g
•
P
, konden
besteden en zagen
deze ze noggveel hoger
de
g stroomde, in langg ver huizenenedorpen
doPe bes
g
vlogen
ti'J den dus, had uitgeslepen. Die
i'J de jagersvoler dus veel beter uit dan bij
a e svol
g
Jg
groot
en
ken, maar ook het verschiliin levenswijzeholen nu waren buitengewoon
g
g
daarin bouwden deze Indianen hun dorpen
reeP heel andere toestanden in het leven.
P
met huizen van niet zelden twee of drie, Jja
i
vo e d s e bestond uit
voornaamste voedsel
H
Hun
vo
zelfs vier
verdiepingen hoo g
n zeverbouwde
bonen,
mais
maar ook
etabakhoog.
,
Heel dicht stonden deze huizen opP elkaar;,
(den zogenaamden
zoeten aardeen maniok
a
g
juis een mens doornauwe
waar juist
w steegjes,
appe 1
gJ
landbouwas no bg zeer Pprimitief. Heel
e heen kon, lagen
ew
g er tussen. Boven die huizen
vaakebruikte
men een stuk land slechts stak in elk dorp Aéén huis uit. Dat was het
g
vergaderhuis,
die maakte,
n nieuw stuk
p
één keer, brandde dan een
, de dorps-kiwa,
g
g ehele dorp
dat het gehele
Toch
zijn
en
zaaide .in de as. Toc z Jn er ook
•
ge
p daar in die reusachtige
stammen
die den
ige sta
e ggeweest,
w
g grond beter holen er als een kasteel uitzag.
g.
Prachtig
jare achtereen stuk
verzorgdenene
s land jaren
g boden deze dorpen
P bescherming
bemestten
,
e stegengde rondtrekkende roversbenden, waareen konden gebruiken.
Ze
be estte zelfs
g
tegen
deze vreedzame landbouwers anders
g
den bode m
zeker niet hadden op
De Algonkins,
P gekund. In de rivier, die ten Westen van de
g
de akkers en soms ook de
g
grote Amerikaanse meren leefden,
, vonden vvlakten lagen
g
namelijk geen
geen holen
huizen, wanneer er namelijk
moerassen
wilde
oe ras n van dit gebied zoveel
inn de m
,
ren om
waren,
o daarin de huizen te bouwen.
niets anders hadden
niet
rijst,
dat ze practisch
P
J

7"I
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Indianen. — Vleesuitdeling aan Indianen, die niet voldoende vleesvoeding

van hun Reservation kunnen krijgen.
Elk dorp
bestond dan uit één reusachtig
Pg
ms vijf
verdiepingen hoo en elke
vijfhoog
huis,
h
ti
verdieping
A g weer iets meer naar inP gsprong
Op
rg
dande voorgaande.
nen da
P g
P elke verdieping
vele kamers, maar het eigenaardigste
war enveek
was, dat men, als men in het dal stond,
geen deur of poort
vond om het gebouw
g
P
g
binnen te treden.
Wilde men binnenkomen, dan moest eerst
vanaf de eerste verdieping
g ladder
A g een lange
neergelaten
worden. Deze huizen boden
g
dus dezelfde bescherming
in
P
g als de dorpen
de holen.
g ewoonlijk
In die bijenkorven
woonden gewoonlijk
J
een 2000 mensen
f die er ieder hun ei bg en
celletje hadden.
Onder in die huizen lag
g
een vertrek, dat het heilige
g der heiligen
g
was: de kiwa. Het was alleen van boven
toe ankeli'k
toegankelij
J en slechts mannen mochten er
komen, — het was hun societeit.
Van hun landbouw kan ik jullie g
weinig
bizonders vertellen, misschien alleen dit:
ze kenden de bevloeiinger
velden en beg
zaten daarvoor al allerlei aftapgoten
e.d.
Pg
zie tevens Bevloeiing).
g
De Pueblo-Indianen dachten den reen
g
te kunnen opwekken.
In hun droge
P
g gebieden was daar natuurlijk
een grote
beJ
g
hoefte Gezamenlijk
aan. t
trokken de mannen dan naar de kiwa, waar ze zwaargingen roken. De rook, dien ze uitbliezen, stelde de wolken voor, bliksem en donder bootsten ze na door een fakkel heen en weer te

slingeren
en het nodige
g
g lawaai te maken.
Daarna dansten enige
g mannen met slangen
g
in hun mond, want slangen
g waren de regeng
dieren. ullieriezelen?
Nu,
je
g
^ stelgerust,
deiftanden
had men den lieven diertjes
g
J
uitgebroken,
toe — zo'n g e g
^ maar ik geef
g
wriemel voor in je mond is nog
gggeen genoegen. Na deze ceremonie verwachtte men
dan regen
en dat gebeurde
dan
an ook weke
g
g eur
lijk
ofschoon dan waarschijnlijk
J wel
^ eens,
waarschijnlijk
niet de ceremonie er de oorzaak van 'was.
Tenslotte zullen we het nu nogg hebben
over de Indianen van Or,eg on en
C a l i f o r n i ë. Zij
J hadden het bewon derenswaardig ver gebracht
in het zoeken en
g
eten van de vruchten des velds. Bittere
vruchten wasten ze net zo lang,ot
alle
g
bittere stoffen er uit warenetrokken.
En
g
zoenoot men
van eikels en kastanjes,
J
,
allerlei plantenwortels, bloembollen, noten,
graszaden, zaden van waterlelies,> te veel om
g
op te noemen.
Kinderen kropen
met hun mollige
e
A
gbuikeven g e g
J'es over klavervelden en graasden
noegeli'k
J als de dieren. Neen, lach maar
niet, het is heuseen
grapje,
g
g AJ ,maar de zuivere waarheid. In den zomer verzamelde
men een wintervoorraad en 't vruchtbare
land leverde zoveel o
P^ dat deze Indianen
nooit tot landbouw zijn
gekomen. 't Was
J g
niet nodig!
iJ
g Hun vleesvoedsel bestond bijna
uitsluitend uit vogels en vis,
vooral zalm,
,
die ze in de rivieren vingen.
g
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Nu iets over den agodsdienst van al deze
Indianen.
Alle Indianen veronderstellen in tal van
voorwerpen en
dieren grote krachten,,
g
krachten, die zo sterk zij
J,n dat de mens er
tegenop
onmogelijk te
P kan. Als een pijl
J
PJ zijn
g
doel treft, dan heeft diepijl
1 getoond
een
PJ
g
kracht te bezitten — anders was het doel
toch nietetroffen!
g
Sommige voorwerpen
hebben te weinigg
P
krachten en de mens moet dan trachten,
Sommi
dat tekort aan te Sommig
vullen.
e stamgeloven in één
, o.a. de bekende Sioux,,g
rote kracht: Waconda geheten,
grote
g
, het is de
natuurkracht, die het leven geeft, alles beweegt,
g , alles heeft doen ontstaan,, de oorsprong
P g is van alles.
Met bepaalde
dansen,, liederen,, waarin
P
men zijn
zwakte uitbeeldt of uitzingt,
g,
J eigen
g
tracht men deze krachtoed
unsti g te
g g
stemmen.
Heteesteli'k
g
J leven is bij Jde Indianen
nogal
geg
, ze kennen geheime
g ontwikkeld,
nootscha
en,waarvan alleen mannen lid
PP
kunnen zijn,
van
g
J, die een zekeren graad
godsdienstige
godsdienste e ontwikkeling
^
g bereikt hebben.
Natuurlijk zou ik i nogmeer van dengodsNatuurlijk
g
dienst kunnen vertellen, maar ik moet het
hierbij
laten; er is no
nogg meer te vermelden
J laten;
en wel over iets,, waar wijJ„bleekgezichten"

helemaal niet trots op
J .
A behoeven te í'r^
Welken invloed heeft de Europeaan
o1
P
deze volken uitgeoefend?
g
hij hun het
In de eerstelaats
bracht hij
A
aard dat zich hier zeer snel vermeni g vu lpaard,
dig
de, en zo werden de Prairie-Indianen
rairie-Indianen
altijd
Ook leerden
J maar zwervende jagers.
Jg
de Indianen van de blanken heteweer
keng
nen en dit leerden ze zo wonderlijk
J goed
g
gebruiken,
ebruiken dat ze een groot
gevaar
voor
g
g
die blanken werden.
an n won Fel was de strijd, maar de blanken
nen, zeker ook doordat ze het wild,, het
voedsel voor vele Indianen, bijna
J uitroeiden.
Het is toch voorgekomen, dat de blanke
„heren"
heren" per trein op
PJjacht togen
g en vanuit
hun veilige
hele kudden bufA
g schuilplaats
fels lans
neerschoten. Naar
g de s oorbaan
P
het wild keken ze verder niet om.
Hierdoor werden de Indianen in nood
gebracht,
doordat
deede
jenever,
a ook,^
do
g
, . .maar
tuberculose en andere uit de beschaafde"
„
wereld overgebrachte misbruiken en ziekten de Indianen hevigg aantastten.
Later mochten de Indianen in de Verenigde Staten niet meer wonen, waar ze
wilden. Ze moesten binnen bePaalde streken
blijven:
de z.g. „
reservations". Ten slotte
J
kregen
in Juni z94
2 alle Indianen het burg
g errecht.

^.^

^^.•^^ ^w^.^^^^^^:^:..^...,^^ ^...

Indianen. — Hedendaags Indiaans vissersdorp.
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waren gebieden,
die
Die„reservations”,
g
en mijnbouw
der blana n db uw
voor d en landbouw
J
weinig
hebben en zo is het
k en we
w
g waarde
ook te begrijpen
J, dat de Indianen er niet
vo1 doende in hun levensonderhoud kunnen
voorzien
en dat de staat hun een deel van
0
hun voedsel moet verstrekken. Daartegenover staatt weer, dat, als in die reservations
petroleum enz. werd gevonden,
pet
, de Indianen
g
rden uitsommen werden
g
J voor grote
g uit dit
g ekocht. En dan kwam in den regel
eld voor hen niet veel goeds
voort.
geld
g
De oPzichters van de reservations —
daaronder schijnen mensen
geweest te zijn,
J,
g
die niet veel begrievan het leven der Inlianen hadden — lieten huizen en huisraad
naar Amerikaans model vervaardigen.
De
g
Indiaanse kinderen wordenedwon
g
gen de
Amerikaanse scholen te bezoeken en daar
die in den reel
g in die reservations niet te
moeten ze dus naar kostschovinden zijn,
l
len.arenlan gworden ze zo uit hun eigen
g
milieu weggerukt
en in Amerikaansen geest
g
gg
opgevoed.
Is het te verwonderen, dat ze
Pg
zich daarna niet meer thuis voelen in het
armoedige, kwijnende
kwijnende bestaan van hun stam,
,
waarvan ze de levensgewoonten
niet meer
g
begrijpen?
Daarbij komt nog
de me
ADaarbij
g het volgende:
g en
rikanen koesteren
, zoals J'e allen wel zult
weten, een zeer sterken afkeer en minachtingvoor de negers; voor de Indianen is
dat echterelukki
En zo
gniet het geval.
g
g
blijven
de Indiaanse kinderen vaak in de
J
hierbij
steden wonen,
, maar ze verliezen hierbij
geheel hun Indiaans karakter.
g
Zo verdwijnen
langzaam
maar zeker alle
J
g
Indianen met hun typische
beschaving
g uit
YP
de Verenigde zijn
Staten. Thans zijn er nogg
slechts 6o.000 volbloed Indianen en0.00o
35
halfbloeden, zodat ze wel spoedigg alleen nogg
e schiedeniszullen behoren.
maar tot de bg

Indicator betekent letterlijk
J aanwijzer.
J
In de anatomie is indicator de naam voor
de strekspier
van den wijsvinger.
P
J
g
In de scheikunde is een indicator een stof,
die bijv. door
kleurverandering
aanwijst,
g
J,
met welke chemische samenstelling
g men te
doen heeft. De bekendste indicator is lakmoes, een verfstof die door zuren rood en
door basen blauwgekleurd wordt. Wanneer
men een lakmoesPP
a iert J,
e een met lakmoes
gedrenkt strookje
strookje vloeipapier, in een stof
g
werpt,
P, die zuren bevat,, wordt het rood,, men
dat er zuren of alweet dus onmiddellijk,
l
thans een zuur inzit.
Een indicator(indicateur)gebruikt
men
g
ook, om het vermogen
g van een machine of
motor te bepalen.
Automatisch registreert
P
g
dit toestel den druk in den cylinder
en
Y
tekent dien aan op
(zie:
P een diagram
g
Diagram).
Verwar dit toestel niet met den manometer, die den stoomdruk in den stoomketel aangeeft.
g

IN DIE
Indië — dat wijJ hier maar gedeeltelijk
g
J
gaan behandelen — is op
P zich zelf een uitbg ebreid begrip. In den allerruimsten zin
verstaan we hieronder Zuid-Oost-Azië en
de eilanden en eilandengroepen, die tussen
dit deel van Azië en Australië liggen;
gg ,
meestal echter rekent men er in ons land
slechts toe de eilanden ten Westen van
Nieuw-Guinea.
jullie in onze middelNatuurlij worden jullie
scholen enmnasia
enz. al verzadigd
g
gY
met allerlei wetenswaardigheden
over Indië.
g
Daar horen jullie
van Voor-Indië,, dat g e J
heel onder Engels
bestuur staat,, en van
g
Achter-Indië waar Engeland
het grond geg
bied met het zelfstandige
g Siam en het onder
Frans bestuur staande Indo-China moet
delen. Over onzen archipel
zal ik het hier
P
niet hebben;, daarover kun je
J een artikel
vinden onder: Nederlands-Indië Oost en
West en verder verwijs
J ik slechts naar de
artikelen overava Borneo,
,
,Celebes,, Sumatra Billiton, Ikatten Wajang,Batikken,
G.^ melang en vele andere.
Hier zullen we slechts spreken
over Indië
P
oP't vasteland van Azië,
d, ofschoon
J e jeaar
over ook al 't een en anderelezen
kunt hebg
ben, zoals onder Brahma en Boeddha e.a.
Al is Voor-Indië niets dan een schiereiland, daarom zouden we toch een verkeerel beeld krijgenals
we het met andere
g ,
schiereilanden zouden willeneli'kstellen.
g J
Wat denkeJ,zou Voor-Indië groter
zijn
zij
g
bijvoorbeeld
het Iberische schiereiland?
J
Ik wil wedden, dat negen van de tien neen"
zullen zeggen,
, en toch zouden ze het ergg
mis hebben. Voor-Indië zouden we, wat
grootte betreft,, moeten vergelijken
met
g
g J
Europa;
en
P, het is n.l. ruim half zo groot
g
er wonen meer danmillioen,
mensen,
dus zowat driekwart van het aantal Europeanen.
Op
P het schiereiland worden niet minder
dan een 222 inheemse talenes
g Proken;, ook
komen er vele godsdiensten voor.
Over de Brahmanen, Boeddhisten en Hindoes spraken
we reeds.
P
Gedurende deehele
geschiedenis
heeft
g
g
Voor-Indië blootgestaan aan invallen van
buiten ,;
kwamen er zodoende nieuwe
volkeren hetrote
land binnen en zo is
g
het ook te verklaren , ,dat in dit gebied
zo'n
g
grote
rote verscheidenheid van volkeren,, talen
enodsdiensten
te vinden is. In de eerste
g
eeuwen na onze jaartelling
J
g bestonden er
talloze staten en staatjes
J , die elkander
voortdurend bestreden. Af en toe wierp
P een
van de vorsten zich als veroveraar op
P en
tijdelijk een groter
stichtte tijdelijk
rijk,
g
J, dat dan
groten invloed uitoefende. Zowel het Boeddhisme als de Islam hebben hunrote
uitg
breidinge
aan de tijdelijke
tijdelijke
g danken gehad
g
heerschappij
PPJ van een vorst,, die een van die
godsdiensten beleed.
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er tussen Voor-Indië
s
Bijna
Jna ssteedseeft
en Europa
P contact bestaan, eerst via de
Babylonische
en Perzische rijken,
Bab
, later door
J
Y
en,
Alexander den Grote,
, de Romeinen en
naarmate het zwaartepunt
van de macht in
P
EuroPa zich verplaatste,
door Italië en EnP
g eland. Eerst had alle verkeer over Perzië
laats maar dan openen
de Portugezen
het
plaats,
P
g
zeeverkeer en de Nederlanders en Engelsen volgen
hen. Langzaam
maar zeker
g
g
P almt En geland de kust van Voor-Indië in
en in den loop
P van de t 9de eeuw ook het
binnenland. Nu staat heel Voor-Indië, van
den Indischen Oceaan tot den Himalaya
Y
(direct of indirect),
Engels gezag,
g,
g
g
hoewel dieeza
versc
g gsverhoudingin deverschillende delen van het land niet overaleli'k
g J
is. Evenals ons Indië en alle andere koloniën is ook Voor-Indië een tijdlang
J
g door het
moederlandeëx
„g
Ploiteerd, men ziet nu
in de laatste Jjaren de opkomst
van een beP
weging,die een eigen
g bestuur wenst. Engeg
e
land voert hiertegen
moeilijken
een moeilijken strijd,
J,
moeilij in
en het heeft het ook overigens
moeilijk
g
bestuur dezer landen, te meer daar de
Engelsen
door hun minachting
g
g voor den
inlander zich nooit bemind hebben weten
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te maken. Wat het koloniaal bestuur aangaat
en het goed
begrip
g
g
gP van de inheemse
wij,
bevolking,
J, Nederlanders,, het
g,
heel wat verderebracht.
g
In den loop
P der ja
Jren heeft de nationale
beweging,waarin Ghandi een grote rol
speelt,
Er bestaat
g
g successen geboekt.
P
^ enige
nu een wetgevende
vergadering,die echter
g
g een beslissenden invloed heeft.
Het bestuur berustrotendeels
in hang
den van den onderkoning,
verantwoorg,
dingschuldig
g is aan den minister van kog
loniën van Engeland
J ook
g
, al is er natuurlijk
een Volksvertegenwoordiging.
Voor-Indië is een echt landbouwgebied;
,
g
de veeteelt heeft ereen
g betekenis, , vooral
ook,, omdat de Hindoes geen
vlees eten.
g
De industrie, vooral de textiel-industrie,
bloeitas
de beperkende
g
P
P sedert Engeland
maatregelen,
om de
maatre
g
g
, die het had genomen
producten uit het moederland te bescherP
men, heeft oPg
eheven.
Door de dichtheid der bevolking
g en het
daardoor overheersende kleingrondbezit
en den lagen
trapP van ontwikkeling
g
g van den
landbouw is de boerenbevolking
g arm. Ze
kan haar eigen
g voedsel bijna
J niet opbrengen.

Achter•Indië. — De Semangs, die in de binnenlanden wonen, maken alles, wat zij nodig
hebben, van bamboe. Op
P onze foto een reusachtigg bamboebos.
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Indië. — Het beroemde graf van Akbar in de omgeving van zijn vroegere residentie
Agra in Voor- Indië. (Zie ook: Akbar).
jullie nogg iets over een
Tenslotte wil
il ik jullie
der
me w
er merkwaardigste
gste en oudste volken van
ve ellen ,n.l. over de Drawida's.
V oor I n die verte
De
worden als de oudste bew
e Drawida's
zij
an Azië beschouwd. Het zijn
woners van
, heel donkere mensen met zwart
1 nd
ofokrullend haar. ZijJ1werden door
b ove
nandere
er be
van dit gebied
naar de
bewoners
d
e oners
g
berglande
be r landen ten Zuiden van het Vindh
Y avan Baroda, ten N.O.
gebergte (ten Oosten
,
van Bombay)
Yteruggedrongen. Oors P ron keli'k
zij verdeeld in stammen, maar
J waren zij
onder invloed van de Brahmanen en de
Hindoes hebben ze het kastenstelsel overgenomen.
De meeste Drawida's leven van den landbouw of veeteelt en waar dat niet mogelijk
g J
zijn ze jagers
is, in het dichte bergland,
en
, zijn
Jg
g
verzamelaars van vruchten,, wortels,, enz.
Hoog
g niet en overal ,
g staat hun beschaving
iJ vooruit g
gee
waar ze in beschaving
g wat zijn
komen, is dat geschied
onder invloed van
g
anderen. In het bergland
loot
P de Drawida
g
nog
vrolijk in een schortje
J e e is het boveng vrolijk
lijf
naakt. Ook hun godsdienst
o P en g
J geheel
g
baart zich in simpele
vormen. Wel heeft
P
het Brahmanisme in de laatste eeuwen g romaar ze
ten invloed opP hen uitgeoefend,
hebben heteheel
aan hun eigen
g
g beschavingP
s eil aangepast. De Drawida's vereren
zien,
slangen,en geesten
bomen, waarin ze g eesten,
die hun kwaad kunnen doen, maar die
hen,
,
k zullen
wanneer zij
oed behandelen,, ook
goed
J ze g
helen.
P
Een Jjong
g Drawida-meisje,
J, dat trouwen
ggaat,
, dus aan
, wordt eerst aan een boom,

deneest
van den boom, uitgehuwelijkt,
en
g
,
danas
gaat
P
g ze naar haar toekomstigen
g
man. Waarom ditebeurt?
Wel,, als de
g
boomgeest ontdekte,
t men een jong
, dat
J g
meisje
gaf,
J direct aan haar bruidegom
g, dan
g
zou hij zich gepasseerd
voelen. Biedt
mn
d men
g
haar nu echter eerst aan hem aan ,dan heeftt
hij
hij geen bezwaar meer tegen
huwelijk
g het huwelijk
een aards wezen.
A c h t e r-I n d i ë staat,, zowel wat afinetingen
als belangrijkheid
betreft,, ver bijJ
g
gJ
Voor-Indië ten achter. De bevolking
g behoort bijna geheel
tot de Mongoolse
n
ras seg
g oo
g e P bijna
en haar godsdiens
g odsdienst is het Boedbgroep
Ze is minder energiek
en talrijk
talrijk
g
de Voor-Indische volkeren.
Het bergachtig
g
g karakter van het land is
er bovendien nogg weer extra-verantwoordelijk
J voor,, dat de welvaart zeer gering
g
g is g e bleven. Rijst
is verreweg
J
g het voornaamste
P roduct.
De handel en industrie is in het Westen
g bestuur staande Birma
in het onder Enels
Engel
handen van mensen, die uit Voor-Indië
gekomen
gekomen
zijn, in het onafhankelijke
onafhankelijke
Siam,
J,
het onder Frans bestuur staande IndoChina en het Engelse Malakka in handen
der Chinezen.
Siam dient tot bufferstaat (zie onder: Buffer) tussen de Franse en Engelse koloniën
en wordt daarom tot nu toe door deze twee
landenehandhaafd.
Het staat onder het
g
oorspronkelijke,
P
J , inheemse koningshuis;
, veel
g
wijst er echter o P, dat dit verdreven zal
worden.
Over Mon ag olen en Boeddhisme staat e_
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fiers meer, hier volt
g nog iets over een
volkj in de binnenlanden:
heelprimitief
volkje
P
Achter-Indië leeft in de binnenlanden
van Malakka een hoogst
volkje:
volkje
P
g primitief
S e m a ns
maar zeker
g die langzaam
g
uitsterven. Er zijn
geen
g
gg
J er tegenwoordig
tweeduizend meer.
De Maleiers, die aan de kusten van het
schiereiland wonen, hebben de Semangs
g
naar het binnenland teruggedrongen en hoewe1dde verhouding
g tussen Seman gs en Maleiers verre van vriendelijk
is, hebben de
J
Semangs toch het een ere ander van de Maleiers overgenomen.
Ik noem slechts de
g
vele gebruiksvoorwerpen
en
paalwoningen,g
P
muziekinstrumenten.
Oorspronkelijk
g alles,
J maakten de Semangs
P
wat ze nodigg hadden, uit bamboe, zoals
thans de Seman g s ^ die het diepst
P in het bin nenland wonen en dus het minst met de
Maleiers in contact kwamen, nog
g steeds
doen. Alleen hun boen
g waren van hout.
Allen leven van jacht
en het verzamelen
J
van bosproducten,
wortels, bessen e.d.
P
Doordat ze zich voortdurend door vijanden
J
bedreigd
g voelden, hebben ze zich uitstekend
i' len zijn
gpijlen
J
leren verdedigen.
Hun vergiftige
zeerevreesd.
Als ze ergg in het nauw g e g
dreven worden, bouwen en vlechten ze tussen de takken van de bomen rotan-bru
ggen
waarlangs
g de vrouwen en kinderen kunnen
vluchten.

In familiegroepen trekken de Semangs
rond; de krachtigste
en verstandigste
man
g
g
is hun leider; meestal is hijJ tevens priester.
P
Want evenals bijJ de Drawida's is hun geloof
g
nog
no
zeer primitief;
vooral in de natuurP
krachten zienzeg
zeoden.
oden Voor Kari, den
dondergod,
is ieder bang,
voo hem vluch g
g^ voor
ten alle leden van den stam in hunrimiP
tieve woningen.
g
Zo — nu weten jullie
een kleinigheid
van
J
g
twee merkwaardeg e volken. Eén van Vooren één van Achter-Indië.
Indigo
P
g^donkerblauwe
g is een prachtige,
verfstof, uitplanten
verkregen.
P
g
Reeds in den tijd van de Ver. Oost-Indische Compagnie gebruikte
ebruikte men deze verfstof, waarvan delant
vooral opP Java, maar
P
ook in Achter-Indiëekweekt
werd.
g
De indigo-plant wordt uit zaad gekweekt.
g
Eerst zaait men het zaad uit ope kweekbedden om een maand later de jonge
plantjes
g e
Jes
uit telanten;
na vijfJ maanden kan men
P
dan delant
gaan
snijden
snijde en dit na telkens
g
P
maanden nogg twee maal herhalen.
Deeoo
ste bladeren. legt
g g
g men in bakken
en bedekt ze dan met een klein laagje water. Als de bladeren er een uur of achtt in
gelegenn hebben is daarin het in het blad
g
gebonden
gen aanwezige,
opgelost.
g ^indigoblauw
g
Pg
Dieekleurde
vloeistof wordt dan in een
g
anderen bakebracht
en daar heftig
g
g in b e -

Indië — Drawida's tijdens een volksfeest te Colombo.
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zodat de lucht vrijelijk
weginggebracht,
g g
J J
kan toetreden.
indox l" dat zich in de vloeistof beHet „Y
vindtor
geoxydeerd.
De
w dan
dt tot indigo g
g Y
indigo-papwordt
verder nog gefiltreerd en
gg
ondergaat
nogg enige
onder
g ,
g andere bewerkingen,
g
om tenslotte tot koekjes
J samengeperst te
worden.
Vroeger
van meer
g
g was de indigo-verbouw
betekenis dan thans. De uitvinding
g van de
aniline-verfstoffen en andere chemische
kleurstoffen heeft de cultuur zeer veel schade toegebracht.
Toch is ze nogg steeds van
g
enige
men
A Java zelf gebruikt
g
g betekenis. Op
no vrijwel
geen ander blauw dan indigo.
nog
vrijwel
g
g
Ikat- en batikweefsel,, waarover ik jullie
julli
eerder s rak
zijn
P
,
J in de blauwe delen
steeds met indigo
g geverfd.
g
betekenis van dit
Individu Deeeigenlijke
g J
woord is: een ondeelbaarover
g eheel. In
drachteli'ken zin: ,
een enkel, afzonderlijk,
J,
op
P
P zichzelf beschouwd wezen,, een persoon.
Van dit zelfstandigg naamwoord afgeleid
g
is het bijvoegelijk
g J naamwoord individueel,,
op
d.w.z. eigenaardig,slechts
o een bepaald
P
P ersoon betrekking
g hebbende.

INDUCTIE
Inductie betekent letterlijk
J inbrenging
g g of
invoering.
wordt met
g In de wijsbegeerte
J g
inductie bedoeld de bewijsvoering,
J
g, die, van
het bizondereeval
uitgaande,
g
g
, tot een algemeen ggeldende wet besluit,
g
, door ver gege
li'kin
Het
J g van vele bizondere gevallen.
g
moet dan blijken,
J
, dat op alle bizondere g e vallen de algemene
regel
toepasselijk
g
g
P
J is.
Dit klinkt een beetje
J geleerd
g
, maar door een
voorbeeld zal het je
duidelij worden:
J wel duidelijk
James Watt ,de bekende uitvinder
van de stoommachine,
zij
, het deksel van zijn
waterketel door de kracht van den
stoom op
P en neer zag
g wippen,
PP , werd het
hemlotselin
g, als in een gedachtenflits,
g
,
duidelijk,
J, dat in den stoom een geweldige
g
g
krachtele
en was ,die in de techniek
g g
grote diensten zou kunnen bewijzen.
bewijzen
g
Newton, die de wetten der zwaartekracht samenstelde, eens opP een morgen,
g
hij in den tuin liep,
terwijl
appeltje
J hij
P,
PP J
zijn hoofd kreeg
op
fzijn
g en er zich over verbaasde hoe zo'n klein ding
g zulk een pijn
PJ
kon veroorzaken, kwam hij,
J, door dit
t ene

Individualisme. Er iseen
g woord,, waar over meer misverstand heerst, dat
nog
g
Huiselijk verstaan Jwij dsteedsaar
g roeit. Huiselijk
onder de ongezonde
neiging
g g van enig
g
g individu, om zich niets of te weinigg te bekom meren om het zeggen
en doen van anderen.
gg
Neemt men verder aan , dat individualisme
is de leer, die
menselijke
in de menselijke samenlevingg
het individu en zijn belangen
op
g
P den voorg rond stelt, dan construeert men daarteg enover het universalisme, ^de leer, die den
staat, het mensdom op
stelt
g
P den voorgrond
en denersoon
slechts beschouwt als onP
derdeel van het algemeen.
Doch scherpe
g
P
grenzen
renzen
zijn
zijn hier moeilijk
J te trekken,, omdat
ook weer niemand kan ontkennen, dat de
universaliteit er is om en bestaat uit de individuen.
Gewoonlijk erkent,
ook de universalist,
dat een zekere hoeveelheid vrijheid
voor
J
het individu onmisbaar is. Aan den anderen
kant zijn er individualisten — beroemde
voorbeelden zijn
Spencer
en Nietzsche
—
J
P
—,
die wel weer heel vergaan in hun voorliefde voor het individu.
Men vereenzelvig t veelal (doch heel vaak
ten onrechte) de liberale idee met het individualisme, de socialistische met het universalisme.
Indivvdualiteit. Wanneer men van iemand
hij individualiteit heeft,, wil men
zegt,
g , dat hij
zeggen,
hij
dat hij iemand is,, die karakter heeft,,
zelfen
g edacht heeft en zich een eigen
glevenswegheeft gekozen,
g
, die niet voor zijn
J gedachten of inspiraties
bij
P
J anderen leent'le
buur speelt,
P
, doch die deze zelf schept.
P

Indié. — Een beeld uit het geheimzinnige land met de vele godsdiensten,

tempels en beelden, die vaak van zeldzame schoonheid zijn.
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voorbeeld
emene kennis van de
, tot de al g
zwaartekracht en haar wetten, die je
J natuurli'k
op
hebt. Dit zijn
zij
P school geleerd
J
g
sprekende
voorbeelden van inductie.
P
Zie ook wat wij
) schreven over het tegena en
gestelde
begrip: Deductie.
g
In de electriciteit betekent inductie de
opwekking
A
g der electriciteit,
, die in een g e leiderlaats
vindt , als een electrische
P
stroom of een magnetisch
lichaam in zijn
g
J
nabijheid
begint
te werken,, of wanneer in
J
g
het algemeen
de electrische toestanden der
g
nabijgelegen lichamen veranderen.
In 1831
3 ontdekte Faraday
Y het verschijnJ
sel, dat veranderingen
e electrischen
g van een
stroom in een geleider electrischen stroom
deden ontstaan in een naburigen
g
g geleider.
Evenzo bleek bijproefnemingen, dat verandering en van het magnetisch
veld ten
g
opzichte
van een daarin aanwezigen
en
e
gstroom
geleider,
eleider in dezen ggeleider
er stroomvederan
ringen
deden ontstaan. Hierop
g
P berust de
werking
e electrische
g van de belangrijks
gJt
toestellen als dynamo's,
, transformatoren,,
enz.
0 P school heb je
je dit verschijnsel
verschijnse zeker
gezien bij de inductieklos van Ruhmg
korff.
Industrie is de naam, die in de láatste
tientallen Jjaren in ons land algemeen
wordt
g
e even aan wat vroeger
nijverhei
gegeven
g meest nijverheid
Hieronder wordt verstaan
g
hetebied
van volksontwikkeling,
g,
g
men door samenwerking
en
g van kapitaal
P
arbeid ernaar streeft nuttige
g voorwerpen
P of
stoffen
stoffen, in den regel
g met behulpP van ma chines, voort te brengen.
Landbouw,, tuing
bouw,
zijn dus geen
, veeteelt en bosbouw zijn
g
industrie. Tot de industriebedrijven
in NeJ
derland wordterekend
de productie
van
g
P
PaPier,, aardewerk,, glas,
g , kalk,, steen,, de bewerkingan
diamant, de
de
g
, bouwbedrijven,
J
boek- en steendrukkerij
J, de chemische ni'J verheid, de bewerking
g van hout,, stro en
riet,, de kledingg en reinigingsbedrijven, de
kunstnijverheid,
, de bewerking
g van leder,,
wasdoek en caoutchouc, de bewerking
ag van
metalen,
, de vervaardiging
g g van wagens,
, de
g
papierindustrie,
a ierindustrie het fabriceren van gas
g en
electriciteit van voedingsmiddelen,
electriciteit,
g
, enz.
In ons land is ongeveer
34% van de in
g
34
een beroep
P werkende Ppersonen in de industrie werkzaam. De industrie in Nederland neemt in 't algemeen voortdurend in
belangrijkheid
toe, hoewel natuurlijk,
g J
J, zoals
in de allerlaatste Jjaren wel agebleken r is, een
crisis zich Jjuist hier duchtig
g elden.
g doet gelden
industrie- of nijverheidsgewassen
J
g
verstaat men, zoalsemakkeli'k
ri'g
J te begJ
en,
is, die gewassen,
g
, waarvan iets gemaakt
a emaakt
kan worden, hetzij
hetzij door
J in de fabriek,, hetzij
huisvlijt. Hi ron
r behoort
e
de
b oo
- natuurlijk
ti' n
de eerstelaats timmerhout,
,verder vlas,,
hennep,
stro,, aardappelen,
P,
PP
, enz.
Wat een industrieschool is,, weet je
J na-
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tuurlijk
of
J a
J ook wel. Hier worden jongens
meisjes
J , die later in de industrie hun brood
moeten verdienen,, opgeleid.
Bekend zijn de
A gzij
school voor Handel en Nijverheid
te
J
Enschede,
Rijksschool voor Kunstni'J ver
, deRijksschool
heid en de Industrieschool der Maatschappij
PPJ
voor den Werkenden Stand, beide te Amsterdam. Ook de ambachtsscholen worden
tot de industrie- of nijverheidsscholen
geJ
rekenel
terwijl er nogg een massa andere
, terwijl
huishoud- en industrie- en vakscholen zijn.
J
Op
plaat
geven
wijJ een mooi
g
P
P de gekleurde
g
kijkje in een der oudste Nederlandse industrie-bedrijven—de
papier-industrie.JulP
J
lie hebt natuurlijk
PP
J van oud-Hollands papier
gehoord
g ehoord — het is een van de beroemdste
onzer papiernijverheid.
PP
J
P
•
Doch dat werd nietemaakt
in geweldige
g
g
^
machines, als waarvan de uitmuntende
schilder Heijenbrock
ons hier — inderdaad
J
kleurrijk
-- vertelt. Hoe dat ging
g g en hoe
J
het nuaat
je Jonder Papier
P kunnen
g zal
,
lezen. Van dezelaat vertellen
wij alleen,,
J
dat b.v. links opPden voorgrond
nu zo'n
g
geweldige,
machine staat, waar achterin de
houtstofebracht
wordt en die dan deze
g
houtstof zoerst,droogt,
g,schudt en snijdt,
J ,
dat zij
J ziet — als
J er ten slotte — zoals je
a ier zonder eind uitkomt.
PP
Latijnse woord effigies
In effigie
^ (van het Latijnse
g
= beeltenis). Deze uitdrukkingg wordt enkel
als: iemand in
gebruikt
g ebruikt in samenstellingen
g
effigie ophangen of verbranden, d.i. de beeltenis van een ter dood veroordeelde de
en misdastraf doen ondergaan,
g
, die over den
dier
was uitgesproken. Dit ebeurde in
ggebeurd
alleen,, als men den schuldige
g
J
•
^er tijden
niet teakken
kon kri'Jgen.
P
Somsebeurt'het
ook in onrustige
,
J
g tijden,
g
ering
ehuns Ym
wanneer volksmassa's gaan
uitingg
athie
voor bepaalde
ugeven,,
P personen
P
door hen in
g te verbranden.
„ effi ie"
grootste
ro
beInentin
Inenting (of vaccinatie). De ^
kendheid geniet
g eniet natuurlijk de inentinggtegen
g
deokken.
Je weet allemaal wel, ,misschien
P
inenting
zelfs uit eigen
g is.
g,
g ervaring,
De dokter neemt een vlijmscherp
mesj
P mesje
J
maakt hiermee eenaar
P kleine sneedjes
J
hij een weiin arm of been. Daarna brengt
ghij
nigJ
'e P
pokstof in de wondjes.
wondjes. De in ^eënte
hij voor
persoon zal nu,, tenminste wanneer hij
P
de ziekte vatbaar is,, na verloop
tij
P van tijd
z. g„
, koeP
okken" opPhet ingeënte
g
•
P
lichaamsdeel zien verschijnen.
Men zegt
g
J
dan: „
de P
pokken komen oP".
Nu moet je
P
J eerst weten,, wat die pokstof
eigenli
ei
g
Jj k is. Dit is n.l. de etter uit de blaren
lijdt. Vroeger
van een dier,, dat aan pokken
lijdt.
g
P
werd deokstof
algemeen
van een koe of
g
P
kalfenomen. Koe
is in 't Latijn vacca,,
J
vandaar de naam vaccinatie voor inenting.
g
Maar, zul je
word
P
gg , door die pokstof
J zeggen,
'e toch ziek! Ja, dat is ook zo; de mensen,
die vatbaar voor de ziekte zijn,
J , krijgen
Jg deze

INENTING
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Industrie. — Een serie foto's van de Philips-bedrijven te Eindhoven. 1. De fabriek gaat
uit. 2. In de glasblazerij (buistrekken). 3. Een leerling van de Philips-bedrijfsschool aan
de machine. 4. Luchtfoto complex-Strijp. 5. Philips' metaalfabriek. 6. Jongens in de bedrijfsschool. 7. Luchtfoto complex-Emma-singel.

INFANT
in een lichten,, ongevaarlijken
vorm en zijn
zij
g
J
nadat de blaren opgedroogd
zijn
,zijn,
ver
der niet meer zo vatbaar voor de ziekte.
Men noemt dit „immuun" (zie: Immuniteit .
Hoe komt dit nu? Wel,, wanneer de Pokstof in het bloed komt ontwikkelen
de
,
witte bloedlichaampjes
een flinke ,dosis
PJ
tegengif. Ze overwinnen de pokken-bacil,
P
,
daar deze maar in kleine hoeveelheid in het
bloed isebracht
met
gemak
en hebben
g
,
g
no tegengif over voor een volgenden Poknogg
kenaanval.
Wanneer het dus zouebeuren
g
, dat een
mens,
met een pokkenen
P
g
, die was ingeënt,
hij wel
lijder
in aanraking
g komt,
, dan kan hij
J
worden besmet
, de Pokstof komt ook in
zijn
g tegengif,
J bloed,, doch het overvloedige
dat in het bloed aanwezig
g is, overwint de
ziekte,, zodat zij
J zich niet naar buiten openP en
baart.
De vaccinatie werd het eerst toegepast
door den Engelsen
geneesheer
Jenner
g
g
(1749-1823)en op
P den duur in de meeste
EuroP ese landen verplicht
gesteld
voor
P
g
schoolkinderen.
In ons land werd de vaccinatiedwang
g in
1932
opgeheven,
P g, omdat ggebleken was,, dat
93
de inenting
g uit anderen hoofde niet ong evaarlijk
was. Het was n.l. voorgekomen,
g
,
J
dat kinderen na en tengevolge
g van dee in^
entingen
dodelijke
dodelijkehersenziekte kregen.
g
g
aantal ur
bBovendien was een belangrijk
gJ
or
g ers en met name de Staatkundig
g Gerefmeerdearti'
tegen
g den vaccinatiedwangg in
J,
P
verzetekomen
omdat zij
zij het in strijd
strij
g
met Gods wil,, om zich opPdeze
•
ze ma
nier te beveiligen.
In elk geval
behoef je
g
g
J nu
sedert 1932
„pokkenbriefje"
meer te
93 geen
g
„P
J
hebben,
, als je
J opP school komt.
Ook tegen
besmettelijk ziekten
g andere besmettelijke
enz. kan men
•
P ^ diphteritis,
P
, typhus
YP
zich laten inenten.

Infant of infante was reeds in vroeger
tijd
en Portugese
J de titel van de Spaanse
P
g
van het Koninklijk
Koninklij
P rinsen en prinsessen
P
Het woord is afgeleid
van het Latijnse
Latijns
g
, dat kind betekent. De apanage van
den infant,, d.i. de toelage,
g, welke de infant
uit de staatskas kreegeette
infantado.
g,
Infanterie is de naam van het voetvolk
in een leger. Onder
Artillerie" kun jeJ lezen,,
„
dat de andere legerafdelingen
cava
J : zijnlerie artillerie enenie
en bovendien in den
g
laatsten tijd
J ook de militaire luchtdienst.
Tot in de 16e eeuw was het voetvolk
hoofdzakelijk
bewapend
met lange
J
P
g speren
P
hellebaarden en zwaarden ,;
enkelen
bezaten een musket of eweer en die werden dan musketiers of 'fuseliersenoemd
g
enkelen ook waren met handgranaten uitgerust (grenadiers).
Eerst na de vervolmaking
der
ger
anvuur
handvuurwapenen
werd het geweer
het algemene
P
g
g
waP en der infanterie. Om het geweer
bijJ
g
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Inenting. — Jenner, de ontdekker
van de koepok - inenting.
man ook als
het gevecht
g evecht van man tegen
g
stootwoP en te kunnen gebruiken,
g
, werd er
een lang
geplaatst,, de bajonet.
bajonet
PgP
g dolkmes op
Tegenwoordig
g is de infanterie bovendien
g
uitgerust
met machinegeweren,
g
, hand g rana g
Als hoofddeksel wordt
t en en licht geschut.
g
door de infanterie in den reel
g een stalen
helmedra
gen.
g

Infusie. Wanneer iemand door een ongeluk of door de een of andere ziekte veel
bloedverlies heefteleden
zodat men vreest
g
voor zijn
probeert men hem dikwijls
J
J leven,,P
te redden door het inspuiten
van bloed of
P
een andere vloeistof in de aderen. Dit wordt
infusieenoemd.
Vroeger
gebruikte men in
g g
g
zo'neval
bloed van mensen of dieren, , doch
g
evallen zeer g
dit bleek in de gmeesteevaai
lik
zijn.Tevens bleek, , dat de dood door
J te zn.
bloedverlies niet zozeer veroorzaakt werd
door hetemis
van het bloed als wel,
or
g
, doom moest werdat het hart als een legeepomp
tij stilstond.
ken en dus na verloopP van tijd
g gmen over tot infusie van een
andere vloeistof,, vooral een keukenzouto P lossinget
of zonder suiker, waarvan 500
g
oo g
gram in een der aderen wordtg etot I5
spoten.
De wetenschap
Pggaat steeds verder en
zij
o P ent telkens nieuwe verschieten. Zo zijn
nu al zover,, dat het bloed van gezonde
g
gestorven zijn
P ersonen die plotseling
P
gg
J b.v.
door een ongeluk,
verzameld,geprepareerd
,
g
en bewaard wordt inekoelde
ruimten,, tot
g
het nodig
vo
wat
g is. Je kunt je
Jorstellen,
dat b.v. in een oorlog
g voor de dokters aan
het front betekent.
Wie nu nogg wat meer weten wil over allerlei dat met in- en transfusie van bloed
in verband staat, moet er ook eens op
P nalezen, wat wegeschreven
hebben onder:
g
Bloedgroepen en Bloedtransfusie.

INFUSIEDIERTJES
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INFUSIEDIERTJES OF INFUSORIEN
We zijn
al eens eerder op
g eP bezoek
J
hij
weest bij
mijn neef,, den student, toen hij
J mijn
ons ééncellige
wezentjes liet zien door zijn
J
g wezentjes
microscoop
A (zie het artikel: Cel).
Daaraan
g we nu weer heen, , want de
bekijken,
infusoriën,
bekijken
g gaan
g
, die we vandaag
zijn
J zo klein, dat er een hele kolonie van
deze diertjes
diertjes in één druppel
PP water ron ddansen kan.
De student is, als altijd, direct bereid,
onze weetgierigheid te bevredigen.
Terwijl
g
J
hij
J
het ,
instrument,
vreemde,
dat die hele vreemde
met 't blote ooggonzichtbare, wereld voor
ons zichtbaar zal maken,, op
zet,
P de tafel zet
jejewel,, waarom die
di we vraagt
„
g hij: Weet
zent'es
afgietseldiertjs
worden?
J genoemd
g
g
J
Een malle naam,, hè? Maar toch goed!
g
Luister eens,
, dan zal ik 't jeJ vertellen.
Je weet,, dat onze beroemde landgenoot
An
g
thonie van Leeuwenhoek den microscoop
jaar
hij
uitgevonden
heeft. In het jaar
1676 had hij
g
eens een aftreksel vaneer
PA en water g e maakt. Toen hij
PP van dit afgietJ een druppel
g
sel door zijn
instrument bekeek,
hij
hij,
J
, zagg
wat nog nimmer het oog van een mens
aanschouwd had: een hele massa van de
vreemdste levende wezentjes.
J
Hi' dacht toen , dat die kleine wezens alHij
leen in een afgietsel
van peper
en water
PA
g
leefden en noemde ze daarom afgietseldiertjes.
We weten nu, dat ze ook in andere
J
vochten voorkomen en vooral in slootwater.”

Infante. — Margaretha Theresia,
naar een schilderij van Velasquez.

Infusoriën. — V.1. n. r.: een klokkediertje,
een nummulietsteen (verlaten woning der
infusoriën) en een lichtdiertje.
Ondertussen heeft hij
J een druppel
PA in een
holg
esle P
en glas
g onder den microscoopPe
g bracht en het instrument ingesteld.
g
J er nu eens door en vertel me wat
„ Kijk
Jje ziet!"
Popelend
van ongeduld
brengen
we het
g
P
g
oog
en jawel,
g
J
g voor het glas
, daar turen wij.1
naar een wonderwereld,, die haar geheimen
g
voor ons ontsluiert.
Het krioelt er van wonderd, Lieve tijd!
J
like
schepsels.
Daar zijn
zijn wezentjes
wezentjesbij,
J, die
P
J
er uitzien als een blad en in den linkerhoek
lijkt
wel een plant
met blauwe,, doorschi'J J
P
nende klokjes
te groeien.
Maar neen, het
g
J
klokjeswippen
iseen
De klokjes
met hun
P
g plant.
PP
steeltjes
en bewegen
zich vlug
g
J
g door den
vijver
J
, van den enen kant naar den anderen.
Daar schrikken ze van een ding,at
er uitg
ziet als een bundelijlen.
Maar dat is ook
PJ
een beest! Het zwemt de klokjes
J achterna!
Uit het algenbos
rechts komen nu twee
g
behaarde slakken te voorschi'
J,n maar ze
verdwijnen
direct weer in hun schuilplaats,
J
A
,
als ze een inktvis ontmoeten,, die zijn
zijn lange
g
vangarmen
met zuignappen
g PPen naar hen
en uitg
strekt."
„Bekijk
Bekijk nu eens kalm een van de klokjes
J
en vertel me,, of het organen
heeft."
g
gelatine te
J wel uit blauwachtige
„ 't Lijkt
g g
bestaan. In het midden zie ik eenaar
P
donkere kernen en boven aan den rand van
het klokje
klokje groeien
lange
g haren,, die voortg
durend trillen. Nuakt
het met deze haren
P
eelachti
geelachtig
een veel kleiner diertje,
J
gg elatineklomPJ'e en werkt het naar binnen."
Onzeastheer
komt nu aan het woord:
g
hebt, zijn
J daar gezien
g
^, Alle diertjes,
J
J , die je
infusoriën,, ééncellige
g wezens,, hoofdzakelijk
J
bestaande uitprotoplasma en om geven door
een dun vliesje.
gekeken
l nauwkeuriggg
J Als je
hebt,, zal je
hebben, dat er twee
A g,
J opgemerkt
waren: grotere
met een korsoorten klokjes
g
f
ten steel en kleinere, die met z'n tweeën
op
g steel zitten. De eerste soort
P één lanen
noemen we vorticellen
, de andere is het
klokkediertje
ePist
J
Ylis nutans). De beide
klokjes
staan gewoonlijk
overeind,
g
J recht overeind
J
maar Jje hebt gezien
, dat een van de beide
g
klokjes
omknikt, zodra het diertje
J schrikt.
J
Het eigenaardig
gevormde wezen,, dat ze
g
gg
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INHALEREN
aan 't schrikken maakte,, is de diplococcus
P
fasces. Het ziet eruit als een bundelijlen
AJ
,
hebaaraan
juist, daaraan
ontg
Je gezegd
g en dat is juist;
leent het zijn
J naam ,want fasces betekent
een bundelijlen
met een bijl
bij in het midPJ
(zie: Bijlbundel)
en je
J
J hebt wel o Pge merkt, dat uit den diplococcus
boven
oven e beP
neden eenpunt
uitsteekt,, die je
P
J met een
beetje
bijl kunt noemen. De
J fantasie een bij
slakjes
mosseldiertjes PolY J waren mosseldiertjes
stomella strigillata . En de rover,, die ze oop
de vlucht joeg,
een acineet. Je ziet,, dat
J g,
zelfs in deze microscopisch
kleine wereld
P
g een Pais en vree heerst.
Een van de belangrijkste
infusoriën heb
gJ
ik je
lichtdiertj
J niet kunnen tonen,, n.l. het lichtdiertje
miliaris). Het heeft den vorm
van het blad van een vetplantje
en het
P
J
merkwaardige
ervan is, dat het licht uitg
straalt. Het komt in zeewater voor, vooral
in de warme oceanen. Wie 's nachts van het
dek van een schip
P naar het kalme watervlak kijkt,
ontwaart tot zijn
zijn grote
rote verkijkt,
g, dat het met milliarden blauwachtig witte lichtpuntjes
bezaaid is en als
P
J
Jje aan boord in het toilet de waterkraan
openzet,
dan is het soms, alsof er met het
P
water een straal vonken uitstroomt. Elk
vonkje is een lichtdiertje.
vonkje
J e Noctiluca betekent n.l. zoveel als nachtlichtje
J en omdat
er in een kan water zo ontzaglijk
gJ veel van
die diertjes
zwemmen
J
, heeft men er den
on eveer: een duizendtal benaam miliarisg
vattend aan toegevoegd.
En nu tenslotte nogg iets. Van Leeuwenhoek heeft de infusoriën in 1676 ontdekt,
,
maar ze bestonden al in de oudste tijden,
,

Infusoriën. — Een vorticella en een
diplococcus fasces.

l

Infusoriën. — Een mosseldiertje.
lang
g voordat de mens opA aarde verscheen.
Hoe we dat weten? Wel , sommige
g soorten
bezaten een vast omhulsel van kalk of
kiezelzuur. Hetroto
lasma
, waaruit het
P
P
natuurlijk spoedig
P
lichaam bestond,
, is natuurlijk
g na
den dood verdwenen,, maar het steenachtige
g
Pen
omhulsel bleef bestaan,
denzee
, zakte op
bodem en vormde in den loopP der eeuwen
In latere ontwikkelen
ontwikkeling ssdikke steenlagen.
g
der aarde werd de zeebodem omP
hooggeheven
of trok de zee zich terug.
g
g g
Er ontstond vast land en thans vinden we
te midden vaneber
ten
g
g en hoogvlakten
g
zulke overblijfsels
van infusoriën,, die vele
J
duizenden jaren geleden
in de zee leefden.
g
z.g.
ummu
De meest bekende zijn
g NJ de z.
h
lieten, lensvormige
J
, die heel
g kalkschijven,
Schaaft men van zulk een numdun zijn.
J
dekschijfje af,, dan
mulietsteen het dunne dekschijfje
lijkt
het wel een opgerolde
horlogeveer.
Pg
J
g
SPpiraalvormig
zien we kleine
S
gggerangschikt
g
g
holten. Dat waren de woninge
woninen
der infu-

dehet o P
Inhaleren is in
g eneeskunde
zettelijk
.1 inademen van dampen,
A , die op
P de
goed
voor de g ezo n-een of andere wijze
d
J
g
heil zijn. Je kent
allemaal de gemakkelijke,
g
J ,
kleine inhalatie-toestelletjes
J , waardoor men
chloor-kali-damp
van
P kan inademen ingeval
g
een zware verkoudheid of bronchitis.
Het inademen van g ewonen
heten damp
P
is al een heel oudebruik
,doch sedert het
g
midden van de vorige
g eeuw is in Franse
badplaatsen
de inhalatie meer systematisch
P
Y st m
toegepast. Gassen uit de bronnen,, vermengd
g
met lucht, kunnen daar in hiervoor bestemde lokalen worden ingeademd.
Bekend zijn
zij
g
de z,z.g.
gasbaden,
^
waar de patiënten
P
lucht inademen, waarin een bepaald gas,
b.v. koolzuurgas,
koolzuuras is opgelost.
Pg
Tot de inhalatie wordt ook bg erekend het
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geneesmiddelen
roken van sigaretten
met geneesmiddele
g
kamfer,, belladonna,, opium
enz. Bekend
P
zij
g
, die aan som J n ook de asthma-sigaretten,
mie asthma-lei fiers tijdelijk
verlichtingg
geven.
Initialen is afgeleid
van het Latijnse
g
J
woord
begininitiuin. Initialen zijn
zijn beging
letters. Wanneer Jje tegenwoordig
oe
g
g zakdkenpostpapier,
een damestasje
damestasje koopt,
,
P, dan
kan dit alles met de initialen van den eigezijn versierd. Dit zijn
naar of eigenares
zijn
zij dan
g
beginletters
van den naam.
g
Meestal heeft initialen de bizondere bee
tekenfis van versier de beginletters.
ZijJ
g
worden dan ook in het bizonderebruik
g
t
voor de kunstigg uitgevoerde,
rijk
rij versierde
g
beginletters
in oude handschriften. In heel
e
g
oude tijden
onderscheidden zich de beginJ
g
letters van de bladzijde of
de kolom in niets
iets
van de andere letters, maar langzamerhand
werden ze ietsroter
gemaakt en nog
g
og
ater
later
werden zeekleurd.
Het alleroudste
dste hand g
schrift metekleurde
initialen aan het
et be g
bladzijd is een handschriftin van
iedere bladzijde
dschrift
ir gi
gave van den Romeinsen dichterV
lius uit dee4 eeuw na Chr. Het wordtge
deelteli'k
in 't Vaticaan,gedeeltelijk
,g
J te Ber..
liJ n bewaard.
In de Middeleeuwen werden de initialen
op allerlei manieren
,versierd, met krullen,
bloemetjes
enz. Die versieringen
g werden
J

Initialen, -- Damestasje
J ^ voorzien van de
initialen der eigenares.
g
Encyclopedie voorJongere
on eren
63

Initialen. —Initiaal of beginletter in een
kostbaar oud handschrift.

meestal in rode menie Lat.: miniurn uitgevoerd, vandaar de naam miniaturen,, die
g
eerst alleen voor de rode versieringen
g gebruikt werd en later overging
P de in
g g op
velerlei kleuren,, met de fijnste
tekeningen
g
J
versierde beginletters — zie ook: Miniaturen — en andere verluchtingen van de handschrif ten.
Van die rode beginletters der handschriften (rood = ruber) is ook ons woord rubriek afgeleid.
Ieder nieuw gedeelte
of rug
g
briek begon
n.l. met een rode letter.
g
Heel beroemd zijn
J de initialen,, die in de
vroege
g Middeleeuwen door Ierse monniken
werden vervaardigd.
Na de uitvinding
g van
g
de drukkunst werden de initialen uitg esPaard en daarna met de hand ingevuld,
g
,
later werden ze in houtgesneden,
g
, met de
gekleurd.
bladzij
g edrukt en vervolgens
g
g
J mee gedrukt
— zie ook de mooie foto van het Breviarium Grimani op
J e schitP bldz. 286,, waar je
terend versierde initialen ziet.
Initiatief. Onder het initiatief nemen"
wordt verstaan, het op
P touw zetten van iets
of den eersten stoot ertoeeven.
Er is b.v.
g
op
gepraat over de
ggP
P een H.B.S. reeds lang
wenselijkheid een schoolkrantje
wenselijkheid,
J uit te g e ven maar 't is tot dusver bijJ praten
P
g ebleven. Maar nu komt op
P een gegeven
gg
ooggenblik een schrandere kop
P uit de vijfde
klas met een helemaal uitgewerkt
plan,
g
P
, hoe
de zaak moet worden aan g e P akt. Ver gadeg
ringen
worden belegd,
besprekingen
g ehg,ou
g
den en een maand later verschijnthet eerste
nummer van de schoolkrant. Heel wat hoofden hebben er over ^gePiekerd voor 't zover

994

INJECTIE

was, doch de schrandere kopP bovengenoemd
^
heeft het initiatiefenomen:
hij
hij heeft de
g
zaakeëntameerd
= aangesneden),zoals
g
't met een ander vreemd woord heet.
In het staatsrecht spreekt
men zo ook
A
berecht van initiatief", d.i. de nt
van het
voeg dheid tot het indienen van wetsoweren voorstellen van wet. Deze bevoegdwerpen,
g
heil berust in ons land bijJ de Koningin
g en
bij
J de Staten-Generaal. In de Staten-Generaal heeft echter speciaal
de Tweede Kamer
P
dit recht, die dan deoedkeurin
g
gop
A haar
voorstel van wet aan de Eerste Kamer
vraagt.
gaan uit
A g
g De meeste wetsontwerpen
van de Koningin
g (de regering)
g gen worden
dan eerst in de Tweede ,daarna in de Eerste
Kamer behandeld. De Eerste Kamer heeft
geen recht van initiatief, , de Tweede Kamer
g
echter,, zoals we reeds zeiden,, wel. Volgens
g
het reglement
van Orde voor de Tweede
g
Kamer kan elk lid van die Kamer wetsvoorstellen bijJ de Kamer aanhangig
gg maken.
Een wet, die aan het initiatief van een
Tweede Kamerlid te danken is, is b.v. de
Wet opP
den Kinderarbeid
van 1874,
74, voor
gesteld door mr. S. van Houten, van wien
we je reeds een en ander vertelden.
Alleen in bizondereevallen
mist de
g
Tweede Kamer het recht van initiatief;, zijJ
mag
wetten indienen tot wijziging
g b.v. geen
g
J g g
benoeming van een
van de erfopvolging,benoemin
troonopvolger, en tot het instellen van ridderorden.

'•

.^1^^

Injectiespuitje, door dokter en tandarts
gebruikt.
Het inspuiten
van g eneesm iddeInjectie.
A
J
menselij
len bijJ kleine hoeveelheden in het menselijk
noemt men injectie. Meestal verhet onderhuids
instaat men onder injectie
on er
J
sPuiten van een klein beetje
beetje morphine,
P
, co caine of een ander verdovend middel ineg
vallen, dat de patiënt
hevige
pijn lijdt; of
P
g PJ
van een ofwekkend middel om de hartwers g
injectie
king te versterken. De injectie
ge chiedt
door een spuitje,
water kan
P J, dat één gram
g
bevatten en dat voorzien is van een fijne
holle naald,
, die in de huid wordt geprikt.
gP
Ook wordt door den tandartsgebruik
g g
uitj
maakt van een injecties
P
J,e om het tand)
vlees te verdoven, als er een kies moet worinjecties
injectie van kdeneu
g
g etrokken. De grote
e.d. bijJ
bloedverlies worden
infusiesenoemd
— zie aldaar.
g
van alle beschaafInkt. Het schrijfmiddel
)

^^.^M Hi,((' .. OR.S' .

foto: Talens en Zoon N.V..

Inkt. — Een der voorraad-ruimten in een moderne inktfabriek, waarded inktt in
i
grote reservoirs wordt bewaard.

INKT
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foto: Talens en Zoon N.V.

Inkt. — De onmisbare vloeistof wordt door arbeidsters in flesjes getapt.
volken der Westerse cultuur is inkt. WijJ
de v
zeggen erbij
erbij Westerse, omdat bijJ sommige
zegg
g
schrijfwijze
terse
volken een schrijfwijze bestaat,,
re
waarbij
w
J de karakters niet worden
g eschven doch met eenpenseel
geschilderd.
De
g
P
daarbij
gebruikte vloeistof is dan ook meer
Jg
verf dan inkt.
Er zijn vele soorten van inkt. De samenstellings
g
g van het
g verschillend naar gelang
doel, waarvoor de inkt moet dienen en in
hij
verband met het instrument,, waarmee hij
op
wordt gebracht.
PP
g
P het papier
In de middeleeuwen wist men reeds zeer
goede,
g
ge
, duurzame inkten te bereiden,, getuige
de oude handschriften, waarvan het tekenschrift tot oPden huidigen
g dagg in goeden
g
staat isebleven.
Als grondstoffengebruikg
g
g
te men toenala
g els
g
,vitriool
AP of galnoten,
of co
en gummi.
Voor de P rac h„ erroot"
P
g
tigge rode en blauwe beginletters,
g
, waarmee
de monniken en klerken de handschriften
vermiljoe
versierden,
zij vermiljoen
en
, ggebruikten zij
Voor degenen
onder jullie,
g
J
, die graag
g
g alles
precies willen weten,^g
geven wijJ hieronder
P
nog
g nauwkeurige bizonderheden over de
samenstelling
^ en bereiding
g van een aantal
moderne inktsoorten.
schrijfinkt is een
De tegenwoordigeschrijfinkt
ijzer-.
J i'g van looig alnoteninkt
^ d.i. een oplossing
P
zuurverkre en
met aether
g door galnoten
g
en alcohol uit te trekken en het uittreksel
in te dampen),vermengd
g met opgelost
Pg
ijzervitriool
en een weinig
J
g zoutzuur (om het
vormen van bezinksel gteen te gaan . Het

aldus verkregen
mengsel
droogtgitzwart
g
g
g
op,
daar het
t grijs
e vvloeit,
oeit ,
P,
g J uit de Apen
voegt men er vooraf een blauwe anilinekleurstof aan toe, die den inkt duidelijk
de Jk
zichtbaar doet schrijven.
schrijven. I het
et schrift
sch ift een maalgoed
gitzwart
opgedroogd,dan
an
isishet
g
g
blauw niet meer waar te
t nemen,
e en daar het
door het zwart wordt overheerst.
Vulpen-inkt
wordt eveneens opPdeze wijze
A
wJ
verkre en en is alleen wat dunner, om het
verkregen
fijnevulpen-kanaaltje
en van het fijne
PP
P
J te
voorkomen.
Gekleurden inkt (meest voorkomende
kleuren: rood, blauw,
groen,, violet,, geel,
, g
g ,
bruin) vervaarde
g t men door een anilinekleurstof in het water op
A te lossen. Deze
is niet licht-echt.
CoATeerinkt wordt in verschillende kwaliteiten vervaardigd; die uit Campêchehout
P
is de beste. Om dien inkt te verkrijgen,
g
wordt een aftreksel van dit hout in water
vermengd met kalium bichromaat of aluminiumsulfaat, waardoor een donker violette
tot zwarte vloeistof wordt verkregen.
Deze
g
wordt duurzaamemaakt
door er azijn
azij aan
g
Copieerink
te voegen.
Co
Teerinkt uit aniline is een
g
oplossing
P
g in water van violette aniline kleurstof, waaraan wat suiker wordt
toegevoegd, om de copieerkracht te verg roten. Hi'J is niet licht-echt.
IJzer-alnoten-co
g
P leerinkt is een sterke
oplossing
ijzerhout en een
P
g van tannine,
,J
zuur waaraan ter verhoging
g g van de cois toe
p ieerkracht wat suiker of glucose
g
g evo egd.

geeft

INQUISITIE
Hectografeer-inkt
is een oplossing
g van
A
g
aniline-kleurstoffen
in water,
waarbij ter
a
, waarbij
afvergroting
Jg are
g van het aantal verkrijgbare
g
drukken alcohol of een zuur wordt gevoegd..
dru
g
g
Van de vele kleuren,, waarin hectografeerinktgeleverd
wordt (violet,, rood,, geel,
g ,
g
violet
zwart en blauw) ee vg
o e het grootste
aantal afdrukken.
Oost-Indische inkt bestaat uit Amerifijngemalen
g
kaansasroet
dat
zeer fijn
wordt
g
,
in een oplossing
g van schellak,, hetwelk door
P
zijn
gehalte aan borax den inkt watervast
J g
maakt.
Gekleurden,
, watervasten tekeninkt verkrijgt
men op dezelfde wijze
door het g as J
J gP
roet te vervangen
g door aniline kleurstoffen.
Drukinkt bestaat uit zwartselasroet
g
,
gemalen in g
gekookte lijnolie;
lijnolie; voor gekleurg
den drukinkt vervangt
g men het gasroet door
die niet doorslaan
P igmentkleurstoffen
,
z. .n.
n.).
bloeden"
(z.g.
Dan bestaat er nogg een heel bizondere
inkt,,onz
n.l. de z. g. sympathetische of
ichtbare inkt. Dat is een inkt,, welke wordt g e bruikt door mensen
, die om de een of
andere reden hun correspondentie
bizonder
P
zor
vuldi aan de ogen
zorgvuldig
g van onbevoegden
g
willen onttrekken. Het met dezen inkteg
schrevene wordt na drogen onzichtbaar,
,
tekent zich na verwarming
g blauw af en
verdwijnt
weer na afkoeling.
g
J

gg6

Inquisitie
is een woord, dat van het La q
ti'nse
werkwoord inquirere = onderzoeken
J
is afgeleid. Men verstaat er onder het onderzoek naar de rechtzinnigheid
van het geloof
g
g
van de mensen,, dat in vroeger
werd
g tijden
J
ingesteld
door
de R.K. kerk. Die instelling
in
g
heeft bestaan van de vijfdeeeuw tot aan
zij in
het begin
g eeuw,, hoewel zij
^ van de vorige
vele landen al veel eerder was afgeschaft.
In de Middeleeuwenold
het in bijna
g
J
geheel EuroPa als een misdaad anders te denken, te geloven
en teprediken
dan de kerk
g
P
leerde. Immers in dien tijd
J was de R.K. kerk
kerk. Kerk en Staat waren
de algemene
g
g eheel op
en vulden elkaar
A elkaar aangewezen
g
aan. Zij,
P
, werden
J, die iets anders predikten,
dus beschouwd als eengevaar
, niet alleen
g
voor de kerk, maar ook voor den staat.
Oorspronkelijk
was de inquisitie
in an
hP
J
q
den van delaatseli'ke
g
P
J geestelijkheid,
J
, later
werden rondtrekkende Dominicanen ermee
belast. Deze inquisiteurs
gingen
als volgt
q
g g
g te
werk. Op
plaats
aangekomen,
P een bepaalde
P
A
g
,
zij
dengenen,
gaven
zij den
enen die zich schuldig
g
g
ge
voelden aan de verspreiding
P
g van,, volgens
g
Roomse opvatting,valse leerstellingen,
g , gelegenheid zich vrijwillig
en aanteme lJ
g bijJ hen
den. Deden zij
zij hun d wa J dit en erkenden zij
ling,dan kwamen zijJ vee
veelal met een
en verma
ningg of lichte boete, soms echter ook met
e
zwaardere straffen als verbeurdverklaring

Insecten. -- De larven van de Amerikaanse cicade hebben hun holen
in den grond verlaten en kruipen tegen den stam van een boom omhoog.
De huid van de la ge splijt op den rug open en de gevleugelde cicade
kruipt naar buiten.
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vrij.
Kwamen er niet ^ van
allee
g oederen vrij.
noes
opdagen
in een plaats,, die
Jw
^P
a vrijwillig
toch sterk van ketterij
J verdacht werd, dan
kwam hetanse
ellendige
van
^
,
PP
g apparaat
sfionna^e en verraad in werking;
g, de ve r war
dachtenerden
opgespoord enbij
bi' volhding
lt in hun dwaling,
g, waarbij ook martelingen van geestelijken
en lichamelijken
aard
J
g
J
wereldlijk overrtoe e ast aan de wereldlijke
werden toegepast,
overgeleverd
g
, die hen meestal tot den
oordeel
vuurdood veroordeelde. BijJ
hierover moet men rekening
g houden met
de zoveel ruwere zeden van die dagen,
g .
Frankrij na de
Na de Hervorming
g en in Frankrijk
hield de staatsbemoeiin g met het
g eloofsleven der onderdanen op
P en één van
de kostbaarste goederen,
f door beide bg eesb
vrijhei
tesstroomin ^g en bevochten, is de vrijheid
geweten,, vrijheid
vrijheid ook van godsdienst.
g
De Inquisitie
is thans vervangen
g door de
q
van 't H. Officie te
kardinalen-congregatie
Rome, die waakt voor de zuiverheid der
Roomse kerkleer.

I. N. R. I. Jesus Nazarenus Rexudaeorum, vertaald als: Jezus van Nazareth,, Konin^der Joden. Het was het opschrift
boP sc
en
venA
r ezus' kruis, door Pilatus opgesteld
bg
e laatst.
gP
Insecten. Wat zijn
J eigenlijk
g
J insecten? De
beroemde natuurkenner Linnaeuseeft
er
g
de volgende
omschrijving
J g van: „dieren met
g
koud, wit bloed,
aan den kopP
, voelsprieten
A
en zes of meerpoten, dieren,
, welker borst
en achterli'
J f als door inkervin gen van eliJ n
zijn.
kander afgezonderd
g
Deze omschrijving
J g Ppast op
P de klasse van
dieren,
dieg g
, die we tegenwoordig„gelede
g
ren” noemen,
, waartoe ook de spinnen,
P
,
kreeften en duizendeoten behoorden. Laatstgenoemde soorten,
, die meer dan zes poten
P
hebben tellen we tegenwoordig
hebben,
^
g niet meer
onder de insecten.
In lichaamsbouw en levenswiJ ze vertonen
de verschillende soorten insectengrote verscheidenheid. Er zijn
prachtige
g soorten,, zo J P
als de vlinders,f griezelige,
e
de kakkerg
g,
sierlijke (libellen) en lompe
lakken sierlijke
A e som mie
g torren),,
g e (bijen),
, schadelijk
J
(sprinkhanen)
en tenslotte nog^ een allee
g aartje
J, dat we onder den naam on gedierte"
of „ongemak" samenvatten (vlooien, luizen,
wandluizen enz.).
Insecten zijn ongewervelde
dieren. De
^
lichaamsvorm wordt niet bepaald
door een
P
beenderenstelsel, maar door de huid,, die
beenderenstelsel
meestal hard is, bi'J sommige
g soorten zelfss
een soort pantser vormt.
Over het algemeen dienen voor de voortplanting
lantin eieren, waaruit echter niet het
^ insect kruipt,
Jjonge
P, maar een larve,, die
uiterlijk
niet opP het volwassen dier lijkt
lijk
J
made, emelt). Wanneer de larve
haar volledige
grootte bereikt heeft,, ver g g
popt zij
zij zich en na enigen
tij komt uit de
PA
g tijd
pophet jonge
voorschijn
J ^ insect te voorschijn.

Insectenetende planten. — Blad van de
zonnedauw met kleverige kleerharen.
De levensduur van het volkomen ontwikkelde insect is in de meesteevallen
slechts
g
kort, vergeleken met den duur van het larvenstadium. De meikever b.v. leeft slechts
hij
eenaar
P weken, fmaar de larve, f waaruit hij
voortgekomen
is, heeft reeds als engerling
g
^
g
vier Jjaar lang
g in denggrondg gele.
De ademhaling
gbij
J de insecten geschiedt
g
niet door longen
of kieuwen,
g
f maar door
kleine openingen, z.g . tracheeën,
, die aan
beide zijden
van het achterlijf
achterlij uitmonden.
,J
insecten bezitteneenoen
g
g als die der
gewervelde dieren,
facet-oen die
^
, maar z.
g .facet-ogen,
rechts en links aan den kop
P zitten en bovendien P untogen (zie ook: BijJ en).
De meeste insecten hebben vleugels.
Naar
g
het aantal en de soort van vleugels onderscheidt men zevengroepen.
I. Kevers of torren —: Meikevers, vlieeend
hert, watertorf enz.
b
2. Vlinders —:
koolwitje,
kpauwoog,
Ag, zwa luwstaart admiraal, zijdevlinder, enz.
eligen —: kakkerlak, srink33. Rechtvleu^
P
haan, libellen.
4.
eligg en —: mierenleeuw,, water4 Netvleug
vlieg.
g
S. Vliesvleu ag eli^en —: bijen
J wespen,
P , mieren.
6. Tweevleug
gelig-en—: vliegen
g en muggen.
gg
7. Ongevleu ^ellen —: wandluizen,f luizen.

Insecten. — Ook de vlinders behoren tot
de insecten.

INSECTENETENDE PLANTEN
Had je
Insectenetendelanten.
J wel eens
F
gehoord,
g
^ dat er onder dePplantenecechterovers zijn,
J die hun voedsel niet,, zoals een
fatsoenlijke
Pplant behoort te doen,, met de
J
wortels uit denrond
halen, maar die kleine
g
dieren,, meestal insecten,, tot zich lokken,, ze
grijpen
rijen en dan oppeuzelen?
't Is geen
PP
g
e Jj zelf van de waarheid
s rookje en als je
sprookje
J
hiervan overtuigen
wilt,, moet je
s
's zoJ e eens
g
mers op
g weiland naar een
P een moerassig
15
J zoeken met een
5 c.M. hoogplantje
gP
5 à 25
rozet van bladeren vlak op
en
P den grond
g
witte bloemen, die een aar vormen. Dat is
de zonnedauw (drosera rotundifolia). De
zijn met kleverige
wortelstandige
g
g bladeren zijn
klierharen bezet,
, die zich oprollen,
P
, zodra
een insect zich erop
P neerzet. Het opP deze
vlindertj wordt
wijze
gevangen
torretje
torretje of vlindertje
J
g
g
vastgehouden en verteerd. In de warme lanZuid-Amerika ,
den
in
Indië,
,
, Afrika en
groeien
veel grotere
insecten-etende P lan ^
g
ten. Sommige
g hebben een echten buidel
met een klep,
dichtklapt,
A , wanneer een
P^
diertje
P
J erin kruipt.
De eerste berichten omtrent zulkelanP
ten danken wij
wi' aan den Amerikaansen natuurkundige Ellis, die in een brief aan Linhij
naeusint 68
7 dit natuurwonder, dat hij
had waargenomen,
in
, beschreef. De plant
g
P
kwestie was de Venus-vlie
g enval Dionaes).
In den Hortus te Amsterdam kun je
J deze
en verschillende andere soorten insectenetendelanten
zien.
P
Insecteneters(of insectivoren) zijn zooggdieren meestal
klein en lompgebouwd,,
Pg
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maar voorzien van ki achtibe P
poten (met
scherp
scher e klauwen).
Nederland hebben we van dezeroe
g P
dieren den egel,
g , den mol en de spitsmuis.
P
Ook de vleermuis is een insecteneter: Den
egel
julli allemaal. De
g en den mol kennen jullie
is een bekwaam aardwerker. In tuinen, weilanden en akkers graaft
hij zijn
zij
g
gangen,J
waarbij hijJ van tijd
J tot tijd
J met
zijn
neus grote
aardhopen
A
g
P opwerpt.
J spitsen
De tuinman is niet erggopP zijn
J bezoek g e steld, want op
zijn
zijn weg
A
g door den grond
g
ver^Telt hij
hij heel wat Pplanten. Dat hij
hij de
wortels derlanten
afknaagt,
P
g, is echter een
hij
sprookje:
hij eet alleen de wormen,, die in
P
J
Feitelijkmogen
denrond
zitten. Feitelijk
g
g we hem
nutti e diekn.
dieren rekenen. Dldus tot de nuttig
De mo
ers maken
ijverig
opP hem,,
J
g jacht
J
want het zachte vel wordtoed
betaald.
g
De egel
dier. Ook hij
g is een grappig
g AP ghij
komt veel in de tuinen bijJ
boeren voor
en is helemaal niet schuw. Als hijJg
gevaar
ziet aankomen,
hij zich op
, rolt hij
P en zet z'n
stekels uit, dan blijven
de katten en honden
J
hem wel van 't lijf.
J
's Nachts, als degrote
wormen naar boven
g
komen,, ggaat hij
hij op
P roof uit. Als je,
J, met een
zaklantaarnewa
g
Pend ,'s avonds laat stil in
den tuin zit,, kun je
stilletjesg
J hem zo stilletjesgadeschoteltje melk naast je
slaan. Zet je
J een schoteltje
J
op
dan duurt het niet lang,
A den grond,
g
g,
hij
naast je
J komt kalmpjes
PJ
J zitten drinken.
Ik zou je
J echter niet aanraden hem op
P te
nemen: niet alleen vanwege
g de stekels,, maar
nog
n zitvol vlooien
vo
^ meer, omdat vele egels
g
kijken maar aankomen niet!
ten. 't Is dus kijken
De spitsmuis
lijkt
lijkt veel opP een gewoon
P
g

Insecteneters. — De egel kan zich als een bal oprollen, wat hij dadelijk doet, zodra
er „gevaar" is.

P

INSOLVENTIE
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Instrumentatie. — De beroemde Hollandse dirigent Prof. Dr. Willem Mengelberg
bestudeert met zijn orkest de instrumentatie.
muisje,
g en spitser
P
J, alleen de snuit is langer
zijn kleiner. De spitsmuizen
en de oortjes
P
J zijn
versPreiden een onaangenamen
geur;
g
, dat
^
komt van klieren, die ter zijde van
den romp
P
.en aan den staart zitten.
en: het vaststelInstrumentatie wil zegg
len van deartsJen
van de verschillende muA
ziekinstrumenten bij
g van een
J de uitvoering
muziekstuk. Wanneer een muziekstuk b.v.
aanvankelijk
geschreven
P
J alleen voor piano
g
is heet het bepalen
is,
van de partijen
A
J voor de
P
strijk-, blaas- en slag-instrumenten dus instrumenteren. 't Is geen gemakkelijk
g
Jwerkje,
J,
,een pianostuk te instrumenteren, zodat het,
door een orkestes
eeld goed
klinkt.
^ P
,g
Over heteheel
is de instrumentatie
g
moeilijker
geworden
, naarmate het orkest
g
J
zich uitbreidde tot het veelsoortige geheel,
dat het nu is.
Ook de notaris en de deurwaarder doen
aan... instrumentatie. ZijJ instrumenteren —
gelijk
g
J het plechtig
P
g heet. Doch met muziek
heeft dat niets uit te staan. Instrumenteren
betekent hier alleen: in hun ambt oPtreden.

Insinuatie. Een insinuatie is iets, dat veel
lijkt
J opA een belediging,
g g, maar toch niet helemaal hetzelfde is. Iedere insinuatie is n.l.
een belediging,
iedere belediging
b ^,
g g is

nog
geen insinuatie,
er dus net mee
gg
, 't gaat
g
als met 't bekende voorbeeld van den stoel
en het meubelstuk.
Wanneer Jje een kameraad toeroept:
A
„Lelijke
Lelijke aap"
P of zoiets,
, dan
an is dit een belediging,wanneer
Jje hem echter toeroept:
A
„ Ik weet wel,, waarom Jje hard wegloopt, Je
hebt zeker iets uit m'n tasestolen"
dan
g
is dit een uitdrukkelijke
) insinuatie,, waar naast dan nog staat de fijnere
insinuatie,,
welke wel de beschuldiging
g doet voelen,,
doch die niet rechtstreeks uitspreekt.
Een
P
insinuatie is een beschuldiging
g g van oneer liJ ke bedoelingen
of slechte daden,, dikwijls
g
J
nog
no opPachterbakse, ,verdachtmakende wijze
J
bg edaan.
In de juridische betekenis
, wordt dit nare,
venijnige woord eensklaps
P een doodgewone
g
technische uitdrukkin
g . Daar wordt insinuatie ^g enoemd een kennisgeving
ddeurg
g J bij
waardersex loit een gerechtelijke
aanze ^ g
J
ging
in o f een betekening
g van processtukken
P
— zie ook: Exploit.
P

Insolventie. Wanneer iemand niet in staat
is zijn
J schulden te betalen,, noemt men hem
insolvent. Meestal gaat
gaat een persoon,
P
, die in
staat van insolventie verkeert, failliet — zie
ook: Faillissement —, maar soms gelukt het
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INSPIRATIE
he mijn
, met zijnJ schuldeisers een akkoord
(overeenkomst tot regeling)
gte sluiten, , zog
dat het faillissement voorkomen wordt.
is afgeleid
van een Latijns
Inspiratie
J
g
p
oord
g.
, dat betekent irigevingof inblazing.
Je kent allemaal de verzuchting van iemand,
,
die een Sinterklaasvers moet dichten:„Ik
hebeen
en dan bedoelt de
A
g inspiratie"
stumperd,
dichten moet,,
stuur
g
, die met alle geweld
eenvoudig
g„dat het niet vlotten wil".
g„inspiratie
Toch berust de uitdrukking
hebben" ofeïns
ireerd
zijn"
zijn"op
P de zeer
P
„g
vrijwelJ
ernstige
bij alle volg opvatting,die vrijwel
ken en door alle eeuwen heen isehuldi
d
g
g,
zijn kunstuitingen,
dat de mens,, vooral in zijn
g ,
slechts een instrument is, dat door een
ze
Hogere
Macht wordt ggebruikt (of beg
ten . Dit bezeten zijn
P
J noemt men inspiratie.
De oude volken waren ervan overtuigd,
g,
dat de zang- godinnen of muzen den dichters hunedichten
inspireerden.
Denk maar
A
g
eens aan het begin
g van Ilias en Odyssee.
Y
In beide vraat
g de dichter (Homerus) om
g hij
zijn g
inspiratie,
hij zijn„godin”
P
, in de Ilias vraagt
g , in
„ den toorn van Achilles" te bezingen,
g hij
zijn
de Odyssee
vraagt
hij zijn„muse" den man,,
die... enfin Odysseus
te bezingen.
Je kent
g
Y
misschien wel de mooie tekening
g van Jan
Toorop,
den engel
g , die den kunstenaar
P,
inspireert
en je
P
J hebt bijJ het beschouwen
hiervan wel eens de rustige overgave
in het
g
g Blaat van den kunstenaar bewonderd.
Op
(godgeleerd)
g ebied ver gebie
f theologisch
g
g g
men onder inspiratie
de werking
P
g van
den Heiligen
Geest, waardoor de Bijbel
aan
iJ
g
de schrijvers
ervan door God is ingegeven.
J
Omtrent de woordelijke
of niet-woordeJ
like
inspiratie
van den Bijbel
bestaat in
A
J
J
theologische
kringen
groot verschil van o A g
g g
vatting.
Eigenaardig
g
g is het, dat men het woord
inspiratie
alleen gebruikt
in gunstige
P
g
g
b e betekenfis. Wanneer iemand slechte streken
uithaalt of lelijke,
ac
J , minderwaardige
g g edhten naar voren breng,
g , dan s Preekt men
soms van „inblazingen"
— nooit van ins Pi,^
g
raties — van den duivel.
Daarentegen
heten in deg hogere
g
J ou rna'listiek zekere berichten ,geinspireerd", als
men vermoedt, dat er hoge autoriteiten achter zitten, die het bericht hebben gelan
g elanceerd.
ceerd
Je hebt natuurlijk
J allemaal wel
eens horen spreken
over het instinct van
P
dieren maar 't is nu niet zo ergggemakdieren,
g
keliJ,k om een volledige
g omschrijving
J
g te
geven
van wat dit instinct eigenlijk
g J is.
g
Wanneer we ze tig gen, dat instinct natuurdrift is, dan komen we al een heel eind. In
alle dieren en ook in den mens leven
krachten, die met het verstand of het denkvermo bg en niets te maken hebben en die
toch beweegredenen
zijn,
om bepaalde
din J
g
P
g en te doen. Tweeërlei soort instinct hebben alle levende wezensemeen:
het instinct
g
om in het leven te blijven
en dus te eten
J

Insecteneters. — Vleermuis.
en te drinken èn het instinct om de soort
in stand te houden en dus zich voort te
planten. Met deze twee hoofd-soorten
hangen
allerlei instinctieve handelingen
^ n sag
men.
Een tijger
gaat
op
g
P jacht,
J
P
Jg
, hijJ sluipt
's avonds door de dichte oerwouden, tot hijJ
een hert ziet,, dat in de schemeringg aan
een moeras drinkt. HijJ sluipt
P naderbij,
i J,
zijn prooi,
P
springt zin
P
, verscheurt hem en sleept
het vlees naar zijn
J hol, waar zijn
J jongen
J g
wachten op
P voedsel.
verstand? Heeft
hij
Heeft de tijger
eJ ghij
g
dacht en tot zijn
„
g g vanavond
J vrouw gezegd:
g a ik eens kijken,
ga
, of ik een hertje
J
J e kan ver schalken voor onze babies?"
Denk nu eens aan een spin,
P die haar web
maakt. Kunstig
zij
g spint
A
J draadje
J voor
draadJ e en vlecht de draadjes
J dooreen tot
n
een kunstwerk, dat we haar
moeilijk
J kunnen namaken.
Denk nu eens aan het leven der bi Jen
en mieren met hun hele huishouding.,
denk aan de wonder-mooie en doelmavogel
g els en aan wat
tigge nestjes
nestjes van vele vo
b.v. in ons aquarium-artikel
vertelden
q
edra van het stekelover het„verstandig" gedrag
baarsvadertJ e: hoe hij
J
g, om zijn
J het aanlegt,
vrouwtJ e te dwingen
om eitjes
te leggen.
J
g
gg
g ingewikkeld
er
erg
Dit alles lijkt
en ve rstang ew ikk
J
digen toch berust het zuiver opPinstinct.
Wel hebben sommige
trachten
g
g geleerden
aan te tonen, dat dit instinct bijJ de dieren
zich in den loopP der tijden
ontwikkelt en
J
bi'J de omstandigheden
aanpast.
Men heeft
P
g
b.v. een voelaar,
ooPpgemerkt,
, dat in
gg datP
een bos een bepaald soort,
nest bouwde,
later, toen het naar een wei was overgebracht, een ander nestin
g gmaken en dat
dit andere nest langzamerhand
door al hun
g
Maar
nakomelin g en werd overgenomen.
g
evenzeer is het waar, dat de vogels
zich
g
schijne
van deze verandering
g niet bewust schijnen
zijn,
g, verstand,
J , dat er dus van overleg,
rede of hoe men 't noemen wileen
g
sprake
is.
A
Wel werkt het instinct meermalen zo fijn
zij
en doelmatig,
we geneigd
a
g zouden zijn
g,
verstand te denken en wanneer we hier--
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bij
J eens stilstaan, moeten we wel g rote bew onderingvoelen voor de schepping,
PP g , waar in die instinctieve krachten zo onfeilbaar
erken eigenlijk
derdiewerken,
g Per
g J buiten het begrip
ren om.
Nu moet je
J echter niet denken,, dat het
instinct alleen maar iets van de dieren is.
In ons zelf is ook instinctief leven, dat in
'tewone
dagelijkse leven door het verg
stand, waarmee we alles beheersen — of
tenminste menen te beheersen —,, op
P den
achtergrond
is ggedrongen,
g , doch somsPlota
seling tot uitingg komt. We houden onze
hand te dicht bi'J de kachel en instinctief
trekken we haar onmiddellijk
terug;
J
g, we
hebben koorts en instinctiefrijen
g JP we
water; de Eskimo drinkt ggrote hoe
naar water;
hij instinctief voelt
veelheden traan,, omdat hij
voelt,
dat dit in de koude Poolstrekenoed
voor
g
alll
zijn
is. Dit zij
zijn
allemaal on bdeere
J
g
J gestel
neerde ding
din engen
en uitingenvan
het instinct tot
g
zelfbehoud. Ook het ballen van de vuist in
woede, het knarsen oPde tanden: we doen
het, voor we 't weten, maar ik heb wel eens
eengeleerden
professor
horen vertellen,, dat
P
g
het vuisten ballen — een begin
van het
g
vechten — en het knarsetanden — een begin van het bijten — instinctieve handeling en zijn
J uit den tijd,
J, toen de mens in het
wild rondliep
J handen en
P en zich met zijn
mond tegen
zijn vijanden
vijanden moest verdedigen.
g zijn
g
Het kan zijn.
Maar in elk geval
doen we
g
J
da.t nu „beschaafder", 66k met onzen mond
en onze handen,, n.l. door spreken
en schri'J A
ven, doch soms wel zó, dat een stomp
A of
beet minderi'n
pijnzou doen!
Ook in onzen omgang
g g met mensen is
veel instinctmate
g s. Waarom houd je
J van
den enen mens en heb je
J een hekel aan den
Natuurlijk geef
anderen? Natuurlijk
je
g
J onmiddellijk
J allerlei redenen op
sm
P voor instinctieve Y
P athie en instinctieven afkeer. Maar er blijft
J
altijd
J iets in, dat niet te verklaren is en dat
is wel in 't bizonder 'teval
bijJ de min of
g
meers
tug eheimzinnig e aantrekkingskracht
g
sen een bepaalden
man en een bepaalde
P
P
vrouw, waarover men zich in het dagelijks
leven zo dikwijls
pleegt
J
P
g te verbazen.
Dat dit onverklaarbare helemaal alleen
is natuurlijk
natuurlijk niet juist.
^, instinct" zou zijn,
J
J
Maar iets instinctiefs is er toch zeker in te
vinden.

INTEGRAAL
b.v. de
e trambestuurders hebben hun instructies (dienstvoorschriften) en daaronder
hoort de strenge
geen honden in
g instructie,,g
den wagen
toe te laten.
g
In strafzaken heette vroeger
g „instructie"
een deel van het vooronderzoek,, dat g e voerd werd door den Rechter-Commisr
saris", zoals hij
hij toen heette, , d.i. het ondero
zoek dat aan de behandeling
g ter terechtzittingvoorafgaat;
go
op
g , dit was een vervolg
dat deel van het vooronderzoek,, dat voorloPi ge,
informaties heette. Thans, na de invoeringan
het nieuwe wetboek,
, is het
g
vooronderzoek niet meeres
g Plitst en draagt
g
naam meer,, evenmin als
dit g een specialen
P
de Rechter-Commissaris die inplaats van
Rechter van Instructie
thanse
algeg eheel
g
ineen heet „rechter, belast met de behandelingan
strafzaken".
g
Op
heeft instructie een
P militair gebied
g
enigszins
andere betekenis;
, het betekent
g
daar eenvoudig
^ opleiding.

Insulinde is de naam, waarmee onze Indische bezittingen
in „de Oost" g ezamen g
lijk
Letterlijk
g
J betekent
J worden aangeduid.
Zie verder: Nederlandshet Eilandenrijk.
)
Indië Oost en West.
Inte g raal. Behalve voor het woord intealgebra
een
g
g
g raal-rekening
g, die in de hogere

Instituut -Pasteur. Zie: Pasteur en Hondsdolheid.

Instructie betekent voorschrift. 't Is een
woord,
leven
, datJ je ook in het dagelijks
g J
herhaaldelijk
tegenkomt.
't Is b.v. een heel
J
g
gewone
uitdrukking,
wanneer jeJ tegen
a
g,
g een
bezoeker zegt:
en ik
g „Vader is ongesteld
g
heb instructie, niemand bij
bi' hem toe te laten".
In 't bizonder wordt het woord instructie
echterebruikt
in de betekenis van voorg
schrift of opdracht aan
ambtenaren enz.,
,

Instinct, — Het spinneweb,
een waar
P
kunstwerkje
J der natuur.

INTELLECTUEEL
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Instructie. — Aan boord van het te Amsterdam liggende opleidingsschip de
„Pollux" krijgen de leerlingen instructie in alle aan boord van een schip voorkomende werkzaamheden.

h
rol speelt,
het oude,, ook in het
A
, is integraal
g
buitenland bekende woord voor een schuldbrief van den Nederlandsen Staat uit 1814,
toen de Nederlandse staatsschuld werdeg
ordenel en integralen
de stukken werden
g
g enoemd, die in hun geheel
(vandaar
van
integ
bg raal als w e r k e l ijJ k e schuld erkend
werden. Vandaar de uitdrukkingg N.W.S.
Nederlandse werkelijke
schuld) voor de
J
obligaties
uit dien tijd.
tijd
g
is een woord,, dat je
J tegeng n
woordig veel hoort gebruiken.
Het is af g
gee
g
leid van het Latijnse
intellectus (verstand)
J
en men duidt met intellectueel dan ook alles aan,, wat betrekking
P het ve rg heeft op
stand. Wanneer men b.v. zegt, dat een
jonJ on
meisje intellectueel goed
ontwikkeld
g
g en of meisje
is, doch moreel zwak, dan bedoelt men daarmee: zijn
J (of haar) verstand is goed,
g
, doch
aan het karakter ontbreekt nogal wat.
Deg
rote wijsgeer
Kant — zie aldaar —
g
J
heeft de uitdrukking
g „ intellectuële aan schouwing"
g in omloop
P ggebracht. HijJ ver staat daaronder een beoordeling
g der dingen
g
met het verstand en stelt dit hoer
g dan het
waarnemen met de zintuigen
en ook hoger
g
g

dan de intuïtie — zie ook: Intuïtie.
Je zult ook het woord int ellectuawaarschijnlijk wel eens hebben g e 1 i s m e waarschijnlijk
sommi e men hoorel. Dit is het streven van sommig
menselij ver het menselijk
g
, om opAalle gebied
opP den voorgrond
te stellen,, ten koste
g
enigszins
van het gevoel,
g
, in den ruimsten
g
zin.
interdicere
Interdict(van het Latijnse
J
.
an = verbieden) wil zeggen:
ontzegging.
gg gW
gg
neer in vroeger
tijd
J door een koningg of
g
vorst aan een bepaald
persoon,
P
, zoals dit
P
heette, vuur en water ontzegd
g werden,, dan
hij in ballingschap
betekende dit,, dat hij
P werd.
g
bg ezonden.
Speciaal
wordt het woord interdict ^ e A
bruikt in de R.K. kerk. Wanneer een stad
of land de kerkelijke wetten,
had overtreden,
dan werd dikwijls
door den Paus of door
J
een bisschop
A het interdict over den overtreiler uitgesproken, d.w.z. in het betrefkerkelijk funcfendeebied
mochten de kerkelijke
g
niet meer worden uitgeoefend,
, de sag
cramenten niet meer worden toegediend.
g
Men onderscheidde het interdictum locale
rs o
laats en P
heteeninterdictum persovoor
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INTERNATIONAAL

tekent „tussen twee dingen in") is oorsPronkeli'k
J een term uit de toneelwereld,
die tussenspel
P betekent. BijJ de oude volken
kende men reeds korte stukjes
J, die tussen
van de drama's werden in gede bedrijven
J
last, om deze aan elkaar te verbinden. In de
Renaissance zien we,
in Italië,, de
, speciaal
P
tussenspelen
of intermezzi optreden
in den
en inmiddels of onderInterim wil zeggen
P
P
vorm van madrigaal
verslagg
tussen. Natuurlijk
Natuurlijk heb je
gezan gen (minnedichten
J onder een versla
op
(van de
of bespreking
J
P muziek ,die tussen de bedrijven
P
g in een krant wel eens de lethoofdtragedie
of -opera)
gezongen
ters A.I. zien staan. Dit betekent ad inP
g werden.
g
g
Later werd het intermezzo, dat tenslotte
terim en men bedoelt ermee te zeggen,
d
gg ,at
met de handeling
het verslaggg
geschreven is door een ander
g van het drama niets meer
recensent,
dan deewone
verslaggever
of recensent
te maken
e had
had, zo'belangrijk,
o
dat dit het
gg
g
eigenlijke
drama overvleugelde.
die anders dergelijke
besprekingen voor zijn
g
J
g JJ
g
rekening
In de 18e eeuw werden de intermezzi uitg neemt.
De meeste bladen hebben, zoals je weet,
gelicht en kregen
,
g
g een
g eigen
P ,plaats,
waar b.v. voor het bespreken
van concerten een
door het intermezzo zich ontwikkelde tot
P
muziekrecensent in dienst, meestal zelf een
de z. g
g. opera
buffa (komische opera,
A , soms
P
musicus van enige
klucht).
J
g betekenis,, die dan zijn
In de moderne oPera noemt men de mubeoordeling
J naam
g van het concert met zijn
ziek tussen de bedrijven,
ondertekent.
J
, welke te g enwoor Wanneer deze nu eens een keer verhindigdient om de muzikale stemming
g vast te
houden en in sommige
zeer belangderd is een concert bijJ te wonen,, moet een
g opera's
P
gander voor hem invallen en deze onderterijk
J is,, ook wel intermezzo.
kent zijn
Overigens
wordt het woord intermezzo
P
g dan met de letters
g
J bespreking
A.I., opdat
de mensen weten,, dat een ander
in de muziek als titel zonder sPeciale beP
dan deewone
recensent aan 't woord is.
doeling wel voor een bepaalde
reeks comg
P
Belangrijker
intussen is het interimair mi, zoals b.v. door Schumann
J
P osities gebruikt
g
nisterschaA,; wanneer de minister, hoofd van
en Brahms.
het Departement
van Koloniën b.v.
In het dagelijks
leven wordt het woord
P
, het
g J
ministerschap
intermezzoebruikt
in de betekenis van
A waarneemt
P van Waterschap
g
en dan interimair minister van Waterstaat
„iets, dat er tussen komt". Je zit hard te
wordtt genoemd.
Ook deze gebruikt
dan bijJ
ploeteren aan Jje huiswerk en moeder komt
g
g
P
zijn
binnen met een kopje
thee. Je praat
een
g als zodanigg de letters A.I.
PJ
J handtekening
P
In den tijd
het
poosje
g speelde
P
J der Hervorming
P
J met haar en na dit genoeglijk
g
gJjk interh
begrip
rol. Men heeft
gaJje weer aan den slag.
.
interg
gEen
g P ^,interim" een grote
^ mezzo g
toen herhaaldelijk
vaste regels
mezzo is dus weer iets anders dan een ing
J geprobeerd
g P
stellen,
omtrent denodsdienst
op
verschil
cident. Probeer zelf eens het fijne
A te stellen
g
J
waaraan zowel Katholieken als Protestantussen deze twee uit te vinden, dat is een
ten zich zouden kunnen onderwer
aardige
P en. Dit
g hersengymnastiek!
gY
wilde men doen op
Pz.
g. concilies. Maar aanInternationaal. Alles, wat zich uitstrekt
g ezien men voorzag,dat het uitzoeken van
de verschilpunten
en depogingen, om tot
over twee of meer natiën noemt men interP
overeenstemming
nationaal. Zo ken )'e allemaal de uitdrukg te geraken
g
J veel
, vreselijk
tijd
kinghet internationaal verkeer, wat eeng zouden nemen,, werden met
J in beslag
z.g.
name in Duitsland herhaaldelijk
voudig betekent het verkeer tussen de lanJ z.
g in terims opgesteld,
d.w.z. door den keizer uitden.
eg
Maar het begrip
stond
gde bepalingen hoe men zich
„
g evaardig,
g P internationaal"
vo or 1 oAi g
in deze verdeeldheden over
tot voor kort dermate opP den voorgrond,
g
,
denodsdienst
te gedragen
dat men niet éénpagina
uit een enc clog
g
g had. Bekend
P gY
zijn
het Regensburger Interim(1541),het
cloPedie zou nodigg
P edie, maar een hele encY
J
hebben,, om uiteen te zetten,, wat dit woord
Aug sbur
i 8 en het Leipziger
Leizier
g er Interim 54
Interim18
in I 255weer werd o P al omvat.
54dat
,
geheven.
Het scheen d e nieuweedachte.
Het verg
In het algemeen heeft men van die inkeer had de volken dichter tot elkaareg
bracht, leek het. Maar ook hier is een kenterims niet veelplezier
beleefd;
beleefd; de klove
P
was reeds te breedeworden
term g, als o Pzoveel andere terreinen. De
g
, dan dat ze
Volkenbond verliest aan aanzien naarmate
door bepalingen kon worden overbrugd.
g
meergrote landen zich onttrekken en de
Onder een interim-dividend,, een term,, die
uitsluitend in de financiële wereld wordt
gedachte,, aan dezen Bond ideologisch
ver g
g
gebruikt,
bonden, taant.
g
J
, verstaat men een tussentijdse
winstuitkering,oordat
een boekjaar
is afZodra weer wordt verstaan, dat de volJ aar
g
gesloten.
ken elkaar nodig
g hebben en den ander dienen zich zelf helpen
betekent,, za
zal ook de
A
Intermezzo(een Italiaans woord, dat begedachte van het zegevierende internationale voor eenersoon.
P
personale
is nogg in g e Ditt interdictum
d ctum
P
bruik • het interdictum locale, voor staten
of steden,
, is afgeschaft
g
, daar het wel in de
Middeleeuwen voor de kerk zeerunsti
g
ge
resultaten opleverde
A
, doch later niet meer.
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Internationaal. — Een zitting van het Permanente Hof van Internationale Justitie in
het Vredespaleis te Den Haag, samengesteld uit rechters van verschillende nationaliteit.
nalisme weer opleven
en sterk worden.
P
(in den
Interneren betekent het aanwijzen
J
regel
g aan buitenlanders of opstandelingen
en revolutionnairen) van bepaalde
verblijfP
J
laatsen
, in en geren of ruimeren zin,, die
niet mogen worden
verlaten. Internering
g
wordt in oorlogstijd
toegepast o militairen
g Jop
der oorlogvoerende
partijJ,
en, die vrijwillig
P
J
g
of onvrijwillig
van een neutraal
g de grenzen
g
J
Gedurende
Gedde den wereldland overschrijden.
)
n
oorlo g werden de Duitse,
, Belgische,
, Eg
g else en Franse soldaten,, die Nederlands
gebied betraden,
g
P bi'J
,geïnterneerd in kamen
Amersfoort,
Beren Groningen
g enz.
, Bergen,
In den Boerenoorlogg in Zuid-Afrika werurgersookin
en hun gezinnen
interden
g nn e n
neringskamen
o Pge P (concentratiekampen)
P
2 heeft de Ned.-Indische re g e sloten. In z 97
ringezen
maatregel
op
g eP
^
g toegepast
P de o P standelin bg en, die aan de bekende onlusten
op
Het inter
P Java hadden deelgenomen.
g en
nering skam
oop
g
P aan den Boven-Digoel
Nieuw-Guinea werd hun als verblijfplaats
P
aangewezen.
Zij
het kamp
niet
verJ mogen
g
g
A
g enieten er verder veel vrijheid.
vrijheid
laten, maar genieten
is het aangeven
van den toon
g

of het inzetten van een lied. In de R.K.
kerk wordt de aanhef vansalmen
P
, antikerkelijke ggezangen
g
P honen en andere kerkelijke
„intonatie" bg enoemd.
Bij instrumentale muziek verstaat men onBi'
der intonatie het nauwkeuriggopP toonhoogte
g
en klankkleur brengen
van een gegeven
ing
g b
strument, voordat het als klaar wordt afgeleverd.
menselijke stem is intonatie de
menselijk
BijJ
toongeving
Houdt men
g
g
P de juiste hoogte.
gop
de stem niet opA de juiste
juistehoogte,
g , dan
spreekt
men van detoneren.
P
Dit woord wordt ook overdrachtelijk
J bg e bruikt om aan teeven
,dat iemand of iets
g
niete
even (hoogstaande)
om P ast in een gegeven
g
i g.
a evn

Intrige
g Het woord
g betekent verwikkeling.
van het Italiaanse intrigare
ve r is afgeleid
g ar
g
wikkelen .SPeciaal verstaat men onder intri ^ge de verwikkeling
g in een toneelstuk. In
komische stukken staat de intrige
P den
g op
voorgrond. Daar komen deersonen
in alP
lerlei malle omstandigheden, rollen van het
ene onverwachte conflict in het andere en
hierdoor juist moeten de toeschouwers er
zo om lachen.
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Een stuk,, waarbij
waarbij de intrige
g helemaal
hoofdzaak is, noemt men ook wel een intri gge-stuk.
In een karakterstuk daarentegen is meestal niet de intrige, doch de g
karaktertekening
hoofdzaak,
, wanneer het eenspeelP
, hoewel,
baar stuk wil zijn,
g — datgene,
g
J ook de intrige
,
wat erebeurt
— goed
moet kloppen.
Mag
PP 't Ma
g
g
maar niet als los zand aan elkaar hanen.
g
Een beroemd toneelstuk, dat zowel voor
de karaktertekening
g als ook in de kwaliteit
van intrigestuk
op
g
P hoog
gPpeil staat, is „Le
Mariagge de Figaro"
van Beaumarchais —
g
zie: Figaro.
g
In
'te
een intrige
^ ewone leven wordt
g g noemd een samenstel van allerlei slinkse
listigheden,
om een
g
g
, dat iemand gebruikt
bepaald
doel te bereiken. Het gebied,
P
, waar
g
intriges
ten allen tijde
tijde het meest ge blo eid
g
hebben, is wel aan het hof van absolute
monarchen of dictators.a ,daar heeft men
dikwijls
combinaties van intriganten
gehad,
,
J
g
g
die als camarilla den vorst ertoe brachten
vóór alles de belangen
g van de leden der
camarilla in 't oogg te houden. Aan vele
Spaanse
en Duitse hoven hebben zulke
P
camarilla's bestaan (vandaar het bekende
Duitse woord uit het midden der vorige
g
eeuw: altijd
J nogg beter een camera — volksvertegenwoordiging— dan een camarilla).
Ook aan het hof van de Lodewijken
in
J
Frankrijk werd door
allerlei schone dames,
,
markiezinnen enravinnen
e.d. , ontzettend
g
geïntrigeerdg
om in de gunst van den koning
g

te komen,, een andere gunstelinge
g
g e te ve rdringen
J of vriendinnetjes
J
g , voor vriendjes
ietseraan
te krijgen
Jg enz.
g
Het intrigeren
is echter niet aan een
g
bepaalde
tijdperk
ePplaats of een bepaald
Pg
P
bonden. Die zielige
g kwaal is zo oud als
de wereld. Ook nu nogg
zijn
J er duizenden
mensen,
g
J , door
, die door slimmigheidjes,
vleien van hun chefs of kwaadspreken
over
P
mededingers,
, trachten omhoog
g
g te komen.
Ook nu nog
gzijn
J in deze wereld veel intriganten. ZijJen
verget
echter
dat, een door
g
intriges
verkregen
positie even snel door
g P
g
intriges
weer verloren
g
g van een tegenstander
kanaan
geweten
niet
g en dat een gerust
g
g
met intriges
g te veroveren is,, doch alleen
langs
eerlijken weg.
g
g den rechten,, eerlijken

Intuïtie. Onder „Instinct" hebben we al
g ezien
, dat er in den mens krachten en
gaven
leven,, die buiten 't verstand om g
gaan.
aan
g
Een dergelijke
ggave is de intuïtie,, het ver g J
mogen
om iets te begrijpen, direct te keng
nen, zonder dat het verstand eraan te pas
P
komt.
Soms kan onze intuïtie ons zeggen,
gg , dat
we met een bepaald
persoon
over dit of dat
P
P
onderwerp
P maar niet moeten praten,
P
, en later blijkt,
van hem is;,
J , dat dit een teer punt
P
onze intuïtie waarschuwt ons, dat iemand
ons bedriegt
juist te zijn.
blijken
juist
^ en 't kan blijken
J
Heel dikwijls
J doen we,, uitsluitend geleid
g
door de intuïtie, dingen,
en, anderen bedie
lacheli'k
vinden en waarvan dezen later
J

Inundatie. —Stuwdam bij Assoean in den Nijl, een wereldberoemd inundatiewerk.
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moeten erkennen, dat zegoed
waren. Doch
g
hoe dikwijl
dikwijls wij
wi' door verkeerde intuïtie verdingen
doen,
g
, zullen wij
J maar niet
onderzoeken. Men kan stellig
g ook te veel
P zij
op
zijn intuïtie vertrouwen.
de intuïtierecies
is weet
zelfs de
,
P
geleerdste bol niet.
Over het algemeen leeft
de Oosterling
g
veel meer bijJ intuïtie dan wij,
J, Westerlingen.
g
De vrouwaat
g de man in intuïtief aanvoelen van vele dingen
te boven.
g
Ook in hetodsdiensti
g
gleven is de intuïtie van veel waarde.
Inwnidatie wil zeggen
kunstmatige
gg
g onderwaterzetting van het land. Dit heeft vooral
plaats voor militaire doeleinden. Men tracht
zo den vijand
te beletten het land,, dat
J
achter de onder waterezette
stukken ligt,
g
g,
te bereiken.
Soms echtereschiedt
inundatie om heel
g
andere redenen. De boeren laten dan zelf
hun landerijJ en onderlopen
om het on
P
g edierte, dat zich daar op
A en in bevindt,, te
verdelen.
g
In ons land hebben we belangJ
rijke militaire inundatiewerken, die vooral bestemd
zijn, omg
de zogenaamde „vesting
„
g Holland",,
rijkste steden van Newaarbinnen de belangJ
derland liggen
gg , te beschermen.
Voor die z.g.
zijn
e
„
g waterlinies"
J n uitvori e voorbereidende
werkzaamheden nodig
g
geweest voor
het regelen van den aanvoer,
g
,
het vasthouden en later weer den afvoer
van het water.
moesten worden aan geSluizen en dijken
J
ge
led
van oorJ
g en versterkt,, want in tijden
logmoet in enige
onder
g dagen
g het geheel
g
waterezet
kunnen worden;
worden;een centimeter
g
of twlnti
twintigwater moet er boven de wegen
g
staan, zodat men deze niet meer van weilanden en sloten kan onderscheiden.
Tegenwoordig
g is — naar veelal beweerd
g
wordt — door de invoering
g van het ver
dragende
ggeschut en de vliegtuigen de
g
waarde van de inundatieedaald.
Toch
g
heeft in den Wereldoorlog
g de inundatie van
het land om den I zer in België
g nogg zeer
bewezen; want dit is het
goede diensten bewezen;
g
enige
hoekje van België,
g kleine hoekje
g, dat niet in
handen der Duitsers iseweest
terwij ook
g
, terwijl
overigens
dit inundatie-gebied
belangrijke
g
g
gJ
strategische
diensten bewezen heeft.
g
En men vergete
niet: De inundatie van
g
den I zer was niet in vrede door allerlei
inundatiewerken voorbereid: zij
zij was totaal
geïmproviseerd.
b P
Invalide wordt meestalebruikt
als de
g
benaming
g voor een soldaat,, die in dienst
van het vaderlandebrekki
g of oud g ewor g
den is en dus niet langer
voor den
g geschikt
g
militairen dienst. Reeds door de oude Grieken en Romeinen werdoed
goed voor de invalidenezor
d.
g
g In de Middeleeuwen werden

Invalide. — Het Hótel des Invalides te Parijs.
Onder den koepel bevindt zich de sarco-

phaag van Napoleon.
ze in burchten en kloosters verpleegd.
P g In
1671-1674
J het beroemde
7
74 werd in Parijs
, waarin ook
g
„ Hótel des Invalides" gebouwd,
nu nogg de oud-strijders,
arbeid
J
, die geen
g
meer kunnen doen,, worden verpleegd.
P g Daar
bevindt zich hetraf
P
, een
g van Napoleon,
indrukwekkend monument,, waarvan je
J e hierboven een afbeelding
g vindt.
De
oorlogsinvaliden
worden
eNederlandse
e
g
op het landgoed
Bronbeek,
verpleegdp
g
, het
mooiele
g en
g tehuis voor oud-Indische militairen.
Ook buiten de militaire kringen
wordt er
g
te
tegenwoordig
lt
g heel wat meer voor de invalidenedaan
dan vroeger.
g Men denke allerg
eerst aan de Nederlandse wet van 1913
93 tot
verzekering
de g evo lg
g van arbeiders tegen
gen van invaliditeit en ouderdom.
Inventaris is een opsomming
P
g of lijst
Jt van
wat aanwezig is, b.v. in een huis, school,
winkel enz. Door de meeste handelaren en
fabrikanten,
, ook door de winkeliers,, wordt
aan het eind van ieder jaar
de inventaris
J
ooPpgemaakt,
schrijven alles P,
o wat
g, d.w.z.zijzijschrijven
zich aanoederen
in de zaak bevindt,, om
g
een beter overzicht te hebben over hun bezittingen.
g
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Ook ingeval
O
gl van een erfenis, wanneer de
on i ngn van een overleden persoon
bezittingen
A
der verschillende mensen moeten worden
ldw
wordt een inventaris opgemaakt,
verdeeld,
ve r
,
Pg
om te kunnen komen tot wat men noemt
de boedelscheiding.
van zo'n
P
g Het opmaken
inventaris
wordt inventarisatie genoemd.
e
g
Ook de lijst
van de stukken,, die in een
J
proces aan den rechter, voordat hijJ het von P
nis wijst,
J , moeten worden overgelegd, heet
wel inventaris.

ionen,
van de oplossing
g (zie: Atoom). De ionen
P
die naar deositieve
pool
gaan,
P
g
, zijn
P
J zelf
negatief
geladen
en heten anionen;^ de P o g
g
sitieve die naar de negatieve
aan
g
Ppool gaan,
noemt men kationen.
Want hiereldt
evenals elders,, dat twee
g
dingen
ongelijksoortige din
elkand er aantrekg
ken maareli'ksoorti
eg elkander afstoten.
g J
Ditroces
nu noemt men het ionisatieP
proces, met behulp
P waarvan chemische reacties zijn te verklaren.

Investtituur noemt men de bevestiging
g g van
zijn ambt bijJ de R.K.
eengeestelijke
in zijn
J
g
kerk.
Het woord wordt tegenwoordig
e
g
g albambleen
voor lagere kerkelijke
ee gebruikt
J
g
ten. Voor de investituur vanisschoPPen
gebruikt men het woord intronisatie."
„
g
Tegenwoordig
precies geregeld,
g g, wie voor
gisP
g
bepaalde,
waardigJ
g geestelijke
g
gP, vooral hoge
heden het recht heeft eenersoon
te beP
vestigen.
In de Middeleeuwen was dat echg
ter niet heteval.
Toen was het wereldlijk
J
g
eneesteli
k
g gnog
g niet zo scherpPe
g Jgezag
g
scheiden. De Paus en de bisschoPPen hadden naast hunJ
g eesteli'ke taak vaak landstreken als vorsten te besturen. Daar tegenover hadden de wereldlijke
vorsten weer 't
J
kerkelijkeaan gelenodige
g
gg in de kerkelijke
g te zeggen
g eer
g enheden van het land, waarover ze regeerden;, zo hadden ze b.v. veelal het recht van
investituur van de bisschoppen.
Dat recht
PP
had de Paus hun nieteschonken
maar zij
zij
g
hadden het eenvoudig
g
g aan zich getrokken.
Deelovi
en
g stelden een aantal candidaten
g
aan den vorst voor, waaruit deze koos, terwijl
hij soms wel eens buiten de voordracht
J hij
omging.
Over deze investituur-kwestie zijn
J, zoals
in de
g
Jje weet,, heel veel conflicten geweest

Ioniërs. Volgens
de overleveringen
g
g en moe ten in de oudste tijden
drie invallen van
J
vreemde volksstammen in Griekenland hebbenlaats gehad
en wel van de Aeoliërs,
g
,
de Ioniërs en de Doriërs. De Ioniërs zouden zichevesti
d
g
g hebben in Attica,, Euboea de eilanden in de Aegeïsche
zee
e en
g
een deel van de kust van Klein Azië.
Wanneer men echter over de Ioniërs"
spreekt,
dan bedoelt men daarmee de beP
woners van de twaalf Ionische steden op
de kust van Klein-Azië, die, voordatt het
e
eigenlijke
Griekenland tot bloei kwam,
wa ,
g J
reeds op
P een zeer hogen trapPvan beschavingstonden. De twaalf steden hadden een
onderlingen
bond g
gesticht, maar ieder der
g
e
leden voerde toch een vrijJonafhankelijk
J
bestaan. Zowel pop hetggebied
ank
n
van
kunsten

Middeleeuwen, speciaal
tussen den Paus en
P
Duitsland.

Ionen-theorie. Dit wordt eigenlijk
J alleen
g
maar een verhaal voor deeleerden
onder
g
P school al scheikunde
Jjullie,, voor hen, die op
of chemie hebben.
Maar de anderen mogen
het natuurlijk
iJ
g
met alleleizier
ook lezen.
P
Alle bestaande stoffen verdelen we in 2
groepen: zij
zij,n
die electrischen stroom
in wa om
terigg
e oplossingen niet geleiden,, en zij,
J, die
dezen stroom weleleiden
en tevens van
g
samenstelling
g veranderen. Alle zouten,, zu ren, basen behoren tot de laatste groep
g
A en
noemen we electrolyten.
Wanneer we in
Y
zo'n electrolytische
oplossing
me Y
P
g een paar
P
talen schi'
JJf 'esP laatsen, die met de twee
polen van een electrisch element verbonden zijn
J loopt er een electrische stroom
door de vloeistof. De doorgang
g g van den
electrischen stroom door de oplossing
P
g bestaat in verplaatsing
P
g van ionen naar de
schijfjes. De ionen zijn
metalen schijfjes.
en
zijn positief
P
negatief
geladen
atomen of atoomgroepen
g
g

IP
hig enig wordt weggevoerd
om te worden
gg

geofferd.
Boven : de godin
Artemis (fragment
g
g
g
uit een schildering,
ei,
gi ggevonden te PomPl
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en wetenschappen
als op
IA
A dat van
handel en kolonisatie muntten ze uit.
Tot ver in de Zwarte Zee, o
PSicilië
en Zuid-Italië hadden de Ionische
steden hun koloniën enz. Omstreeks
55o voor Christus raakten deze steden haar onafhankelijkheid
kwijt,
J,
doch eerst onder de Turken verloren
zij
J ook haar economische betekenis.
IP
hi genia is een figuur
uit de grote
g
g
zij
Griekse sagen.
Gewoonlijk
Gewoonlijk wordt zij
^
en Cl y-de dochter van Agamemnon
Y
temnestraenoemd
g
, doch' soms ook
wel de dochter van Theseus en Helena. Het eerst is sprake van
haar,
,
toen de Grieken in de haven van
Aulis in Boeotië op
P gunstigen
gg wind
la en te wachten, om met hun vloot
naar het opP de Klein-Aziatische kust
gele
gen Troje
J (zie aldaar) te kunnen
stevenen. Deze stad wilden ze tuchti
en,omdat Paris, , een van de zonen
tigen
van den Trojaansen
koning, Helena,
J g,
de vrouw van een der Griekse vorsten Menelaos had geschaakt. Nu
voorspelde
de ziener Calchas,
dat er
,at
P
geen
wind zou opsteken,
g
P
, voordat de
broeder van Menelaos,, Agamemnon,
g
,
die de aanvoerder der Grieken was,
zijn
hi geni g aan de godin
J dochter IP
g
Artemiseofferd
zou hebben.
g
Natuurlijk
de vader eerst
J weigerde
^
aan dit verzoek te voldoen, maar
toen het werkelijk
weken lang
J
g wind stil bleef, bezweek hij
hij voor den aandrangien
de onderbevelhebbers en
g,
het volk opP hem uitoefenden,, en o ntbood zijn
bijJ zich.
J dochter uit Mycene
Y
Hij
) lokte haar met het voorwendsel, dat ze met den held Achilles zou
mogen
trouwen. Maar al spoedig
g
P
g
bleek IP
hig enia
g er
, toen ze in hett legerkamP bijJ de haven van Aulis kwam,, wat
men met haar voor had. Mengreep
g P haar
vast en sleurde haar naar het altaar, dat
gewijJ d was aan Artemis.
gewi'
medelijdenmet het meisje,
Deodin kreeg
gmedelijden
J,
daalde zelf in een nevel neer, rukte haar
uit de handen van haar belagers en bracht
haar naar Tauris aan de Zwarte Zee,
waar I P
hi genia priesteres
werd van ArA
temis.
Jaren later kwam Orestes,, IA
hi g
enia's
broer, in Tauris, om daar het beeld van Artemis te halen,, daar het orakel van Delphi
P
hem dit als het enige
g middel had aan gege
wezen
, om aan de vervolgingen van de
Erinyen
Erin
en (zie aldaar) te ontkomen. Als alle
hij toen aan de godin
g en zou hij
g
zijn
J geofferd, indien broer en zuster elkaar
niet herkend hadden en samen naar Griekenland warenevlucht.
g
Er is misschieneen
uit de Griekse
g figuur
^
sagen,
sa en die zo de dichters van vroeger
en
g

foto: Herwig, Bussum,

Iris, de lieflijke bloem, dies zomers
onze tuinen siert.

later tijd
als deze IPhigg
J heeft beziggehouden
her
g en
t enia. Laten wijJ alleen maar mogen
inneren aan de tragedies
en de opera's,
, die
A
g
onder anderen Euripides,
A
, Racine,, Goethe en
Gluck naar haarenoemd
hebben.
g
Iridium is een zuiver wit metaal, dat veel
na
lijkt op
Het bevindt zich in platinalijkt
P
P platina.
P
en — zie: Cheerts, los of chemisch gebonden
g
mie — in den vorm van osmium-iridium.
Door allerlei ingewikkelde
bewerkingen
g
g
kan men het zuivere iridium afscheiden en
men krijgt
dan een wit metaal, dat bijJ lage
g
J g,
temperatuur
zeer bros is.
P
Het iridium is evenalslatina
in hoge
P
g
mate ongevoelig
allerlei invloeden
g teen
g
g
warmte ,vocht enz.
van buiten, zoals ,koude,
aanmerkelij
en is nogg aanmerkelijk
harder. Daarom
een legering
en i
P
g van9delen platina
g
deel iridiumebruikt
voor het vervaardig
en alg
ag en van normaalmaten en gewichten
lerlei laboratoriumgereedschap.
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Iri
S. Behalve de naam van een bloem is
Iri ook
uit de Griekse bg odenIris
o een
e figuur
g
wereld.
Zoals ik jullie
al onder Griekse MYtholoJ
<rie verteld heb, was Hermes of Mercurius
de bode deroden.
Hij Jbracht hun wensen
g
over aan de stervelingen
en begeleidde
de
g
g
zielen der afgestorvenen naar de onderwereld. Een dergelijke
functie had de godin
g
g J
Iris de verpersoonlijking
Iris,
g van den regeng en
P
J
boog.
g
Zi' stond speciaal
Zij
in dienst van Hera of
P
Juno en bracht haar boodschappen over,
,
maar daarbij
J was Iris onzichtbaar voor de
elstervelingen; alleen
haar spoor,, dat veelP
voorbij
kleurigwas,
g
, kon men zien,, als ze voorbij
bg etrokken was: de regenboog.
Iris is tenslotte in aansluitin bg hiermee de
naameworden
voor het regenboogvlies,
g
het deel van het oo
is en
g, datgekleurd
g
bi' mens en dier kan verwaarvan de kleur bij
schillen van rood,g
groen en blauw tot bruin
eng
enrijs.
rijs.Eigenaardig
e
gking
gis, dat sommige
deren met mooie blauwe kijkers
geboren
J
g
worden, die dan later vaak een andere kleur
krij ggen.
Ironie is een soort spotternij,maar een
bizonder soort.
g en dwaze
Wanneer je
jongen
J een dommen jon
dingen
hoort zeggen
en je
g
gb
g dan: „J'i'J
J zegt
hebt het buskruit ook niet uitgevonden",
g
,
dan is ditewoon
spot.
g
P
Wanneer Jje tegen
jongen
g en
g denzelfden jon
zegt:
Och ik ben toch altijd
altijd zo blij,
g
J, als
ik een verstandig
g mens ontmoet",, dan is
dit ook een soort spot
P ,maar weer heel
anders. Dit is ironie,, d.w.z. je zegt
P
g precies
het tegenovergestelde van wat 'e
je bedoelt,,
zo wordt iemand bespottelijk g
emaakt.
De ironische spreekwijze
is afkomstigg
P
J
van Socrates. Die wasewoon
om, , wanneer
g
hij
J iemand ontmoette,
, die trots was oop
zijn
met hem aan te
J kennis,, een gesprek
g P
knoP en, waarin hijJ zich van den domme
hield en den ander ertoe bracht,
, z'n wisJ
heid te luchten. Socrates maakte dan allerlei tegenwerpingen, schi'nb'aar
om iets te
J
leren, maar in werkelijkheid
J
, om de fouten
in denedachten
ang
van den ander aan te
g
g
tonen.
Van de meer moderne schrijvers
J
, die de
ironie hanteerden, noemen wij van het
volk,
,
dat het best en het elegantst
mett deze
g
ironie weet om teaan:
Rabelais, , Voltaire
Voltaire,
g
Beaumarchais, P. L. Courier,, Hugo,
g, enz.
Niet onvermakelijk
is,
J
, dat men indertijd
J
in allen ernst in Frankrijk
Frankrijk heeft voorgesteld
g
een leesteken te maken, dat zou aankondien, dat de bijbehorende
tekst ironisch was
g
J
bedoeld. Het zou zijn
v
van
J het tegenbeeld
g
ee
aa dus:
eenvvraagteken,
gteken, dus.

Zie: Bevloeiing.
Irrigatie.
b
g
Isabella. Een bekendee
g estalte uit de bg schiedenis was Isabella van OostenriJ,
k die
g
J allen uit de geschiedenisles
Jje natuurlijk
kent. We zullen hier dus niet veel van haar
vertellen, maar ons be Palen tot een bekende
anecdote. Zoalse
P J weet,, hadden de Spanaanvoeringg van Isabella's
jaarden
jaarden, onder aanvoerin
gemaal,
g Albertus,
, aartshertog
, drie jaren
J
g
nodig
g g van
g voor en aleer de belegering
Oostende succes had. Volens
het verhaal
g
moet Isabella bijJ het begin
g van het beleg
g
gezworen hebben,, dat ze geen
schoon hemd
g
g
aan zou trekken,, voordat de stad gevallen
g
zou zijn. Als ze werkelijk
k woord heeft gehouden, brr... ik moet er niet aan denken.
Maar het verhaal zal wel niet waar zijn.
De Spanjaarden
waren niet zo zindelijk
J als
AJ
wij,
Wèl
J
J, maar men kan 't ook overdrijven.
waar is het intussen, dat een lichtbruine,
vuiluitziende kleur,
, nog
no
, b.v. van paarden,
P
altijd
g
J Isabella-kleur wordt genoemd.
Isegrim
is de naam van den wolf in de
g
Middeleeuwse dieren-fabel,, waarin Reintje
J
Waarschi'nde Vos
P deJ
g rootste rol speelt.
lik
J is het een heel oud Vlaams woord. In
gebruikt men wel het woord
de spreektaal
P
isegrim
voor een nors, , brommers g, lastig
lasti
g
mens.
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Isegrim, een oude Vlaamse naam voor den wolf, beroemd uit Roodkapje.
Isis is de naam van een Egyptische
gog YA
din, gemalin
van Osiris en moeder van
g
zij vereerd als
Horus. Oorspronkelijk
A
J werd zij
het zinnebeeld van de voortbrengende natuurkracht der aarde (als zodanig
g overeenstemmende met de Griekseodin
Deg
meter en als beschermster van vele kunsten. Later werd zijJ ook als maangodin
beg
schouwti en met de Griekse Io vereenzelvigd.
Op
gedenktekens
en A a gYP
P de Egyptische
g
zij
1 hen wordt zij
PY rusrollen (zie: Hiero
^ YA
afgebeeld
met horens,, waartussen
en de zon g
neschi•J f — zie de middelste figuur
van de
g
foto op
A blz, 595.
Lateraf
g men haar als attribuut het
sistrum (een klein muziekinstrument als
een soort castagnet
341 — in den
pag.
g
P
g 34
vorm van een klein racket). Het aan haar
ewi'
g
g
J de dier was de gier.
was voor de oude Babyloniërs
en
Is'^tar
Y
J
Assyriërs
Ass
de godin
van den oorlog
g
Y
g en der

(moederlijke)
liefde. Voor ons liggen
J
gg deze
beide begrippenerg
er ver uit elkaar,, maar
toch wordt het ons wel wat duidelijker,
J
, als
we weten, dat zijJg
gedacht werd als dochter
van den maangod
Isis en zelf identiek met
g
delaneet
Venus, , die zowel morgenals
A
b
g enster
avondster zijn
morgenste
J kan. Welnu als mor
zijJ de godin
van den strijd,
^
J, van het sla g veld en als avondster vergezelt
haar de
g
gedachte
J
edachte aan liefde en beschuttend nabij
zijJ n.
Is'tar
is dezelfde godin,
die in het WesJ
g
ten onder den naam Astarte, ook in de latere eeuwen van Griekenland en Rome, zulk
een sterk verbreide verering
g heeft bg evon den.
van één der Discipelen
Iskarioth bijnaam
J
P
van Jezus, Judas, den man uit Karioth",
beeenplaatsje
J naam
A
J in Juda, , zoals deze bijnaam
tekent. Hij
J meester
J is de discipel,
P , die Zijn
verried met een kus, waaraan onze uitdrukkingis ontleend: een Judaskus.
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ISLAM
Islam is een Arabisch woord, dat overgave
e en onderwerping
p g betekent. Met dit
woord bedoelt men den Mohammedaansen
godsdienst,, waarover we jullie
julli hier wat zulg
vertellen.
Van derote
is de
g
g wereldgodsdiensten
Islam verreweg
ontg de jongste,
J g , ze is pas
P
staan in dede
7 eeuw na Christus.
De bakermat van den Islam is Arabië. Dit
was in dede
7 eeuw een land , dat niet een
algemenen
vorst kende. Er leefden trotse
g
nomadenstammen wier hoofden sheikseg
noemd werden. In dien ouden tijd
J ging
g g de
handelsweg
g van Indië naar Europa
P over
Arabië. In Aden werden deoederen
uit de
g
schepen
op
geladen en naar de
P
P kamelen gelade
van Sinai en Palestinaevoerd.
g
Door dit contact met de buitenwereld en
doordat in Arabië veel oodseemeenten
g
waren en veel Christenen warenekomen
g
,
leerden de Arabieren de oudeodsdiensten
g
kennen: Het Jodendom en het Christendom.
Wat men den Arabischenodsdienst
zou
g
kunnen noemen,
700
g
7 vol
, was tot ongeveer
bijgeloof,
J g, vooral de verering
g van grote
g
stenen van d'ins"
„dj ins",nam daarbijJ een
stenen,
en voor
namep laat in. Die stenen werden echter
namelaats
door alle Arabieren vereerd, maar elke
groep
„dj ins", het waren
roe had weer eigen
d'ins"
g
dusractisch
stamgoden.
P
g
Maar onder al die stenen muntte er één
uit,, de Kaaba, die te Mekka lag,
grote
g,
g
bruine bazaltsteen. De Bedouïnenstam der
Koreisjieten,
J
, die in de omgeving
g
g der Kaaba
woonde
, waren zijn
J bewakers. Om dien
steen was een zeer eenvoudige
g tempel
P g e-

bouwel dien we ook Kaaba noemen, en
merkwaardigerwijzevinden we in dien temP el beelden van de maagd Maria en andere
Christelijken
figuren
uit den Christelijken
godsdienst. Jo-g
g
den en Christenen hebben dus invloedeg
had op
en dit is mogelijk
P het heiligdom
g
g .J
geweest, omdat die oude Arabieren buitenwaren.
g
g ewoon verdraagzaam
Derote
ve
vele Abiera
g ontwikkeling,
g,
ren al spoedig
en die vooral te danP
g kregen
g
ken was aan den handel,
, maakte , dat velen
onder hen al spoedig
P
g niet meer geloofden
g
in die „dj ins". Toch konden ze om verschillende redenen het Jodendom ook niet aanvaarden en evenmin het Christendom.
In die tijden
leefde Mohammed. HijJ was
J
zij ouders waren de
te Mekkaeboren
en zijn
g
van de beroemde Zen-zen-bron,
die bij
de Kaaba ontspringt. De jon
jongen
ver fJ
g
zij ouders en raakte
loor al heel vroeg
gzijn
in armelijke
omstandigheden.
HijJ
J
g
J hij
werd herder en terwijl
hij met zijn
zij kudde
hij vaak en veel over het
peinsde hij
,P
doel en streven van den mens. HijJ
•
zelf heteloof
in de Heilige
g
g Stenen ook
moeilijk
meer aanvaarden,
, maar evenmin
J
voelde hij
J veel voor het Christendom.
Toen Mohammed vier en twintig
g jaar
J
hij
oud was, trad
hij in dienst van Chadidja,
J,
rijke weduwe,, die hem
een rijke
em tot haar hanzij vrouw
delsag ent maakte en die later zijn
Met de karavanen trok Mohammed
nu naar Syrië
en Egypte en ook naar PaY
lestina. Deze tochten hebben veel tot zijn
J
ontwikkeling
J gg
gbijgedragen.
Onwillekeurig
hij buitengewoon
Onwillekeuri had hij
veel
g
hijgezien
ooepgenomen
van wat hij
ondero
er
gen
g
vonden had en toen hij
J dan ook in later

Islam. — Een der weinige
^ bestaande afbeeldingen
a meel ,ontleend aan een minla g van Mohammed,
tuur uit een Arabisch handschrift van het Jjaar 1314. Zij
e profeet
voor bij^ de beJ stelt den
P
legering
g Gabriël.
g
g ener vesting;
g^ boven hem zweeft de engel
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Islam. —Bedevaartgangers te Mekka, met de Ka p ba op den achtergrond.
jaren
zijn
zijn prediking
P
g f waren er in de
g begon,
J
hij ontwikkelde, stellig
leer, die hij
g veel Christeli'ke
en Jelementen. Toch is de
Joodse
Islam een zelfstandige godsdienst
en mag
g
g
Mohammed terecht worden beschouwd als
de stichter van een der wereldgodsdiensten.
Mohammed heeft nooit kunnen lezen en
schrijven,
f den Koran heeft hijJ dus niet g e J
schreven: hij
gf wat
J heeft alleen verkondigd,
hij
verwerkt had.
zijn eest
g
J in zijn
Meer dan twaalf Jjaar langpredikte
gre
MoP
hammed te Mekka, echter
met zeer geringg
g
voelden niets voor
j
succes. De Koreisieten
i J betekenis
zijn
J leer,f die toch de Kaaba zijn
en den Koreisjieten
hun invloed zou doen
J
verliezen. Mohammeds beweging
g g zou dan
ook zeer waarschijnlijk
zijn,
waarschijnlijk verlopen
P
J f als de
toestand in het nabijJgelegen
g g Medina,, waar
Joden en Arabieren elkander bestreden f niet
zounsti
voor
hem was geweest.
De
e Ara
g
g
g
bieren hadden daar een leider nodigg en vonden dezen in Mohammed. Waarom ze juist
J
Mohammed uitkozen? Wel, de Joden g
beloofden
f dat de Messias zou komen: een
vorst,, die een groot
wereldrij
g
J k zou stichten
en alle volken aan de Joden zou onderweren. ToenP
kwamen de Arabieren op het
idee,
,
eerder een Messias te hebben dan de Joden
droegeen ze Mohammed het
en daarom droe
w eg eestelijk ggezag
a te Medina oP.
J en geestelijk

Werkelijk
Werkelijk slaagden
zij
zij er toen in,, den o g
den een nederlaag
g toe te brengen
g en nu was
Mohammeds macht voorgoed
gevestigd.
g
g
g
Toen Mohammed uit Mekka naar Medina
wilde trekken,f hadden de Koreisjieten
hem
J
vast trachten te houden uit vrees hun macht
te verliezen, als Mohammeds leer in Medina
ingang
g g vond. Mohammed had echter weten
te vluchten en in dit jaar
622 v. Chr. begint
J
g
de Islamietische jaartelling.
g
J
De hoofdpunten
van Mohammeds leer zijn
zij
P
volgende.
g
Er is maar één God , die zulk een almacht
heeftf dat al het andere naast hem moet
verdwijnen.
Geesten kunnen er dus niet beJ
staan. De mens staat zeer ver van de
Godheid af, is er als het ware door een
kloof vanescheiden.
g
Er bestaat een hel, die zeer schrikwekkend wordt beschreven. 't Allerergste,
g
, wat
de mens kan doen f is naast de Godheid
nog
g iets anders te vereren.
Er is een hemelf waar het leven zeer
heerlijk
J is en er is ook een oordeelsdag.
g
Mohammed had naast vrees voor God
ook dank en liefde voor Hem willen leren,
maar daarin is hijJ
eigenlijk
g J niet geslaagd.
g
g
Wel heeft hij
J op
P sociaal gebied,
g
, in het
slavenwezen en huwelijksleven,
hervorminJ
g en kunnen invoeren.
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Helaas hebben zijn
hem niet
g
J aanhangers
g eheel
juist begrepen
en ehebbenn ze uit hetgeheel
juist
g Aen
i J leerde het fatalisme te veel oop
^ een hij
den voorgrond
gesteld.
g
g
Onder fatalisme verstaat men heteloof,
g
,
dat hetehele
mensenleven van te voren
g
door de Godheid bepaald
is en dat de mens
A
zelf aan zijn
J lot niets meer kan veranderen.
Eengevolg
van dit eigenaardige odsbeg
gg
grip
g voor Allah
^
Ais,
, dat de Islamieten angst
moeilijkhede niet tot
kregen zich in hun moeilijkheden
wendden maar tot hun talloze heiligen.
g
Die heiligen,
bestaan,,
g^
, welke in ggroten getale
werden zijn
helpers.
P
g J
J dagelijkse
g zijner
zijne
Mohammed heeft deze opvatting
P
vermoedelijk tegen
hijzich vermoedelijk
leer, waar hij
geg
keerel zou hebben
, niet meer beleefd. In
P laats van met den énen God bemoeiden
zich de Islamieten vooral met de vele heimet rote
grotemacht en kracht belig
en
li en,
zouden zijn.
J
In Medina heeft Mohammed zijn
J eersten
hij de
eredienst ingericht; daar bouwde hij
eerste moskee, waarin Allah vereerd zou
worden.
HijJ verplichtte
de mannen vijf
J maal daags
g
P
g edurende een minuut te bidden.
oWaar de Christenen den Zondag,
W
g,
en den Zaterdag als voornaamsten dag
den
hadden, koos hij
voor den Islam den VrijJ
Jdag.
in,
Verder
stelde hij
hij een vastenmaand in
V
waarbij
J het vasten heel wat stren g er is dan
Christenen en Joden.
bijJ
Zoals Jje allen wel zult weten,, moet de
Islamiet tijdens
het bidden het gezicht
naar
g
J
Mekka bg ekeerd hebben;, zo werd deze oude
stad weer 't centrum van den Islam. Dit
natuurlij
was eigenlijk
^
J te betreuren, want natuurlijk
velen nu weer de Kaaba als
het middelP unt van het geloof.
Het bg ebedsuur wordt aange
g door
b
k ondigd
de muezzinkerkelijke
omroepers)
van de
P
J
slanke minarets der moskeeën. Die minarets en moskeeën zijn de symbolen
van den
Y
Islam over heel het g ebied, waar de Mohammedanen leven.
Typisch
is het, dat Mohammed de joden
YP
en Christenen steeds als vrienden heeft beschouw d, • veel heefthij
hij van hen geleerd
en
g
overgenomen
en Jezus is door Mohammed
g
ten zeerste vereerd. Heel lang
hij de
g heeft hij
hoop
P gekoesterd
g, Mohammedanen, Christenen en Joden te verenigen.
g
Jeruzalem maakte hij
hij tot tweede bg odsdienstige
g hoofdstad van zijn
J n g ebied en nu
jullie ook,, waarom Christenen
begrijpen jullie
en Islamieten in vroege
vroeer
g eeuwen zo verom het bezit van deze stad, die voor
beiden heilig
g was,, hebben gevochten.
g
Mohammed stierf opPleeftijd
63-jarigen leeftijd,
hijJ elf jaar
jaar te Medina geregeerd
had.
g
g
Heel Arabië kwam in opstand,
zij
A
, maar zijn
wisten de macht te behouden.
Toch ontstonden enige
later
g tientallen jaren
J

ISOBAREN
vele twisten. Hetrote
g Mohammedaanse
rijk
J viel uiteen. We vertellen daar nogg wel
iets van onder kalifaat.
Verder kun je
J over dit merkwaardige
g g eloof nog
g iets lezen onder Had'J, Kaaba ,
Moskee (Muezzin) en Koran.
Ismaël is een bekende figuur uit den
Bijbel.
Hij
J was de zoon van den aartsvader
J
Abraham en diens tweede vrouw Haar.
g
Op
van Abrahams eerste vrouw
A aandringen
g
Sara en nadat de aartsvader eenoddeli'ke
g
J
aanwijzing
g had ontvangen,
g , werd Hagar
J
g met
den jongen
Ismaël door Abraham verstoten
J g
en van zijn
verdreven. Daar
J woonplaats
P
Haar
g alleen maar wat brood en een zak
zij in de woestijn,
water bijJ zich had,, leden zij
J,
waarin zijJ ronddwaalden,, weldra hevigen
g
dorst. De moeder had reeds het kind onder
een struik neergelegd, om het niet te moeten zien sterven, toen haar door een engel
een waterut
en haar werd
P werdgewezen
g
van ditzelfde
bg ezeg d, dat het na eslacht
g
kind tot eenroot
volk worden zou. Het
g
kindroeide
opA tot een echten zoon der
g
woestijn. De Ismaëlieten,, eenArabisch
woestijn.
herra
dersvolk beschouwen zich als zijn afstammelingen.

Isobaren zijn
lijnen die men trekt over
J lijnen
punten P
op aarde,
die een
ben barome,
A
g Jgelijken
terstand hebben.
Jullie weten natuurlijk,
hoe men den
J
luchtdruk, die
op een bepaalde
plaats
heerst,,
A
P
P

Iamaël met zijn moeder Hagar door Abraham
verstoten (naar een ets van Rembrandt).
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met een barometer kan meten. Dien druk
meten we in de meteorologie, de weerkunde,
,
in millimeters kwikdruk en de dan gevonden uitkomst herleiden we opPzeeniveau.
Wat is dat?
jullie vragen.
dat?,zullen jullie
g
Jzult,
Wel, zoals je
weet en begrijpen zult
neemt de luchtdruk met de hoogte
g af. Hoe
hoer
hogermen komt, , des te minder luchtlagen
g
drukken op
PP
, dus des te
P het aardoppervlak,
geringer
er is de druk.
Wanneer men nu op
P een waarneming sstation een luchtdruk vanmillimeter
745
constateert: dan berekent men, hoeveel dat
zou zijn,
opP het niveau der
J, als de plaats
P
zee lag.
van
g Zo doet men in alle plaatsen
P
waarnemin
an dus
waarneming en men krijgt
us waar
Jg dan
den, die men vergelijken
kan. Te g enwoor g J
digzijn
, waar men den luchtzijner vele punten,
P
druk meet en zo is het mogelijk geworden,
,
g
punten,
luchtdruk hebben,, op
o
P
, die gelijken
g iJ
eenzelfde tijdstip
P door een lijn,
J, een isobaar,,
met elkander te verbinden. Steeds blijkt
J
dan, dat deze isobaren,, behoudens enige
g afwijkingen,
wijkin en
van
g
, kransvormigg om een gebied
hoen
li en.
g of lagen
g drukgegroepeerd liggen
tekeningg verduidelijkt
verduidelijkt
jullie tenslotte
julli
nogeen en ander.
Isolatie een woord,, dat is afgeleid
Isolatie,
van
g
het Italiaanse isolaLatijn:
in gula , dat
J
eiland betekent;, in het Engels
spreekt
men
g
P
dan ook van insulation,, dat ook wil zeggen
gg
afzondering . Je weet,, dat men mensen,, die
aan een besmettelijke
ziekte lijden,
J
, van de
J
anderen afzondert of isoleert. In onze ziezijn afzonderlijk
afzonderlij staande barakkenhuizen zijn
paviljoens
of zalen, waarin deze P a ,P
J
tiënten verP
leed
g worden.
In de electrotechniek worden deeleig
draden en andere metalen delen van de

Isobaren.
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toestellen in niet-geleidende
stoffen gewikg
keld, om kortsluitingg te voorkomen. Zulke
isolatoren zijn:
J gummi,
g
, zijde,
J , hars,, olie enz.
Ook droge
isolator. De
g
g lucht is een goede
jeugdige knutselaars,
knutselaars die zich met radio
bezighouden,
gebruiken
voor dit doel meestg
g
al de in den handel verkri'
J gbare isolatiehet twelbekende isolatieband.
klosje
Js
Op
g vind je
J de isolatie van
P de tekening
een kabeletekend
waarop
Pwij
J onder „Kag
bels" terugkomen.
g
Isolde. Zie: Tristan en Isolde.
zijn,
Isothermen. Zoals de isobaren lijnen
J,
dielaatsen
metgelijken luchtdruk verbinP
den, zo zijn
zijn isothermen lijnen,
P
J
, die plaatsen
vaneli'ke
verbinden.
P
g J temperatuur
lijne behoef
Over het ontstaan van deze lijnen
Oe
, na het een
g ik over isobaren vertelde
en. Ook hier verbinniet veel meer te zegg
den ze delaatsen
deplaatsen,die op Peen bepaalden
P
da dezelfde temperatuur
hebben.
dag
P
Nu zouden jullie natuurlijk
natuurlijk verwachten,,
dat deze lijnen
precies
evenwijdig
J g aan de
P
J
Aan den e q ua breedtecirkels zouden lopen.
P
tor toch is het natuurlijk
J het warmst en aan
de Pool het koudst,, zeg
P de
J Toch lopen
g je.
isothermen meestal heel anders en dat is
eengevolg
g van land en
g van de verdeling
g
water over onze aarde,
, van het hoo gteverschil en van nog vele andere
oorzaken,
,
waarop
w
p ik hier niet verder zal ingaan.
g aan
In den winter is de zee in verhouding
veel warmer dan het land en in den zomer
is het omgekeerde
het geval.
Dit is een
g
g
waarop
evol van de verschillende wijze,waaro
gevolg
land en water reageren
op
P het o A ne g
men en afgeven
van warmte. Land is n.l.
g
ssPpoedig
g door de zon te verwarmen, maar
heteef
g t de warmte ook weer snel af; met
water is juist
het omgekeerde
't geval.
Zo
g
g
J
komt het,, dat landen,, die aan zee liggen,
gg ,
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IaraëL — De Egyptenaren verdrinken in de Rode Zee, na den doortocht
der Israëlieten.
in den winter meef rofiteren van den verwarmenden invloed van de zee en in den
zomer van haar verkoelende werkin
g . De
temperatuurverschillen
zijn
zijn voor een plaats
A
P
aan zee dus nooit zo buitengewoon
groot;,
^
eenplaats
in de Siberische steppe
PP heeft
P
daarentegen
een buitengewoon
groot
ver g
g
g
anuari-tem
schil tussen haar JulienPeratuur.
In je atlas
is er wel een kaartje,
waarop
J,
P
de isothermen in Januari en Juli voor de
hele wereld te vinden zijn.
J
Het hoog
g oplopen van de o° isotherm in
Januari langs
is
g
g de kust van Noorwegen
eenevol van de aanwezigheid
eengevolg
van den
g
warmenolfstroom
die daar langs
^
g de kust
loot
al eerder iets
A en waarvan ik jullie
J
vertelde.
we (Gen. 32),
Israël. In den Bijbel lezen
3,
dat Jacob bijJzijn terugkeer naar Kanaan
's nachts met een man worstelde, totdat de
dageraad
opging,en dat deze man (de
g
Engel
des Heren) hem tenslotte zegende
g
g
en zijn naam veranderde. Uw naam zal

voortaan niet Jacob heten maar Israël,
wanti'g hebt
u vorstelijk
gedragen
vorstelijk
J
g
g met
God en de mensen en hebt overmocht
(overwonnen)," luidt de betreffende tekst.
Letterlijk
strijde
Letterlijk vertaald betekent Israël strijder
Zijn nakomelingen,
het Joodse,
volk,
g
werden naar hun stamvader ook wel de
kinderen Israëls of kortwegg Israël genoemd.
g
Toen het land Palestina na Salomo's dood
verdeeld werd, doordat zich tien stammen
onafhankelijk
verklaarden en Jerobeam tot
J
koning
g kozen, terwijl
J over de stammen Juda
en Benjamin
Salomo's zoon Rehabeam
J
heerste,, werd het losgescheurde
Noordelijke
Noordelijk
g
rijk Israël genoemd,
gedeelte het rijk
, met de
g
hoofdstad Samaria; het Zuidelijk
Zuidelijk deel,, met
Jeruzalem als hoofdstad, heette voortaan
het rijk
J Juda.
De bewoners van dit rijk
J hebben zich als
volk tot o Pden dag gvan hedengehandg
haafd. Wel hebben zijJg
grote beproevingen
moeten doorstaan.
Koning
heeft
g Nebukadnezar van Babylon
Y
een eindeemaakt
aan het rijk
rij Juda en
g
bewoners inevan
enscha
g
Pweggevoerd,
gg
g
,
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maar onder Cyrus
kregen
zij
zij verlof naar
Y
g
hun land terug
^ te keren (536
53 v. Chr.).
Zerubbabel, Ezra en Nehemia herstelden
Jeruzalem en de Maccabeeën bevochten een
zekere zelfstandigheid
van het volk.
g
De Romeinen onder Titus maakten een
eind aan de laatste kans opPonafhankelijkJ
heid der Joden in Palestinao7 na Chr.). De
tempel
P werd verbrand en de overwonnenen
verspreidden
zich over de hele aarde. Maar
P
als volk met eigen
karakter en eigen
g
g instelzij nog
lingen bestaan zij
g steeds en zelfs de
bloedige vervolgingen en de verdrukking,
g,
die de Joden in de verstrooiing(diaspora)
g
P
gedurende de Middeleeuwen te verduren
hadden, hebben dit volk niet kunnen vernietigen.
Er is thans een sterk streven
g
merkbaar om weer een eigen
rijk
rij in het
g
vaderland te stichten, alhoewel ook
i nogg niet wenvele Zionisten dit voorloAg
sen in verband met de dan dreigende moeili'kheden
met de Arabische bewoners, die
J
nu door Engeland
als mandaatstaat nog
g
g in
toomehouden
worden. Ook het voorstel
g
Palestina te verdelen in een Joods en Arabisch deel is zeer verschillend door de beschijn ook
langhebbenden ontvangen
en schijnt
g
noggg
geen kans opP verwezenlijking
J g te
maken. Deze beweging
g g, het Zionisme heeftt

Jozef Israëls, een der bekendste Nederlandse
schilders uit de vorige eeuw, de vader van

Isaac Israëls.

wereldoorlo
g reeds veel vruchten
na den wereldoorlog
g edrag en. In Palestina bestaat nu onder
Engelse
bescherming
g
g een Joodse gemeen-schap,
wellicht de grondslag
g
P,
g van een
nieuw rijk
J kan worden.
Zover over de voormalie
g bewoners van
het rij Juda. Waar zijn
zijn echter de bewovan het rijk
We weJ Israël gebleven?
g
ten het niet. De wereldgeschiedenis
bericht
g
alleen dat zij door
een Assyrischen koningg
Y
inevan
enscha
naar
Ninevé werden g e g
g
P
voerel22
J ze ten onder ge7 v. Chr.). Zijn
gaan en verdwenen of leven hun nakomeling en nog
ergens
op
P de wereld? Hier
g
g
hebben we een vruchtbaar onderwerp
P voor
g
allerlei sagen g
en legenden. De overlevering
vertelt dan ook, dat na den ondergang
g g van
Ninevé 606 v. Chr.) de verstrooide Israëlieten van de verkregen
vrijheid gebruik
g vrijheid
g
maakten en naar het Noord-Oosten trokken, door Turkestan, Zuid-Siberië en Mongolië
olië tot aan de kusten der Stille Zuidzee,
Omstreeks 60o v. Chr., aldus vertelt de
legende,
staken zij
zij over naar de grote
eilang
g
den die thans het keizerrijk
aan
P vormen
J
en stichtten hierg root
eenJ
rijk. Het heersende of edelras van heta anse
volk zou
P
dus volgens
die opvatting
gevormd worden
g
P
gg
door de nakomelingschap
g
P der Israëlieten.
Het oudstea anse
geschiedenisboek
verA
^
telt ons, dat omstreeks óoo v. Chr. Jirnmoe
Tenn6 de eilanden veroverde en aldus de
eerste keizer vanaAan werd. Deze veroveraars zouden dus eigenlijk
g
J Israëlieten
zijn
geweest, beweert men. In dit verband
J g
is het wel merkwaardig,
men
thans nog
g
in Zuid-Siberië en in Mongolië, precies langs
de Israëlieten zouden hebden weg,
benevol
dg kleine
verspreide
Joodse g e ^
P
g
meenten vindt.
De wetenschappelijke
geschiedvorsing
J
b
g
rij
verwijst
echter deze legende
naar het rijk
g
J
fantasie.
Israëls is een bekende naam in onze Nederlandse schilderkunst. Een naam, die een
uitstekenden klank heeft door twee schilders, vader en zoon, die dezen naam droegen.
De vader Jozef Israëls182 —I
4 91I
heeft langen
tijd gegolden
als een der voorg
ti
mannen van de Hollandse school. Als fihij in de eerste
g uur- en interieurschilder is hij
P laats beroemd geworden • veelal schilderde
hij
g
PP ^ vooral zeegezichten,
J ook landschappen,
menselijkefiguren
g
doch altijd
erop,
J met menselijke
P^
in het middelpunt
van de handeling
P
g staan
en waarbij het P
landschap als stofferingg
het
dienst doet. Bovendien stond bijJ
verhaaltje,
altij
J , de fabel van de schilderij,
.^ altijd
wat mede een verklaringg
g
• den voorgrond,
is van zijn
populariteit.
J grote
g
PP
Israëls werd te Groningen
uit
g geboren
g
zij
Joodse ouders en kreeg
g in deze stad zijn
hij zich
onderricht. In 1840
hij
•
g
4 vestigde
te Amsterdam. Ook woonde hijJ een poosje
P
J
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ie te Parijs,
r studie
voor
vo
J doch van de Franse
hij niet veel. Naa zijn
hol leerdee hij
school
gJ terugkeer in onss land begon
nieuwe
g
g een geheel
richtingzich baan
te breken in zijn kunst.
J
HijJ verliet de historische onderwerpen,
A , die
zijn eersten tijd
hijJ ^in zijn
J schilderde,, en wen dde zich tot de mensen om zich heen,, die
hij
g , zoals ze waren niet in de
J weergaf
schoonheersteoon
J
A laats zoekend naar uiterlijke
heil, maar vooral trachtend het innerlijk
J
leven der mensen in hun da gelijksen
strijd
g J
J
om het bestaan, in hun droefheid en blijJ
schaAop
g
A het doek te brengen.
Zeer bekend waren Israëls' schilderijen:
J
Na den storm", Lans moeders graf",
Kinderen der zee", Een zoon van het oude
volk" en „Als men oud wordt". Een reuss elende voor
achti g doek ,David
,
, har AA
Saul" hangt
J museum te A m g in het stedelijk
sterdam. Een mooi beeld van Israëls' werk
schilderij „Huiselijk
Huiselijk leed"
geeft
ook het schilderij
leed",
g
dat wij
g
J op
A blz, 545 hebben afgebeeld.

i

Een tweede figuur
van belang
g in onze
g
schilderkunst was Isaac I sr a ë l s (1865
—1 934 , een zoon van Jozef Israëls. HijJ
kreeg
g aan de Academie te
A
gzijnJ n opleiding
den Haag
g en stelde reeds in 1881-82 zijn
J
eerste werken, meest studies uit het militaire leven, ten toon. Van een directen inzijn
vloed van het werk van zijder
is we iJ va
hijging
nigte merken; , hij
zijn
zijn eigen
g ggeheel
g
g
weg,al bewonderden vader en zoon elkaar
wederkerig
g volkomen oprecht.
A
In 1885
hij zich te Amsterdam
g hij
Amsterdam,
5 vestigde
hij evenals Breitner — zie aldaar —
waar hij
felegegrepen
re en
A werd door het Amsterdamse
leven,
en mensen,
als disten
, stadsgezicht
g
,
boden en fabrieksmeisjes
op
A straat,, typen
J
YA
op de grachten, een danshuis met matrozen,
figuren
in een volkspark,
A
g
, een draaimolen:
heel het bonte leven en beween
van de
g
grote stad. Doch telkens zocht en vond
Isaac Israëls het weer in andere milieus
en steeds weer wist hii met ongelofelijke
g
J
virtuositeit zijn
J diepe
A indrukken weer te
geven.
Isaac Israëls heeft veel gereisd. Hij
Hi' woonde een tijdlang
g te Londen en heeft ook in
ons Indië gewerkt, waar hij o.a. danseressen gamelangspelers
en hanengevechten
^
bA
g
schilderde. In October 1934
kwam hij
hij in
934
den Haa ag door een treuri
treurigg on ag eluk om het
leven.

Ivoor. Zoals Jje weet,, wordt ivoor bg emaakt
van de slagtanden van den olifant. Die tanden komen overeen met de snijtanden
van
J
andere zoogdieren; ze
groeien door,, zolan
g
zolang
g
de olifant leeft. Ze bestaan alleen uit tandbeen en cement: het email, dat de buitenste
laag
g van onze tanden vormt,, ontbreekt.
Het meeste ivoor komt uit Afrika van
de Oost- en van de Westkust waarvan een
g edeelte dan ook Ivoorkust heet.
Wanneer Jje nagaat,
jaarlijks ongeveer
g
, dat jaarlijks
g

Isaac Israëls. – Een schilderijJ

van den

meester.

9900.000 K.G. uit Afrika komt,, dan zul je
l wel
schrikken bij
J de gedachte,
g
, wat een massa
olifanten daar ieder jaar
gedood
worden!
g
J
Dit is echter niet heteval.
De jaarlijkse
g
J
ivoor-uitvoer is afkomstig
7
g van 6o a 70.000
olifanten, doch daarvan zijn
J de meeste reeds
lang
geleden gestorven.
In Siberië worden
g
gg
zelfs slagtanden
gevonden
van in onzen tijd
J
g
g
uitgestorven
mammoethen en die worden
g
toch nog
g als ivoor verwerkt. Ook de kiezen
der olifanten, de tanden van nijlpaarden, de
hoektanden uit de onderkaak van den walrus en de sla g tanden van den narwal leveren ivoor.
Het is bizonder bg eschikt voor het maken
van biljartballen
en verder worden er alJ
lerlei kunstvoorwerpen,
enz. van
A , beeldjes
J
vervaardigd.
Reeds de Egyptenaren kenden
g
ivoorsnijwerk, de Grieken bekleedden
en dik van hun houteng oden
wi) ls de gezichten
g
beelden met ivoor , de Romeinen maakten
erebruiksvoorwer
g
Aen van.
In de Middeleeuwen valt echter hetlansg
tijdperk
van de ivoorsnijkunst.
BoekbanJ
den,g
spiegels en bierkannen werden geheel
van ivoorJ
g emaakt en rijk met reliefs versierel houtwerk van meubelen enz. werd
ingelegd met ivoren figuren.
g
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J
tijde
Jaar. Sinds de oudste ti'
den reeds hebben
mensenetracht
het
vlieden van den
g
,
tijd
D astronotijd door een maat te bepalen.
P en De
mische verschijnselen,
g van
J
, als de wisseling
dag
g
g en nacht,, de veranderingg in de gedaante
zijn
zijn ten
evan de maan en de jaargetijden
g
volgge van hun regelmatig
g verloop
P voor dit
g
doel het meesteschikt.
g
Het jaar
was van ouds de eenheidsmaat
J
van den tijd.
wil
„
J Het woord eenheidsmaat"
nu echter niet zeggen
gg , dat iedereen met het
begrip
tijdsduu bedoelde.
g PJjaar denzelfden tijdsduur
oude Semietische cultuurvolken, de
Assyriërs
en Babyloniërs en ook nu nogg
Y
de Joden en de volkeren,, die den Islam belijden,
r
lijden rekenen volgens
het maanjaar,
J
, teg
wijl
zonnejaa aanvaarden. Het
J het zonnejaar
J wij
dat twaalf omlopen
P van de maan
J
om de aarde bevat
, is II da gen korter dan
het zonnejaar.
J
Onder zonnejaar"
verstaan wijJ den tijd,
J,
J
dien de aarde nodig heeft,
, om één omloopP
Maar ook
om de zon te volbrengen.
k dit beg
grip
ri is nog gniet voldoende nauwkeurig.g Men
onderscheidt dan ook drie verschillende
zonnejaren:
het siderische,, het tropische
en
P
J
het anomalistische jaar.
J
Het siderische (ook wel sterrenjaar
J
ge noemd is de ti'J,
d dien de aarde voor een
gehelen omloop
P om de zon in de sterrenwereld nodig
g heeft,
, na afloopP waarvan
dus de zon,, van de aarde uit gezien,
g
, weer
P recies bi'
J dezelfde vaste ster staat als
bij
Dit jaar
duurt 365
J het begin.
g
J
35 dagen,
g , 6
uren ,9 minuten en Io seconden.
Het tropische
jaar
is het tijdsverloop,
P
J
^, binJ
nen hetwelk de aarde naar het lentepunt
P
terugkeert.
Dit is echter geen
vast punt
oop
P
g
^
het gaat,
de ecliptica (aardbaan),
,
g
,
schoon heel langzaam,
gee
, elk J jaar in om g
g
keerde richting
A der aarde terug.
g als de loop
g
Het is dus duidelijk,
jaar
P
J, dat het tropische
J
een beetje
jaar
J korter is dan het siderische jaar.
48 min.,,
duurt n.l.6 dagen,
g ,5 uren,,4
4 6 sec.
Het anomalistische jaar
wordt bepaald
J
P
door den terugkeer
der aarde op
g
P de ecli P tica tot heterihelium
,d.i. het punt,
, waar
P
P
de afstand tot de zon het kleinst is. Maar
ook ditunt
zich langzaam
en
g
P
P verplaatst
wel in de richting
g der aardbeweging.
g b De
afstand tussen lentepunt
en perihelium
P
P
wordt dus elk jaar groter,
zodat het anog
malistische jaar langer
duurt dan het sideg
rische n.l.635
dagen,
g 6 uren, 144 min. en
22 sec.
In derakti
kJ,
d.w.z. voor het vaststellen
P
van een kalender, die voor het dagelijks
g J
leven bruikbaar is, hebben we niets aan
die met uren en minutijdmaten als jaren,
tijdmaten
j

ten rekenen. We hebben een jaarg,
nodig,
dat eengeheel
g eheel aantal dagen
gbevat. Daarom heeft men in alle beschaafde landen het
z.gg. burgerlijk
Dit omvat
g J J jaar ingevoerd.
g
6 dagen.
Het tekort van 6 uur wordt om
g
35
de'aar
g in de
4J vereffend door een dag
kalender in te schakelen. Het is de 29ste
9
Februari. Het jaar,
waarin deze dag
J
g op
P den
schrikkeljaar
kalender voorkomt,, heet een schrikkeljaar.
heeft dit voor hetemak
zo geregeld,
g
g g ,
dat alle jaren,
door 4 deelg
)
, welker getallen
baar zijn,
zijn,
dus i94,
o
schrikkeljaren
J, schrikkeljaren
J,
1 944 enz.
aar is echter niet 6 uren
Het tropische
P jaar
langer35
dan 365 dagen,
maar5uren, ,4
48 min.,,
g
46
4 sec. Om het verschil van II min. 144sec.
c
te vereffenen,, laat men den schrikkeldag
g in
de jaren,
, die een vol honderdtal hebben,,
vervallen. Het Jjaar 100
g
9 ofschoon het getal
I9oo door 4deelbaar is, was dan ook geen
g
schrikkeljaar.
J
Maar ook deze maatregel is niet voldoende om onze tijdrekening
J
g met den duur van
het tropische
jaar
in overeenstemming
P
J
g te
altijd
brengen.
Er is altijd nogg een overschotje,
J,
dat weggewerkt
moet worden. Daarom heeft
gg
men bepaald,
door
P
, dat de jaren,
J
, wier getal
^
00 deelbaar is, wél schrikkeljaren
schrikkeljaren
zijn;
zijn; dus
400
2000,, ofschoon een honderdtal,, is een schrikkel'aar.
En zo gaat
het verder,, want in
J
^
de duizendtallen,, die door 4 de elbaar zijn,
J,
vervalt de 2 9ste Februari.
Zover is de zaak nuere
^ geld en tot het
tijd
— we hebben dus nogg den tijd!
3
Jjaar 200
zullen de kalendermakerseen
moeite
g
hebben, hun kalenders en almanakken in
orde te brengen. Dan echter zullen de sterrenkundigen na nauwkeurige
g meting,
g,
ten bepalen,
Wie
g
P
, hoe 't verder moet gaan.
dan leeft, die dan zorgt.
g
Het burgerlijke
jaar
van 365
g
J
g met
J
3^ dagen
om de'aar
schrikkeljaa werd door
4 J een schrikkeljaar
Julius Caesar in het Romeinse rijk
J in gemen de u voerd. Deze tijdrekening,
J
g,
liaanse noemt, was tot 1582
g
5 in gebruik.
Maar toen bleek, dat men door het verwaarlozen van het kleine minutenverschil
ten achter was.
was Paus Gre
ruim Io dagen
da g
e
wame
stergbekwame
g orius XIII liet door enige
renkundig en het verschil nauwkeurig
g vaststellen en bepaalde
toen,
P
, dat in alle christeli'ke
landen tien dagen
g overgeslagen
J
moesten worden. In het Jj aar 182
5 schreef
men na denden
October direct 155 Octo4
ber. De datatot
1582
5 14 October
4
5 bestaan
dus niet in de wereldgeschiedenis.
Om te
g
voorkomen dat in den 400P der tijden
tijde weer
voorkomen,
een ingrijpende
maatregel
g nodig
^ zou
JP
zijn,
hij
hij tevens,
, dat om de Ioo
P
J, bepaalde
g zou komen te ver
verjaren
de schrikkeldag
f
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vallen. De nieuwe tijdrekening
g heet de
J
gaa
Gregoriaanse.
De Russen,, Grieken,, Bul g
g
ren enz.,
, die tot de
, kortom de volkeren,
orthodoxe Grieks-Katholieke kerk behoorden, aanvaardden echter de Gregoriaanse
g
niet. Zi'Zij
rekenen ook thans no
nog
tijdregeling
naar den Juliaansen kalender, en dit is de
reden, waarom zij
met de
4 dagen
g
J bij
J ons 14
tijdrekening
J
g achter zijn.
J
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Natuurlijk heb je in de krant al zo dikNatuurlijk
wils
J hele verhalen en allerlei foto's over
en van de Utrechtse jaarbeurs
gezien,
J
g
, dat
je
Nederlandse instelgJ
) van deze belangrijke
lingg
graaggmeer wilt weten. Nu,, onze Enc Y cloAedie is er juist,
J weetgierigheid te
J
, om je
bevredigen.
Luister maar: De Koninklijke
J
g
Nederlandse Jaarbeurs te Utrecht is voor
het eerstehouden
in 1917,toen ons land
land,
g
tengevolge van den wereldoorlog,
g, in heel
hedrkde.
en ve eer Om bizondere omstandi
g
standigheden , die wel enigszins
leken opP de
g
toestanden in de tijden,
toen de Middel)
eeuwse Jjaarmarkten tot bloei kwamen. De
moderne Jjaarbeurs is dus,, evenals die oude
jaarmarkten, niet zo maar" ontstaan, doch
omdat er werkelijk
J behoefte aan bestond.

Laten we )'e eerstt maar eens iets vertellen van die Middeleeuwse Jjaarmarkten of
jaarmissen,
g e em werf
, zoals ze ook wel genoemd
den.
In de I 2 eeuw ontstonden,
, zoals je
J e natuurli'k
g
J al hebt geleerd,
, in de Nederlanden
de eerste vrije
J
J steden en eerst van dien tijd
af zien we ook de jaarmarkten
verschijnen.
J
J
In de vrije
zich het maatvrije steden begint
g
schappelijk
leven in bepaalden
vorm vast
A
AA J
te zetten en te ontwikkelen. Als het beschavingsPeil langzamerhand
stijgt,
g
Jg, begint
g
men ook behoefte te krijgen
aan producten,,
J gP
die in eigen
stad of streek niet kunnen
g
worden voortgebracht.
Deze producten
g
P
moeten dan door vreemde kooplieden worden aangevoerd.
Omgekeerd
beginnen
zich
g
g
g
in de steden en haar omstreken een nijverJ
heid landbouw,
en veeteelt te ontwikkelen,
die veel meer voortbrengen
dan ze zelf
g
kunnenebruiken.
Men gaat
dus voor dit
g
g
overschot zoeken naar een ruim afzetgebied en heeft dus ook om deze reden behoefte aan contact met vreemde kooplieden.
P
Zoaat
g men dan ook op Azoek naar een
vastpunt,
P
, waar al deze belangen
,g elkaar
kunnen ontmoeten. Aldus wordt dan de jaarmarkteboren.
Dag-g en weekmarkten zijn
g
J
er voor den burger
g en streekbewoner ten

Jaarbeurs. — Hoe druk het kan zijn bij den ingang van de Utrechtse Jaarbeurs.
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behoeve van den kleinen koop enA
verkoop
van allerlei lt ewone dagelijkse levensbehoeften
is meer voor den
J
, de jaarmarkt
J te lt enwoor bgroteren handelsman, wat wij
dig noemen den„grossier”, den -root-handelaar" en den fabrikant".
„
lt jaarmarkte
Deeriode
waarin vroeger
jaarmarkten
P
gehouden, viel in die tijden, waarin
kerkelij leven veel
't maatschappelijk
en kerkelijk
AA J
met elkaar samenhingen
dan nu:
lt
men liet de jaarmarkt
dus liefst samenvallen
J
met een hoogkerkelijk
J feest. De duur van
lt
vijf dagen
zo'n jaarmarkt
wisselde af van vijf
lt
J
tot twee of drie weken,J
'a zelfs tot een
maand.
Het is niet zo moeilijk,
kleurigg e
J, zich het kleuri
van een jaarmarkt in een schilderachtilt
geltgrote stad in de Middeleeuwen voor te
stellen. Wij
g
J vonden hiervan in het orgaan
der Kon. Ned. Jaarbeurs de volltende beschri'vin
J
lt:
Ieder
had,, hij mo
mogg e
Ieder, die iets te verkopen
A
groothandelaar dan wel kramer zijn
J lt e weest,P
prees zijn
zij waren met luider stemme
trachtte
zijn
zijn buren te overschreeuwen,,
om de aandacht der kopers
te trekken. BijJ
A
al dat rumóer voegden zich de schorre stemmen der kwakzalvers enotsenmakers
die
P
elke jaarmarkt
opluisterden,, terwijl
terwijl de roeA

en taApers van verschillende wijnhuizen
J
veernen zich niet onbetuigd lieten in de
verkondiging
prijs
van een
lt b van A
J en qualiteit
^.
n vat. En
nten
n einde de vro ^
Jjuist aangestoken
g te verhogen,
like
stemmin
stemming
t
b , was in som migge steden al van oude ti'J den her in gelt e
steld dat het klokkenspel
moest
A bespeeld
A
worden. Ter ere van de jaarmarkten werden somslechti
e
ommegangen ehouden
ltgehoude
A
reliquieën
ter verering
In
q
lt
lt uitgestald.
tijdens de jaarmarkten
later tijd
jaarmarkte
J hadden tijdens
wae
Penschouwin ^e en munsteringe
g
van de Schutterie"laats
en werden verA
schillende spelen
en vertoningen
eor
A
lt lt
g an iseerd, alles „tot verheu lt
inlte van een Ylt
e elick ter voorschreven marctecomen."
De
lt
g rotendeels
gehouden
Jjaarmarkten werden grotendeels
lt
in de open
lucht. Peters geeft
zijn „e
Ng eeft in zijn
A
derlandse Stedenbouw" een beschrijving,
lt,
hoe een middeleeuwseJ jaarmarkt met haar
vele uitstallingen
er uitgezien
moet hebben.
lt
^
ta„ Men had er maerscraemers met grote
lt
felen op
of met schrageA schrageschemmels
a
lt e
bancken en cleynmaersen
met scabelle,, taY
f elkens of schemelbanken. Men had open
A
en overdekte stallen en ook verkopers,
A
,
welke zonder kraam, stal of bank hun waren in zakken,, korven of manden en opA den
grond uitlegden.
In de grachten
g rachten
lagen open
g
^
lt
A

tAir
^^yy WM
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Jaarbeurs. —Overzicht van het gebouwencomplex der Kon. Ned. Jaarbeurs te Utrecht.
of verdekte schuiten van allerlei vorm en
markt brachzij ter mar
afineting ,met hetgeen
zij
g
ten en langs
stonden de opene
P
g
g die grachten
ofaar
De meeste
J 'g edekte waghenen".
g
marktsteden echter beschikten ook over
standP laatsen b i n n en s hui s. Inzonderheid waren dezelaatsen
bestemd voor de
P
kooplieden,
en zilver,, kost, die met goud
A
g
bare stoffen en bont ter jaarmarkt
kwamen
J
en die dan een veilig
g onderdak vonden,, hetzij
zo er
) in het raadhuis,, hetzijJ in een afzonderlike
markthal of galerij.
J
g
J Zo mochten in
de XVe eeuw„Y
b consente van den bur
g emeesters" op
te den Brielle
A de jaarmarkt
J
alle comans
sulver of juwelen"
„
, die gout,
g
J
te koop
s" staan.
huys
P hadden,
, ^,in der stede hu
hal noch raadhuis meer ruimte boden,
werden bijzondere
kramen opgeslagen voor
J
de kooplieden
in kostbare stoffen,, zoals
P
goudlaken, handschoenen, tapisseriewerk
en
g
P
zuidvruchten,
zuidvruchten zoals oranjeappels,
citroenen,
J PP , citroenen
limoenen en allerlei keuken- en tafelkruiden.
Toen in later eeuwen deroothandel
over
g
zee- en waterwegen
g werd geleid,
g
, kwamen de
Jjaarmarkten in verval,, waarvoor trouwens
nog
g andere oorzaken waren. In de Nederlanden bleef niet één der vele jaarmarkten
J
in stand. In het buitenland heeft de bekende Leipziger Messe(maar- b.v. ook de
Novgorod
en Lyon)
Jjaarmarkten te Nisjni
J
g

zich uit de vroegere
jaarmarkt
ontwikkeld.
J
g
***

In de oorlogsjaren
waren onzegrenzen,
gJ
zowel voor in- als uitvoer, vrijwel
gesloten.
g
J
Iedere natie was zogoed
als geheel
opAzich g
^
zelf aangewezen.
Gevestigde
internationale
g
g
handelsbetrekkingen
gingen
verloren,
g
g
g
, buitenlandseroducten
van erkende kwaliteit
P
waren niet langer
verkrijgbaar.
Hierdoor
g
Jg
ontstond weer, zij
J het dan ook door heel
andere oorzaken, net als in de Middeleeuwen de onbekendheid met deroductieP
mogelijkheden
k
, kwaliteiten en hoeveelheden
van het eigen
land en de behoefte,, om
g
nieuwe betrekkingen
aan te knopen.
In deze
g
P
behoefte kon het best worden voorzien door
het scheppen van een
of ander centrum,
,
waar fabrikant en verkoper
P zich snel opP de
hoogte
zouden kunnen stellen en waar
g
in den kortst mogenieuwe betrekkingen
g
ge
lijken
tijd
J
J konden worden aangeknoopt. Een
zijn
dergelijk
instituut zou moeten
zijn een
g J
J aar'beurs: een jaarmarkt
in modernen vorm.
J
In Mei 1916
9 werd opP initiatief van de
afdeling
r
g g„Nederg Utrecht der vereniging
„
lands Fabrikaat", in overleg
g neet de re gering,opgericht
de
tot het houg A g„Vereniging
den van Jaarbeurzen in Nederland".
Besloten werd de jaarbeurs te houden in

JAARRINGEN
Utrecht,, de meest centraal gelegen
stad in
g g
Nederland. In September
I I werd daar
P
97
de eerste jaarbeurs
gehouden.
Toen deze
g
J
eersteaarbeurs
een succes was gebleken,
g
J
werd tot September
I 21
jaar,
P J
P
9 éénmaal per
een J
daarna zelfs tweemaalaar
P er jaar
J
voorjaarsbeur in
beurs
één voorjaarsbeurs
be
s gehouden:
g
ene één najaarsbeurs
in September.
Maart
p
J
Beide duren negen dagen.
De gelegeng g en
g held totersoonli
k
J contact,, het samenA
komen van zoveel belangrijke personen
uit
P
handelskring en viel bijJ de betrokkenen zo
in den smaak, dat dejaarbeurs
ook na den
J
oorlog
bestaan.
J
g is blijven
Waren de eerste vierjaarbeurzen alleen
voor Nederlandse deelnemers toegankelijk,
1921
de vijfde
jaarbeurs,
die in September
P
J
J
werdehouden
en waarbijJ ook het inmidg
in g delse
g
J
g estichte vaste jaarbeursgebouw
bruik werdenomen
eng e g
, werd ook o A
steld voor buitenlanders. Sindsdien werden
aan dit vasteebouw
nogg een tweede en
g
derde toegevoegd.
Het verschil tussen de oude jaarmarkten
J
en de moderne jaarbeurzen
bestaat hierin,
,
dat oPde jaarmarkten
jaarmarkten de goederen
zelf in
g
rote hoeveelheden ter markt gebracht
en
grote
g
P de jaarbeurs
verhandeld werden,
terwijl op
J
, terwijl
de handel op
heeft.
A
P monsters plaats
Hoezeer het jaarbeursinstituut in de kringen van den nationalen en internationalen
handel nog steeds in,
betekenis toeneemt,
blijkt
wel uit de enorme stijging
Jg g van het
J

jaarringen.
— Aan het aantal der ringen
aarri g
g kan
men duidelijk k zien, hoe oud de boom is.
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aantal deelnemers. Bij
P
J de opening
g in i1917
bedroeg
6 ,o in i938 reeds 2005.
g dit 9
jaarrin en . Wanneer
anne er een
e
boom is om b
Jaarringen.
gehakt en afgezaagd, dan heb Jje op
g
P de
doorsnee van den stam verschillende concentrische ringen
kunnen waarnemen. Men
g
noemt ze jaarringen
en door ze te tellen,,
g
kan men te weten komen, hoeveel jaren
J
een boom oud is. Iederen zomerroeit
de
g
boom n.l. behalve in de hoogte
ook in de
g
dikte doch in den winter staat deroei
g
stil. De houtcellen, die nutiegen het einde
van iedereroei
worden gevormd,
g eriode
A
g
zi) platter
latter en dikker van wand en donkerder dan de cellen,, die in de lente zijn
J g evormd. Hierdoor ontstaat de afscheiding
g
en de rin gentekening.
Jacatra is de naam van een vroegere Bantamse nederzetting
gopP de Noordkust van
Java.
De Nederlanders hadden in de 17e
7 eeuw
dan deze plaats
eeen feerst Oostelijker
ac
J
P
toriJ,doch zijJ achtten ten slotte de ligging
gg g
van acatraunsti
er
g
g in verband met de
herhaalde'aanvallen der Engelsen.
Vanaf
g
1612 waait de Nederlandse vlag
g dan ook
in de omgeving
g van Jacatra. De Engelsen
g
g
stookten herhaaldelijk
de inlanders P,
o die
J
dan de Nederlandse sterkte beleerden.
g
Toen dit in 1618 weer eensebeurde
g
, was
Coen juist
afwezig,
versterking
J
g,
g in de
Molukken te halen, daar hij
J begreep,dat er
een aanval op
P komst was.
In Maart 1619
9 werd de toestand in de
kleine sterkte critiek, de moedige van
Raay,
Y,
die het bevel voerde, nadat de onderbevelhebber in handen der acatranen gg eraakt
was, organiseerde
toen een feest, , waarbij
waarbij
g
hij
hij de bezetting
g weer moed wist in te boezemen en de sterkte Batavia"
doopte.
Die
„
P
naam is later overgegaan o
opde nieuwe
vesting,
op
van Jacatra
P de puinhopen
P
g,
P
verrees.
In Mei keerde Coen terug. Hij
J versloeg
g
de Engelsen
en de inlanders,, bevrijdde
bevrijdd zo
g
Jacatra
J vesting
g en maakte toen geheel
g
met denrond
gelijk.
gelijk.
OpPdie plaats
verrees
g
P
Batavia. (Zie ook Coen en Batavia).

Jacht. Onder jacht verstaat men in het
algemeen
het opsporen en vervolgen van
gg
dieren om ze te vangen of te doden, al
wordt ook wel eenses
van b.v. een
A
g roken
P een troepP misdadigers.
^, wilde Jjacht" op
g ers
Derimitieve
mens uit het stenen tijdP
J
had den akker
Pperk, die nog
g
g niet geleerd
te bebouwen en huisdieren te houden, was
voor zijn
oop
g
J levensonderhoud grotendeels
de jacht
(en het verzamelen van wilde,, eet)
barelantendelen
aangewezen.
Het vlees
P
g
diende hem tot voedsel, met de huiden
hij zich en uit de beenderen of hokleedde hij
rens wist hij
en wapens
hij werktuigen
te ver g
P ens
vaardigen.
Ook nu nogg leven er volksstammen oop
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onze aarde,, die hoofdzakelijk
J van de o A breng st der jacht
bestaan,, omdat zij
zij no
nog
J
zo weinig
g ontwikkeling
g hebben,, dat landbouw en veeteelt bie hen onbekend zijn
J, b.v.
in Centraalde dwergvolken
of pygmeeën
PYgme
g
Afrika, — af omdat het klimaat zo bar is
is,
dat er nietsroeien
wil b.v.
de Eskimo's
,
g
in de Poollanden.
Hoe oud de jachtgewoonte
is,, leren ons
g
J
de onderzoekingen in het midden van ZuidFrankrijk
en in de Pyreneeën
J
Y
, waar men
in de rotsenrote
holen gevonden
heeft,,
g
g
wier wanden versierd zijn
J met tekeningen,
die hoofdzakelijk
voorstellen.
J jachttaferelen
J
De figuren
zijn
zijn zeer duidelijk
g
J en verraden
zelfs vrij
De holbeJ wat kunstvaardigheid.
g
woners, die deze tekeningen
g en voor vele duizenden Jjaren maakten, moeten reeds een
zekeren trap
P van ontwikkeling
g hebben bereikt,, dat bewijzen
ook de gevonden
werkJ
g
tuien
Toch was blijkbaar
de
P
g en wapens.
J
jacht
nog
g steeds hun voornaamste bezigJ
gheid. De landbouw,
, dien ze soms nog
g bewaarschijnlijk g
oefenden, werd waarschijnlijk
geheel aan
de vrouwen overgelaten.
Dit was trouwens
g
bij
J onze voorvaderen,
, die duizendenjJ aren
later leefden,
, ook nog
g het geval.
g
Zelfs in de Middeleeuwen werden landbouw en veeteelt veelal als minderwaardige
g
werkzaamheden beschouwd,
J
, ggoed voor lijfeienen
terwijl
terwijl de vrije
en
zich alJ n en edelen
g
leen met jacht
en oorlogg bezi g
hielden.
J
Was de jacht
in de oudste tijden
een
J
J
dringende
noodzakelijkheid
geweest,
g
J
g
, later

^^^iryd
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Jacht op
P korhoenders in Schotland.

Jacatra. — Een aardig oud prentje van de
nederzetting op de Noordkust van Java.
— toen landbouw en veeteelt in de levensbehoeften konden voorzien — werd zijJ
tot liefhebberij
of sport
J
P
, in 't bizonder
voor de vorsten en den adel. Het opsporen,
vervolgen
en doden van het wild moest
g
volgens
bepaalde
regels
geschieden,
g
g
g
, zelfs
A
hetereedscha
dat voor de jacht
gebruikt
P,
g
J
g
werd,, was nauwkeurig
Het
g voorgeschreven.
g
wettelijkgeregeld.
^
g
Jjachtrecht werd wettelijk
Men maakt scherpP onderscheid tussen
de jacht
opPg
groot wild, n.l.
opP hert
J
,
of ree (in Duitsland ook wel rood wild
(Duitsland: zwart
genoemd), wilde zwijnen
J
wild gems, vos, beer en wolf en van korhaan, fazant , reiger
g en wilden zwaan en d e
jacht op
kleinjacht,
wild of kleine jacht
J
P
d.i. op
patrijzen
enz.
P hazen,, konijnen,
J
,P
J
De vossenjacht
is een aparte
liefhebberij
liefhebberij,
P
J
die tegenwoordig
En
g vooral door de rijke
J
g
met veel vertoon en
g
^
^ else grondeigenaars
veel aplomb
wordt uitgeoefend.
Hierachter
P
g
geven wij
e
A zo'n jacht
g
J een plaat,^ waarop
J
^gezelschaA is afgebeeld.
De heren zijn
g
J veelal
in roden rok en de dames in kostbare amazones, allen te paard,
door een
e
P
, vergezeld
g
grote koppel
honden.
deze
jacht ma
PP
POp
J
mag
g
mengeen
vuurwapen
Reintje,
P gebruiken.
g
g
J, de
arme kippendief,
PP
, wordt door de honden,
, gevolggd door de ruiters,
b
, door veld en bos
hij van uitputting
gejaagd,
P
g
J g , tot hij
g neervalt...
En dan is het vermaak" ten einde.
Een andere eigenaardige vorm van jagen
Jg
is de valkenjacht.
Je moet niet denken,, dat
J
daarbij
J op
P valken gejaagd
gJ g wordt,, neen, , deze
zijn
roofvogels
zijnjuist
juist de Jjagers.
Het zijn
1
^
^
voor de jacht
gedresseerde
valken — zie
J
g
ook: Dressuur —, die hun buit hoog
g in de
luchtgrijpen, doden
en bij hun baas,, den
J
valkenier,
g , zoals de hazewind oop
, brengen,
het veld een haasje
g JP en apporteert.
AP
J grijpt
Deze Jjacht stond in de Middeleeuwen bijJ
alle vorstelijke
personen
in hooggaanzien.
J
P
zij in onbruik geraakt
Tegenwoordig
en
g
g is zij
g
wordt alleen nog
g in Indië en Perzië uit ge=
oefend. Een heel enkele maal ook nog
g in
en het merkwaardige
Engeland
g is wel,, dat
g
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Jacht. — Een jachtstoet in Engeland. Let op de vele honden (de meute).
in ons land,, n.l. te Valkenswaard,, nog
g een
valkenier woont,, die deze vogels
africht.
g
Het voornaamste wapen
van den jager
A
Jg is
hetr
ve g
g eweer. Ook hierin bestaat grote
scheidenheid. Voor derote
jacht
gebruikt
g
g
J
men hoofdzakelijk
J een dubbelloops-geweer,
waarvan de ene loopgetrokken,
de andere
Pg
loopP
g
glad
g eboord is. Uit den getrokken
gladden hagel
wordenkogels,
koels uit den gladden
g g eschoten. Er bestaan ookeweren
met drie
g
lopen,
en twee gladde;
g
g
, n.l. één getrokken
,
deze noemt men drielingen.
Verder behoort
g
tot de uitrusting
er de weitas
g van den jag
Jg
en het jachtmes.
De echte jager
J
Jg versmaadt
het vangen van het wild in netten of strikken. HijJ beschouwt dit als stroperij.
P J
Waarschijnlijk heb je
Waarschijnlijk
J wel eens van hofof gelezen.
De hoog
gee
g
g
J'achten gehoord
5g
houden
P laatste persoon,
^ die zulk een jacht
P
J
wil (in het Westen van Europa
P komen zij
weinig
g meer voor, men vindt ze meer in
het Oosten),nodigt P
op een kasteel of huis,,
dat midden opP het jachtterrein
ligt,
J
g, een
aantal aanzienlijke
heren uit. De jagerJ
meester en zijn
J trawanten hebben gezorgd,
g
g,
dat er voldoende wild aanwezig
g is. Soms
worden de dieren hiervooredurende
den
g

en g evoerd.
winter op
tijd
P gezette
gJ
0 den bepaalden
daggstellen de jagers
Op
P
Jg
zich in een lange
rij oP,meestal opP ver g rij
hoogde en
enigszins verborgen
plaatsen,
g
g
P
,
met een ondertingen afstand van 50
5 tot Pao
M. Met stokken gen
ewaPratelsende dri'J
vers jagen
het wild in de richting
richtin der schutg
ters, die niets anders te doen hebben dan
de vluchtende dieren,, die hun standplaatsen
A
'"
„jacht"
P asseren neer te knallen. Van een
in den eigenlijken
ei enli'ken zin
rd is hierhet woord
bij geen sprake.
bi'
Het enige
A
g doel is, , zoveel
mo eli'k
J wild dood te maken. Het hoofdmogelijk is het feestmaal, dat na afloopP van
de jacht
in het kasteel gehouden
wordt.
J
g
In de Middeleeuwen,, zelfs nog
g in de 18e
eeuw, waseen
vorstelijkebruiloft, ,g
geen
g vorstelijke
kroningsfeest enz. denkbaar zonder hofJ'acht. De deelnemers moesten in kostbare
verschijnen,
feestgewaden
g
J
, somss zelfs ver kleed de heren
als Griekse goden of faunen,,
g
of Diana's (jachtgode dames als nymfen
Y
J
go
dinnen . Muziekkorpsen
volgden
den stoet
g
A
vrolijke
vrolijke wijsjes.
s es Kortom, er
en speelden
P
JJ
werd eengrote
luxe ten toon gespreid.
't
gA
g
Slachtoffer van deze vorstelijke
liefhebberij
J liefhebberij
was steeds de arme boer , die herendiensten
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verrichten en de Jj achthonden voeren moest.
Bovendien mocht hij
hij zijn
zijn velden niet tegen
Bo
g
De hazen konden on
hete
g
w ild beveiligen.
gplunderen,
zijngroententuinen
s toord zijn
, de
P
g
herten en reeën delanten
opP
zijn
J akkers
P
ens ver
afknagen:
hij
hij kreegg de schade niet eens
g
goed. Doodde hij
hij in z'n wanhoop,
A, of om
g
zich enigszins
schadeloos te stellen, een
g
hij
hert of wild zwijn,
J, indien hij
J , dan werd hij,
werd als stroper
gesnaptwerd,
P beschouwd en de
straffen,
P J stonden,, waren
P stroperij
, die op
zeer zwaar. In vele landen werd deze misdaad met den doodestraft.
g
In Frankrijk
J werden deze krasse wetten
gedurende de revolutie afgeschaft
en in de
g
g
gen
het midoverige
staten zo tegen
P
g Europese
den der 19e
9 eeuw(1848).
Tot zover de jacht,
de hofjacht.
P
J
J
, speciaal
Er werd en wordt natuurlijk
J ook heel wat
flinker• g e'aa
g , nu de
J gd , ook in onze dagen,
mensen vaakrote
reizen moeten doen b.v.
g
naar Afrika , om inderdaad opPg
groot wild
te jagen. Bovendien
moet niet uit het oog
g
worden verloren, dat er in Siberië , Canada
en Centraal-Azië veele'aa
gejaagd
gd wordt om
economische redenen — denk maar eens
aan den bonthandel!
Over jacht
en jagers
kun je
Jg
J
J niet best

schrijven
zonder een ogenblik
stil te staan
g
J
bij
. 'a
P
J
g
„Jerslati'n".
J Oorspronkelijk
J het z. g
erslati'n de bizonverstond men onder J'agJ
fiere uitdrukkingen,
onderlingg
g , die de jagers
Jg
gebruiken. De naam Reintje
g
J voor vos,
LamA e voor haas , zweet voor bloed en
lepels
voor oren zijn
zijn jagerslatijn.Maar aanP
gezien
de J
jagers,
J 't
g
, net als de vissers, bij
g
vertellen van hun avonturenraa
g g over drijven
en vaak de ongelofelijkste
verhalen
g
J
J
opdissen,
J meer
Jg
P
, heeft het woord jagerslatijn
o snijden of lieen meer de betekenis van opsnijden
g en gekregen.
g
g en
Een aardig
g voorbeeld van jagerslatijn
Jg
J
vinden we in de avonturen van baron von
Munchhausen
, den klassieken opschepper
bij
J uitnemendheid. Hij
J vertelt o.a.:
Op
P reis naar Rusland was ik eens de gast
g
van den hertog
Natuurlijkging
in
g van Ratibor. Natuurlijk
ik in het uitgestrekte
woud,
, dat tot de beg
zittingen
van den hertogg behoorde,,op
g
PJjacht.
Ik was dien morgen
g ergggelukkig,
g
g,had al
mijn kogels en hagel verschoten en verschillende herten,, wolven en beren gedood.
Ik
g
had nogg slechts voor één schot buskruit
over,
, toen ik Plot, maar ggeen lood meer,
selin g een reusachtig
g hert met prachtige
A
g
horens in het oog^ kreeg.
g

K:;:.
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Jacht. —Overdracht van het Prinselijk jacht „Piet Hein" aan het Prinselijk paar.
Motorraceboten brengen hun groet.
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JACHT
Wat moest ik doen? Gelukkig
g schoot me
te binnen,, dat ik onderweg
g kersen gegeten
gg
mijnweitas geborgen
en deitten
in mijn
P
g
g had.
Ik nam een handvol uit de tas en laadde
heteweer ermee.
Pang! Het schot knalde,,
g
het hert maakte een reuzensprong
f g en ve rdween tussen de bomen. Ik keek het sArakeloos na. Had ik misgeschoten?
Nooit was
g
mi'
J zoiets tevoren overkomen en ik had
Maar er was niets aan te doen.
g oed emikt.
g
mijn terugkeer
Drie jaar
later,,bijJ
mijn
uit
g
J
Rusland, lo geerde ik weer bi'J mi' Jn vriend
enin
jacht. En toen
g natuurlijk
g natuurlijkweer opAJ
kreeg
P
g ik de oplossing
g van het raadsel. Ik
mij
had juist
na het doden van een beer mijn
J
geweer
opnieuw geladen,
g
P
, toen het in de
struiken kraakte. Daar stond mijn
J hert, oop
geen dertig
afstand en keek mijJ ver P
g pas
g
g hij
wijtend
aan. Tussen zijn
zijn horens droeg
J
een jongen
kerseboom,, die rijkelijk
rijkelijk vruc ht g
ten droeg.
g
Ik had hem dus drie jaar
geleden
niet
J
g
gemist.
emist. De kersepitten
waren in zijn
zij schedel
A
en, maar hadden het sterke dier
g
g
nietedood
•, ze waren ontkiemd en er was
g
zijn kopPe
een kerseboom op
gegroeid.
NaPzijn
gg
tuurli'k
legde
ik hem nu met een wel geg
ge
J
mikt schot neer,, en bijJ het middagmaal
hebg
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ben de hertoggen ik van zijn
J vlees gesmuld
g
en de kersen met smaak als toespijs verorberd.
. Ieder seizoen kun je
Jacht ofacht
Y
J in
ons waterland in de kranten voortdurend
lezen,, dat er zeilwedstrijden
worden gehouJ
den. Behalve botters, jollen en andere soordaarbij de jachten
ten van boten spelen
daarbij
een
P
J
rote rol. 't Is een prachtig
gezicht,, zo'n
grote
P
gg
rank vaartuig
zijn hoe
g zeilen over
^ met zijn
het water te zienlijden.
gJ
Vroeger
bedoelde men met het woord
g
P
, overdekte
J'acht alleen kleine,, snellopende,
zeilschepen
met één mast;, ze we
werden
n oor
P
sAronkeli'k
bijJ de kustvaart
J in Noorwegen
g
gebruikt; tegenwoordig vinden we ze als
sporten luxe-vaartuigen
bijJ alle zeevaren P
g
de volken. Niet alleen snelvarende zeilschepen
P , maar ook stoom- en motorboten
heeft men den naam van jacht
gegeven.
J
gg
rijke Amerikanen en Engelsen
Vooral rijke
hebg
ben er veel liefhebberij
J in,, met hun wee lderfgingerichte
jachten
Europa
g
J
P a en de ver dere wereld te doorkruisen, Je kunt dan
ook herhaaldelijk in het reis-seizoen
, lezen,
dat Lord zo en zo met zijn
BrittaJ jacht
J
„
nia" in de Jjachthaven is aangekomen
te A m g

Jacht. —Interieur van de grote salon aan boord van het Prinselijk jacht „Piet Hein".
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sterdam, waarbij
J dan steeds vermeld wordt,
welke clubvlag
Jcht voert.
g het ja
Maar nieuwe belangstelling
g
g is er ontstaan,
sinds aan den vooravond van het huwelijk
J
-van onze Prinses door het huldi
g in
g s co
mité besloten werd namens hetehele
volk
g
als nationaaleschenk
aan Haar en den
g
Prins een jacht
aan te bieden,,g
geschikt om
J
vrijwel
alle Nederlandse wateren te bevaJ
ren. Met bekwamen spoed
werden deplanP
P
nen ontworpen
en uitgevoerd
en onder
P
g
groot
g root enthousiasme is het jacht
tijdens
een
J
J
groteop
grote schepen-parade o het I selmeer aan
het vorstelijk
overgedragen.Hi
PerJ echtpaar
bi'
J enkele foto's van de
e mooie PietHein".
Hein .
Jachthoorn is de naam van een Middeleeuws blaasinstrumentemaakt
an van
een
runder- of buffelhoorn, en ook1
we van
metaal of ivoor. De jagers
droegen
e e den
J gg
hoorn om de heup
omsigp en bliezen erop,
p,o
nalen teevenBaden
o.a. als ze hun kameraden
te hulpP wilden roepen,
b.v. in den
p
e strijd
J
teen
wild.
g root
g
Later werd de jachthoorn
vervangen
J
g
den metalen woudhoornr
waa oP de jagersJg
werd.
g roet geblazen
g
0 Pdie hoorns wordt het bekende „hallali"eblazen
als het opgejaagde
g
P g J g de wild (hert
of zwijn)
zo vermoeid iis, dat het front
J
t
maakt tegen
de vervolgende
g
0
g de honden. Op
het allerlaatst, als men het beestaat
do g
den blaast men danethet
laatste (vorsten-)
signaal
om het gehele
e jachtgezelschap
big
J
g
P J
een te roepen.
Ziehier het eerstee signaal:
I•11#.t041111,=li
JIM 411111/•••111111W 1s/1^^ ^+^
-----^-^-----I■ '^^ M ^=r■
^1^^1^
^^ ^■• ^^C^
la ■

sW ^^^^■■^r ^r
^^^^li^M■
^^■^I^ ^^^^^^^fii
m u■n■^^
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■
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Jacob was een der aartsvaders ofatriP
archen zoals de stamvaders van het Joodse
volk wordenJ
enoemd. Hij was een zoon
g
van Isaac en dus een kleinzoon van Abraham, den herdersvorst van Ur. Zijn
J tweelingbroeder was Ezau, ^ die herhaaldelijk
J met
hem in één adem wordtenoemd.
OpP lisg
tigge wijze
wist Jacob, aangezet
door zijn
J
g
J
moeder Rebecca, voor zichzelf den zeen
g
van zijn
di
J blinden,^ ouden vader te krijgen,
Jg , die
dezen zegen
echter voor Ezau had bestemd.
g
Beducht voor Ezau's wraak, nam hij
J de
vlucht naar Mesopotamië,
hij in dienst
P
, waar hij
zijn oom Laban. HijJ huwde
trad bijJzijn
diens
w dien
dochters Lea en Rachel en verwierf er langg
zamerhand veel bezit aan vee. Na een twinverblijf bijJ Laban,^ trok hij
tig'ari
hij naar
Jgverblijf
Kanaan sloot vrede met zijn broer
Ezau
u
en leefde daar als herdersvorst. Na zijn
J
worsteling
die Jje in den
g met den Engel,
g
Bijbel
beschreven vindt (Gen.3 2 ontving
J
g
hij
J van God den naam Israël — zie aldaar.

Jachthoorn, een middeleeuws blaas-

instrument.
zoonJozef
Toen later
ate zijn
g
J meestgeliefde
in Egypte
oonderkoning
, trok Jacob
g was,
gYP
n vestigde
zich in het land Goen
v
daarheen
aar h
g
opzeer hogen ouderdom overd, waarr hij o
zen
leed.
e
geHij
had twaalf
zonen,
H
w
J ad
^ uit wier na g
i
slacht zich
het Israëlietische volk in twaalf
stammen heeft ontwikkeld.
o acab2aten heten de leden van een godsnaar den monnik
dienstige
,
g secte,genoemd
in 541
Jacob Baradaeus die
P van
,
54 bisschop
n een hen tott een zelfEdessa was geworden
g
ni g had (± 55 o . Zij
e partij
stand ig
P J verenigd
gemeenten
in Syrië
en
y
hadden vroeger
vee
gee
g vele
mië
waren noch bijJ de Roomse en
w
Mesopotamië
P
n h bij Jde Grieks-Katholieke
Katholieke noch
kerk
k aangesloten. Door alle eeuwen heen
hebben zij
J zich weten te handhaven. De
gezin 0
secte telt thans nog
g 2 0.000 a330.000
f de patriarch
te Karane,
n aan wier hoofd
p
bi' Diarbekr (ten Z.W. van het Wanmis bij
van
mee r in Turkije),
P
J e die zich patriarch
bisi noemt,
Antiochië
noe t een een twintigtal
g
schoppen
staan.
PP
451 na het Concilie van
Zij
hebben zich in 45
Z
J eb
omdat zij
zij het
Cha 1cello nië afgescheiden,
g
dogma
a de goddelijke
J
ag oddelijke en de menselijke
g m van
ZijJ heten
natuurr in Christus verwierpen.
p
lijkt
sieten en hun eredienst lij
J
ook monoh
PY
veel op
vee
p die der Griekse kerk;, hun priesters
P
mogen
b.v. trouwen.
g
rden Jacobieten genoemd
de
werden
V er d
g
van koning
aanhangers
va
g Jacobus II,, die in
g
1688
van den Engelsen
troon gestoten
68
g
g
Vele Engelsen,,
g
werd, enhun
u nakomelingen.
g
Schotten en Ieren volgden
Jacobus II in
g
ballingschap,waardoor in
n
zijn
Franse
J
ac
namen als MB
Frankrijk
J b ekende Britse
enz. ingeburgerd
Donald> Wa 1s h Fitzjames
J
zijn.
i'J leven
in Engeland
en Ierland
Nog
e
g
g altijd
Jacobietenfamilies,
die de wettigheid
aco bie e
en
enkele
g
van de thans bestaande regering
g niet er g
kennen,
al zijn
zijnzij
zij niet meer stevig
e
ggeorganiseer .
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acobi'nen.
Onder de woorden Cordeliers
J
is al het een en ander veren Girondijnen
f
teld over deolitieke
stromingen,
P
g , die er
in 't be bg in van de Franse Revolutie bestonden. Ook deacobi'nen
waren in die
J
politiek een factor van betekenis. Het was
P
eenroe
revolutionnairen, die in een zaal
eengroep
van een vroeger
g Dominicaans klooster, , naar
den Heiligen
Jacobggenoemd,
teParijs
Parijssag
,

Deacobi'nen
hebben een belangrijke
rol
J
gJ
gespeeld
es P
in gde grote
FranseFlutie.
Aanrevo
g
vankeli'k
J is hun club door afgevaardigden
uit Bretagne
gesticht.
Dank zij
zij de goede
g
g
organisatie
en den ere
geregelden
ellenJ
bijeenkomeen
g
sten — al spoedig
P
g werden die elken nacht
gehouden —, kwam de club snel tot aanzij zich stevigg over
zien en organiseerde
zij
g
Frankrijk. Langzamerhand
heel Frankrijk.
werden de
g
acobi'nen
radicaler. In I791 werden zij
zij
J
anti-monarchaal, nadat een fractie van monarchisten (de Feuillanten) zich had afgescheiden. Het waren nu deacobi'nen
J
, die
veroorzaakten,
g
ge
, dat het koningschap
A af ge-

a^Fw:iï^^. »:::^+M.,aw:wi%.s«w
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schaft,, de Nationale Conventie bijJ een
eg roe
Girondijne trokken zich
A en werd enz. De Girondijnen
terug,
g, waarop de leider Robespierre
A
steeds meer invloed kreeg.
zij
g Het zijn
J de a cobi'nen
n voo de terecht)
^ die agiteerden
g
gvan den koning;
g, die de massa
opzetten
tegen de bezitters in den middenP
stand;, die de vele verbanningen
g doorzetten. Toen tenslotte Robespierre
in den
P
strijd
J der aanvoerders het onderspit
P moest
delven was het uit met de exceptionele
P
macht van
acobi'nen.
Zij werden offiJ deJ
cieel in den banedaan.
Officieus handg
haafden ze zich nog in de voorsteden,
,
samen met clubs van handwerkslieden. Na
een laatste opflikkering
in i798 werd de
P
g
club definitief opgeheven.
Pg

Jacobs. Dr. Aletta acobseb.
1854),
g in 18
een naam, die in de vrouwenbeweging
g g zeer
bekend is. Een ferme, daAA
ere vrouw was
Aletta Jacobs, een baanbreekster voor het
recht van het jonge
J g meisje
^
J. opA een eigen
leven een eigen
leven,
g werkkring.
g
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^.

.

^

..

.

.

w

•Jacobijnen. — Een schepping van de Club der Jacobijnen en een van de vele comité's van

de Nationale Conventie uit den tijd der grote Franse revolutie was het hier afgebeelde
Comité du Salut Public, dat inderdaad een dictatuur uitoefende, de overheid controleerde,
burgers liet arresteren en over een crediet van 50 millioen beschikte.
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Aletta Henriëtte
Hen i te Jacobs werd te SappePpe
als dochter van een dokter.
r
meer geboren
g
Zij
n haar jeugd
J ,
J g een klein, teer meisje,
J was in
diev
e 1' -eli p gvan haar vader.
'tt Bleek al spoedig,
P di g, dat Aletta zich niet
thuis voeldee in de bgewone jon
J
J gemeis'esingvan dien tijd.
opvoeding
J Ze werd lusteloos
P
ging lijden
J de aan zware hoofdpijnen.
enin
hakte haar vader den knoop
Toen ha
P door.
Ze
H.B.S. voor jongens,
e mocht op
J g,
J
P de Rijks
als zj zou worden toegelaten,
tenminstezij
,
g
e
gewant
een meisje
meisje was daar nogg nooit toe g
wa
meende, dat hij het wel
laten. De directeurJ
durfde wagen, althans als toehoordster.
ers
ze examen voor apothekersLaterr deed
d
p
assistente — dat mocht toenas
f — en ver1~laar de thuis dat ze dokter wilde worden.
re
In 1871
werd ze als studente in
87 w
g eschven
^ aan de Groningse
a
^ voorg Hogeschool,
1oP
i voor
een jaar.
Daarna zou de defiJ
g
nitieveuitspraak
volgen,
J toeg ^ of ze werkelijk
P
stemming zou krijgen
Jg tot studeren.
Je kunt je
en meisjes
J van
J g
J als jongens
onzen
tijd er nauwelijks
meer indenken, met
onzen
tJ
J
welke moeilijkheden Aletta Jacobs te kampen had. De studenten lachten haar uit. In
aan g
gee
een studentenblad werd zij
J nogal
g
vallen. Een student kwam hiertegen
opP en
g
verdedigde
haar ridderlijk:
J dat was de latere
g
prof. Kamerlingh
prof.
g Onnes.
Ook de kranten beoordeelden heteval
g
niet vriendelijk.
Toch zette Aletta door.
J
Toen zij
g
J haar eerste examen deed,^ kreeg
ze meer kans, er was door hetehele
land
g
vrij
kree sta Pels
J wat belangstelling. Ze kreeg
brieven, waaronder ook een van een zekeren C. V. Gerritsen. Deze werd haar man.
In 18? 8 deed Aletta Jacobs haar artsexamen en zijJ promoveerde
in 18 79^ de eer P
ste vrouw in ons land.
Toen in dien tijd
plotseling
g haar vader
J P
iJ
waaren
zijn dokterspraktijk
stierf, nam zij
P
Jzijn
won door haar kordaat en liefdevol oftreden spoedig
P
g het vertrouwen van de bevolkingg. Na een korten tijd
J van werken later
in Londen, keerde ze in Amsterdam terug.
g
Een bekend voorvechtster voor de rechten van de vrouw is zijJ geworden,
g
g^ lange
iJ voorzitster van de Vereniging
g g
Jjaren was zij
voor Vrouwenkiesrecht. Zij
Zi' schreef tal van
boeken op
en samen met haar
g
P dit gebied
man Brieven uit en over Amerika".
In 1924
van
g g
94 werd haar ter gelegenheid
haar zeventigsten
verjaardag
g
g een grootse
J
g
huldeebracht.
Zij Joverleed in 1929.
g

Jacobsladder noemt men de ladder naar
den hemel, die de aartsvader Jacob in zijn
J
droom zag
o Psteg en waarlangs
g
g de engelen
is beg en en afdaalden. Die mooie episode
P
schreven in den Bijbel
(Gen. 28 : 12 .
J
Het woord Jacobsladder wordt ook dikwijls
als symbool.
J gebruikt
g
Y
In de techniek is de Jacobsladder een beaald begrip. Wanneer een baggermachine
Pgb
of excavateur werkt met een ketting
g zonder

Aletta Jacobs, een bekende Nederlandse
voorvechtster voor de rechten der vrouw uit
het begin dezer eeuw.
eind, waaraan bakken zijn
J bevestigd,
g, dan
noemt men deze ketting
ook
P
g met schoepen
Jjacobsladder. — Zie: Baggermachine.
gg
Ook is er eenplant, die Jacobsladder
. heet.
n.l. de Polemonium caeruleum.

Jade is een delfstof, die tot deroe
g P der
half-edelstenenerekend
wordt. Tegeng
g
woordig vindt men de Jade haast uitsluitend in ééngebied in Boven-Birma.
Haar kleur is meestgroen en ze wordt
vooral in Chinaraa
als sieraad gedragen.
g g
g
g
Men beschouwt de Jjade daar als een„godg
deli'ken
steen".
J
Reeds sinds de oudste tijden
is jade
beJ
J
kenel. De mensen uit het stenen tijd
JPerk
gebruikten den steen bijJ het vervaardigen
g
g
van hun wapens
en werktuigen.
P
g
Zie verder: Edelstenen.
Jaeger.
Gustav Jaeger(1832-1917)was
g
g
een Duitseneesheer,
hygiënist en natuurg
kundige.
g
zijn studies vestigde
Na beëindiging
g g van zijn
g
hij
te Weenen. HijJ
P
J zich als privaatdocent
stichtte daar ook een dierentuin met aquarium dien hijJ tot 1866 bestuurde. Later was
hij
in de zoölogie
e de an J hoogleraar
g
g en
throP
olo gie — zie aldaar — te Stuttgart
en
g
g hij
in 1884
hij zich in die stad als g e 4 vestigde
neesheer,ae g
er was een zeer geleerd,
g
,
scherpzinnig
onerzoe
dP
g en oorspronkelijk
P
J
ker, en hijJ schreef een groot
aantal belangg
g
rijke
werken. Hij
J werd echter bij
J het grote
g
J
publiek Ppas bekend door zijnpropaganda
J
P
natuurlijkekledingg (z.g.
voorezonde
natuurlijke
g
g nor zijn meningg alleen
maalkleding),ie
naar zijn
g
uit wol moest wordenemaakt
, vooral ong
derkleding . Linnen en alle andere stoffen
uit

plantenvezels
konden voor kledingdoelg
P

JAGERS
eind en in zijnoen
vinden.
ge
g geengenade
g
J
• J n denkbeelden hebben veel aanhang
g
ge
vonden en zijn
wijd en zijd
zijd verspreid.
Ieder
J wijd
P
t wat er met een jaegertje"
weet,
J g J bedoeld
wordt!
De brigade
Jagers en grenadiers).
g re g
g
N
' rsen jagers
nadie
Jg van het Nederlandse
leer,
P
g
g ^ met den Haag gals garnizoensplaats,
bestaat uit een regiment
grenadiers
en een
g
g
regiment
jagers.
re
g
Jg
g ers van een
drager
zijn de dra
D ze troepen
zijn
Deze
P
ir traditie
van bijzondere
bijzonderedapperheid
militaire
e
PP
en bekwaamheid.
In de Y7 e eeuw waren in de meeste Eurocompagnie
lelegers
ers bi'
a nie infanterie
bijelke com
P
enige
ingedeeld,
die tot taak
g manschappen
PP
g
vijandelijke
en bij een stormaanval
de vijandelijke
h
hadden,
J
loopgraven
met handgranaten
te bestoken.
opg
g
Men noemde
dezerena
lt ranaatwer
Pers g
diers. Alleen onversaagde
mannen werden
g
voor deze taak aangewezen.
Zij
g een
J kregen
g
hogere soldij
uniform. Later
soldij en een apart
P
raakte deze vechtwijze
vechtwijze in onbruik,, doch
geraakte
m t hun reputatie
degrenadiers
e
d
P van bizonder elt
gevechtswaarde bleven bestaan als zelfstand igcorps,
P ook afgezien van het hern (in den groten
oorlog)
1leven
g
gvan de functie
n granaatwerpers.
ZijJ houden meestal
✓a
P
g
vor in de nabijheid
nabijheid der regerende
verblijfe
g eren
sten en staatshoofden.
Napoleon
wist van de buitengewone
g ewone
P w
van deze troepen uitstekend
eigenschappenP
partij te trekken. ZijnJ ruigeggrenadiers
g
hten den
e keizer in menien
g veldslagg
de overwinning.
g
Jagers vormden vroeger
(speciaal
in
P
g
Duitsland bizondere infanterie-afdelingen,
g
ddie zich van denewonen
troepP onderg
in 't g e scheidden door hun vaardigheid
g
waar en hun grote
bruik van vuurwapenen
g
P
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de in het
Preidegevecht. Deze manschappen,
dus,, wer PP ^ echte scherpschutters
P
den meestalerecruteerd
uit houtvesters en
g
boswachters. Toen in later tijd
J de hele
infanterie werdeoefend
in het verspreide
g
P
gevecht,
evecht de schietvaardigheid
werd
wer ver g
hoogd en de bewapening
P
g verbeterd,, ver viel de bestaansreden van deze afzonderlijke
corpsen.
De naam echter bleef, even-.
J
P
als bijJ de grenadiers,
b
, behouden.
Jahn. Zie: Gymnastiek.
Y

Jahweh (of Jahveh). Dit is in het Hebreeuws, de taal der oorspronkelijke Israëlieten de naam van God. De naam is meer
bekend in den vorm Jehovah, dien het oude
Joodse volkewoon
was te gebruiken.
g
g
Deze naam is ontstaan,, omdat men bijJ voor keur den Godsnaam niet uitsprak.
Om dien
P
toch te kunnenebruiken
bezigde
g
g men de
klinkers uit het woord Adonai, dat heer"
betekent. Men kreeg
g dus deze figuur:
g
á o ai
Jhvh
a
e
Men rekene ermee, dat de á stom is.
In de statenvertaling
is de
J
g van den Bijbel
vermoedelijke
betekenis van den naam ahJ
weh weergegeven door de woorden„ Ik zal
zijJ^
n die Ik zijn
us
de on J n zal", waarmeedus
veranderlijke
trouw van God tegenover
Zijn
J
g
J
volk wordt uitgesproken, terwi'
terwij l het woord
is als Here.
Jambe(us). Zie: Versvoeten.

Jameson. De naam van Leander Starr
Jameson, een dokter, die in 1853
53 te Edinburgerd
geboren,
is verbonden aan den
g
g
z.g
. >> ameson-raid" een gebeurtenis,
die
g
in de jaren,
voorafgaande
aan
J
g
den Boerenoorlb
1899,
g van 18
beroering
g wekte, niet alleen in
Zuid-Afrika, doch ook in Nederland, dat met het wel en
wee der stamverwante volkeren
in de toen noggonafhankelijke
onafhankelijk
Boerenrepublieken
P
ggeheel en
al meeleefde.
Jameson was enigen
tijd
tij te
g
werktals geneesheer
g
zaam en trad daarna in dienst
bij
J de Beersmaatschappij,
PPJ, die
de diamantmijnen
exploiteerde.
J
P
In die dagen
g leefde en werkte
in .Zuid-Afrika Cecil Rhodes,
eeneniale
figuur,
die de uitg
g
breidin
g van de Britse macht
in die landen, onverschilligg met
welke middelen, als zijn levenswerk beschouwde. Zie ook:
Boerenoorlog. Rhodes was dus
een echte im
erialist" — zie
„ P
onder: Imperator.
Van Cecil
P
Rhodes die, behalve handelsJagers. — Beëediging van een officier bij de Jagers.
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magnaat,
ook minister en zelfs minister-preg
P re
geweest
is, werd
g eweest
nt van de Kaapkolonie
side
,
P
n r, Jameson de trouwe medewerker. HijJ
nu
lij-deverwezen li'
ook rac
krachtig mee aanJ
oo
r
werkte
we
kingvan Rhodes' plan:
de onderwerping
A gvan
A
aan de
de onafhankelijke Boerenrepubliek
P
1895
Britse opperheerschappij. Toen men in 18
ten onrechte meende, dat de tijd
J voor een
optreden rijp
gewapendP
JP was, trok dr. ameson zogoed als zeker met medeweten,
doch niet onder verantwoordelijkheid
van
J
Cecil Rhodes, over derens
van Transvaal.
g
later werd hijJ ddoor Boe
Reeds twee dagen
g
rencommando's
onder
bevel
van
Piet
Cron.,
e bij
en gevangen
g
g
g
P omsingeld
g
J,
J Krugersdorp
enomen. Dezegang
an van zaken wekte in die
genomen.
dagen
de lachlust van de hele wereld buiten
g
En
eland. Jameson stond te Pretoria voor
Engeland
krijgsraad
terecht, doch werd op
P last
J g^
aan Engeland
uit g
gevane
g
g
P resident Kruger
leverd. De Engelse
regering
g
g g hield zich van
den domme, veroordeelde hem tot io maandenevan
enisstraf
doch liet ze hem niet
g
g
geheel uitzitten.
Dr, Jameson heeft nogg deelgenomen
aan
g
den Boerenoorlog
van 1899-1902 en za
gzag
dus delannen
van Rhodes verwezenlijkt.
verwezenlijkt
P
Hij werd in 1904
94 benoemd tot ministerP resident van de Kaa Pkolonie vertrok in
om gezondheidsredenen
naar Engeland
1912
g
g
9
en overleed in 1917.

Jan. Een echte, onvervalste oud- en nieuwHollandse naam! Al sinds de vroegste
tig
J
den toen er sprake
was van Houtland of
P
Holland zijn
heren of
J in die oude gewesten
g
edoken die Jan heetten. Je heeftt
g raven oPg
je
maar te
J de allereerste geschiedenislessen
g
herinneren en al die Jannen doemen voor
je
dan ook eigenlijk
P
) o P. Het spreekt
g J van zelf, dat Jan onze nationale naam bij
bi' uitnemendheidebleven
is enJan
Jansen in
g
J J
ons land even bekend is als Wilhelm Muller in Duitsland, John Brown — ook alweer
een Jan! — in Engeland Pierre Duval in
Frankrijk
J en Per Madsen in Denemarken.
Heel natuurlijk
dan ook,
J
, dat in ons
spraakgebruik telkens weer Jannen o pduiken. Ons leven lang
g komen we opP onzen
teen ook als we toe weg
we g allerlei Jannen tegen,
vallig niet zelf Jan heten en geen
Jannen
g
in de familie hebben.. Dat begint
al in 'je
g
prille J
jeugd,
e
P
g , als Moeder Jje aan 't lachen
maakt wanneer je
J zo'n hevigg verdriet had,,
en zeeJ plaagt
P
g met een ^, ante
J lacht en
Jantje
J huilt".
Dataat door
in je kinderjaren,
J
J
, w an standjes krijgt,
neer je
J op straat
J standjes
J g , omdat je
maar met Jan en alleman,,Jja zelfs met Jan
a
Rap
Ra en z'n maat speelt
en dan blijkt
kt
P
J het al
spoedig,ofbe
Jan een
Pret bent,,
t
J'e een echte
Jan Kalebas, die opsnijdt
maar niets
iets uit p J
voert of misschien eenant' Secuur.
cuur.
Je maakt dan ook spoedig
g kenniss met
den ernst van het leven en ondervindt de
wijsheid
van de spreuk:
wat
p
wa Jantje niet
J

Jan. — Boven: Jantje lacht en Jantje huilt;
midden : Spelen met Jan en alleman ; beneden:
Jan de Wasser en zijn Griet.
leert, zalan
P
Jje
J niet kennen. Daarompak

natuurlijk
flink aan op
P school en weldra
J
ben je een hele bol in 't lezen en rekenen,
moeilijke meetal maak 'e Jje, wanneer er moeilijke
kunde-vraagstukken
aan de orde komen, er
g
wel eens met eenanteJ van Leiden af en
verlang
g van het zware
g Jje ter afwisseling
blokken soms hevig
g naar een lekkereJanin-den-zak dieannet e
g
J,de oude getrouwe,
g ekookt heeft.
Alsje
) dan later opP de H.B.S. de letterkunde-lessen met aandacht volgt,
g , leer je
J
natuurlijk
kennen
g
J ook den ouden Potgieter
en zijn
h
J en hun
J meesterwerk^, an ^ Jannetje
ste
jongste
on
g kind" en je Jkomt weer een overvloed van Jannentegen,
teen aan wie je
J een
voorbeeld kunt nemen, b.v. Jan Compagnie,
de verpersoonlijking van onze
0.I. C om
Jan Content, een
degelijk man,
g
J
P agnie
die nooit schulden maakt, Jan Courag^
e den
onverschrokken krijgsman
en ten slotte
Jg
onzen nationalen held:
an-maat".
Natuurlijk
Natuurlijk neem je
voorbeeld aan
J geen
g
Jan Salie, het beeld van een saai kereltje
J
en... van een saaien .tijd
J in ons volksleven.
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Je blijft, ook na het
voltooien van je studie,,
J
niet bijJ moeders pappot
P PP zitten,, maar trekt
als een echte J
jon
g en van Jan de Witt de
wereld in. Wanneer je dan later
een aardig
g
meisje ontmoet
en met haar gaat trouwen,
g
,
word daneen
Jan Crediet,^ die alles oop
g
afbetaling
g koopt,
P, maar zet degelijk
g J als een
echte Hollandse Jan Contant je huishouding
g
op,
wordt het een huishouding
P,
g van
Jan Steen, oftewel een Janboel! En dan
zou 't wel eens kunnenebeuren
g
, dat je
J
hele bezit langzamerhand
bil de bank van
g
lening,
de wandeling
g,
^ „Ome Jan" g e noemd terecht kwam.
Wees ten allen tijde
)
een braaf en liefdevol echtgenoot,
vrouwtj niet
g
J vrouwtje
^ maar laat je
baas in huis worden,, want dan word je
J
een echte Jan de Wasser, , die — volgens
g
het oud-Hollandse verhaal — den helen dag
aan de wastobbe stond, terwijl
J z'n Griet de
lakens uitdeelde of, zoals dat heet, ,,de broek
aan had".
Maar — dezeoede
raad tot slot: al weet
g
'e
g
J vrouw flink te handha)'e je
J tegenover
ven word vooraleen
Jan Hen, , die zich
g
met alle huiselijke
wissewasjes
wissewasje bemoeit en
J
z'n neus insteekt. Want voor dat
soort Jannen heeftannet e
respect!
g
Jgeen
P

kromme sabel en dolkmes en latereweer
en
g
pistool. De Janitsaren
bg enoten in het Turkse
r
rijk
g
grote
ot voorrechten.
J
voor onze regimenten het vaandel is, was
voor hen de soepketel,
P
0 Pdit keukengerei
moes g
ten de nieuwelingen
g den
eed van trouw afleggen.
gg
Een regiment
g
, dat in den Sint Jansworm
slag
ve r- of g limwormPJ'e.
P
g zijn
J soepketel
loor was eerloos. Welk
een rol de keuken bij
bi' die
troepen
vervulde, blijkt
blijkt o.a. daaruit,, dat de
P
kolonel tschorbada
j bachi = heer van den
ac .
groten
soepketel,
achtP
g
P
^ heette, de kapitein
schi bachi = meester-kok, de luitenant sakka bachi = waterdrager.
g
Elk regiment
bezat een muziekkorps
g
P met
trompetten,
bazuinen, Turkse trommen,trom
P au
P
ken en schellenbomen, dat de welbekende
anitsarenmuziek maakte.

Janitsaren was vroeger
de naam van een
g
afdeling der Turkse legermacht.
afdelin
De
D
germac
anit saren waren de kerntroepen,
van
P , de garde
g
den sultan. Het korps
P werd in i 328 door
sultan Urchan (Orkhan) opgericht
en g
P gere
cruteerd uit de kinderen van christenslaven.
Deze J
jongens
werden reeds in hun prilste
g
P
jeugd door Mohammedanen opgevoed,
, in
Pg
den Islam onderwezen en tegen alle vermoeienissenehard.
Het korps
g
P was ±
4 0.000 man sterk , maar beschikte bovendien
nog
g over vele hulptroepen, zodat men de
totale sterkte op
P ioo.000 man schat. Het
was uitsluitend voetvolk,
met
, bewapend
A

1 ss
Jansenius. Cornelius ansenius—
8
1638)
was een Nederlands theoloog,
g,
3
eigenlijk ansen heette. Zijn
Zijn aanhangers
g
werden de ansenistenenoemd.
HijJ werd
g
te Acquoi
bijJ Leerdam geboren,
g
, studeerde
q
te Leuven, Parijs en Bayonne,
Y
, werd in 1630
hoogleraar
in de godgeleerdheid
te Leuven,
g g
g
en in 1636
P van Yperen.
P
3 bisschop
Deze Jansen heeft boekeneschreven
g
,
vooral over Augustinus
, die later door de
g
eloofsbeli'dis
Jansenisten g als
hunwer
J en
den beschouwd.
De Jansenisten waren eenodsdieng
stig
e groep
^ P of secte, waarvan de leden oorsP
ronkeli'k tot de Rooms-Katholieke kerk
behoorden.
an
lestrij
strijd om Jansenius'
er
De eigenlijke
J
g
voornamelij in de Kathogen werd voornamelijk
kerk in Frankrijk
Frankrijk in de 17 e en 18e
eeuwen
gteng evoerd. Toen deze leerstellingen
s Lotte openlijk
J
P
door de kerk
verworpen waren, stonden
haar aanhaners buiten de
gers
kerk. Een deel
der Jansenisten
trok toen naar
de Nederlanden, waar zijJ
^!^
^il /ii
zich stelden onil^l,^^
'^r^'^'
I.;s^
^^^
f, 'rff^/
^ -^f;^!, ^)^,^
,,^
der den aartsI1
I II
^ l^.
)
bisschopan
P
Utrecht, die
met Rome in Janus, de God met het.
dubbele aangezicht.
strijd
J was. La-

Jan-Klaassen is de Nederlandseo
P PPen kast-figuur,
polichinel,
P
P
g
, die elders punch,
Hansworst enz. heet.

í

^

-

^

^

i

Jansenius, voorganger van de Jansenisten.

,

,^

p
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ter werden de Jansenisten hier te lande —
eigenlijk
ten onrechte — met de oud-Kag
J
tholieken vereenzelvigd.
g
St. Jansworm. Dit insect, behorende tot
de orde der schildvleugeli
gen of kevers,, is
meer bekend onder den
naam-g limworm
zie aldaar. Wie opP zomeravonden in de
schemering
g door de velden wandelt,
, kan
dikwijls
in het dichte gras
vele lichtpuntjes
g
P
J
J
waarnemen,, die een mooien,,g
groenachtigen
g
glans
Als men zo'n licht P unt
glans verspreiden.
A
voorzichtig
en op
A de hand zet,, dan
gopneemt
A
blijkt
het 't ronde lichaampje
J van
PJ te zijn
J
een kleinen kever met smalle,, lange,
g, weke
dekschilden,
dikwijls het achterlijf
, die dikwijls
J niet
bedekken. Het heeft een kleinen, ronden
koP,die onder het halsschild is verborgen
g
en draad- en zaagvormige, korte
s rieten.
P
De lichtglans
gaat
met tussenpozen
uit van
P
g
g
de laatste ringen
van het achterlijf.
g
J
Het beestje
b, het
J valt weinig
g in het oog,
komt in deze streken niet overal voor, het
meest nog
g in het Oosten van ons land
Noord-Italië, waar wijJ
anders is het b.v. in Noord-Italië
tussen Monza en Comorote
uitgestrekt^
g
heden velds door dit beestje
J verlicht hebben
g ezien .

Janus. Een Janus staat bi'J ons volk niet
bepaald
in hoog
A
g aanzien en zijn
J hoofd is
zelfs een voorwerp
emene
P van algemene
gminachtingg. Dit is stellig
g hieraan te wijJ ten, dat
dit hoofd twee aangezichten
heeft: in ons
g
spraakgebruik is een „Janusaangezicht" dat
van een mens, die twee „gezichten" trekken kan in één zaak en dus tot de orde der
draaiers behoort.
Bij
J de Romeinen echter,, die hun alouden
n afbeeldgod Janus met twee aangezichten
g
g
hij juist in hoge
den, stond hij
g ere. ZijJ beschouwden hem als denod
g van het begin
g
en het einde en dus als den oudste van alle
goden. Bij
gebeden en offers werd hij
hij 't
g
Jg
P
eerst aangeroepen; zijn priester,
, de „rex
sacrorum" = Koningg der heiligen,
g , nam on der alleriesters
de eerste plaats
in ,• 't
P
P
begin
van den da^,de eerste daggder maand
g
en de eerste maand van 't jaar
a n u-ari)
J
waren hemJ
In zijn functie van deurg ewi'd.
J
wachter des hemels voert hij
J staf en sleutel
als waardi agheidstekens en alle deuren en
(door)gangenop
o aarde zijn
iJ n aan hem
em gewijd.
Op
doorgang
gan g
A het Forum was hem een door
J
(boog)
g gewijd,
g J de Janus poort.
A
Er bestaaneen
g andere afbeeldin agen van
Janus dan die opP oude munten,, zoals hier
afgebeeld.
g

' a'.,

ypux•',.w
..,

h..

.g

f ! `.
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Japan. —Havenuitbreiding te Jokohama.
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Japan. — De Fujiyáma (of Foesijama), de heilige berg der Japanners, ten Z.W.
van Tokio, de vulkaan van 3745 meter, waarvan de top, die in Juli en Augustus zonder
sneeuw is, jaarlijks door 20.000 pelgrims wordt bezocht. De prachtige berg zal wel
de meest afgebeelde berg ter wereld zijn — denk aan de kakemono's, theebladen enz.

JAPAN
Japan
ap

heeft een zeer bizondere rol g e -

sPeeld in de wereldgeschiedenis.
In vroeger
g
g
eeuwen behoorde het voor ons Europeanen
P
tot dieroe
geheimzinnige
g
P enigszins
g
g
g van
Oosterse Rijken,
Rijken waarvan we noch de mennoch de beschavingg begrepen. China
en enige
g andere Aziatische staten behoren
nu nog
P heeft zich
g tot die landen,, maar Japan
in eenoede
halve eeuw ontwikkeld tot een
g
staat met uiterlijk
J zeer veel Westerse g e woonten en begrippen, maar
no steeds met
nog
een ietwat Oosters innerlijk".
J
„
Vóór het midden van de vorige
g eeuw had
aan zich ontwikkeld geheel
onafhankelijk
onafhankelij
Japan
g
Europa.
P Wel had het eeuwenlangg een
Chinesen invloed ondergaan.
Dien invloed
g
vinden we thans nog
g in dengodsg
g terug
dienst, in de taal en in de kunst.
In de zestiende eeuw maakteaPan kennis met het Westen, maar die
kennismaking
g
viel helemaal niet mee en in ± 1630
3 sloot
het zich bijna
hermetisch voor het Westen
J
af. Geen vreemdeling
g mocht het land meer
betreden eneen
Japanner
mocht het land
g
P
meer uit. Ruim twee eeuwen heefta Pan zich
toen onafhankelijk
l van invloeden van buiten ontwikkeld;• ook het kleine voorrecht
dat de Nederlandersenoten
(zie: Forg
mosa was al langg te niet gedaan.
g
Toen (in 18
moest het
onder den drang
g
van Amerika uit zijn
J isolement treden. Juist

in deze Jjaren was het gezag
g g van den Mikado
(keizer) sterk gegroeid
en deze greep
g
g P
krachtdadig
g in.
Goed,
,Japan moest worden opengesteld,
hij van plan
maar dat wilde niet zeggen,
A
gg , dat hij
wasaan
P te laten worden tot een soort
wingewest
van de overige
g
g landen.
De keizer en zijn
begrepen,
J raadgevers
g
dat men dit alleen kon voorkomen door
Japan oopeen gelijk
te
g J beschavingsniveau
g
breng en met die staten. Met grote,
g
, we
kunnenerust
zeggen
elsnelg
gg met te grote
g
heil werdaanP gemoderniseerd,
g
, werd het
op
e
Alle takken
P Westerse wijz
J ze ingericht.
g
van het maatschappelijke
en staatkundige
PP J
g
leven ondergingen die verandering:
gee
g re g
ring,
raak onderwijs,
g, rechtspraak,
J , verkeer,, handel.
Toen deze P lotselinge metamorphose
eenP
maal voltooid was,, moesten de mo g en dhedenaan
A wel voor vol aanzien en was
van een exploitatie
geen
sprake
meer.
A
g
P
De bevolkingie
uit verschillende rassen
g,
is samengesteld,
g
, welke zich onderling
g sterk
vermengd
hebben en waarin Aïno's
on
g
, Mg olen en Maleiers de voornaamste elementen vormen,, is buitengewoon
intelligent,
g
,
g
leergierig
g
Pg g en vaderlandslievend: eigenschapen die er zeker niet het minst toe hebben
pen,
bijgedragen, den
groei
roei en opbloei
van
aP
pan mogelijk
A
g J te maken. Vooral nadat Japan
P
in 1895
later in
95 over China en tien jaren
J
r95
o over Rusland had gezegevierd,
g
g
, was het
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een machteworden
waarmee zelfs de
g
staten, En ageland en
grootste en machtigste
g
rekeningg moeten houden.
Amerika,, geducht
rekenin
g
Derote
en sterke bevolkingsaanwas,
, de
g
g
grote
energie
g en ondernemingsgeest deden
g
een
(zucht naar uitbreidingg
e expansiezucht
p
vanebied
in Japan
P ontstaan, ,die de kolog
met angst
niale mogendheden
g voorr de toe-g
komst vervult (zie ook: Gele Gevaar).
Terwijl
tijdens
tijdens zijn
Terwijl Japan
J isolement een
P
landbouwstaat was met een weinig
g huisindustrie welke in de behoeften van het land
voorzag,heeft zich daarna en vooral in de
moderne
inmo
de
laatste vijftien
g
J
Jjaren een grote
dustrie inaan
P ontwikkeld, die, ,doordat
de arbeidslonen er zo laaggzijn,
J ^ een gevaar-like
concurrent is voor de Europese
en
P
J
Amerikaanse landen en niet alleen in hun
koloniën maar zelfs in die Europese
staten
P
zelf.
Het eigen
land kan de steeds groeiende
g
g
bevolking
g niet meer voeden,, dus moet men
invoeren, en om te kunnen invoeren is uitvoer nodigaarmee
men dan weer den
g,
invoer kan betalen.
Behalve de industrie zijn ook de landvisserij
bouw, de uitgebreide
visserij en de mijnJ
g
bouw van belang.
g
Ondanks de snelle modernisering
g of misschien juist
daardoor is veel van de oude
J

blijven
beschaving
blijven bestaan,
hP
, oe
g in Japan
wel soms wonderlijk
J vermengd
g met nieuwe
elementen.
Het Christendom heeft ina pan nooit
o
groten
invloed kunnen kri'
g
Jgen. Naast den
ouden Shinto-godsdienst,
waarbij
waarbij het geloof
g
g
aaneesten
van grote
afgestorvenen
en aan
g
g
g
tallozeoden
een grote
rol speelt,
g
g
P
, hebben
ook het Boeddhisme en de daarmee verwante leer van Confucius reeds sedert
eeuwen eengroten
aanhang.
g
g Dezegodsg
diensten hebben zich in veel aan elkaar en
aan land en volk aangepast.
Maar vooral het in onze dagen,
zij
b , dank zij
het succes in China en de machteloosheid
derrote
mogendheden,
gepaard aan het
g
g
^gP
bondgenootschap met Duitsland en Italië
Italië,
zo sterk oplevende
geloof
aan de roeping
g
P
P g
vanaan
P om niet alleen Azië,, maar de
ganse wereld te leiden, daarnaast het g e g
loof, data.P
ans keizer van goddelijken
g
J
zijngeslacht
oorsprong
en regering
P
g is en zijn
g
g
g
eeuwig,
den Ja pansen ggeest op
gP
a,Jjagen
P tot
verwachtingen,
g ^ die hem roekeloos ieder g e vaar doen ingaan
en elk risico verachten.
g
Niet het minst daaruit komen de hevige
g
spanningen voort in de politiek
van allen
allen,
P
die bij
hebben,
J het Verre Oosten belangg hebben
met name ook ons land (Indië!).
Laten wij
voor t ten slotte nog
g een paar
P

^ ._..^,.

^S^S

A

...

^^ a.,,^.

.......c.k.^.^

japan. —Regeringsgebouwen in Tokio.
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kin
kingen,
g en die door een bepaalde
groep
P
g P men senebruikt
wordt en door anderen niet
g
goed kan worden begrepen. Zo houden alle
g
beroepen
er hun J
jargon
op
o
A
P na. Als je
g'
J op
onze zetterij
van
J komt en je
P
J hoort spreken
ooPpgezette
letter; van een drukker, die een
g,
vorm aan het opkooien
was en hem in pastei
P
P
liet vallen; van misdruk, spiegel en cicero,,
dan begrijp
g JPJje daar in 't begin
g niets van.
Dat is echt J
jargon.
Later leer J,
e dat o P g
kooien het met een schroef in het raam
vastzetten van den drukvorm is ziea
Pg.
6 ; , dat pastei
helemaal
emaa niet een
e lekP
53
kernij
J is,, doch ietwat vieze letters,, die door
zijngevallen;
elkaar op
zijn
P den grond
g
^
, dat
misdruk,, ook wel maculatuur genoemd,
g
, het
aPier is,, waarop
gedrukt is en dat om een
Pg
of andere reden niet voor het boek, het
tijdschrift
of de krant kan dienen en alleen
J
nog
geschikt is voor verpakking,terwijl
terwijl de
gg
spiegel van een P
pagina
is het geheel
van het
g
g
bedrukteedeelte
en een cicero een letterg
maat.
Jaspis.
Zie: Edelstenen.
P

Jaurès, een Frans geschiedkundige en
socialistisch leider, die in het begin van den
groten oorlog vermoord is.
beelden van die oudeebruiken
mogen
g
g
geven,
even die wel aantonen,, met welk een g e heel apart
volk wijJ hier te doen hebben.
P
Daar is b.v. het thee-ceremonieel. De
sterke band,, die er tussen godsdienst
en
g
beschavin bestaat,
g
, heeft gemaakt, dat nog
en g
gewoonten
vele
oudeehou
ewoo
bg ebruiken
den zijn
Typisch
voor Japan
is
g
J gebleven.
YP
P
datewichti
e
g
g ceremonieel,, dat met het
eenvoudige
g theeschenken samen hangt:
g alle
jonge
jon e meisjes
meisjes uit den gegoeden
stand
gg
kri' en onderricht,, hoe zijJ P
krijgen
precies
rec
thee
ee moe
ten zetten en schenken.
Evenewichti
g
gals dit theeschenken en
rijk evetheedrinken is een ander belangJ
nement in het leven van dea Panners: het
schikken van bloemen. Eena anse J
zal bij
een bouquet
niet zoeken naar een
bijpasi bq
sende vaas en daar dan de bloemen zo na—
tuurlijk
Neen
g sc hikk en Ne
J mogelijk
g J in rangschikken.
iedere bloem en elk blad wordenevouwen
g
enebo
en en met andere volgens
een vast
g
g g
schemaeran
schikt
en uit de combinatie
g
g
kan een kenner de bedoeling
g van de schikster lezen, want iedere bloemsoort, elk blad,
elke vouw heeft een betekenis. Zelfs maakt
ope of
het een verschil of een knop,
P,
verwelkte bloem isekozen.
g
is een geheel
van allerlei uitdrukJargon
g
g

Jaurès. Jean LéonJaurès1859
—I
9 i4
was een Frans socialistischoliticus
en
P
historicus. In den beginne
wijdde
wijdde hij zich
g
bijna
uitsluitend aan de wetenschap;
P, o.a.
J
was hij
tijd
rof essor in Toulouse.
J P
J enigen
g
hij als afgevaardigde voor een
In 1885
5 gging
ghij
eboortestreek Lanarrondissement in zijn geboortestreek
Van dit moment af
J
g uedoc naar Paris.
wijdde
hij
hJ zich aan de politiek
en de jourP
J
J
nalistiek. Zijn
gg
J opvattingen waren gematigd
socialistisch, hij
J was echter een overtuigd
^
internationalist, waardoor hijJ zich den haat
van vele felle nationalisten op
P den hals
haalde. Vooral keerde hij
de g e J zich tegen
g
lachte, die in sommige
g Franse kringen
g
heerste: door een oorlog
g wraak te nemen
op
P Duitsland.
Jaurès genoot
ook veel achting
^
g bij
J de
zijn eigen
tegenpartij, terwi'
l hij bij
partij,
J hij
Jzijn
g
P
J,
waarvan hij
J de leider was,, in hoogg aanzien
stond. Daar hij Jzelf van heel eenvoudige
g
afkomst was,
hij de arbeiders goed
g
, kende hij
hij een vasten band
en door zijn
J studie had hij
met de meer ontwikkelden.
voor den Grote
GrotenOr
oIn Juli 1914,vlak
hij
hij het internationale congres
log,
g
g,
hij
'van de socialisten te Brussel bij,
J, waar hij
de aanwezigen
voor het laatst bezielde met
g
zijn
J wens naar vrede. HijJ wilde nogg' P o in het werk stellen, om met de
gingen,
Duitse socialisten te spreken
P
, om zo den
vermijden. Ook in Parijs
Parij wilde
oorlog
g te vermijden.
proberen.
• J al het mogelijke
P
g J
Een van de jonge
van het
g
J g aanhangers
nationalisme, die in Jaurès vooral een ongens an
vaderlandslievend man zagen,
g , volgens
fiere lezingen
een volkomen overspannen
P
g
dwaas schoot Jaurès opP den avond van den
dwaas,
.i Isten Juli 1914in een café in de Rue de
Montmartre neer.

•
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^^\

Java. — Linkse r1| Zonsopkomstop ava ; bloemen en kinderen van het landder
r Z„ ,g ^ eruptie van een vulkaan op Java; op C£^^2 ^3O |^( Smeroe.
(2
,
.'
,
Rechtse
buurt van een Indischheiligdom^
vismar
teBatavia
en
in
kt
het gebergte in Oost-Java.

|
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Java. — Hoe een Javaan zijn hoofddoek omlegt.

JAVA
Het eiland Java is het belangrijkste
deel
gJ
van onze overzeese bezittingen.
Met de
g
aardrijkskunde
van dit eiland zullen we julJ
J
lie niet te zeer vermoeien, die leer J
jeop
o
school wel. Hier volgen
slechts enige
J
g big
zonderheden die J'e mogelijk wel zullen interesseren. (Zie ook: Boroboedoer).
Na de Molukken is hetava, waar de Verenigde Oost-Indische Compagnie het eerst
vasten voetekre
en
g
g heeft —we vertelden
daar al het een en ander over in de artikelen
Terwij de bevolCoen, Batavia en Jacatra. Terwijl
vrij hoogg
van Insulinde
toen op een vrij
P
peil
van beschaving
P
g stond, was dit speciaal
P
zijn
oPJava het geval.
Door zijn
ligging
gg g tussen
g
Azië en Australië is het een belangrijk
A
gJ deel

van de bruggg
geweest, waarover alle volkeren vanuit Azië naar Australië en Oostelijk
J
zijngetrokken.
g
vanJavaele
g en
g eilanden zijn
Ook met China heeft het al heel vroeg
g in
verbinding
gggestaan en de beide oude beschavin scentra: Achter-Indië en China hebben niet nagelaten
hun invloed op
A Java uit
g
te oefenen.
Vanuit Voor- en Achter-Indië zijn
J de
Hindoes naar .avaekomen
vandaar uit
g
heeft later het Boeddhisme zich over den
ArchiPel verbreid en ook den Islam hebben
Indische kooplui
naar Java gebracht.
g
P
Maar niet alleen doorodsdiensti
ge en
g
beschavingsbanden
was Java in de ti' Jden
g
vóór de komst der Verenigde
Oost-Indische
g
gebonden
Compagnie aan Indië ebonden.
door
g werd Java geregeerd
lang
tijd
lan
g g
J
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Java. — Delonge moeder draagt haar kindje op de zijde in een slendang.
vorstenhuizen, die uit Achter-Indië afkomstigwaren. BijJ de komst van de O.I.C. was
die band echter reeds losser. Er bestonden
tweegrote
rijken opP Java: Bantam en Mag
taram.
Bantam is verdwenen en Mataram is uiteengevallen.
g
Juist door het hogeg beschavingsniveau,
waarop
ging
P de Javanen stonden,^g
g de kolo-

nisatie niet zoemakkeli'k.
Je begrijpt
g
J
toch ook wel, dat het veel eenvoudiger
g is
een volk, dat nog
gopP een zeer primitieven
P
trap
rwer
p van • ontwikkelin
g staat, te ondepen dan een ontwikkeld volk, al is die ontwikkelingan
ook heel anders dan de onze.
g
In de eerste tijden
van de O.I.C. heeft
J
men zich dan ook beperkt
tot het sluiten
P
van verdragen
met inlandse vorsten, om
g
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Java. —Inlandse volks - gaarkeuken, links het komfoor, waarboven een pan; rechts;
liggen pakjes rijst.
verzekerd te zijn
J van de leveringg van be , maar na de Franse
revoranse
P g alde producten,
P
lutie, toen de bezittingen
van de O.I.C.
g
werkelij onder
staatsbezit teerden, is Java werkelijk
bestuurebracht
en langg niet
g
altijd
J met zachte middelen.
Over heteheel
begrepen vele Javanen
g
niet, waarom zij
J een deel van hun gronden
g
g ratis voor het Gouvernement moesten bezi grondbouwencultuurstelsel , waarom zij
g
gmoesten betalen, waarom de eigen
vorsten afgezet
werden en vervangen
door
g
g
Europese
bestuurders. Velen vonden het
A
hei en verzet bleef dan
eenrove
onbillijkheid
onbillijk
g
•
niet uit.
Douwes Dekker, de schrijver
van de Max
J
Havelaar ziea
jullie
P g 54i , van wien jullie
hebt,, is
•
J allen wel eens gehoord
g
een der eersteneweest
gewezen
g
,die er opPg
heeft, hoeveel fouten er in ons kolonisatiestelsel waren en sedert dien is er veel verbeterd, is het cultuurstelsel afgeschaft
en
g
hebben de Javanen ook een adviserende
stem in de regering
gekregen.
^ gg
^

zijn
tijd tijd
meeOok doordat wij
J zijJ met den
e aan hebben wijJ bewezen in elk opzicht
gegaan,
P
een van de best koloniserende mogendheden
g
van de aarde te zijn.
g
J We hebben getoond
belan in de volken te stellen,, we trachten
belang
hen te begrijpen
J, de ambtenaren leren hun
taal en trachten zich in te leven in hun
opvattingen. Dat is bij andere
godsdienstigeJ
koloniserende volkeren lang niet zo
algege
meen heteval
g
,als bijJ ons.
Tegenwoordig
g achten enkelen der meest
^
ontwikkelde Javanen zich zeeroed
in staat
g
hun land geheel zelf te besturen. Hoewel
deze opvatting
wel
P
A
g van uit hun standpunt
te begrijpen is
is, acht men het zeer twi' Jfelachtig of
werkelij toe in staat zou, ze er werkelijk
zijnvermoedelijk
en men meent vermoedelijk terecht,,
dat zij
zouden worden van
P
J direct de prooi
een andere mogendheid.
van de Nederlanders,
Het g rootste deel
,
die naar Indië trekken, gaat
naar Java.
g
Daar toch zijn de meeste
directiekantoren,
,
de meeste steden, de meeste ambtenaren
en een zeer groot aantal ondernemingen.
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Natuurlijk denk je
Natuurlijk
J direct,, als we over
Java spreken,
aan de hitte,, die daar heerst.
A
Gelukkig
g is het klimaat echter niet overal
op het grote
g e eiland zo heet. Batavia,, SemaY zij
rangn
Soerabaya
zijn berucht om hun
g
g tem Peraturen , maar elders is het al
veel beter,, zodra je
g kunt
J maar wat hoger
als je familie of kennissen hebt,,
komen • en J
die werkzaam zijn
J in de kina of de thee
b.v., dan zullen die je
J kunnen vertellen,, dat
de temperatuur
bij
g niet kwaad is;,
J hen lang
P
dat ze soms zelfs 's nachts wel eens een
deken nodig
J echter later
g hebben. Als je
werkzaam zou willen zijn
J in de tabak of
g oed tegen
de
suikercultures, dan moet J
je goed
g
warmte kunnen, want deze cultures kunnen
alleen in de laagvlakten
uitgeoefend
worden
g
g
natuurlij veel
en daar is de temperatuur
natuurlijk
P
hoger dan in de bergen.
g
overblijfsele van
0 PJava vinden we vele overblijfselen
oude beschaving.
g Hoe verder men naar
meer; in Middenhet centrum komt des te meer;
wezen
Java is de Islam niet tot het ei bgenlijke
J
der bevolking
g doorgedrongen, daar is de
oude kunst dus behoudenebleven.Van
het
g
grootste Boeddhistische kunstwerk, de Boroboedoer, vertelde ik jullie reeds. Aan de

hoven van Solo en D'oc'a
Djocja worden de oude
Javaanse tradities en kunst nog
g in hoge
g
„Gelukkig!"w
ereehouden.
-- kunnen we
g
en. Vooral hier beoefent men
g erust zegg
nog het batikken
en ikatten; over beide
be de
,
kunsten vertelden wij
en
J reeds; de koperp
e
goudbewerking
van wJ
wajanga gg
g en het snijden
J
en staan opA hooggP
peil. Hier worden,,
•
evenals trouwens elders opP Java, nogg vele
waan
en gg
gegeven met vreemd
J gvoorstelleng
klinkende gamelangmuziek
gamelan muziek zie: Gamelang).
wajangvoorstelling
Zo'n waan voorstellen
g duurt so
soms
s
denehelen
nacht, J'a soms wel enkele dag
g en achtereen, denk je
J daar eens in. Maar
het is beter, dat we jullie
daar onder Wa J
jan
J
g meer over vertellen.
Een ander zeereliefkoosd
vermaak van
g
de Javanen zijn deg
hanengevechten,, waa
waarop
op
ook de Balinezen dol zijn. Wie
van julliee
J
„Bali,het eiland der
derachti
P
ge film: Bali
Goden" heeftezien,
zal zich het haneng
g evecht stellig
g nogherinneren.
Zachtzinnig
g is deze ggewoonte niet. En
tot navolging
g g hier zullen wijJ zeker niet a an sporen.
Doch bijJ deze,, altijd
altijd meer PrimiP
tieve mensen zijn
J die hanengevechten
g
belan rijkeg
gebeurtenissen. Maandenlangg

Java. — Op weg naar den Smeroe.
Gezicht op de Zandzee met den uitgedoofden krater Batak.
Encyclopedie voor Jongeren
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worden de vechthanen opgefokt,
P g, met het
lekkerste en besteraan
gevoed
en als dan
g
g
strijd aangebroken
de dag
is,,g
gaat
g van den strijd
g
zij dier naar de
de trotse eigenaar
met zijn
g
laats. Maar niet zeer openlijk, want
PP
zijn
hanengevechten
zijn op
P Java verboden.
g
Weddenschappen
worden afgesloten,
PP
^ grote
g
g
kijkers Een
ooPpwinding
g heerst onder de kijkers.
vlijmscherpmesje
mesjewordt nu aan de sporen
P
van de hanenebonden.
Men hitst de dieg
ren tegen
elkander op
de
g
P en dan begint
g
stri'
strijd.
Tenslotte weet een der dieren het
J
andere zo te raken,, dat dit nogg enige
g P as endood
dd nee
neervalt.
rva
Ver
sen voortstrompelt
P
slagen verlaat de eigenaar
van het gedode
g
^
dier de kampplaats,
J
PP
, voor niets was al zijn
hij verloren met
moeite veel geld
heeft hij
moeite,
g
zijn
P De overwinnaar wordt
J weddenschap.
door zijn
g
J van vreugde
g stralenden eigenaar
geluk
weer opgeborgen, hetun
eluk was hem g stig. Veel geld
viel hem ten deel.
g
En zoals de ouden zonen
zongen,
piepen
P P de
jongen!
De kinderen bootsen de ouders na
J g
en laten krekels teen
g elkander vechten!
Nu tenslotte nogg iets over de karakteriJ
eigenschappen van de Javanen. Bijna
nooit
zijn
of luidruchtig,
Pg
g,
J ze opgewonden
i J ven
beEuropeanen
dat kunnen zijn.
J Ze blijven
P
daard verbergen
hun gevoeligheid
achter
g
g
g

i

een masker van onverschilligheid.
Anders
g
wordt het, wanneer ze zich in hun eer aang etast voelen. Velen staan dan niet voor
een moord,, niets kan hen dan meer tegeng en
houden hun slachtoffer, blank of bruin, rijk
of arm, zal vallen, ook al kost het tevens
hun eigen
g leven.
Verder is een Javaan spoediggtevreden,,
zijn natje
natj
als hij
J maar genoeg
g
g heeft voor zijn
zijn
feestj
J droogje
gJ en af en toe eens een feestje
bijwonen.
Waarom een Europeaan
zich
J
P
zo druk maakt, om steeds meer te verdienen is hem veelal een raadsel.
De taal-etiquette
is op
q
1 Java heel lastig.
g
Men spreekt
volgens
den hormat: gewoon
P
g
g
man,, d.i. dus laag-Jaa
tegg en den gewonen
g
g-vaans en dan beleefder of heel ergg beleefd
tegen
deftige
g Javanen in het hoog-Javaans.
b
g
Ziezo
Ziezo, nu heb ik jullie
een paar
kleini g J
P
heden verteld van het vele, dat er te verhalen is over ons Java.
Jeanne d'Arc. Zie: d'Arc.

Je maintiendrai betekent letterlijk:
J
„ Ik
zal handhaven". Het is de zinspreuk
van
P
het Nederlandse wapen
en staat eveneens
P
oP het kruis van de orde van OranjeJ esau vermeld. Deze spreuk
luidde oors P ron P
keliJ k
e maintiendray
Y Chalons" en werd
g evoerd door René van Chalons. Diens
neef en enige
g erfgenaam,
g
, Willem de ZwijJ g er, nam haar over met deze wijziging:
e
T
maintiendray
Y Nassau".
Als de Prins van Oranje
Oranje in het najaar
najaa
zijn Apologie (verweerschrift) richt
5 8o zijn
tot Koning
g Philips
P II ,die den ban over hem
had uitgesproken, eindi
g t dit stuk met dem
zelfde woorden: Je maintiendra Y, Nassau.
Zijn
J opvolgers lieten het laatste woord
„ Nassau" op
P den duur wegvallen.
^
den Bijbel
een der
Jefta was volgens
g
J
richters van het volk Israël. Zijn eschieg
denis staat beschreven in het boek der
Richteren, hoofdstuk II-i2. De inwoners
van Gilead riepen
hem te hulpPtegen
P
g de
Ammonieten en benoemden hem totopperbevelhebber van het leer,
Jefta deed toen
g
ondoordacht deelof
te om,, wanneer hij
hij de
g
overwinning behaalde,
, het eerste wezen,,
dat hem bijJzijn
zijn thuiskomst tegemoet
zou
g
komen, aan Jahweh te offeren. Je begrijpt
dit zijn enig
dochtertj
zijn
g dochtertje
J ontzetting,
g,
Toch volbracht Jefta zijn
hijJ
g
J gelofte:
offerde zijn
J dochtertje
J aan God.

Jena. — Markt met raadhuis.

jena is een Duitse stad, gelegenin Thiiringen
(vroeger
g tot Saksen-Weimar beho^
renel en telt ± ~
g
^5 .000 inwoners. Het ligt
aan de beide oevers van de Saale, in een
dal, rondom door vrij
omg
J hoge
g bergen
geven. Het oude stadsgedeelte
dateert Uit
g
de 14e
4 en i 5e eeuw. De universiteit van
Jena is een der bekendste van Duitsland;,
De beroemde dichzij
zij werd gesticht
g esticht in 1558.
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ter Schiller werd in 1788
als hoogleraar
in
7
g
deeschiedenis
aan haar verbonden.
g
De eigenaardige glas-industrie
is voor de
g
n de grootste
betekenis;
s , het
stad Jena van
g
Schott,
Jena-las
g vervaardigd
g door de firma Schott
,
beschikt over zeer bizondere eigenscha P pen,
p en waardoor het zich bij
J uitstek leent tot
het vervaardigen
van wetenschappelijke
inAP J
g
strumenten, zoals thermometers,, optische
A
verrekijkers
microscopen,
instrumenten , verrekijkers,
De firma Carl Zeiss,
l enzen brillen enz.
,
opgericht
in 18 6 en tegenwoordig
g
g met de
P g4
dt zich uitsluifirma Schott verenigd, wijdt
tend aan het maken van deze instrumenten
en is over deehele
wereld bekend. Heden
g
ten dage
zijn er ± 0o
werkzaam.
g zijn
ss personen
P
beslag
g bijJ Jena,, die van zo grote
De sla
g
tekenis is g eweest voor de machtsontwikkeling van Keizer Napoleon,
vond opP den
P
r4den October i8oó plaats.
Niet minder dan
P
vijf
tijd,
J der bekendste ggeneraals uit dien tijd
n.l. Augereau,
, Ne
Y en indi, Lannes,
, Soult,
g
rect ook Davout, namen er aan deel en
brachten onder Napoleons leiding
leidm Pruisen
nederlaagg toe.
een beslissende nederlaa
profeten
van
Jeremia was een derrote
P
b
zijn roeping
het volk Israël. Hij Jontvingg
zijn
P g
(627
g Josia 62
koning
onder de regering
g
g van konin
v. Chr.). Blijkens
het oud-testamentisch
J
boek,, dat zijn
zijn naam draagt,
g^ was Jeremia een
krachtigg keerde tegen
boeteprofeet,
die zich krachti
g
P
de veruiterlijkte
opvatting
g
P
b van dengodsJ
zijn dagen
dienst, zoals deze in zijn
onder de
g
Zijn klaagIsraëlieten werd aangetroffen.
Zijn
g
g
liederen zijn
g
J spreekwoordelijk
P
J geworden.
Nog
g
g worden de uitingen
g heden ten dage
e leken met
van iemand, die licht klaagt, verg
de klaa
liederen
van Jeremia" en ook wel
g
„
eens jeremiades"
genoemd.
g
„J
verwoestingg van
Jeremia kondigde
de verwoestin
g
Jeruzalem aan, die in86
heeft Aplaats ge5
had. Hi'
Hij zat enigen
g tijd
J als volksverrader
in deevan
enis
werd
na den ondergang
g g
g
g
,
rlvaneruzalem volgens
sommige
g e oveeve
g
,
ringen,
volksgenoten
te
zijn eigen
g
g
g , door zijn
Thachpanhes
aan de Egyptische
g grensg eP
gYP
stenigd.
Michelangelo,
g , een van 's werelds grootste
g
kunstenaars,, heeft de figuur
van dezen P ro g
feet in een wonderschoon beeld vastgelegd.

Jericho was vroeger
een stad in Palestina
g
8 K.M. ten Westen van de Jordaan. In den
Bijbel
kun je
J lezen,, hoe Jericho door de
J
Israëlieten onder Jozua werd beleerd
en
g
nada
Bij Jdie innemingg o
op
g
7eng ingenomen.
den zevenden dag
juichten de aanvallers
gJ
bazuin
onder
g eschal en de muren van ericho stortten in, Jericho was als 't ware de
sleutel tot het land Kanaan,; toen deze stad
eenmaal veroverd was, volgde de rest vanzelf. Opgravingen uit den laatsten tijd
J hebben aan het lichtebracht
g
,dat Jericho al
zeer oudis;
is; het moet reeds
3 à 4 o00 Jjaren
v. Chr. zijn
gesticht.
J g

JEROBEAM

Jericho, zoals het er thans uitziet.
Heel bekend is verder de roos van Jericho
Anastatica,plant,
een eigenaardige lant die in
de Arabische woestijn
J ggroeit. ZijJ behoort
tot de familie der kruisbloemi
n of cruc ig e
feren, heeft langwerpigeivormi
eivormige,e g esteelde
bladeren en witte bloemen. Het wonderlijke
ervan is,, dat de plant,
zij is
J
P
, wanneer zij
uitgebloeid,
samenschrompelt
tott een
en on
p
g
og
eli'ke
massa,, die wel iets lijkt
lijkt opP een
J
verdroogd
Legt
e
g vogelnestje.
J
g men nu echter
^
hetevallet'e
zwelt de plant
g
J in 't water, dan
p
,
op
er fris uitzien. Dit „P
o bloeien"
P en gaat
g
van de roos van erichoaf
g aanleiding
g tot
vele legenden.
Volgens
sommigen
zou de
g
g
g
wonderbare kracht voortkomen uit de heili ge
Pplaatsen, waar de roos van Jerichoo
groeit. Dit klopt
g
P echter maar ten dele:.
de roos in kwestie komt bijna
niet in PalesJ
tina voor, slechts een enkele maal aan de
oevers van de Dode Zee. Er bestaat echter
wonderlijke
nog
plant,, de Asteg een andere wonderlijke
P
riscus die ongeveer
dezelfde eigenschappen
g
heeft als de Anastatica. Deze heeft evenweleen
g witte, ,doch gele
g bloemen en komt
hoofdzakelijk
in Palestina,
, in de buurt van
J
het oude Jericho voor. Eigenlijk
g J heeft de
bgele soort (Asteriscus) dus het meeste recht
op
P den naam roos van Jericho,, doch de witte
soort wordt nu eenmaal officieel zoeg
noemd. De Kruisvaarders droegen
steeds
g
een „roos van Jericho" bijJ zich,^ om tegen
ge
besmettelijke
ziekten bewaard te blijven.
J
Jv

jerobeam is de naam van twee de
bekende
Koningen
van Israël (zie ook aldaar). De
g
eerste leefde tijdens
de regering
e
J
g
g van den
groten Koning
g
g Salomo,, werd verzetsleider
van eenroot
van het
volk tegen dien
gdeel
g
diens
zoon Rehabeam en stichtte het Noordelijke
rijk
k
J van Israël, waarmee een einde
e kwam
aan de eenheid van het Israelietische volk.
Jerobeam II leefde ± 15o
e . On 5 Jjaar later.
der zijn
re g erin g leefde nog
J regering
g eens machtig
tg
het rijk
Israël op, alvorens voor den
r
J
e druk
van Assyrië
voor goed
goed te bezwijken.
Y
J
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gebied der Jeboesieten maakte dus de veren i g in g van de verschillende stammen mog elijgk.
J
Er is misschien weleen stad
we In die tijden
lag
g op de
A
J
g de stad Jeruzalem meer
reld, waaraan zoveel herinneringen
Zuidelijk
g g
g zij
Zuidelijk dan tegenwoordig
en besloeg
zij
g en ver bonden zijn,
opwekt
eenerin
ere
ZijJ bestond uit
g
J, die zoveel gedachten
P
g
g oppervlakte.
PP
aanrote
dingen,
zijn,
twee delen: de eigenlijke
stad,, die waar g
J,
g
g
J
g ,welke daar geschied
schijnlijk
als Jeruzalem, de Heilige
niet door muren beschermd was,,
g Stad. Hier was
het brandpunt
van het oude Israël,, hier
en de bergvesting
o
g
g Zion, Jeruzalem lag
P
g op
leefde en stierfezus ,hier trekken 'aareenplateau
en was aan bijna
bijnaalle zijden
zijde
P
J
li'ks
duizenden en nog
dalen omringd. De g,
Zionburcht lag,
g eens duizendenPel J
eveneens door dalen omgeven,
in het Oosg
g rims, en ook nieuwsgierigen, heen.
ten tegenover
de stad,
Christenen, Joden en Mohammedanen,
g
, iets in de laagte.
g
altij de
David versterkte dezen burcht en maakte
voor hen allen is Jeruzalem nog
g altijd
hem onder den naam _stad van David" of
heilige stad. Daarom zullen we over eruzijn residentie. Zijn
Zij zoon
zalem hier iets uitvoeriger
P
„ Davidsburcht" tot zijn
g spreken.
breidde de residentie nog
De stad, gelegen
in Palestina,
g uit en
, is al heel
g g
voltooide haar versterkingen. Na
den bouw
geeoud. Er zijn brieven
gevonden,, de zo g
w
g
van , den tempel van Jahweh
door den wij-t.P),
dorp),
naamde brieven van AmarnaE
J
zen enrachtlievenden
koninggSalomo werd
Chr. geschreven
uit deze
P
5 eeuw v. Chr.
4 en 15e
Jeruzalem de heilige
een zekeren koningg van Oeroesalem
g stad der Joden. Maar
het zoueen
blijven
(Jeruzalem) enericht
aan Amenophis
II
g Joodse stad blijven.
P
g
het inv
van Egypte.
Een tijdlang
7 01 v. Chr. door den AsJ
g is het dan ook de
g YP
sYrischen koning
was
residentieeweest
van een vorst,, die onder
g Sanherib tevergeefs
ge
g
belegerd, werd het in 586
beleerd
v.
v Chr. door
e
oo NEgyptische
bescherming
5
APJ
g of heerschappij
gYP
bukadnezar, koning
stond. Maar dat was in oude tiJ den, waarg van Babylon,
Y , veroverd,,
waarbij zowel de stad als de tempel
waarbij
wer van we weinig
P
g afweten. Jeruzalem treedt
den verwoest en de meeste bewoners in
eerst op
wanneer het,, in de
g
A den voorgrond,
ballingschap
z t e eeuw v. Chr,, door den beroemdenJoodg
A werden gevoerd.
g
Inen
sen koning
537458 v.
4^ Chr. werd Jeruzalem
g David — zie aldaar — wordt
door de uit Bab t
lonië teruggekeerde
balveroverd. Jeruzalem was toen de hoofdstad
gg er
lingen opnieuw
bevolkt. Zerubbabel,,een
en na
van het g ebied dereboesieten •, dit gebied
A
g
komeling van David, , bouwde den tempel
scheidde de Noordelijke
stammen van Israël
A
J
weer op,
profeet Nehemia liet gedeelvan den stam Juda. De verovering
P,
P
g van het
telijk de verwoeste muren herstellen.
telijk de verdere lotgevallen
van er
zg
ua
km onder Perzische en Griekse heerschapP
piji' is weinig
g bekend. In r 8
9 v. Chr. kwam
de stad onder de heerschappij
AAJ der Syrische
Y
koningen. Pogingen om het volk de Griekse
beschaving P
op te dringen,
aanleiding
g , gaven
g
g
tot den bekenden opstand
der Maccabeeën.
P
De Syriër
Antiochus EPP
i Nanes trachtte in
Y
170
te onderd? en 168 v. Chr. dezen opstand
A
drukken, doch onder leiding
g van Judas en
Simon Maccabeus wisten de Joden den wreden Syriër
te verslaan. Enige
tientallen
Y
g ti
jaren
'aren stond de stad toen onder het bewind
heteslacht
der Maccabeeën,, die later
g
ook tegen
elkander om de heerschappij
g
PPJ
streden.
In 65
de Romeinen oop
J
5 V. Chr. verschijnen
het toneel. PomPe'us
J verovert den TempelP
bergn
g luidt daarmee de Romeinse heerschaPPJ
i'zalem
over Jeru
in. De Senaat te
Rome benoemt nu Herodes den Grote tot
Koning
g van Judéa. Deze verovert met een
Romeins leger
de heilige
g
g stad en brengt
g
haar tot nieuwen luister25
--i3V. Chr.).
Hij
bouwwerken
ouwwer en ver
g
f doet tal van grootse
rijzen,
rijzen zoals een schouwburg,
amPhig,
theater en waarschijnlijk
J J ook een renbaan.
De tempel wordt
vergroot en verfraaid;,
g
ook door zijn opvolgers wordt de stad nogg
uitgebreid.
Dit tijdperk
van de opvolgers
g
op de Moskee van Omar. van Herodes vormt den gglanstijd
Jeruzalem. — Doorkijkje P
J der stad,,
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Jeruzalem. —Gezicht op de stad.
waarschijnlijk on ag eve er 200 . 000 indie t oen waarschijnlijk
woners telde en een omvang
g had van 33
stadiën6. 3K.M.. Deze stad was het, die
Jezus van Nazareth heeft gekend.
In 66 n. Chr. komen de Joden in oPstand
.
tegen
de Romeinse overheersing.
begTitus
g
vijf maanden lang
leert
Jeruzalem vijf
g en
g
maakt het tenslotte ino
i en
7^na war:hoPg
tegenstand
der Joden, met den grond
gelijk.
g
g J
g
Slechts enkele torens van Herodes'aleis
A
gmuur bleven g e ringmuur
en een stuk van den rin
sAaard. Van 132
" n. Chr. komen de
3 tot 135
Joden nog
tegen
de
A
g
g eenmaal in opstand
Romeinen. Nadat deze opstand
gedempt
P is,
P
g
wordt Jeruzalem een Romeinse kolonie,
onder den naam Aelia Capitolina.
OpP de
P
A laats van den tem Pel richten de Romeinen
g dom
op voor Jupiter
Capitolinus
een heili
heiligdom
P
P
P
met een standbeeld van Hadrianus. Onder
Constantijn
den Grote, die tot het ChrisJ
tendom overging
g g, wordt Jeruzalem officieel
Christelijke stad. Constantijn
een Christelijke
J n laat boven het Heilige
basiliek
g
g Graf een grootse
bouwen, doch nu begint de ellende van
strijd
J en twist om Jeruzalem eerst recht.
Het blijft
stad tot het in
J
J een Christelijke
637
37 n. Chr. door Khalief Omar bij
J het
nieuwggestichte Arabische wereldrijk
J wordt
in^eli'fd.
Zoals te verwachten was, kunJ

nen in later jaren
de Arabische heersers
J
deel
die in grote
gelederen
naar
p rims
g
g
g
Jeruzalem stromen, om de heilige
g plaatsen
P
te bezoeken, niet met rust laten: en — je
J
hebt dit in deeschiedenisles
natuurlijk
g
J
reedseleerd
— dit geeft
aanleiding
g
g
g tot de
Kruistochten. Op
15 Juli 10
A5
99 verovert dan
Godfried van Bouillon Jeruzalem. Nu
wordt het nog
g eenmaal de hoofdstad van
een zelfstandig
g koninkrijk
J, dat onder den
van
broeder en opvolgerGodfried,
Boudewi'
korten tijd
tot ^groten
J n I gedurende
g
J
bloei komt. Later, in 1187
7, komt de
Egyptische
sultan Saladin opdagen, die dit
TYP
koninkrijk
op
J
P de Christenen verovert. De
stad is Mohammedaanseworden
en is —
g
na een korte onderbrekingg van 122 —12
9
44,
toen keizer Frederik II Jeruzalem in het
bezit der Christenen teregbracht — sinds
dien tijd
J onder de heerschappij
PPJ van den
Islamebleven
tot... 1917.
g
In 1517
57 komt Jeruzalem onder Selim I in
het bezit der Turken enaandewe
g
gverliest
het dan aan betekenis. In de i 9e eeuw echter ^gaat de stad weer langzaam
vooruit
g
door den toevloed van Joodse emigranten
g
Bij het uitbreken van den
uit Rusland. Bi'
wereldoorlog
I i staat stad en land dus
^ in 94
onder Turks bestuur.

JERUZALEM
zijd der Centrale
Turkije staat aan de zijde
Turkije
mogendheden
en is dus in oorlog
g met de
g
geallieerden,
In het naburigg
g
, w.o. Engeland.
MesoA otamië wordt tussen Engelsen
en
g
I
Turken gg estreden en dan wordt einde I97
Palestina het strijdtoneel •; Jeruzalem wordt
veroverd door een Engels
leger onder beg
vel vaneneraal
Allenby.
g stad
g
Y De heilige
is dus nu,, na vele eeuwen,, weer in handen
der Christenen. Het vredesverdrag
g verklaart Palestina tot een mandaatgebied
g
van den inmiddels gestichten Volkenbond
en draagt
opP aan
g het bestuur van dit gebied
g
Eneland.
In de laatste jaren komen eruEngeland
g
en het Heilige
g Land door de talrijke
oodse emigranten
g
, vooral Zionisten — zie:
Zionisme — vrij
J snel tot modernen bloei
en cultuur. Wel is het te Jeruzalem niet
altijd
pais en vree. De scherpe
P tegenstelg
J P
lingen tussen Joden en Arabieren geven
g
grote moeilijkheden en bittere klachvaakJ
g
ten, doch de sociale en economische ontwikkelingan
Palestina tot een modernen
g
staataat
g steeds voort.
Over de vraagelke
rol in de toekomst
g,
nog
J weggelegd,
g voor Jeruzalem zal zijn
zullen we hier maareen
gissingen
g
g maken;,
^
daarvan valt bijJ de tegenwoordige, uiterst
ingewikkelde
verhoudingen,
nog
g
g
g niets te
zeggen.

j

Laten we nu van 't verleden afstappen
PP en
eens een tocht maken door het teenwoorg
b

Jeruzalem. — De Joden bijJ den klaagmuur,
g
het verleden bewenende.
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die
g Jeruzalem, want dat is wel zeer de
moeite waard, vooral voor een mens, die
enig
heeft voor de geweldige
e
g
g
g gevoel
gtraditie, voor de vele grote,
, wi'J dingsvolle, ontg
roerendeedachten
al
g
, weten wij,J,dat er veel
zal zijn,
J, dat teleurstelling
g zal wekken en
vooral aan tweespalt
zal herinneren. We
A
naderen eruzalemer
A trein, , door het g e bergte van Judea. Geleidelijk
Geleidelij worden de
bergen. De trein moet zich nu slinhellingen
om de hellin
en der bergen en zo
b
langzaam
naar bovenkruipen,
kruien want eruza g
lem ligt
g 800 M. boven de Middellandse Zee.
Hier
, in dit bg eber^ te om eruzalem
f is
menige
g estreden. Hier
g felle,, bloedige
g strijd gestreden
Davidezworven
vluchtende
voor
g
,
Saul;,• hier heeft Jonathan met zijn
zijn wapenA en
drager
gevochten tegen
overmachtigen
e
g g
g een overmachte
Philistijnsen
vijand;
hier werd Simon BarJ
J
Cochba — zie ook: Bar-Cochba — voorgoed
g
verslagen.
Het gebergte
is ruw en onherg
g
g
bergzaam.
EindelijkP
stopt de trein aan een klein,,
onogelijk
stationnetje: wezijn
zij
stationnetje:
g J
J te eruza lem en moeten nuer
P auto verder.
e auto naar en
Men kan echterwelp
weler
m Jeruzalemrijden
rijden maar niet door het
eigenlijke
Jeruzalem;
zij
, daarvoorzijn
g
J
J de straten te nauw en te hellend.
Van de zevenoen
A poorten,
A
, die toegang
g g
tot de stadeven
worden
de poort
van
g
,
P
Jaffa in het Westen en deoort
van DaP
mascus in het Noord-Westen,, die ook groot
g
genoeg
g enoe zijn
J om een wagen
door te laten,,
g
het meestDoor
Dr de Damascusg
poort
rijden we binnen en zien daar vlakbij,
J
J,
als het eerste grote bouwwerk,
, dat het oogg
boeit, den Davidsburcht, een forsen, geweldien
g burcht met dikke muren en door een
diepe
g racht omgeven.
De naam van het
g
P gracht
bouwwerk is echter niet juist.
Door latere
J
onderzoekingen
is wel met zekerheid geg
bleken, dat deze burcht nooit door David
is bewoond. Hij is van veel
lateren datum,
,
daarom niet min maar hij
J vertegenwoordigt d
der eenroot
stuk historie. WijJ staan hier
g
n.l. voor het restant vanP aleis
hetvan koning Herodes. Het kasteel,, dat oors A ron keli'k
J drie enorme torens had,, heeft er nu
maar één meer, die Fasaël
wordt genoemd,,
g
naar den broeder des konings.
Het is een
g
zeerrote
steenklomp,
door een
P, geheel
g
g
diepe
In den te g e nwoo rdiA vallei omgeven.
g
en vorm dateert
het uit de I e eeuw,, om 4
aleis van Herodes
bij
dat Aook
datJ e ruza
lems verwoesting
g werd verdelgd,
g, doch men
heeft vrij
vrij grote zekerheid, dat deze citadel
op
van Herodes' paleis
A
g
P de grondvesten
werd opgetrokken.
Pg
Hij
indruk,, zoals
g
g
J maakt een geweldigen
hij
J daar staat als een wachter over de stad.
Doch de Davidsburcht is leeg.
g In een van
de gg ewelven staan de kunstiggnagemaakte
g
modellen van den tabernakel en van de verschillende tempels,
A der ti'J P
, die in den loop
den in Jeruzalem werdenebouwd
, doch
g
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Jeruzalem. — Een der onregelmatige, bochtige straatjes met hotels.
dit is dan ook de enige inhoud. Verder is
de Davidsburcht enkel een monument van
eenroot
verleden, zoals zovele bouwwerg
ken in Jeruzalem, diegeen
eigen
g leven meer
g
hebben. Jeruzalem is feitelijk
J, zoals ds. C.
in zijn
zijn aardig
boekje „Zijn
^, J
J. Hoekendijk
g boekje
J
vaderland" terecht opmerkt,
^,een bak,^ g e P
vulel metuin".
P
Het tegenwoordige eruzalem ligt
g dan
ook veel hoger
g dan het vroegere,
g , omdat het
ligt
en wanneer
P
A een fundament van puin
gop
deeleerde
onderzoekers aan het opgraven
g
Ag
van het Jeruzalem uit Jezus' dagen
g willen
beginnen, dan moeten ze eerst door het
P uin van een aar
P latere Jeruzalems heen.
Golgotha,
deplaats
laats waar Christus gekruig
siggd werd, steekt thans maar even meer
boven de omgeving
terwijl
mengelooft,
g
g uit, terwijl
g en een,
^ zij
zij het dan
dat het in Jezus' da
dagen
ook niet te hoe
g^heuvel was.
Een van de interessantste brokjes
van
J
het oude Jeruzalem, de stad der Joden, is
de Klaagmuur,
g
^ waar de Joden iederen VrijJ
dagavond
komen,, om het verleden
ve
en te beg
wenen. De Klaagmuur
is een stuk van de
g
etrokmuren, die door Salomo werden oPg
ken om het te bebouwen vlak van den berg
Zionroter
te maken. Het is een muur
g
vanrote
hoogte
g
g en dikte en opgetrokken
Pg
in lagen
van enorme stenen,, waarvan één
g
zelfsM.
5 Later hebben de Arabie4 X is.
ren op
P den bestaanden muur 15 nieuwe
lagen
stenen van veel kleiner afmetingen
g
g
gelegd.
Na de verwoesting
g van Jeruzalem werd
het Joodse volk weliswaar over de hele

w ereld versp reil, maar toch bleef het één
volk en weldra ontwaakte er in zijn
J hart
een machtig
g heimwee naar het land der vaderen. Keizer Hadrianus had hun, na de
onderwerping
P g van Bar-Cochba, verboden
Jeruzalem te betreden, doch Constantijn
J de
Grote, de eerste Christen-Keizer,g
gaf hun
vrijheid,
om eens per
P Jjaar opP den gewijden
g J
J
tempelgrond te wenen over den ondergang
g g
van hun volk. Later mocht dat niet meer
op
den gewijden
tempelgrondgeb euren om
Pg J
dat die door de Mohammedanen in beslag
genomen was, doch in de 12e eeuw werd
den Joden toegestaan,
bijJ den Klaagmuur,
g
Heilige
ge der Heiligen
die het dichtst bijJ het Heili
g
lag,te wenen en sedert dien tijd
J is dit een
gewoonte geworden.
Iederen Vrijdagavond
g
g
ziet men de Joden in hun beste kleding
door sloppen
en stegen
naar den KlaagPP
g
gmuuraan.
Er zijn
zijner onder hen, ,die alléén
g
klagen
en bidden, doch de meesten doen
g
het in kleineroe
'es ,eerst kalm en rus g
PJ
ti g, dan voortdurend hartstochtelijker
en
J
luider. Men streelt en kust soms den muur
onder het uitroepen
P van klaagzangen.
Wanneer we nu Jeruzalem verder gaan
bekijken,
dan valt het ons A^
o dat er een
J
groot aantal kerken en kloosters zijn,
groot
J^ heel
dikwijls
echter
zijn deze wel zeer kostbaar
J
gebouwd en versierd,
g
^ maar is er vangodsg
dienstigeven
weinigg te bespeuren:
het grote
g
P
g
aantal toeristen, dat Jjaarlijks
naar eruzaJ
lem stroomt, heeftemaakt
dat veel van
g
de wijding
plaatsen en van de
g P
J g der heilige
kerken, die op
P en bijJ deze plaatsen
P
bg ebouwd
zijn,
J ^ verloren is gegaan.
ag
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Toch willen we natuurlijk
J, nu we toch
en beeenmaal hier zijn,
J , de heilige
g plaatsen
P
zoeken. Deids
g staat klaar en leidt ons
door eenaar
P nauwe straten naar het huis
van Johannes Marcus,, waar Maria,, de moe5 jaar na Zijn
der vanezus, no
g i ^J
nog
J dood zou
hebben gewoond
g ewoond met den apostel,
P
, aan wien
jezus van het kruis af Zijn
J g eliefde moeder
had toevertrouwd. Hier in dit huis, zo
vertelt men, zou Jezus het laatste avondmaal met Zijn
. hebben gebruikt.
A
^
J discipelen
In een kelder van ditzelfde huis wijst
J men
ons ook hetraf
^ van koninggDavid.
We gaan verder en komen nu aan Golgotha met de g rafkerk. Hier is inderdaad
sprake.
De hele heuvel
van wi'din
g
A
J
gg^geen
Gol otha is aan het oo g onttrokken door
Golgoth
complex
van kerken, kerkjes
A
A
J en kapelletjes,
men bijna
verdwaalt. De La es
J
J,
tinen
J
, de Grieken, de Armeniërs, de Ko P ten,a
ja
en
alJ zelfs de Mohammedanen hebben
lenetracht
een stukje
stukjevan Golgotha
voor
g
^
zich op
P te eisen en nu heeft ieder daar
een kerk of kapel
koepelP onder het grote
g
A
dak van derafkerk.
g
Hier onder hetrote
koepeldak,
g
A
, dat zich
over al die kerken en kapellen
welft,, wor A
den ons heel wat bezienswaardigheden
g
getoond. We bezien den steen, waaraan de
twee moordenaren zouden zijn gebonden,
g
,
terwijl
J de kruisiging
g g werd voorbereid,, en
de kapel,
P ^ waar keizerin Helena in 336
33 het
kruis van Christus zou hebbenevonden.
g
De gids vertelt,, dat deze keizerin,
, die oA-
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trok naar de heilige
van
g stad,, om het graf
g
Jezus te bezoeken, daar niet ver van Golgotha de drie kruisen vond van Jezus en
de beide moordenaars. Er was haar alles
aangelegen, precies
recies te weten, , welk kruis
van Christus waseweest
en daarom
ging
g
g
zij
J naar den bisschop
P van Jeruzalem en
vroeg
g hem om raad. HijJ kwam toen naar
dielaats
toe met twee lamme mensen
bij
A
J
zich en gebood aan een van hen, achtereenvolgens
de kruisen aan te raken. BijJ twee
g
van de drie kruisenebeurde
er niets,, toen
g
hij
echter het derde
kruis had aangeraakt,
J
g
,
voelde hij
J nieuwe levenskracht door zich
stromen en was ag enezen. Dit kruis moest
de ledus Christus' kruis zijrtelt
J,n zo vertel
Op Pdie plaats
werd een kerk bge
P
b
g altijd
altij de kerk van Keizerin
nog
bouwel, die no
wordt genoemd.
Ook op
plaats,
J
P de eigenlijke
g
A
, waar de
kruisiging
gehad,
A
^ b zou hebben plaats
b
, is een
kerkebouwd
en bijJ het altaar van die
g
kerk wordt ons een gat getoond,
g
, waarin het
kruis zou hebben gestaan. Een zilveren
plaat
is om die opening
gelegd,
P
P
gg
^, evenals om
een diepe
in de rots,, die ontstaan
A
A spleet
bij
zou zijn,
toen
bi' den dood van den HeiJ
land de rotsen scheurden. Vele gelovigen
komen naar deze kerk toe, om den zilveren
rand aan den voet van het kruis aan te
raken en te kussen.
Onder dep
delaats
laats,waar het kruis stond,, is
eengrote
holte,, die het
g
g van Adam"
„ graf
wordtenoemd.
De sage
g
g vertelt,, dat daar

Jeruzalem. — Het Tempelplein, dat slechts niet ongeschoeide
voeten magg worden betreden.
g

1oc.g

begraven
lag.
Adam be
Ada
g Toen nu het bloed
gave
langs
en kruispaal naar beneden
n Jezus
van
eusdenP
vloeide kwam het in hetraf
g van Adam
zijn gebeente
g
had het zijn
wJ
terecht en nauwelijks
nge
raakt of hij
hijstond oppuit den slaapP
des doods.
Wie op
geweest
is,, moet na g
P Golgotha
g
tuurli'k
graf. Dit
g g
J ook afdalen in het heilige
is onder hetzelfde koepeldak,
ongeveer
P
4o
g
Het eigenlijke
M. van de Golgotha-kerk.
g Ji
g
groot,, doch voor
g raf is maar 2 bij
graf
J 1.8o M. g
de opening
g is de z. g. Engelenkapel, de
P
plaats, g
waar de engel zou gezeten
hebben,,
g
om aan de vrouwen de boodschap
f te ver kondigen,
Pg
g ^ dat Jezus was opgestaan.
Dezerafkerk
is algemeen
eigendom.
Er
g
g
g
hanen
hangen
P ^ waarvan 13 van de La43 lampen,
r
ti'nen
^13
3 van de Grieken, 133 van de AJ
meniërs envan
de Kopten.
Het ei g en P
4
li'ke
graf
is een spelonk,
, die men slechts
P
J
g
bukkende kan ingaan.
Zij
g
J is klein: ongeveer
g
zesersonen
kunnen er tegelijk
g J in. Het is
P
een van de weinige
plaatsen, waar
g P
g heilige
en
geen
geen enkele versiering
g
g is aangebracht
waar dus de bezoeker enkele ogenblikken
g
in rust en stilte kan vertoeven.
Anders is het met de beroemde Via DoJezus heeft moeten
lorosa", den weg,
g^
gaan
van Gabbatha naar Golgotha.
Dien
g
g
we
in g e wegkan men Tederen Vrijdag
g
J g gaan
zelschaP van Franciscanen,, die onder
oner leidingan
een priester
een processie
langs
P
g
g
P
de Via Dolorosa houden. Ook lans
g dezen
weg
A
J tal van kerken en kapellen
g zijn
gebouwel en hij
J loopt
P uit in de grafkerk,
g
^ bijJ
Golgotha.
g
Heel veel toeristen enel
gaan
P rims
g
g
iedere week dezen „Lijdensweg"
»J
g langs.
g
Een ander belangrijk
punt te Jeruzalem
g J P
is nog
de Tempelberg. Dit is de plaats, waar
gP
vroeg er in het oude Israël de tempel
P van
Salomo stond en waar, volgens de sage,
g,
tevens delek
P was, ^waar Abraham zijn
J
zoon Izaak wilde offeren — zie ook: Abraham.
Koning
g Salomo bouwde geweldig
g
g dikke en
hoge muren
op de hellingen
van den bergg
P
g
Zion en den berg
g Moria en liet de daardoor
ontstane ruimte metuin
aanvullen tot een
P
zijn tempel
grote vlakte, waarop
g
P hijJzijn
P b ouw de. Op
laats waar Abraham met Izaak
P de plaats
stond, bereid tot het offer, richtte Salomo
het brandofferaltaar op
P en daaromheen
stond de tempel.
P
Die tempel
is er nu niet meer. OpP de
P
P laats, waar eenmaal het brandofferaltaar
stond, staat heden de RotskoeP^
el die heel
vaak de Omar-moskee wordt bg enoemd. Het
is eeneweldi
gebouw,
dat men overal
g
gbg
in Jeruzalem zien kan. De Kruisvaarders
zagen
het aan voor den tempel
g
P van Salomo
en brachten het model mee terug
g naar
Europa.
De Rotskoepel
is gebouw
g ebouwd in de
P
P
7e eeuw door den kalief Abel El Melik. De
Kruisvaarders zetten er een altaar in en
wijdden
haar tot een kerk,
J
, doch sultanSa -

JERUZALEM

Jeruzalem. — De hof van Gethsémané.
ladin verwij derde er dat altaar weer uit (in
1187)
weer haar vroegere
7 en ggaf de plaats
g
P
bestemming . Het gebouw
is 3o M. hoog
g
g en
de koeel
P 53 M. in doorsnee. Het is een
gebouw
g ebouw vol pracht
en praal,
, waarin alles
P
P
aglanst van marmer en brons. In het midden
van de kerk wijst men ons
de rots aan,
,
waarop
P Abraham Iza a k zou hebben g
b eofferd. Het is een steenrots van 17.7
7 M. lang,
g,
13.5
M. breed en 1.25
1.25 tot 2 M. boven den
35
grond. De Mohammedanen zeggen,
g
gg , dat de
rots zweeft. Mohammed zou
bijzijn
zijn bezoek aan Jeruzalem de rots hebben willen
meenemen, doch deze bleek hem toch te
zwaar en
gafhij
daaromJ
hij
het maar o P
. Zij
viel echter niet weer terug,
bleef zweg
ven. Onder de rots is een hol, waarheen
men met elf treden kan afdalen. Men wijst
J
ons daar zelfs no g delaats
dep laatswaar Mohamzijn
J hoofd moet hebben gestoten,
b
, met
hetevol
g
g ^ dat er... een indeuking,
b^ niet in
zijn
J hoofd, maar in de rots kwam.
Wanneer men den Rotskoepel
P of zelfs het
Tempelplein wil betreden, dan moet men
eerst zijn
J schoenen
. uittrekken of rieten
sloffen over zijn
J schoenen aan doen. Dat
is voorschrift van de Mohammedanen, die
hier toezicht houden.
Twee heel belangrijke
plaatsen,
g J
P
^ die wijJ
zeker niet mogen
vergeten
te bezoeken,
g
g
zijn
de Olijfberg
zijn voet,, de
J
J
g en,^ aan zijn
hof van Gethsémané. WiJ
j gaa door de
PhanusPoort , waar de eerste martelaar
zijn gestenigd,
^
Stephanus
moet zijn
P
g^ de stad

JESAJA
uit en over de beek Kedroner
P auto den
berg
g oA. Eens was deze hele berg
g met
olijven
beplant
en bood daardoor een rijkJ J
P
vloeiende bron van inkomsten. Bij
J het belegvan Jeruzalem heeft Titus echter bijna
bijn
olijfbomen
van den Olijfberg
g laten
J
J
kappen
en daardoor het Joodse land zeer
PP
verarmd.
Slechts hier en daar ziet men nog
g wat
olijfbomen
staan. die een eenzamen en
J
somberen indruk maken.
Van den Olijfberg
Oli'fber
heeft men een heer)
lijk
over Jeruzalem. Van dezen
g
J vergezicht
ber moet ook Christus meermalen hebben
berg
uitggestaard over de heilige
g stad.
Aan den voet van den Olijfberg
gligt
g de
J
hof van Gethsémané. Wanneer men den
ber bg is afgedaald
g
, komt men eerst aan het
Gethsémané der Grieks-orthodoxen, waarin de Russen een kerk hebbenebouwd
g
els. De
Latijnen zzijn
Jn kieser
eser
met zeven
J
g eweest dan de Grieken: zij
J lieten hungedeelte van Gethsémané een hof blijven.
J
Deze hof is nu een tuin van 17o
7 voet in
het vierkant. In het midden staan zeven
olijfbomen
met geweldige
g stammen,, waar g
J
i laatJn
vaneze
Jezus hier Zijn
g dg wordt, dat
,
sten, zwaren strijd
Verder
g
J heeft gestreden.
vindt men in den hof allerlei bloemen, w.o.
vooral deassiebloemen
, waarvan de be P

Jesaja, de Profeet, naar de schildering van
Michel Angelo in de Sixtijnse kapel te Rome.
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zoekers wat zaad kunnen meenemen
, en
eenaar
O een ope
Op
P donkere cypressen.
YP
bij den ingang
wijstmen ons de plaats,
J
g gwijst
P,
waar de drie discipelen
lagen
te slapen.
Een
P
g
P
P
, waar Judas den Meester
P ilaar wijst de plek,
met een kus verried.
Nadat wij
J dit alles hebben bezichtigd,
g,
werpen
wij
P
g even een blik op
J nog
P het graf
g
van Maria,, vlak bijJ de beek Kedron,, en gaan
g
dan weer naar ons hotel terugel
in veel
g,
opzichten
teleurgesteld,
P
g
, maar toch onder
den indruk van al heteziene.
g

Jesaja
profeten.
g
P
J behoort tot de grootste
van het volk Israël. Hij
J leefde van on
g eveer80-6
Chr., onder de regering
7
95 v. Chr.
g
g
van de koningen Uzzia, Jotham, Achaz en
esa) a sprak
zijn
e in mach Hizkia.i
P
J n volktoe
hij toornde tegen
ti ^ge redevoeringen,
g , waarin hij
g
den afgodendienst,
g
, de onrechtvaardigheid
g
der machthebbers en den hoogmoed
der rijJ
g
ken. Dezerof
A eet is een der grootste
g
geesten, die Israël ooit heeft voortgebracht.
Zijn
Zij
g
getuigenissen,
e
in hoogst
g
gg
g dichter, gegoten
g
lijken
vorm,, zijn
zijn bewaard gebleven
in het
g
J
oud-testamentisch boek,
, dat naar hem g e en bleef de vertrouwde
noemd is. HijJ
raadsman van koning
de
g Hizkia. Volgens
g
overleverin zou hij
hij onder de regering
overlevering
g
g van
Hizkia's zoon en opvolger Manasse een bg e welddadig en dood hebben gevonden
^
Jezuïeten heten de leden van een der
jongste
en belangrijkste
geestelijke
orden
J
gJ
g
J
g
van de Rooms-Katholieke kerk.
Deze orde isesticht
door Ignatius
van
g
g
Lo
ola die van I49I tot I55 6 heeft geleefd
Loyola,
g
— zie: Ignatius
van Loyola.
Hij
J was een
g
Y
Spaans
edelman,, die tijdens
P
J ens een ziekte bewijden
sloot zijn
J verder leven aan God te wijden.
hij slechts een
den beginne
verzamelde hij
g
klein aantal aanhangers
om zich heen. ZijJ
g
wijdden
zich aan de prediking,
studie,, de
g,
A
J
missie en het onderwijs.
g
J Langzamerhand
werd het aantal volgelingen
groter en niet
g b g
zonder enige
g bezwaren werden ze door
Paus Paulus III als orde erkend in 1540.
54 De
orde staat onder eengeneraal
, die door de
g
leden voor het levenekozen
wordt. De ing
nerli'ke
kracht der orde komt behalve uit de
J
algehele
toewijding
J
g der leden,, voort uit
g
hun langdurige, intensieve
vorming en uit
g
deelofte
van absolute gehoorzaamhei
g ehoorzaamheid
g
de minderen aan de meerderen en van
deehele
orde aan den Paus.
g
De Jezuïeten sluiten zich in den reel
g na
hun leertijd
niet in kloosters oA, maar blijJJ
ven in deewone maatschappij
APJ als leeraren,,
A redikers, missionarissen en biechtvaders.
In die verschillende functies kunnen ze
groten invloed
uitoefenen, die in den loopP
,
zij steeds zeer
der tijden
heeft gemaakt,
g
, dat zij
J
de aandacht hebbenetrokken.
g
Later is het feit,, dat de Jezuïeten, , vooral
in de Zuidelijke
Zuidelijke landen: Portugal,
g ,Spanje
P J

JIU-JITSU
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Jiu Jitsu. — I. Armafsluiting (armlock); II. Armafsluiting en tegelijkertijd lam maken van
den bovenarm bij het oor; [[l. Een arm werkeloos gemaakt op de knie, druk van den duim
op de oorlel en van de vingers op de keel van den tegenstander; IV. De tegenstander
tracht, op den grond liggend, het been van den ander „buiten gevecht" te stellen ; V. Weer
arm-„afsluiting” (armlock); VI. Een vuist buiten gevecht, keel-„afsluiting” en trap tegen het
kniegewricht. VII. Afweer tegen keel-„afsluiting"; VIII. De eerste beweging om zijn tegenstander, liggend op uw voet, boven u te krijgen, als men zich achterover op den grond
zal hebben laten vallen. (De cijfers in twee lagen, telkens van links naar rechts).
onderwijs voor een groot
en Frankrijk,
g
J^ het onderwijs
deel in handen hadden, de aanleidingg ge worden tot een botsingg met de wereldlijke
J
overheid. Na een aanslag op
P den koningg
van Portugal
in 1
g
75 8 waarvan men de ezuïeten beschuldig de er de hand in te hebbenehad
werden zijzij
gevangen
g
g
g genomen
g
enede
Frankrijk,
J Spanje,
P
P
g orteerd.
P J^ Napels
en Parma volgden
enige
ja
ren later dit
g J
g
voorbeeld. Sedert werd door de regeringen
van deze landen sterken aandrang
gee
^ uit g
oefendoPden Paus met het doel algehele
g
opheffing te
verkri'g en. In 1773
hief de
773
J
Paus de orde op.
breve
P Deze pauselijke
J
P
(brief) stelt de opheffing
g der orde voor als
P
een noodzakelijk
J middel, om den vrede in
de kerk te herstellen.
Frederik II van Pruisen en Katharina II
van Rusland handhaafden echter deze orde
in hun landen. Beide vorsten beletten de
afkondiging
breve en zo
g g der pauselijke
P
J
bleef in deze landen de orde bestaan. Na
den val van Napoleon
in 1814
P
4 heeft Paus
Pius VII de Jezuïeten weer hersteld. De
orde heeft zich daarna weer snel over
EuroPa en de hele wereld verbreid (alleen
in Frankrijk
Frankrijk is zij
zij in 19 01 weer verboden).
)

De Jezuïeten hebben nu weer een belangg
rijk
zielzorgg P arog
J aandeel in de gewone
chiewerk 't onderwijs
J en de missie.
Ook in ons land bezit de orde talrijke
J
kloostersarochiekerken
en onderwi'sinP
J
stellingen.
Zeer bekend zijn
zij b.v. het St.
g
en Huize
ge te Nijmegen
J g
Katwijk
te Den Haag.
J
g
Jezus. Zie: Christus.
Jiu-Jitsu (ook weleschreven
Jioe-Jitsoe
g
of Djiu-Djitsu)
is de beroemde, minstens
J
J
2000 )jaar oude Japanse
se kunst van zelfP ank
verdediging,zonder
wa enen.
wapenen
bizondere van deze vechtkunst is de
koelheid vanemoed
en verstand, die erg
voor vereist wordt en de anatomische en
biolog ische kennis, die erin is verwerkt.
Een der hoofdgedachten
van Jiu-Jitsu is het
g
bieden van zo weinigg mogelijk
g J weerstand
aan uit- of aanval door behendigg uitwijken.
J
Verliest de tegenstander
hierdoor geheel
of
g
g
het evenwicht dan bestaan er
J
g edeelteli'k
tal van mogelijkheden,
om hiervan te pro-g J
fiteren en hem met enkele eenvoudig e bewegingen buiten ggevecht te stellen. Wie

JOACHIM
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van mensen,
iets heel
, die het paardrijden
P
J
bizonders vinden en dat dus willen bevorderen.
In Parijs
) met name is die club extravoornaam. Men denke maar eens: onder
de oprichters
figureren
de hertogen
van
P
g
^
Orléans en Nemours,, de prins
s van de Moss
P
kwa, Lord HenryY Seymour,
graaf
DemiY
a
doff enz.

Jockey, in afwachting van den strijd.

Jodelen(of jodeln)
is een eigenaardige
J
wijze
van zingen,
J
g , die eigenlijk
g
J alleen onder
de bewoners der Alen
voorkomt. Het is
P
een afwisselingg van borstklanken
brstklanen met keelgeluiden — zie: Falset. In Tirol,
Stiermar
g
,
ken en Appenzell
wordt veel gejodeld
g ejodeld en
PP
als je
J eens hier in ons land een Tiroler
orkestje
of koortje
koortje hoort,
J
, kun je
J er ook
vanenieten.
g
Joden. Zie: Israël.

van jullie
deze kunst wil leren,, zal zich
J
moeten oefenen in het methodisch vallen,
zonder zich te bezeren en heel watreen
g P ,
aanworpen, klemmen
en slagen
en
gmoeten
leren.

oachim, ose P h Joachim(1831-1907)was
o.a.
een bekend Duits violist. HijJ
onder David en Hauptmann,
in 18
P ^ werd
1849
concertmeester van 't orkest te Weimar en
in 1853
te Hannover. In
P
53 van de hofkapel
1868in
J en werd daar
g ghij
hijnaar Berlijn
benoemd tot directeur aan de Koninklijke
J
hij
Hogeschool
hij
Ho g eschool voor muziek; later,werd
ent, en eindelijk
eindelij
tweede voorPprofessor, dirigent,
,.
aan de Koninklijke
Academie van
J
Kunsten. Als uitvoerend kunstenaar en ook
als muzie kPaedag
oogwas Joachim wereldberoemd;, vooral zijn
J voordracht van Beethovens Vioolconcert werd steeds algemeen
g
geroemd als iets heel bizonders. Hij
J sloot
^
een inni
innige
g e vriendschap
P met Brahms — zie
ook: Brahms.

Jodium is een scheikundige
,
g
een z.gg. element — zie aldaar. Het behoort
tot deroe
halogenen
enenzoutvorg der
P
gof
mende stoffen,, waartoe ook chloor,, broom
behoren;cyaan,
Y
en fluoor behoren;
ee kool-stik , een
stofverbinding, gedraagt
stofverbindin
g zich ook als „zoutvormer".
In de natuur komt jodium
niet in vrijen
vrije
J
voor, maar is steeds aan andere
stoffen scheikundig
o.a. aan de
g gebonden,
g

Jockeyt s de naam voor iederen in loondienst zinden
wedstrijd-ruiter,
g en
J
, in tegenstelJ
lin^met den heer-rijder
heer-rijder(het Engelse
woord
g
entleman-rider
wordt ook vaak gebruikt),,
g
die enkel voor zijn
pleizie aan wedrennen
J leizier
Het woord jockey
J
Y is een verkleinwoord
van Jock of John en betekende oorsPronkeli'k
J rijknecht.
J
Goede Jjockey's
Y worden,
, vooral in Engege
land, goed
betaald. Ze moeten ongeveer
5o
5
g
g
áK.G.
ween.
g Voor en na iederen ren
55
zij
worden zeewo
g
^en en als ze te licht zijn
voor iederen wedstrijd
P
J is een bepaald
ewicht voorgeschreven
—,
gewicht
, dan wordt het
g
ontbrekendeewicht
door lood in de zadelg
tassen aangevuld.
g
Nu menen jullie,
een
Y
J
, dat een Jockey-club
club of societeit voorockeY's is.
Helemaal mis! Het waren en zijn g
nog
gedeeltelijk
g
J bizonder exclusieve societeiten

Jodelen. — Een leuke foto van een Jodelaar.

JOHANNES
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metalen kalium en
natrium'oodkali
J
en joodnatrium
J
,
verder komt het
voor in zeewater,
in zeeplanten
en in
P
chilisalpeter.
In
A
water lost het niet
gemakkelijk
iJ
oop,
g
wel in alcoholJ'odiumtinctuur en
in een J'oodkali-o P lossing.
g Het smelt
bi'
J een hitte van
1I4° C. en ontwikkelt bi'
J verdamping
in g een violetkleurigenP,
damp,
welke bi' afkoeling
g
weer de vaste stof
vormt. Ditroces
P
heet sublimeren".
„
Het woord jodium
is af ag eleid van het
Griekse ioeides,
dat violet of donkerkleuri g betekent.
Jodium werd in
1811 te
J ontParijs
Johannes, (links) naast
dekt door den salpeterfabrikant
eterfabrikant
hem Marcus.
Courtois, die het
bij
J toeval in zeewier vond. Het wordt gebruikt als ontsmettingsmiddel
bij
J ver wong
dingen,
voor blauwe verfstof en bi'J de
e fotog
grafie.

Joelfeest is de naam
van het winterfeest,
dat in oude tijden
van
J
22 tot 255 December
door de heidense volken in Skandinavië
Engeland en NoordDuitslandevierd
g
werd. De taalkundigen menen, dat het
van Keltischen oorsprong
P
g is,
, want in
deze taal betekent
goel: feest.
g wel ofg
Het werdevierd
g
door het ontsteken
van grote vuren en
men bereidde elkaar
allerlei verrassingen.
De cadeaux, die men
elkandereven wilde,
,
werden in reusachtige
g
rondeakken
ewikP
g
keld en idoor deeg
opende
huisdeur naar
P
binnengerold onder
het roepen
van
P
klap!"
A^

Nadat het Christendom in deze landen
was ingevoerd,
vervan J
g
, werd het joelfeest
g en door het kerstfeest.
CéJoffre. De bekende Franseeneraal
g
saireose hP Jacques
Joffre(1852-1931)
q
was in 1914 chef van den Fransen Generalen Staf en werd bi'J het uitbreken van den
oorlog
Hij
gopperbevelhebber.
J had toen een
PP
eervolle militaire loopbaan
achter zich en
A
had zowel in de Aziatische als in de Afrizijn vaderland belangkaanse bezittingen,
zijn
g
g
rijke
diensten bewezen. In de eerste weken
J
hij beslisvan denroten
oorlog gvermeed hij
g
sende veldslagen
op
g
P de bgrenzen met de
hij
oprukkende
Duitse legers,
hij
P
g , doch paste
P
een tactiek van terugwijken
en afwachten
g J
toe. Deze tactiek,, hoewel in die dagen
fel
g
g ecritiseerd, werd later met succes bekroond. Zi'
Zij leidde tot de bekende situatie
aan de Marne (zie: Marne ,waar de Franse
en
bevelvoering
geboden kans gebruikte
g de geboden
g
den Duitsen oPmars tot staan wist te brenbg en. In i 16
9 werd Joffre na herhaalde meningsverschillen met de regering
g g eervol van
het opperbevel
ontheven,
PP
, benoemd tot
voorzitter van deneallieerden
krijgsraad
g
en tot maarschalk van Frankrijk.
In den
J
hij
loop
g
A der volgende
J jaren tot i 920 werd hij
belast metewichti
eg buitenlandse zending
Staten en naar
g en, o.m. naar de Verenigde
g
a
Roemenië.

Johannes was een der twaalf discipelen
P
van Jezus. HijJ behoorde,
J broer
, met zijn
Jacobus en met Simon Petrus, tot de drie
meestgeliefde
discipelen
van den Heiland
P
g
van enkele Nieuw-Tesen is de schrijver
J

Johanniterorde. — De Johanniters verlaten hun kerkgebouw.
Let op het zwarte kleed met het achtpuntige witte kruis.

^

JOHANNITERORDE
tamentische boeken,
, n.l. in de eerste plaats
P
van het Evangelie
van Johannes,
, van de
g
Brieven en de Openbaring
g (het laatste boek
P
van den Bijbel):
J
Evenals uit het Evangelieverhaal
moet
g
men ook uit deze laatste boeken den indruk krijgen,
J g , dat Johannes een zeer zachtOp
moede
wijsheid
was. 0
g
J
g man van grote
grond van woorden, door Christus tot Petrus gesproken,
meenden de eerste Chrisa P
tenen dat Johannes niet zou sterven, doch
de terugkomst
van Christus hier op
P aarde
g
zou afwachten.
Van Johannes' lateren levensloop
A weten
wij
J heeft een tijdlang
J
g in balt niet veel. Hij
lingschaA
opPhet eiland Patmos geleefd
en
g
is, volens
g ,als martelaar te Rome
g sommigen,
hij
ter doodebracht.
Volgens
anderen is hij
g
g
te Ephesos
(Efeze) op
ouderdom
g
Phogen
g eP
storven. Zijn
J ^gedenkdag
g in de R.K. kerk is

John Bull.

Personificatie van den Engelsman.
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zijn symbool
Y
een adelaar.
7 December en zijn
Johanniterorde. TijJ
de kruistochten
en de heerschappij
PPJ der christenvorsten in
r eruzalem zijn drie ridderorden
, ontstaan,
n.l. de Orde der Tempeliers
P
, de Duitse
Orde en de Johanniterorde. Behalve de gewone kloostergelofte
leden
de leden de
g
^
gelofte af,, de ongelovigen
te zullen bestri'J g
^
den en deel
te helpen.
P
P rims
g
Reeds in 1048
4 bestond er onder toezicht
Benedictijner monniken een hospitaal
van Benedictijner
P
voorpelgrims
te Jeruzalem. Later bouwden
g
deze monniken een bg roter toevluchtsoord
en wijdden
dat aan Johannes,^ den patriarch
J
P
van Alexandrië.
Uit dit hospitaal kwam in 1118 door toedoen van Raymond
du Puy
Y
Y de ohanniterorde voort, die drie klassen kende, de ridders, de geestelijken en de leken, die echter
allen dezelfdeelofte
aflegden
en hetzelfde
g
g
zwarte kleed met het achtpuntige witte
kruis droegen.
Aan het hoofd van de orde
g
g rootmeester. De orde werkte
stond een grootmeester
J onder Italianen,, maar in latere
eeuwen had men in verschillende delen van
pelgrimstehuizen
Europa
gesticht. In
g
P
g
P
Frankrijk
worden de Johanniters ridders
J
van Malta (Maltezer ridders) genoemd.
Van de drie in den aanvanggg
genoemde
ridderorden heeft de Johanniterorde den
strijd
de ongelovigen het langs
lan st
lgvo
t tegen
Toen Jeruzalem in 1291
9 verloren
ging, streed men verder op Cyprus en Rhodus, en toen de Turken hen ook daar verdreven in 1522,
op
P Malta. Vandaar stamt
5
de naam Maltezer ridders. OpP Malta bleven
ze tot 1798, toen Napoleon het eiland veroverde. In 1800 werd Malta Engels bezit,
,
nog
wat het ook thans no
g is. In de 1 9de eeuw
verdwijnt
de orde dan geheel
uit de g e g
J
schiedenis. Haar reden van bestaan had
ze verloren en zodoende was ze tegen de
stormen der revolutie niet opgewassen.
Pb
Toch kunnen jullie
ook tegenwoordig
J
g
gden
naam Johanniterorde no
nog
g wel tegenkomen,
g
,
maar dan betreft het af de nieuwe door den
Pausestichte
organisatie,
g
, die vooral voor
a
armen- en ziekenzorg
ijvert af een Duitse
g ijvert
groep.
In de Middeleeuwen hebben in Duitsland leden van de orde deelgenomen aan
de kolonisatie en kersteningg van Pommeren.
Later,, bijJ de Hervorming,
dit deel der
g,
Johanniters zich afgescheiden van de anderen en isrotestant
geworden.
In 1811
P
g
is ook deze tak van de orde opgeheven
en
Pg
in 1812 in een nieuwen vorm weer o Age richt: de Koninklijke
Pruisische Johanniter
J
Orde. Die orde is in 1853
weer veranderd
53
in de balije
ann
J Brandenburgg van de ohiterorde, die zich vooral met ziekenverpleging
inlaat en hulpPbij
P
J rampen.
nu liet onderscheid
Ik hoo P, dat jullie
J
tussen de verschillende Johanniterorden
duidelijk
J is.
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u . Evenals de Amerikaan broeJohnBull.
heet, kent de hele wereld den
o
d er Jonathan
Engelsman als John Bull = Jan Stier. De
naam komt
kom van Swift of van John ArbuthnotHistor Yof John Bull z74
o en bedoelt
de karakteristiek te zijn
P g ,
J van een potigen,
flink op
Pzijn
J voeten staanden, onverzettelijken
Engelsman.
g
J
daarbij behorende
De uitdrukking
g en de daarbij
persoon
is zottyperend
erendgeworden, dat ment
P
zich John Bull alleen kan denken als een
nogal
gezetten, kleinen ouden heer met ka P g g
laarzen de handen in den zak en een curieus
te g en hoedje oP,in zeer opvallende
hoo g hoedje
hoog
P
stellingot
den mageren, langen brother
g
Jonathan.
Jol is de naam van een klein, scherp ^ e bouwel vaartuigje
met een platten
spiegel
P
gJ
(achterboord),dat o Privier- en zeeschepen
P
wordt meegevoerd
en dat dient voor een
g
vlugge
g met den wal en met angg verbinding
fiere schepen.
Soms voert de jol
J twee riep
men doch ook ziet men er vaak maar één,
die dan in of nabijJ het midden van den
Meermalen,
spiegel kan worden geplaatst.
Meermalen
g P
als je
rivier
g
J aan den oever van een grote
je zo'n jol
wat rondkijkt
rondkijkt, kun je
J zich van
een stilliggend
groter
schipP zien losmaken.
g
gg
Een schipper
staat er achterin en door een
PP
onafgebroken,
g g van een
g beweging
g
^ handige
hij zijn
zijn bootje
enkelen riem Jjolt of wrikt hij
J
snel door het water. Een dergelijk schuitje
J
is eengoed
type
J
g
YP van een jol.
Id de waterrijke
gedeelten
van ons land
J
g
noemen ook de boeren het uiterst ranke,
kleine bootje,
zij uit melkengaan,
J^ waarmee zij
eenjol.
Jol wordt eindelijk
een zeilg
t ook genoemd
eringe afmetingen,die
oook rboot
vanie
g
men kan voeren en die uitsluitend alslep
ziervaartuig wordt gebruikt.
g
Degenen
van jullie,
in
J
g
^ die belangstellen
g
natuurlijk hieraan
zeilwedstrijden
J den, hebben natuurlijk

Jol. — 12-voets jollen op de Loosdrechtse
plassen.

Jongkind. —Gezicht op Antwerpen (ets).
ook meermalen de klasse der jollen
zien
J
meedoen, meestalevaren
door jongelui.
g
J ^

Jona.Je hebt allemaal natuurlijk
J wel eens
bg ehoord over onasf die in den walvis
zat, maar misschien weet je
J niet eens,, wie
die Jonas, of ei g enlijk Jona, was. Ik
zal 't je
Jona was een profeet
J vertellen,
P
van het volk Israël • hijJ leefde omstreeks
77 o v. Chr. onder de regering
g
g van ero beam II. Het Oude Testament verhaalt
hoe Jona van God opdracht
ontving,
P
b, om
naar Ninivé, aan den Tigris
(tegenover
het
g
g
huidige
Mosoel te trekken en aan deze
g
stad, wegens
haar goddeloosheid,
g
g
, den naderenden ondergang
g g aan te kondigen.
g
Jona ziet echter zo tegen
deze taak oop,
g
dat hij tracht er,
zich aan te onttrekken,
door met een schip
anderen kant
P een geheel
g
uit te reizen. Het schipP werd echter in volle
zee door een zwaren storm overvallen. De
zeelui, vermoedende dat een der opvarenden tegen
God gezondigd
g
g
g had en nu door
Zijn
het lot
J wraak werd vervolgd,
g^ wierpen
P
en het lot viel opP Jona. De profeet
ried
P
hun aan, hem dan maar overboord te werdit
P en. De trouwhartige
g zeelui weigerden
g
eerst, maar toen de storm steeds heviger
g
werd en derofeet
bleef aanhouden,^g
gaven
P
ze eindelijk
hem in zee.
J toe en wierpen
P
God zond echter eengroten vis (het
bijbelboek Jona spreekt
bijbelboek
niet van een walP
vis hoewel dit neen
g van de tien keer
wordt beweerd),die denrofeet
inslikte.
P
Drie dagen
en drie nachten bleef Jona ^,in
g
de ingewanden
van den vis", daarna spuwde
g
P
het dier hem uit opP het strand.
Voor de tweede maalebood
Jahweh hem
g
nu naar Ninivé te trekken en teen
g de stad
terediken,
Jona voldeed thans aan Gods
P
bevel. Door zijn
zijnprediking
kwamen
de ingwamen
P
woners der stad tot berouw en boete, zodat
Jahweh's oordeel over Ninivé werd afgewend.
Johan Barthold (1819 - 1890
Jongkind,
g
is een bekend Nederlands landschapschilder
P
en etser, van wiens werk een bijzondere
beJ

JORDAAN
koring
Sommige
g oede stukken
g
^ uitgaat.
g
vindt men in het Rijksen liet Stedelijk
Stedelij
J
te Amsterdam.
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Jordaan is de naam van de meest bekende rivier in Palestina, die ook in den Bijbel
J
meermalen
wordtHij
g enoemd.
J wordt g e
voed door drie bronnen, die het water van
den berg
P door
g Hermon betrekken en loopt
een diepe
P vulkanische kloof naar de Dode
Zee op zijn
zijn weggtwee bekkens vormend,,
de Bahrat el Hule en het meer van Genezareth. Opmerkelijk
is, dat de oorsprong
P
g
P
J
van den ordaan2
n, de
39 meter boven
mondin g 39 2 meter beneden den zeespieP
g Het water van den Jordaan is
g el ligt.
steeds vuil en vol modder en kalkdeeltjes,
,
die de snel vlietende rivier met zich meevoert. De omgevin g is meest kaal en onvruchtbaar. De foto hierachtereeft
je
g
J
hiervan een duidelijk
J beeld.
Verder verstaat men onder Jordaan een
stukje
g is
J oud-Amsterdam,
, dat thans bezig
te verdwijnen
— zie ook: Amsterdam. Deze
J
naam Jordaan is een verbastering
g van het
ardin" dat aan dit stadsdeel geFranse
even is, omdat de straten allemaal bloegeven
men-namen hebben: Rozengracht, E elantiersgracht, enz.

machtigen
invloed hijJ natuurlijk
g
J onderging.
De vader van Jacob Jordaens dreef in de
Scheldestad een zaak in met waterverf beschilderde behangsels
en al jong
g
J g begon
g
waarschijnlijk voor die zaak,, in wa Jacob, waarschijnlijk
terverf te schilderen. Later tekende hijJ ook
ontwerpen voor
behangsels opP kleine schaal,,
g
die dan door zijn leerlingen
^ werden vergroot.
Als schilder van decoratieve behangsels
g
enlafonds
werd hij
hijalleen door Rubens
P
ontving
overtroffen. HijJ ontvin
g ook opdrachten
uit
P
het buitenland: zo werd hijJ door Amalia
van Solms(1649)elast
met de leidingg der
49
beschildering
van de Oranjezaal
Oranjezaa in het
g
ten Bosch te 's-Gravenha ge.
Hier schilderde hij
hij zelf o.a. het hoofdtafereel: de triomf van Frederik Hendrik.
Ook voor het Amsterdamse Raadhuis (thans
Koninklijk
Koninklijk Paleis) schilderde hij
hij enige
g
vele altaarstukken
stukken. HijJ
voor kerkelijk gebruik;
doch opP lateren leefg
tijd,
na zijn
zijn overgang
g g tot het ProtestantisJ
me koos Jordaens zijn
meer
J onderwerpen
P
uit het dagelijks
g J leven.
Behalve in liet Huis ten Bosch en in het
Paleis te Amsterdam kan men hier in ons
land ook nog
g werken van Jordaens vinden
in het Rijksmuseum.
J

Jordaens. Jacob Jordaens, zo heette een
belangrijk
g J Vlaams schilder, die in 1 593 te
Antwerpen
werd geboren
en in 1678 in deP
g
zelfde stad overleed. Hij
J was dus een tijdJ
bg enoot van den beroemden Rubens1 wiens

St. Joris is een andere naam voor Sint
Geor e een prins
uit Capadocië
(in KleinP
P
Azië ten N. v. d. Taurus die omstreeks
het jaar
oo
vertelt,, dat
J
3 leefde. De legende
g
hij
onveiligg
J een draak doodde,, die het land onveili

Jordaan. — De beroemde rivier, gelegen in een dor, kaal landschap.
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Jordaens. — Zo de ouden zongen, piepen de jongen. (Dresden).
maakte. Gedurende de Christenvervolgingen
hij den maronder keizer Diocletianus stierf hij
teldood. De Katholieke kerk vereert hem als
Heilige
P23
3 April.
PHijJ
g en herdenkt hem op
is b.v. bekend alsatroon
der R. K. verf
kenners.
Reeds in de Middeleeuwen werd St.
George
van Engeland
als
g
g
g door de koningen
beschermheilige
van het rijk
vereerd. Het
g
J
beeld van den ridder,^ gezeten
op een wit
gP
1p aard, met zijn
J lans een draak doorborende,PJ
prijkt dan ook opP het middenschild van
de hoogste
Engelse
ridderorde, de >>Orde
g
g
van den kouseband". Ook de militaire St.
George-orde van Rusland vertoont den drakendoder op
P het middenschild.
Heel bekend zijn ook de oude St.Jorisdaalders die later echter minder als ruilmiddel dan wel als amuletebruikt
werden.
g
Joubert. Petrus Jacobus Joubert was een
Transvaalseneraal
zeer bekend uit den
g
Boerenoorlog.
g Hij
J werd in 1831 in Natal
geboren en overleed in 1 900 te Pretoria.
^
et
a.
Joubert was een nazaat van een oude Hu^ enotenfamilie die, door geloofsvervolging
g
g g
Frankrijk verdreven, naar de Kaa Akouit Frankrijk
lonie wasetrokken.
g
In
jeugd
jeu
gd leverde Joubert verscheidene bloedige
gevechten tegen
de kaffers.
g g
g
Encyclopedie voor on geren
667

Later werd hijJ vrederechter in Transvaal
en lid van den Volksraad. In 1876
7 werd
hij
en
J in den Uitvoerenden Raad gekozen
g
toen in 1880 de oorlog
uitg met Engeland
g
erbebrak benoemde men Joubert toto PP
velhebber der Boerencommando's.
ik
Hij
herhaaldelijk
g de Engelsen
J
J versloeg
g
strijd bijJ
en bracht hun in den bloedigen
strijd
g
den Amajoeba
(Majuba)-berg
g een zo zware
J
J
nederlaag
in 1881 besloot
g toe, dat Engeland
g
de onafhankelijkheid
der Zuid-Afrikaanse
J
republiek
(vroeger:
Transvaal) te erkennen.
P
^
Na den oorlogg bracht hij
hij de militaire
reorganisatie
van zijn
zijn land tot stand. HijJ
g
werd in 1893
gesteld voor het
93 candidaat g
presidentschap, doch moest voor Kruger
g er
HijJ was het vervolzie aldaar) wijken.
J
1896
9
aBens^ die den inval van dr, Jameson in 18
deed mislukken.
Bij het uitbreken
van den laatsten oorlog
g
eneraa ou generaal
in 1899
99 werd wederom aan g
bert het opperbevel
over de troepen
P van
PP
Transvaal en Oranje-Vrijstaat
opgedragen.
J
J
Zijn
eerste optreden
bracht den Boeren
P
J
enige
g van
g
^ doch de belegering
g successen,
de steden Ladysmith,
Kimberley
Y en MafeY
kingbleef zonder resultaat. Spoedig
gingen
g
P
gg
stemmen oP,die de bekwaamheid van gene-trokken: men verraai Joubert in twijfel
f
weet hem voornamelijk
J besluiteloosheid en

JOURNALISTYEK
gebrek aan energie,
terwijl men het een
g, terwij
g
hij versterkte plaatsen
oordeelde,, dat hij
P
trachtte in te nemen.
Teleurgesteld en
door ziekte gekweld,,
g
verliet hij
tij
J het leger
g en overleed korten tijd
van den
Journalistiek is deeschiedenis
g
dag
g en is het vak ,waarin men tot taak heeft
schrijven
deeschiedenis
van den daggte schrijven.
g
taak der journalistiek
is uit den aard
J
der zaak moeilijk
J en veel-omvattend. Want
men eist van deeriodiek
P
, van het da g blad, dat het ons het spiegelbeeld van het
dagelijks
leven voorhoudt,, zoals dat zich
g J
o hetopwereldtoneel, in
afspeelt
, de kunst,,
de verschillende volin de wetenschap,
A,
keren, in alle landen en oPalle zeeën.
Inderdaad — de taak van den journalist
J
isroot
en verre van gemakkelijk.
g
J Vandaar
g
dan ook , dat de journalistiek
zich ook al
J
in een specialiserende
richtingg ontwikkelt.
P
hoe meer
Men komt hoe langer
me
tot de over g h
tuiging^
dat niemand goed
g geschiedschrijver
g
J
op
gebied
kan zijn,
g
J, dat een blad
g
P dit gehele
alleen danoed
kan zijn,
J,als de schrijvers,
g
J
die het samenstellen,
des
, allen enigermate
g
kundigzijn
zijn
opPeen bepaald
onderdeel van
P
ebeuren van
de geschiedenis
van den dag.
.
g
g
En zeer stellig
g vraagt
g men enige
g sPeciali-
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satie voor die schrijvers
J
, die niet kunnen
volstaan met het constateren van feiten,
doch die de feiten moeten toelichten en in
veelgevallen een oordeel over die feiten
(in deolitiek
en in de kunst vooral) moeP
ten geven.
Want de lezer vraagt
die
g in veel gevallen
g
toelichtin
vooralg
ook in die gevallen,,
waarin het dagblad
voor een bepaalde
richg
P
ting,een bepaalde
levensbeschouwing,
P
g,
bepaalde
politieke
partij
P
P
P J opkomt.
P
Als loopbaan
lijkt
lijkt voor velenJ ourna
de 'P
listiek ideaal. En inderdaad is er veel moois
in het vak , vooral in landen als Nederland
en Engeland,
waar de journalistiek
journalistiek
op een
g
P
hoogpeil
P staat en men in veel dagbladen
g
inderdaad naar waarheid tracht,, waarbij
waarbij
men bepaalde
beginselen
volgt.
P
g
g
Toch mene men ook ten onzent niet al
journalistie het ideale beteauw,
dat
de journalistiek
g
,
zij men voorzichtig
• P is en zij
gbij
J het kiezen
van de journalistiek
als loopbaan.
Want er
P
J
is natuurlijk
veel routine-werk in de
'J
Jjournalistiek men is ook hier nieteheel
ong
afhankelijk
schrijve en men heeft zeker
J als schrijver
de vrijheid
van maar mooie dingen
te
•
J
g
schrijven
J
, zoveel als men wil.
Bovendieneldt
in Nederland niet de
g
reel
g,welke men elders wel eens hoort: dat
de Jjournalistiek „tot alles leidt". Dat is niet
zeer
Jjuist. Zeker, wij
J hebben een paar
P
bekwame eerste-ministersehad
, die tevens
g
van beiden
g
Jjournalist waren. Doch geen
waren zij
journalist En
J in hun hoofdvak journalist.
zij
zijn er niet
g gekomen doorJ de 'Jzijn
listiek g
gelijk
Zuidelijker landen,,
J dat in Zuidelijker
waar deers
opPveel lager
dikwijls
zedelij
P dikwijls
g zedelijk
nogal
staat,^ no
g al eens het geva
geval is. Zie
P
Krant.
•
oYeuse entrée. Dit woord betekent letterli'k:
Blijde incomste ,• het is de naam van
J Blijde
een charter, dat in de Middeleeuwen door
de hertogen
van Brabant en Limburgg moest
g
worden bezworen, voordat zijJ de hoofdstad
van hun land binnentrokken. Dit charter
(zie: Charta) telde niet minder danarti59
kelen en bepaalde
onder meer,^ dat,, wan P
neer de vorst handelde in strijd
zij
J met zijn
vast gesteld in de „ oYeuse
entrée"
entrée", de onderdanen van hun plicht
tot
P
gehoorzaamheid
ehoorzaamheid ontslagen
waren.
g

Sint Joris verslaat den draak. Vlaams werk,
school van Van EYck.

het Bijbelverhaal
de
Jozef was volens
J
g
meestgeliefde zoon van den aartsvader acob. In het boek Genesis wordt zijn
J
geschiedenis verteld.
Jacobs liefde voor den even mooien als
wijzen
en deugdzamen
jongen
wekte den
J g
g
J
hij eens door
nijd
zijn broers. Toen hij
J op
P van zijn
vader Jacob werd uitgezonden
naar de
g
kampeerplaats van zijn
zijn broeders,, die vele
dagreizen
ver met de kudden in het veld
g
waren
waren, maakten dezen van de gelegenheid
g g
gebruik,
P Jozef te wreken. Zi'J
a
, om zich op
verkochten hem als slaaf aan voorbi'trekJ

JUDITH
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Vele kunstenaars hebbenebeurtenissen
g
uit het leven van ozefeschilderd
bh,escre
g
ven of bezongen.
g

Jozua is een bekende Bijbelse
figuur. HijJ
Bijbelse
g
volde
Mozes oAals leider van het volk
g
Israël in de woestijn.
Hijtenslotte,
was het tenslotte
J J
die het volk het beloofde land, Kanaan,
binnenvoerde,
, nadat Mozes in de woestijn
J
wasron
dg estorven. HijJ verdeelde ook het g
gebied onder de twaalf stammen, waarin
het Joodse volk was verdeeld. Jozua beg edurende
stuurde zijn
vijf en twintig
J volk gedurende
J
g
Jjaar en stierf opPHo-jarigen
J
g leeftijd.
J

Joubert, de Transvaalse generaal.
kende kooplui,
g waren naar
P weg
P , die op
veelkleurigen rok,
Egypte. Den Pprachtigen,
g
had,
dien v
vader Jacob aan Jozef gegeven
had
die
gg
van een slachtdier
1
doopten
J in het bloed
P n zij
aan Jacob terug.
g Deze kon
en zonden hem aa
todenken,
dat zijn Jzoon
d
et andersdan
toen
e niet
was verscheurd. Intussen
door wilde dierenw
zef in Egypte als slaaf verkocht aan
was Jozef
een hoveling
g van den koning.
ov
Potifar,, ee
g Door
valse
beschuldiging
kwam
bedrog
en
onderg
g
g..
eigenaardoch zijn
h Ji n d e gevangenis,
hij
g
J ei
g
g
om dromen
uit te leggen
d
die
gg verloste
g gave
g
r t van Egypte
had n.l.
hem hieruit. De vos
gY p
gedroomd over zeven vette en zeven mag
en wijzen
g ere koeien. De sterrenwichelaarsJ
es konings verkeerden in grote
verlegendes
g en
g
i want
van hen kon den droom
hed
g
, w geen
Totdat eindelijk de schenker van
uitleggen.J
Egyptische
koningstitel),
den Pharao 'n E
,
g
g yp
keneren
in de gevangenis
had leren
g
diee Jozef
g
o
nen, aan hem dacht en hem voor den kobracht.
Jozef verklaarde nu niet alb
ni
af
gafden Pharao bolg
leen den droom,
raad. De vorst verhief hem
ve ndiengoeden
g
uuit dankbaarheid tot onderkoning
g van
Egypte
e n gaf
g hem de dochter van den
gYP
tot vrouw.
Uit dit huwelijk
opperpriesterto
v
J
t ee zonen geboren:
E phraïm en
werdenw
g
een tijdJ
lM
an
a se.
s Jozef kocht gedurende
g
perk van overvloedige
alle g raan
p
g
g oogsten
rs
hij, htoen
de voorspelde
hon
op,
odat
g eA
J,
P, zodat
nood kwam
v
, in de ontstane behoefte kon
am:
n ijna
a Redder der
vooi
zibJ
rz nVandaar
e .V
wereld.
Sterk sprekend
tot de verbeelding
S
g is nu
A
het
verhaal, hoe na tal van avonturen Jozef
et v
zijn broeders en later zijn
eerstJ
J vader weer
on tmoet en in den besten zin van het woord
de weldoener wordt van zijn
J familie,, die
rijke land Gosen,, een
hij
in het rijke
P
J opneemt
Egyptische
provincie.
P
g..

Juan Fernandez. Dit is een kleine
e eilandeng
roeP, die op
I
graad Zuiderbreedte
2 g
P 33
ongeveer
67 o K.M. voor de Chileense kust
g
ligt, verder dus van de kust dan
Am ster
d
sterdam van Berlijn.
En dat is dan nog
J
g het
grootste eiland Mas a Tiërra, dat 90
g
9 vierk.
K.M.rooteenere
is. Het tweede iets kleinere
eiland van deroe
a Fuera, li
ligt nog
,
pMas
g
18o K.M. verder.
De eilanden zijn
J bekend, omdat Al exander Selkirk, de Schot, die het voorbeeld van
Robinson Crusoë iseweest
g
, daar in de
17 de eeuw als schipbreukeling
i geweest.
p
g is
Zij
beroemd om de curieuse tegenJ werden beroem
g en
stellingen
in de fauna (dierenwereld) en
e
g
flora,, die je
J daar vindt, , welke gedeeltelijk
g
J op
die van Chili,, gedeeltelijk
v het
e toch
g
J opP die van
8 àmaal
zo ver afgelegen Australië
9gelijken.
De varens lijken
op die van Nieuwlijken
J
wp
Zeeland dealmen
opPde bomen van de
d
A
Zuid-Amerikaanse Andes,, de vogels
zijn
zijn geg
deelteli'k
J eigen
g eiland-vogels,gedeeltelijk
g
zij
lijken
zij oPdie van Chili.
J
In de .18de eeuw hebben de Spanjaarden
een fort oPhet grootste
eiland aangelegd,
eeg,
d
g
g
dat vervolgens
door Chili als deportatieg
P
oordebruikt werd.
Doch ook als zodanig
g
bleek het nieteschikt.
Ten slotte heeft
g
men de eilanden aan allerlei vreemdelingen
g
verpacht,
A
, eerst aan een Sakser, die geen
g
succes had en toen aan een Zwitser.
Tegenwoordig
g
g bevinden er zich nog
g een
honderdtal mensen met een bescheiden veestapel
en een grote
massa geiten.
Het
A
g
g
kleinste eiland wordt ook wel het Geit-eiland
genoemd.
g
Judith is de naam van een Joodse, nationale heldin. Het boek Judith doore
d
Protestanten tot de z..g
apocriefe
boeken
A
gerekend
Brekend — zie ook: Apocrief
—) vert
vertelt
p
ons, dat zij
zij de weduwe was van den Joodod
sen krijgsmanManasse
g
,wonende in Bethulia
een stad, waarvan men nu niet meer weet,
waar zij
g Toen Holofernes,, de veldheer
J lag).
van den„ Ass
Nebducane
Y rischen" koning
g
zar de stad belegerde,
drong
g
g Judith nachts
cis
de tent van Holofernes binnen en doodde
d
hem, waarop
verbijsterde
„Assyriërs"
P de verbijsterde
g emakkelijk
door de mannen van Bethulia
J
op
werden.
^g
P de vlucht gedreven
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PRINSES JULIANA
Aan Prinsesuliana onze
Kroonprinses,
vurige
urige wens van de Koningin
eindelij ver ,
P
,
g eindelijk
die niet alleen, omdat zij
J in ons land een
zo hoge
En het kindje
J werd als Prinses Juliana
g en bizondere functie bekleedt,, maar
bovenal om haar sympathiek, ferm karakter
zij is het gebleven
o ulair in ons land en zij
PP
g
tot vandaag
algemeen bemind is, zullen we hier een eng den dag
g toe.
Juliana werd hetrinses
e
kel woord wijden.
Geen gewichtige
P
g
g e beJ
g
Jgenoemd,
, naar
Juliana van Stolber
de Prinses is nog
schouwing,
g, de stammoeder der
g,
g jong
J g en
Oranje's.
Zonder Juliana van Stolberggg
geen
houdt zelf allerminst vanewichti
J
g
gheid. Ze
Prins",
Prins" zei dr. Gerretsen bij
is,, volgens
degenen,
die haar van nabijJ k en g
g
J den doop
P der
nen, de eenvoud zelve.
Prinses, zonder
geen vrijheidsoorlog
,,Prins
g
J
g
Juliana, Louise
eneen
eng ee NederMaria
Emma ,
Wilhelmina,
Louise werd zijJ
Prinses van
genoemd naar
een der bekendOranjJ
Hertogin
van
ste Oranje- ring
Mecklenburg
sessen: Louise de
Coligny,
vierwerd opP.
30
3 April
P
wed
Y,
in het paleis
de vrouw van
1909
P
909
Willem den Zwi'aan het NoordJ
einde in den
ger, de dochter
van den Fransen
Haag
geboren.
gg
admiraal GasPard
Bij
) vele gelede Colin
g Y, die
g enheden hebben
zelf in den St.
oudere 'ournalisJ
Bartholomeusn die in of bijJ
ten,
nacht werd verhetaleis
in
P
moord; Emma
spanning
g eg deze
P
naar haarrootbeurtenis verg
moeder, de Kowachtten,
, verteld
wa
ningin-Moeder ,
van de
bg rote
Maria naar haar
vreugde,
waarg
andererootmoemee den Haag
g
g en
der Maria van
heel Nederland
Mecklenburg
de blijdeJ
tij ding
g en
g
Wilhelmina naar
vernamen. Reeds
onze Koningin
dagen van tevozelf.
ren had de resiMaar in de taal
dentie zich oPgevan het hele volk
maakt, om het
was en bleef zijJ
te
Oranje-kind
J
in haar Jjonge
Bijn
ontvangen.
Bijna
g 'J a g
ren en tot haar
geen winkel,, of
huwelijk
toe: uer was een toeJ
iaant'e.
passelijke
etalage
J
g
J
P
Wie herinnert
gemaakt met por-Foto: Ziegler, Reproductierecht Nijgh en van Ditmar N.V.
g
zich niet het kleitretten en borstmet een overne ding
beelden der Oranjevorsten,
g met het ronde,, frisse gezichtje,
]
g
J, dat
van Oranjelinten
Oranjelinte en -strikken. Uit
bijna
overal de Koningin
op
oed
vloed
J
g
P haar tochten
huizen stak de vlaggestok,
waarvergezelde?
Een eenvoudig, natuurlijk kind,,
gg
g,
aan, zodra het officiële bericht afkwam het
zo zag
g ze er uit en zo hebben velen haar
Oranje zou wa P beschreven;
, vrij
vrij en frank, spontaan
en
oude rood-wit-blauw en Oranje
P
tikjerobbedoes, , echt houdend
peren.
levendig,'n tikje
Het bericht kwam, 's morgens
om zeven
van een grapje.
g
evers van binnen- en buiHeel veel is er van de jeugd
j g d der Prinses
uur! De verslagg
tenlandse bladen
niet bekendeworden.
De Koningin
g
, die den helen nacht in
g had de
hetaleis
hadden doorgebracht,
vaste overtuiging,dat
Zij haar dochtertje,
, waar hun
g
P
J
J,
zelfs een souper
die het toch al èn als Prinses èn als enig
, holden
P was aangeboden,
g
om het hardst naar de telefoon en weldra
kind moeilijker
zou hebben dan andere kinJ
verspreidde
zich de tijding
vrijheid moestgunderen zoveel mogelijk
J g bliksemsnel over
g Jvrijheid
P
g
nen. Haarparticuliere leven moest eenvoude hele wereld: een Prinses van Oranje
J was
zijn,geen vleierijJ in haar
digen gewoon
zijn
geboren.
De oude, , eerbiedwaardige
g
g stam
g
omgevin g, g een anecdotes in de kranten.
voor ondergang
g,
J
g g behoed en de jarenlange,
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Prinses Juliana met haar ouders tijdens een bezoek aan Rotterdam.

Niets mocht de intimiteit van haar leven
storen. Ongetwijfel
On etwi'feld
is de Prinses hiervoor
J
later zeer dankbaareweest
en heeft deze
g
opvoeding
bijgedragen
tot de ontwikkeling
P
gg
van haaroen
eenvoudiggkarakter.
open,
Toch waren de Hagenaars g
vooral nog
wel eens in deele
enheid in den loopP
g g
der )jaren iets op
Pte
mer
merken
n van het natuurlike
karakter van „ uliaant'e"
en van haar
h
J
J
opvoeding. Zo zagen ze haar 's winters oop
het i's
J,als ze zelf haar Friese schaatsen
g
aanbond en er heel alleen vandoorin
g b,
op
afstand gevolgd
g
g
A eerbiedigen
g door een
lakei, die alleen toezicht moest houden om
ongelukken
te voorkomen. Ze zagen
het
g
g
Prinsesje
Prinsesje forse slagen
maken,, zo nu en dan
g
andere meisjes,
vermaakten,
J , die zich daar vermaakten
vragen
voor een baantje
g
J en zelfs na een
flinken val languit
op
i' zelf weer o A g
P hetijs,
krabbelen, terwijl
acen toe
re lachend
J de kinderen
keken. „Help
Hel jezelf" was het parool
bijJ de
P
opvoeding
van Juliaantje,
P
g
J , ,^leer zelf de
moeilijkheden
van het leven overwinnen."
J
Toen de Prinses den schoolleeftijd
J d had
bereikt, moest haar onderwijs
J worden gereggeld. Dit deed de Koningin
g zelf en ZijJ
hierbij de hulp
riep
A hierbij
P in van onzen bekenden
P aeda
goo
g Jan Ligthart,
g
, hoofd van een
volksschool te 's-Gravenhagge,
, en op
P diens
aanraden werd een klasje
J gevormd,
g
, dat on -

der leiding
uit
J
g stond van een onderwijzeres
de school van den heer Ligthart.
g
In October I1919 — de Prinses was toen
dus io jaar
oud — werd door de Koningin
g
J
aanrof.
Pge
P dr. J. H. Gunning gWzn. o verdragen
een plan
te ontwerpen
en
de
g
P
Avoor
h
fiere opleiding
^ van de Prinses,, die voor het
A
van I I tot 14 jaar
tijdperk
4J het karakter van
het
zou dragen.
In h
middelbaar onderwijs
J
g
leitijdperk
van 14
werd de oopleiJP
4 tot i8 jaar
J
leerkrachten ter
gdoor professorale
P
handenomen
opdat
g
, P de Prinses, ,wanneer
zij
P voor het overnemen van de
J onverhoopt
regeringstaak zou komen te staan,, hiertoe
ook door een leergang
g g in Hoger
J
g Onderwijs
Latijn Grieks, geschiedenis, staatsrecht,
staathuishoudkunde, Indische Land- en Volkenkunde zou zijn
J voorbereid.
Gelukkig echter heeft Prinses Juliana na
toen zij zij
den door de Grondhaar 18e jaar,
aar,
wetestelden
termijn
termijnvan meerderjarigheid
g
J g
had bereikt,
verer van haar
aar on
, nog
gverder
zorgde
jeugd
OpP de boven
g J
g
g genieten.
g mogen
omschreven opleiding,waarbij
waarbij bovenal
gY
,
J , doch ook gymnastiek,
^ odsdienstonderwi's
g een grote
zang
sport,
plaats
g
P
P , muziek en zan
innamen,, volgde
nog
J
g
g een prettige
P
g studietijd
aan de Leidse universiteit, misschien wel
de heerlijkste
tijd
J uit het leven van onze
J
Prinses.
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Zij werd
daar in I ag
ingeschreven als
97
as
zijn
door Nederland
an in den
goo
en we
J toepassing
P
studente en werd ook al spoedig
Jver g
p
g een ijverig
reldoorlog ". ZijJ moet deze proef
zo goed
P
g
lid van de Leidse meisjesstudentenclub,
doorstaan hebben, dat haar door den SeJ
,
V.V.S.L. Doch hoewel de Prin e echt
naat der Leidse Universiteit in 1930
93 het
zellig
het studentenleven me^ en gewoon
g
e
eredoctoraat in de Faculteit der Letteren
leefde en al heelauw aller harten veroverde
ve overde
en wijsbegeerte werd verleend.
door haar eenvoud enretti
eno
omgang,
p
g
ga g, er
Delechti
e promotie
op
P 331 Januari i930
P
g
P
moest toch ook en bovenal hard worden
wo den
was eenlans
P in het leven van de Pring unt
gewerkt. Een
ses en niet minvastplan werd
der in dat van
bijJ
studie niet
haar ouders.
d het was
Op
g evolg,
P de onbeeenprogram, niet
kommerde jaren
J
van vakwetenvan haaron
J ge
scha
meisjesleven
P, maar van
J
wetenscha PPe vol gden de moeilijke
ontwikkelike
tijden
l
J
J
, toen
lin g, gericht
g ericht
o
op
de PrinseslotP
begri P van
beselingrootmoegg
schavingsverder en vader misschi'nselen.
Besen moest en een
J
halve colleges
sombere druk
g
over staats- en
zich op
allesg
legP
volkenrecht,
de: de donkere
Oud-Nederlands
jaren van de crirecht en Indisch
sis. Maar alles
adatrecht,
veranderde en
die
meer
) onmiddellichtte weer op,
lijk verband hieltoen eensklaps,
P,
den met haar
voor de meesten
volkomen verrastoekomsti
g e besend, het blijde
blijd
stemming,
g,
vernomen
den nog
g verwerd, idat onze
scheidene andere
Prinses zich had
colle bg es voor
met
verloofd
korter of langer
g
Bernhard
tijdd door de PrinA rins
e-Biesvan LiAP
sesevol
d als:
g
g,
terfeld (zie algeschiedenis der
daar). Echt warm
godsdiensten
godsdiensten bijJ
heeft toen Holprof. W. B. Krisland heteluktensen, al g.
g
g gepaarstraks
kie
schiedenis
bijJ
g aar
bruid en bruideprof. J.a
Huizinga,
g,
om van zij
oNederlandse letgom
J nA
rechte liefde doen
terkunde bij
bi' prof.
P
blij
A. Verwey,
J ken en na het
Y,
luisterrijk huweluisterrijke
maanse mYtholoJ op
P den en
7
gi e, Slavische liJanuari 1937
teratuur geschie937 verPrinses
Juliana.
—
Foto
van
de
Prinses
en
eni de heel ons
enigd
denis bij
prof. N.
JP
haar dochtertje (oud + 2 maanden), door
zich in den
van Wijk. Al deden Prins zelf genomen.
wens, dat ons alze colleg es vonoude vorstenhuis
Prinses
en bijJ
moge groeien en
veel belangstelg
bloeien tot heil van het land. Een wens, die
ling. In haar woning^g te Katwijk
J werd boreeds spoedig
aanvankelijk in vervullingg
nin een jaar
g aanvankelijk
ve
gonder leiding van den
J langle
ging, toen op
in de geschiedenis,prof.
P den331 anuari i938 de g e Leidse n hoogleraar
P rof
g
g
lukkig e moeder en vader en de dankbare
Huizin
a een veertiendaagse
Huizinga,
A
g dispuutavond
grootmoeder
de eerste telg uit dit huwelijk,
g
J,
g ehouden.
in de
Prinses Beatrix Wilhelmina Armgard
zijgeen
Hoewel
diploma
g
oew de Prinses, daar zij
P
g
armen mochten houden. Heel Nederland
k
anttoelating
g tot de Universiteit bezat,, ook
leefde in dezeebeurtenis
met spanning
zij
zij aan
g en
geen examens kon afleggen,
g
P
gee
g
gggen legde
ontroering
het eind van haar studietijd
g dan ooit neemt het
g mee. Steviger
J drie tentamina
anje weer zijn
zijn historischeplaats
Oranje
huis vau+ Or
af,
P
, in Ned.
a, n.l in godsdienstgeschiedenis,
g
g
in aan het hoofd van ons staatsbestel.
letterkunde en in„ het neutraliteitsrecht en
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JURA

Julius Caesar. Zie: Caesar.
Jumpers. Zie: Methodisten.
is
meter
Jungfrau
s een meer dan , 100
4
g
hoge
g P van de FinsterA van de groep
g top
aarhorn in de Berner Alen.
P
De topP is geheel
met gletschers
bedekt
g
g
en biedt een schitterend uitzicht. Bovendien
zijn
oop
g
J er verschillende mooie gezichten
deun frau.
Reeds dat van uit Interlaken
g
is wereldberoemd. En overletschers
heb
g
ik al zoveel verteld, dat ik er hier maar niet
weer over zal beginnen.
g
Natuurlijk
jaarlijks
jaarlijks
Natuurlijk wordt de Jungfrau
g
door duizenden toeristen bezocht en de
Zwitsers, die uitstekend voor hunasten
g
zorgen, hebben zelfs een electrische tramlijn
g een tandradbaan
J aangelegd, die lans
de bezoekers tot het opP3450
345 meter gelegen
b g
ungf rau-och voert; verder moet men het
te voet doen.
Die tandradbaan is de hoogste
in heel
g
Europa.
P
De echte liefhebbers van de natuur vinden het echter jammer,
g
g
J
^ dat de omgeving
van deun frau
zo „g emoderniseerd" is
g
en dat daardoor derootse
pracht
en kracht
^
P
van de natuur ag ebroken is.

Juno. Zie: Griekse Mythologie.
al eens vaker
Jura. Zoals ik jullie
J
verteld heb, delen we de ag eschiedenis der
aarde in in Jvijftijdvakken,
fgrote
het middelste daarvan is het Mesozoicum. Maar
daar die aardgeschiedenis zo ontzettend
lang
tijdvakken
g is, moeten we die grote
g
J
weer onderverdelen, omrecieser
te kunA
nen zijn.
Zo delen we het Mesozoicum
J
weer in drieperioden en de middelste daarvan is deura-periode,
naar
^ zo genoemd
g
A
de Zwitserse, Zwabische en FrankischeJu-

Jura. — De Hohenzollern op den rand van
de Zwabische Jura in Wurtemberg.
Op den top het (vernieuwde) stamslot der
Hohenzollerns.

foto: H. J. van Zuylen

Jura. — Steengroeve in de Jura.
.

ra, die voornamelijk
zijn
J
g
J uit gesteenten
samengesteld,
welke tot dezeA
periode beg
horen.
Aan het einde van deeriode
welke aan
P
die der Jura voorafging
g g, had de zee zich
van een deel der aarde teruggetrokken,
gg
maar reeds in het begin
P
g van de Jura-periode
breidde ze zich weer sterk uit, zodat vele
afzettingen
zettin en uit de Jura in zeeën hebben
Aan het einde van deze P e Pplaats gehad.
g
node trok de zee zich weer terug.
g
In deura esteenten
speelt
kalk de overg
A
heersende rol; we vinden er veel fossielen
van zeedieren in.
Doordat de zee tijdens
de Jura-periode
J
P
zo'n uitgebreidheid
verkreeg,
g
g, werd het
EuroPees-Aziatische vasteland steeds kleiner en viel het zelfs bijJ de grootste
uitbreig
dis gvan de zee uiteen. In de laatste periode
P
van de Jura had in Europa
e een ber g vor mende bewegingplaats,
de Saxonische
g g
buitengewoon
A looiïn g, die echter niet buiten
g
krachtig
g is geweest.
^
Vooral vinden we uit dezeeriode
vele
P
sponsen
en wonderlijke
wonderlijke reptielen, die in zee
A
moeten hebbeneleefd
bijv.
bij v de Ichthvog
en de Plesiosaurus; de reusachtige
g
land-sauriërsha gedis-achtigen komen pas
P
in de volgende
periode.
A
g
In Lotharingen
vinden we in afzettingen
g
g
uit dit ti'
tijdperk
d erkJ
ijzerertsen.

In N. Amerika, waar tijdens
liet TuratijdJ
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schrevenevallen van
misdrijf-berechtingg
J
volgens
vastgestelde
regels
eenJjury
g
g
g
Ygekozen (veelal ook bijJ lotingg aangewezen
uit
g
eenrote
lijsbenoembaren) uit achtbare
g lijst
burgers,
dus.
g , z.g.
g
g leken,, niet-rechtsgeleerden
Dezen hebben den loop
P van het proces
P
te volgen
en aan het einde daarvan in den
g
reel
regelalleen de hoofdvraag,
door den
g,
rechteresteld
te
g
, beantwoorden: of n.l.
g moet
mo wor de beklaagde
al of niet schuldig
g
deneacht.
De rechter kan dan opA de basis
g
zij definitief vonnis
van deze uitspraak
zijn
P
J zijn
Geruimen tijd
zijn velen in Nederland oop
om die juryhet buitenland Jjaloers geweest
g
J Ytijd blijkt
blijk van
rechtspraak.
In den laatsten tijd
P
jaloezie
niet veel meer. Want hoeveel
J
er theoretisch ook voor de jury
J Y te zeggen
gg
is blijkt
in Zuideis,
blijkt in de praktijk,
J ,speciaal
P
P
like
landen,, hoe licht de jury
J
J Y zich laat interwij men
fluenceren door mooie woorden,, terwijl
in Amerika nogg bovendien alle mogege
like
moeite heeft,, om de jury
J Y te isoleren
J
en aan invloeden van buiten te onttrekken,
zolang
zij haar beslissing
zolan
g zij
g niet heeft ^` e nomen.

Jungfrau. — Het bekende gezicht op den
berg van uit Interlaken.
vak veel vulkanisme voorkwam, werdoud
g
gevormd in de Sierra Nevada.
Jurisdictie. Je kunt vaak in een krantenbericht lezen, dat dit of dat misdrijf
J valt
onder de jurisdictie van die of die rechtdat de laats,
bank,
plaats,waar het verg
in het
werd geplee
g g
gP gdd,, is gelegen
g rijJP
rechtsgebied
van die rechtbank. Voor het
g
kantongerecht
kanton
is het kanton,, voor de arron g
dissementsrechtbank het arrondissement,
voor heterechtshof
de daaronder vallende
g
arrondissementen en voor den Hoen
g Raad
isg ehele
hetrec
land het aangewezen
htsg eweze n
g ebied.
Een soortgelijke
betekenis heeft het
g J
woord in het Katholieke kerkrecht.
leven
vrije maatschappelijke
Jury. In het vrije
PA J
betekentur
een groep
of
P commissie,, ge g
JY
vormd uit daartoeeschikte
personen,
A
g
, die
belast wordt met de beslissingg over het
verloop en den
uitslag van een wedstrijd,
g
J,
het toekennen van tentoonstellen
er
g s on -dscheidingen
enz. De jury
natuurlij
J Y zorgt
g natuurlijk
g
voor deJ
P ri'suitdeling,zoals je
J herhaaldeli'k
J in de bladen lezen kunt.
Het buitenland kent ook de jury
J Ybij
J de
strafrechtsP raak. In vele landen van Europa en Amerika wordt n.l. in bij de wet om-

Jute is een vezelstof,, die verkregen
g wordt
uit den bast van bepaalde
planten,
P
P
, welke
tot de familie der Tiliaceeën behoren.
Evenals bij
in
g
J vlas root men de stengels
water. Dit duurt een dagg of acht, , daarna
wordt de vezelbundel, die ruim drie meter
lang
J, van den stengel
g kan zijn,
g afgestroopt
enedroo
d.
g De vezel, , die ruw is, , wordt
g
versponnen tot zeer grove garens, die vooral tot zakkengoed verwerkt worden. Toch
heeft menute
J ook weer in verschillende
kwaliteiten, want men kan het ookebruig
ken voor het maken van divankussens,J'a
tegenwoordig
gebruikt men het wel voor
g g
g
besPannin gsstof voor kamermuren in plaats
P
van behang.
g
Vooral in Bengalen
en in de Mississippig
PA
vallei wordt Jjute verbouwd en tevens in het
land zelf verwerkt. De arbeidstoestanden in
vele Amerikaanse Jjutefabrieken zij
zijn niet
en als jullie
dan nogg weet,, dat r in
J
vele fabrieken 6o uren Aper week gewe rkt
wordt (althans tot voor kort) en het voor
een normaal mens door de vochtige hitte
en de onvoldoende ventilatie in de fabrieken
niet is uit te houden,, dan begrijp
g JP jullie,
J
, dat
de werkers in de jute-industrie
heus niet te
J
zijn
(waren).
zij ware
J
in Dundee, , in Schotland, zijn
zijn juteJ
fabrieken;, de traan,, die bijJ de fabricage
van
de jute
gebruikt wordt,, heeft men daar,,
g
in het land van de visvangst,
natuurlijk
bijJ
g natuurlijk
de hand.
suis,,JY reste(Frans: ik ben en blijf
blij
is een bekende uitdrukking,
re
g,
g eschven aan maarschalk Mac-Mahon na de bestorming van den Malakowtoren bij
s
J Sebato pol
18 55
P
P op
P 9 September
J'y
Y
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K
Kapba. Over dit heiligdom der Mohammedanen waarvan reeds onder Islam sprake
P
was,, volgen
hier nogg enige
g bijzonderheden.
J
g
Jullie weten dan al, dat Kaaba de naam is
voor den
n zwarten steen, dien de Arabieren
reeds vereerden,
, vóór ze nogg Islamieten
waren;, die verering
g is later overgenomen
g
door den Islam. Om den steen werd een
kleine tempel
gebouwd
, welke ook Kaaba
P
g
heet;
zijn
be, de vier wanden daarvan zij
J
dekt metrachti
P
g met koranspreuken
P
de zogenaamde
Kistapij
geborduurde
g eborduurde
g enaam
PJ
wa.
Heel vroeger
schonken de khaliefen
g
steeds nieuwe tapPJ
, later de Turkse en
Egyptische
sultans
, maar toen Ibn Saoed
gYP
(zie aldaar) in 1927
, die
gYP
9 7 de Egyptenaren,
het kleed kwamen brengen,
te
g , weigerde
g
ontvang en is datopgehouden.
Nu wordt
Pg
de Kiswa in Arabië zelfgemaakt. Het oude
kleed wordt door de tempelwachters
in
P
kleine stukjes
gesneden
en aan de vrome
g
J
bedevaartgangerstegen
teen een behoorli'ken
J
rijs verkocht. Behalve de beroemde zwarte
PJ
steen bevindt zich ook nogg een andere

steen, de „g elukki
g e steen", in de Kaaba
en beide stenen vertonen uithollingen
door
g
de millioenen liefkozingen en kussen van
vromeel
rims.
Pg
Kaaba wordt omsloten door
D eehele
g
eengrote
cirkelvormige
g ruimte, , waarbinnen
g
zich deel
bevinden,, die den „om g
Prims
gang" verrichten. Tussen de poort,
P
, die toegang
g ruimte geeft,
g
, en
g
g tot de cirkelvormige
de Kaaba staat een kleingebouwtje,
g
J, waar
de Zem-zem-bron ontspringt, die Mohammeds ouders beheerden. Rondom den ringg
muur houden Islamietischevoor
en
g eleerddrachten, waar ieder naar luisteren mag.
g
Maar al dezeeleerden
,tot welke richtingg
ze ook mogen
behoren,
, Pprediken de su
g
P erioriteit van den Islamietischenodsdienst
g
en staatsleer.
Om diteheel
ligtgweer een grote
vierg
g
kante muur, bekroond door zes slanke minarets (zie aldaar);, ze omsluit de moskee
„
van Mekka".
Kaag is de naam van een vaartui g, dat
vooral in de binnenvaart wordtebruikt.
g

Kaag. — De „Regenboog"-klasse in den wedstrijd.

KAAG
Het heeft eenlatten
bodem,, één mast en
P
een halven boeg
g Priet, waaraan het één
sprietzeil
en één of twee fokkezeilen voert.
P
Verder is Kaag
g ook de verkorte naam
van een bekend binnenwater,
, de KagerPlassen, waar iederen zomer grote
zeilfeesten
g
wordenehouden
g
,waaraan heel zeilend
waterfestij
Holland deelneemt. Ditrootse
waterfestijn
g
men ook „de Kaag"
week".
„
g of Kaa
g
Men fluistert,, dat daar menig
g^glas„Kaag"water wordteledi
d dat met den inhoud
g
g,
derlassen
niet veel van doen heeft.
P
Kaak. Dit is o.m. de naam van een toestel, dat in de oude Nederlanden diende
voor de toepassing
g van een zeer onterende
P
straf. Personen,, die zich aan bepaalde
misP
drijven
hadden schuldiggemaakt,
gg
, werden
J
met een ijzeren
ring
g om den hals aan een
J
paal geklonken,
P een voor het
g
, die stond op
A
toegankelijke
publiek toe
gankelijke
Pplaats. Boven hun
P
hoofd of op hun g
borst hing dan een bord,,
waarop
P hun naam, misdaad en straf met
grote letters stonden geschreven.
De straf
g
g
is verdwenen. Maar de uitdrukking
oP
g ,^
(aan) de kaak stellen" isebleven.
ZijJ beg
tekent: hetedra
g
g , de handelingen,
g , de
bekend ma persoo bekd
schuld van een bepaald
P
, waardoor hijJ aan verachting
g en aan
bespotting
P
g wordt blootgesteld.
g
Over de kaak als onderdeel van het beenderggestel kun je
J iets lezen onder het woord
Schedel.
is de naam van een lier of
Kaapstander
P
windas die om een verticale spil
P draait, en
die op
P
P den wal of aan boord van schepen
g ebruikt wordt voor het aanhalen van trosgebruik
van het anker, enz.
, het ophalen
P
Vroeger
werd het toestel door de spierP ier
g
kracht der matrozen in beweging
gebracht.
g gg

Kaag,
9^ ee n vaartuig
g voor de binnenvaart.
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Kaapstander, een toestel waarmee men zware
lasten optrekt.

Kaapvaart.
In de 16e I 7e en 18e eeuw
P
was heteoorloofd
dat
gedurende
een zee g
,
g uren
schepen,die aan particulieren
oorlog ook scheen
P
behoorden (dus feitelijk
oorlo gsscheJ geen
g
P en aan den oorloggdeelnamen,, door den
vijand
zoveel mogelijk
J
g J schade toe te b ren g en. De gezagvoerders
g g voerers van zulke vaartuivan hun regering
g en kregen
g
g g een brief of
brevet,
zijgemachtigd
, waardoor zij
g
g werden,
vijandelijke
scheen
aan te vallen en buit
J
J
P
te maken. Dit brevet noemde men een kaerbrief eni
het gevaarlijke,
g
J , maar winst gevende bedrijf
J heette kaapvaart.
P
Het kapen
van de schepen
der tegenpartij
P
P
werd niet beschouwd als zeeroverij.
J
Aangezien
nu Nederland in de 16e
g
, I7e
en 18e eeuw heel vaak met Spanje,Engee
g
Frankrijkop
P voet van oorlogg stond,
land of Frankrijk
had onze koopvaardijvloot,
P
, met name de
J
Oost- en West-Indiëvaarders veel van de
vreemde kaPJ
ers te lijden. Vooral de bewoners van Duinkerken waren als zodanig
berucht en onze zeeheld Michiel Adriaanszoon de Ruyter
kon herhaaldelijk
herhaaldelij slechts
Y
list aan de Duinkerker kapers P
ontsnap-Natuurlijk heeft overeenkomstig
P en. Natuurlijk
g de
zeden van den tijd
J ook Nederland wel aan
kaaP vaart meegedaan,
g
, vooral in de I 7de
eeuw (denk maar eens aan de Watergeuzen). Hetevaarli'ke
winstgevende
g
g
J maar
,
bedrijf
J trok opP avontuur beluste zeelui natuurli'J k aan.
Wat een betekenis deze kaapvaart ,
had,
blijkt
uit het simpele
feit,, dat volgens
Franse
J
g
P
bronnen in 1689
g niet minder dan 4 20o En(navires) door de Franse
P
g else schepen
kaapvaarders
(onder wie b.v. Jean Bart
kaap
P
(1650-17o2)ook nu no
no beroemd is) weropgebracht.
Ag
Je herinnert 'J,
e dat onder
Kaartprojectie.
i^J
Globees
is over de onmogelijkheid
g J
P
g roken
om het aardoppervlak
gg ,e
gPplat uit te leggen,
PA
tuigge 't voorbeeld van een bal,, dien je
J ook
nooit zo in stukjes
PP , dat de
J kunt knippen,
zijn.
deeltjes
zijn. Daar wijJ ons
gg
Pplat te leggen
J
tochraa
g een
g voorstelling gwillen maken
van allerlei, wat op
A die aarde voorkomt en
leeft en aardglobes niet
steeds geschikt zijn,
J,
g
hebben we kaartenemaakt.
g

KAARTPROJECTIE
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U die kaarten
nu moeten we de aarde,
,
of lievereze
g dg een deel ervan, ^ zo juist
J
mogelijk
g J afbeelden. Al de methodes nu,, die
men heeftevonden
om dit te doen,, noe g
men we kaartprojecties.
P J
daarbij
Jullie begrijpt dus nu goed,
g
, dat daarbij
altijd
worden.
J fouten gemaakt
g
Hoe kleiner hetebied
is, dat men afg
beeldt hoeerin
er
g de fout zal zijn,
g
J, immers des te minder afwijking
J
g van het platte
P
vlak vertoont het stukje.
J
Nu heeft men verschillende methodes van
afbeelding,ie
ik hier niet alle zal bes preg
P re
ken maar waarvan ik toch even vertellen
wil,, dat ze alle weer speciaal
geschikt
zijn
P
g
J
voor bepaalde
kaarten.
P
Een afbeelding
of van
g van de poolstreken
P
het vasteland vaneheel
Amerika,, het
g
eerste een vrijJ „P lat" gebied,
g
, het tweede
eengebied
g
, dat zich van Noord naar Zuid
om de aarde spant, algeheel verschillende
moeilijkheden
opleveren.
J
P
Een kaart van 't Poolgebied,
die de waarg
heil zeer benadert,
men bijv.
bij v. aldus ontstaan kunnen denken:
Men brengt
een plat
g door de pool
P
P vlak
aan, loodrecht op
P de aardas en dus evenwiJdig aan het e uatorvlak.
Nu denkt men
q
zich zelf in 't middelP unt der aarde te zitten. Uit datunt
P trekt men stralen naar
alleunten
in 't poolgebied
welke men oop
P
P g
de kaart wil brengen.
Die stralen dringen
g
g
door de aardkorst heen,
P 't platte
, tot ze op
P
vlak (dat door deool
loot
P
P belanden en
waar ze dit snijden,
tekent men 't punt,
J
P
,
waarin de straal de aarde sneed.
Begrijpen jullie
jullie het? Knappe
PP koppen
PP n on derullie
zullen heel goed
begrijpen, dat
J
g
deunten
opPaarde , die het verst van de
P
polen liggen, op
P de kaart het meest vertekenel worden,
zeggen,
dat wil
ze en, dat de randg ebieden van zo'n poolkaart het minst met
de waarheid overeenstemmen.
Nog
beg een methode wil ik met jullie
J
spreken
en wel die van onzen zeer beP
roemden landgenoot
uit de eerste helft van
g
de 16de eeuw: Gerhard Mercator,
dencar
g rondvester van de tegenwoordige
g
ge
tograp ie.
Hoe zou men de hele aarde op
P één kaart
kunnen krijgen?
Als men bijv.
v om de aarde
J gbij
c Ylindervormi gen koker aanbrengt,
g, die
aan de linie raakt, dan kan men, wanneer
men zich voorstelt,, dat men zich langs
g de
aardas beweegt,
g , de delen der aarde op
P den
cylinder
projecteren.
Met de tropen
gaat
Y
P
J
P
g
ditrachti
lopen
in de
P
g, de lengtecirkels
g
P
tropen
nagenoeg
o hoP
g
g evenwijdig,maarop
ze zeer snel en sterk
g ere breedten buigen
g
naar elkaar toe. Wat deed Mercator nu?
Hij
Hi' berekende hoeveel de ruimte tussen
de meridianen op
hogere
breedte te groot
P
g
g
werd, als men zeewoon
recht door liet
g
lopen.
Op
twee
P
P 60° breedte is dat juist
J
maal. Als men nu op
P die breedte den afstand tussen de breedtecirkels ook twee-

Kaartprojectie. — Men denkt zich in het
middelpunt der aarde en projecteert op een
vlak, dat raakt aan de pool. Boven het resultaat voor Noord-Amerika.
maal
zo g
groot neemt, dan zal het oppera o
pper
vlak van het landlengte X breedte) vier
niet,
maal zog
zoroo
rootworden. Deed men dit niet
dan kreeg
da
e g men alleen een vergroting
g in de
g
lengte en niet in de breedte, dus een vormverandering . Met Mercators methode behoudt men den 'eisten
vorm,, maar krijgt
Jg
J
natuurlijk
P de kaart een ongelijke
g J verkleiJ op
ningvan de werkelijkheid.
Hoe verder men
J
naar deolen
toe tekent, hoe minder MerP
cators werkwijzeis uit te voeren. Alles
wordt daar fantastischroot.
De pool
zelf
g
P
zou een lijn
J worden over de hele lengte
g van
Snijdt men nu het cylindervlak
de kaart. Snijdt
erv
erY
door ,dan heef t
g ens langs
g een lengtecirkel
g
men een kaart,, waarop
P de hele aarde is afgebeeld. Op
wijzen,
P één ding
g wil ik noggwijzen
g
voor ik eindig. Alle kaarten tekent men natuurli'k veel en veel kleiner dan de werkeli'kheid.
J
Onder elke kaart staat de schaal.
Schaal 100.000
300.000 wil zeggen,
gg , dat het
werkelijkheid
voorgestelde
gebied
in werkelijkheid
300.000
g
g
3
maal zo lang
g en zo breed is,, dus
groot.
root
9 0.000.000. 000 maal zo g
Te begrijJ Pt, dat b.v. militairen zeer uitvoerige inlichtingen
g willen op
P hun kaart en dus
een kleine schaal vragen,
b.v. 1 : 2s .000, terg
wijl
g , die tegenwoordig
g
J vliegers,
g snelheden
K.M.bevan tussen
deuur
per
P
i 00 en
4 400
reiken, meer hebben aan kaarten,, waar de
markante terreinaanduidingen, als rivieren,
,
gebergten, kusten enz. opP veel g
grotere
schaal zijn
J aangegeven.

l
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KAAS
We behoeven er niet over te twisten, of
kaas bij
PA
J ons volk een bijJ uitstek populair
artikel is. Reeds opP jeugdigen leeftijdhoren
wi'
van het hardhandige
g
J in de geschiedenis
g
naar
g
„ Kaas- en broodvolk", aldus genoemd
de afbeelding
g van deze beide artikelen oop
zij medevoerden. Dit schijnt
schijn
de vaandels,, die zij
te bewijzen
J
, dat de Hollanders reeds
toen een boterham met ka as beschouwden als een noodzakelijken
grondslag
J
g van
g
hun levensonderhoud. Maar verder wordt bijJ
ons,, behalve aan ontbijtontbijt- en koffietafel,, de
kaas ook opgediend
bij de behandeling
A gJ
g van
spreekwoordelijke
uitdrukkingen,
g , waarvan
J
P
er een vermaant: om je
J de kaas niet van
Jje brood te laten eten en een tweede luidt:
n
kaas van gegeten!"
Tegg
g
„ J'e hebt er geen
slotte wordt beweerd, dat de Hollanders
door buitenlanders
, die hun ten rechte of
ten onrechte niet welgezind
waren,, wel eens
g
„kaaskoppen"zijn
zijn genoemd,
enoemd maar dat is
tenzij men het in
haast niet tegeloven,
teeloven tenzij
België
zelf heeft gehoord.
g
g
Wi' zullen je
Wij
P, techJ nu een beknopt,
nisch overzichteven
van de kaasfabricage,
g,
g
die, zoals je
J mogelijk
g J al weet,,grotendeels
g
in de fabrieken, doch voor een niet onbe-

,

^ l
.
11

^^ ^^^ á^ks
^

langrijk
deel ook noggop
g J
P de boerderijen
J
plaats heeft.
Kaas wordt bg emaakt uit melk, waaraan
soms wèl, soms niet een deel van het vet
door ontroming
g onttrokken is. Wordt ze
van volle melk bereid,, dan verkrijgt
Jg men
volvette kaas.
De bereiding,
in de zuivelfabriek
g,
als op
schied in het kort
P de boerderijeJ, g eschiedt
volt:
g
In rechthoekige
g bakken (z.g.
g . kaasbakken),,
men de melk,, door middel
van stoom, tot ± 30
Celsius. Is deze
3 raden
g
temperatuur
bereikt, dan voegt
P
g men een
bepaalde
hoeveelheid z.g . stremsel toe en
be
P
nog
als zuursel,, kleurg andere bijvoegsels
g
J
sel, enz. Dit stremsel is een hoogst
g merkkwaarde
uit
P
g product,
P
, dat oorspronkelijk
J
kalvermagen
wordt gewonnen
g ewonnen en dan langs
g
g
scheikunde en we g g ezuiverd. Door het
zeer snel verlopend
chemisch proces,
P
P
, dat
het stremsel in de melk doet ontstaan,
begint
deze na een poosje
g
P
J geleiachtig,
g
g^ g .
strem
„ dik" te worden. Na een half uur „stremmen" is de melk voldoende stijf.
J Men
begint
dan met de verdeling
g
g van degeleig
achtig e massa,
, welke thans de „wron gel"
wordt ag enoemd. Hiervoor maakt men in de
in g erichte fabriek gebruik
modern ingerichte
van ma g

^
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foto : Friese coöperatieve Zuivelexport-vereniging.

Kaas. — Het kaas-perslokaal
in een grote
fabriek.
g
p

KAAS
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foto : Friese coöperatieve Zuivelexport-vereniging.

Kaas. — Pekellokaal, waar de kaas in een sterke zoutoplossing wordt gedoopt.
chines, waarbij
J een raam, voorzien van horizontale en verticale messen,, door de g e stremde melk wordtetrokken.
De wrong
^gel wordt dus in kleine, rechthoekige blok)'es verdeeld. Onder invloed van het stremsel trekken deze deeltjes
zich samen en
J
hierbij het ingesloten
vocht,, de
1Persen hierbij
g
„snijden" hebben
w e i,
, uit. Na 20 minuten snijden"
we in den kaasbak deeel
roen ekleurde
g g
g
wei,, terwijlg
terwijl de sterk ingekrompen wron eldeeltjes
op
Wenst men
J
P den bodem liggen.
gg
drogere
kaas te maken,, dan verwarmt men
g
de massa na het snijde
t n wel tot een tem35° C. Bij
tem
P eratuur van 35
J deze hogere
g
P eratuur werkt het stremsel krachtiger,
waarg
door nog
g meer wei uit de wrongeldeeltjes
g
J
treedt (nawarmen). Is de wrongel
g voldoenen
de stijf
J (te beoordelen opP het gevoel,
, de
g
kleur,, enz.),,
tapt
P men de wei,, die oop
de boerderij weer als veevoeder
, dienst doet,
af en houdt dus in den kaasbak de wrongeldeeltjes
over. Nadat deze massa tot een
J
koek is samengepakt, snijdt
men haar,, wan J
neer zij
J niet moet dienen voor de fabricage
g
van kruidkaas,, in rechthoekige
g blokken van
bepaalde
grootte.
D
Deze blokken worden
wor
om g
P
ka a s g.
g even door een kaasdoek,, in de z.g.
vat e nebracht.
De wrongel
g
g in de kaasvaten is natuurlijk
nhan
J no g zeer onsame
J het nu volg ende Pper sen echter,,
^ end. Bi'
hechten de afzonderlijke
wron geldeelt'es
J
J

zich aaneen en wordt de wei, die g
zich nog
tussen de deeltjes
J bevindt,, uitgeperst.
de kaas zout o P
Na
hetP ersen laat men
nemen door haar te dompelen
in een sterke
P
zoutoplossing,waarin
ze 2-5 dagen
J
g blijft.
5
Het aldus verkregen
product
is voor de
g
A
iconsumptie
dan nog
Detyp
t ig ongeschikt.
g
P
as g e
reuk- en smaakstoffen wordenA
vormel in de rijpingsperiode,
dat is
door
de tijd,
), welken de kaas vervolgens
g ens
brengt
die over 't geheel
oop
g
P
g in pakhuizen,
een bepaalde
temperatuur
en vochtigheid
P
g
P
wordenehouden.
g
Voor de bereiding
g van kruidkaas b.v.
komijnekaas)
wordt nog
anders
g
J
g enigszins
g ehandeld. De wrongelkoek wordt dan voor
het snijden
vermengd
P
g met specerij
J , zoals
J
komijn,
g
, enz., en tevens g e J, kruidnagelen,
zouten. Deze kaas komt dus,, na het proces,
P
,
niet in hetekelbad
doch gaat
direct naar
g
P
deakhuizen
voor het doormaken van het
P
rij
ingP
s roces.
JP
In Nederland worden voornamelijk
de
J
gemaakt:
kt: E d a m volgende
kaassoorten g
g
merkaas (bolronde vorm ; Goudse
k aaslatte
met afgeronden
P cylinder
Y
g
rand, ; Leidse kaas (platte
cylinder
P
Y
met afgeronden
rand); F r i e s e n a ge 1g
k aastamelijk
J hogeg c lindervorm
Y
Cheddar- en Cheshirekaasho ge
cYlindervorm .
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Men kan de kaas ook indelen naar
Men verkrijgt
het vet ge
Jg dan 4
g
en
soorten, n.l.: v o l v e t,
t 40
4 +, 330
betekent,, dat
20 . De aanduiding:
g 40
4
het vetgehalte
van de droge
g stof der kaas
g
meer dan 4 0 o bedraagt.
3 +,
g Evenzo bijJ 30
zijn aangebracht
enz. Deze aanduidingen
zijn
g
g
oPhet t
rijkskaasmerk.
De fabrieken,, die oop
J
hun kaas het rijksmerk
voeren,,g
garanderen
J
een bepaald
vetgehalte
en staan daarvoor
P
g
onder controle van kaascontrólestations , die
zijn te Leeuwarden,
gevestigdzijn
, Utrecht en
rijkstoezich
Den
e Haag
g en die alle onder rijkstoezicht
bijna geen
g
werken. Tegenwoordig
g
g wordt bijna
kaas meer zonder kaasmerkemaakt.
g
M eik a a s is kaas,, in den voorzomergemaakt van melk van koeien, die in de weide
lopen.
Deze kaas rijpt
beter dan de hooiJ
P
kaasefabriceerd
in de wintermaanden)
g
en is om haar fijneren
J het P u J neren smaak bij
e rbliek zeerelief
d. Ook de S ePt e mb
g
k aasenoemd
naar de maand, waarin
,
g
dezeemaakt
is is, om dezelfde redenen
g
eenewild
artikel.
g
In Zuid-Holland en Utrecht vindt
de bereiding
bg P op deoer
g in hoofdzaak nog
provincies
in faderi'
plaats,, in de andere P
rovnc
JP
brieken. Bij de fabriekmatige
g bereidingg
overheerst de codPeratieve vorm; in Nederland zijn
558 coöperatieve
tegen
P
g
349 P ar J 55
ticuliere zuivelfabrieken. Behalve enkele
en zijn
zijn de fabrieken in Noorduitzonderinge
van kleineren omvang
g dan in
Friesland, wat duidelijk
J uitkomt in de totale
kaasproductie
P
, die in Friesland ruim twee

roo is als in Noord-Holland.
maal zog
zoroot
verbruik van kaas in NederJ
Jjaarlijks
lander
P hoofd bedroegg enkele jarengeleJ
g
den 7 .2 K.G. en is noggstijgend.
Jg
Kaashandel. In Noord- en ZuidHolland wordt de kaasrotendeels
op
g
P de
markten te Alkmaar, Gouda, Bode graven
en Woerden enz. aan den handel overgedragen ,• een klein deel wordt door de fabrieken zelve bij
In
J de afnemers geplaatst.
gP
Frieslandeschiedt
de verkoop
g
P voor een
klein deel rechtstreeks door de fabrieken,
voor de rest door de verkoopvereniging
derezamenli'ke
coöperatieve
fabrieken,
J
P
,
terwiJ l ook de particuliere
kaashandel een
P
belangrijk
belan rijk deel van den verkoopP verzorgt.
g
Zowel in de bovengenoemd
boven eno em de mar ktals in Leeuwarden bestaan g
grote
P
opslagplaatsen voor het bewaren van kaas.
***

Volledigheidshalve
willen wij hier nogg
J
even de bereiding
g mededelen van de in
ons land veelgebruikte
Zwitserse groene
g
g
kaasjes.
Deze worden berèid uit afgeroomde
J
g
melk;
melk; door toevoeging
g g van de gedroogde
g
g
fijn
J gemalen bladeren van een in Zwitserlandekweekte
,blauwbloemige
g klaversoort,,
verkrijgen
verkri'
kleur en den kaJ de groene
g
J en zij
rakteristiekeneur.
g
Kaatsen is een zeer oud balsP,
el dat in
ons land,, vooral in Friesland en NoordHolland,
nogg vaak wordt gespeeld.
Volgens
g P
g
dean
meningg is het in ons land ing bare
g

Kaas. — Een kijkje op de Alkmaarse kaasmarkt.
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KABBALA

Kabaja, het bekende Indische kledingstuk, gedragen door arbeidsters in een theefabriek.
gevoerd door de Romeinen, die het oop hun
g
beurt van de Grieken moeten hebben overgenomen.
Voor diegenen
onder J jullie, die in 't ag eg
heel niets van het kaatsspel
P afweten, laten
we hier enkele bizonderheden volgen:
g
Er zijn
Jen onderscheiden als
P
J twee partij
Roden en Witten en kenbaar aan een
strikje
P de borst.
J op
Het telegraafbord,
g
^ dat bijJ den wedstrijd
J
na eiken slagg den stand der partij
P Jen aanwijst
st, is ook voor de ene helft rood en
wij
voor de andere witgeverfd.
OpP het speelg
P
veld is heterk
P afgebakend, dat door de
Witten wordt bezet en verdedigd.
Dat is
g
dus een soort vanoal".
De Roden
»g
trachten binnen derenzen
van dit perk
g
P
den bal te slaan en de Witten staanereed
g
om, als ditelukt
den
bal zo krachtigg
g
^
mogelijk
terug
elan
g te... kaatsen. Naar gelang
g J
van de kracht en zuiverheid der slagen
g
worden hieruit verschillende mogelijkheden
g J
geboren, waarvan het verloop
P in punten
P
wordt uitgedrukt. Men
kent den bovenslag,
g,
den Victoriaslag,
Herculesslag,
g^
g^
trictracslag
g en den vosseslag.
g Elke partij
P J
bestaat uits3 ellen
(6 halve spellen),ieder
P
halfspel
uit 4 winstpunten.
P
P
Er bestaat een vereniging
Nederg g De
»
l andse Kaatsbond", ,opgericht
in 1897,
P g97,
waar bi'
J tientallen clubs met duizenden spelers
p
zijn
De belangrijkste
prijzen,
J aangesloten.
g
gJ
AJ

waarom in wedstrijden
wordt gekampt,
g
A^zijn
J
J
de Mulier- en de Bogstra PJ
rijs.
In de Middeleeuwen werd het kaatsspel
A
veel bedoor den adel en
deJ
g eesteli'kheid
oef end.

Kabaja,
J ^ o ok wel kabaai genoemd is de
naam van een kledingstuk,
dat vroeger
g
g
door de meeste Europese
dames in ons
P
Indië in huis werdedra
en
g
g (nu bijna
J nooit
meer) en ook door de inlandse vrouwen
vrij
wordtebruikt.
Het is een lang,
vrijruim,
g^
g
jakje met lange,
e nauwe moumeestal wit jakje
g^
wen die om deolsen
worden bevestigd.
g
A
Het is van voreneheel
open
P en kan met
^
spelden
of knopen
worden vastgemaakt.
P
P
g
Kabbala betekent letterlijk
J overlevering.
g
Onder kabbala verstaat men de Joodse ageheime leer.
Naast de Bijbelse
boeken van het Oude
J
Testament, waaronder de vijf
J boeken van
Mozes en derofeten
de voornaamste
P
A laats innemen ontstonden reeds in de
eeuwen vóór Christus ook noggg
geschriften,
die over wetsverklaring
g en schriftuitlegging
handelden. In de ie tote7 eeuw n. Chr.
werden dezeeschriften
verzameld. Ze vorg
men met andere rechtsvoorschriften en
den Talmoed.
g
agodsdienstige
g overleveringen
Maar naast deze verzamelingg van boeken
werden sedert dee
3 eeuw n. Chr. ook de
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geschriften van Joodse godgeleerden
verg g
g
zameld
godsdienstige
g
, die een. mystieke
Y
g
wijsbegeerte
verkondigden.
Het zijn
J n voorg
g
t
namelijk
bespiegelingenomtrent het ontJ
staan der wereld, over den naam en de
eigenschappen van God de aartsengelen,
,
g
menselijk
de engelen
en geesten,
, over de menselijke
g
g
en haar betrekking
•
g tot God en tot het
stoffelijk
J bestaan.
Deze verzameling
nu
g
g van leerstellingen
is dee Kabbala. ZijJ bestaat uit verschillende
boeken, w
waarvan de bekendste zijn
J de boeen Sohar. Geleerden hebben
t
ke n Jetsira
zic h met de studie der Kabbala bezig
ge
g
houden,
u
, o.a. Simon ben Jochai en Mozes
van Leon.
Na de 14e eeuw ontaardde
de beoefening
g
i'
der kabbalistische
studie in goochelarij,
g
J,
zoals
toekomstvoorspellingen en allerlei e ag
tover. Eerst in de 19e
9 eeuw beleefde de
godsdienstig-wijsgerige richtinggder
er Kabbarste n een nieuwe bloei Periode door de
in allicië
Galliciëen Polen verbreide secte,
voo
i zich (weer) Chassidim noemde. Maar
de
ook hier kwam spoedig
g het verval en
P
h ns zijn
of zaddiks,, die
zijn de wonderrabbi's
w
ta
i n dee Slavische landen rondtrekken,, de
in
resten van deze secce.
g
e nigover ebleven
eerstep laat noemt men
Kabels. In de eerstelaats
dik touw,, dat men verkregen
heeft
•
g
door drie andere touwen ineen te draaien,
een kabel.
Een electrische of telefoon-kabel is weer
wat anders. Die bestaat meestal uit één of
w
twee of meer metaaldraden die van elkan-

Kabinet. — Een gelakt, zwart en goud

Chinees kabinet.

zij (zie:
derbijv.
zijn
J door rubber) geïsoleerd
g
en waaromheen weer een isolerend materiaal zit. Tegenwoordig
g
ggebruikt men veelal
eena
eïmP
re gneerde
g
A pier-isolatie. Om de metaaldraden wikkelt
men danaPP
ier dat in ,
olieg
gedrenkt
is
is;
tussen verschillende van aldus omwonden
draden brengt
, om de ruimten oop
g men jute,
J
te vullen en dan schuift men heteheel
g
weer in een loden buis,, opdat
geen
water
g
P
in den kabel kan dringen.
Om de loden
g
buis brengt
g men dan nogg weer enige
g lagen
g
materiaal aan. Onder Isolatie vind Jje de
afbeelding van de doorsnede
,van zo'n kabel,
die op
precies
rec
deP soortgelijke,
g J , schoon niet A
zelfde, wijze
is samengesteld.
J
g
Het leggen
P aa van zee gg van kabels, speciaal
kabels, is een lastigg werkje,
J, dat met veel
zij dan ook
overleg
Er zijn
g moet geschieden.
g
speciale
schepen
P
P ggebouwd voor het leggen
gg
en nazien van die kabels. Meestal bevinden
de kabels zich op
grote rollen in het mideg
den van het schip.
P Over de leidrollen voert
men den kabel nu naar het achterschip
A en
daar legt
g men den kabel één slag
g over de
remtrommel. Door zijn
loopt
J gewicht
P de
g
kabel, als hij
kabel
hij eenmaal buiten boord is,, van
zelf af;
af; met een bandrem, die op
P de rem trommel bevestigd
g is,, kan men nu voor komen, dat dit aflopen
P te snel geschiedt.
g
Wanneer een kabelebroken
is, ,moet men
g
hem eerst met een dreg
g of een anker o A vissen. Jullie begrijpen
J, dat dit niet zo'n
eenvoudig
werkje is, vooral niet als de
g werkje
kabel diep
of in 't zand is weggezakt,
Pligt
g
gg ,
dan kan dat werk soms weken duren. Ook
als de zee onstuimig
g is, kan men geen
g
kabels leggen
of controleren;
controleren; daarvoor moet
gg
men wachten tot het weergoed en de zee
kalm is.

Kabinet betekent oorspronkelijk
P
J klein
kamertje,
P aa een klein
J, en dat zeer speciaal
vertrek, dat met een veelroter
verbong
den is,, b.v. in het regeringsgebouw, waar
de kleine werkkamer van het staatshoofd
dikwijls grenst
aan een enorme receptieg
A
zaal. Omdat het staatshoofdewoonli'k
g
J in
zijn werkkamer
met de ministers overleg
g
leegt , is langzamerhandde
betekenis van
P
g
het woord kabinet vereenzelvigd
g met die
van ministerie.
Ook een vertrek, waarin kunstvoorwerbi'bijeenA en of kostbare zeldzaamheden zijn
J
gebracht, noemt men een kabinet,, en zo
g
heet dan een klein, kostbaar kunstwerk, een
stukje
is
is,
g
J dat voor zo'n kabinet geschikt
dus een kabinetstukje.
J
Wanneer een minister of staatshoofd
wenst, dat eengegeven
ggeven stuk als extra-geg
vertrouwelijkwordt beschouwd,,
wichtigf vertrouwelijk
wordt op
het woord: kaP dit stuk gesteld
g
binet.
Tenslotte wordt kabinetenoemd
een
g
ouderwets meubelstuk,, dat vroeger
g bijJ vele
e oede families in gebruik
was. Het is een
gg
g
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Kabouters, de grappige sprookjes-kereltjes, die ons reeds zoveel pleizier hebben bezorgd.
kast, waarvan het bovenste bg edeelte in den
regel
g is voorzien van twee deuren,, het on derste van een aantal schuifladen.

Kabinet der Koningin.
Zo wordt genoemd
g
g
het departement,
A
, dat belast is met het verrichten van werkzaamheden, welke onmiddelli'k
J voor de Koningin
g als staatshoofd
verricht worden. Het kabinet der koningin
g
is ook belast met de bewaring
g van alle
oorspronkelijke
staatsstukken en is dus
J
P
tevens algemeen
staatsarchief.
g
Tot dit kabinet behoren een directeur,
2 referendarissen, 2 hoofdcommiezen,
,
3
commiezen en een adjunct-commies.
J
Kabinetskwestie. Een dergelijke
kwestie
g J
kan alleen voorkomen in landen met een
parlementairen regeringsvorm. Zi' wordt
PZij
door de ministers (in den reel
g door den
president van den g
ministerraad) gesteld.,
P
,
gelijk
het heet,
ac
g
J
, wanneer er Jbij de
g edhtenwisselin
eng woor
g tussen de volksverte
digingen de regering
gblijkt
g
J van een zo b e langrijk
dat de vo
lks g J verschil van gevoelen,
g
vertegenwoordigingmoèt
weten dat het
weten,
kabinet op
niet kan toegeven.
W an P dit punt
P
g
neer aldus ten aanzien van enigg onderwerp
Encyclopedie voor on geren
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de kabinetskwestie isesteld
, dan weet de
g
dat,
volksvertegenwoordiging,dat
als zij
zij op
o
blijft staan,, het
haar afkeurend standpunt
blijft
P
' zal aftreden.
kabinet ook onvermijdelijk
Evenals deze kabinetskwestie wordt wel
gesteld de portefeuillekwestie,
P
, d.i. de kwesg
tie van aftreden van één minister. Stelt een
minister deortef
euille-kwestie, dan
P
an betekent dit,, dat hij
hij ontslagg zal nemen,, als de
volksvertegenwoordigingniet met
zijn
J oA
punt
meegaat.
vatting
P
P
g
g op een bepaald

Kabouters. Hoewel je
J reeds
J natuurlijk
lang
J
J heen bent,, zal
P
g over den sprookjestijd
het je
genoegen
g doen,, nogg eens deze
J stelliggg
kameraden uit je
g te komen.
J jeugd
J g hier tegen
Vanouds was heteloof aan kabouters,
,
kobolden ennomen
die geheimzinnige
g
g
g
bosbewoners, die soms 's nachts te voorschijn
komen om het werk, dat de brave
J
mensen moesten laten liggen, af te,
maken,
en de slechte mensen op
P allerlei kwa'J on
la en een belanggg ensachtig e manieren teplagen,
rijk
) bestanddeel van ons en anderer volksag eloof.
vreemde
Kadaster. Wat dit enigszins
g
woord betekent,, is het gemakkelijkst
g
J st te be-

KADER
grijpen,
rj en als men weet, ^dat deze instellingg
in het Duits das Grundbuch" heet. Het
kadaster is een door den staat ingestelde
g
beschrijving
J
g van den bodem. Het omvat
zowel kaarten als registers. En deze kaarbevatten niet alleen de g e ten en registers
g
g evens die opPiedere kaart voorkomen:
ween
enz. maar tevens
g sloten gebouwen
,g
de namen der eigenaars
en verdere g erec hg
tigden hypotheekhouders,
enz.
^ erfpachters,
P
YP
Zodoende dient het kadaster zowel het
staats- als hetarticuliere
belang.
P
g
Het staatsbelang,
dat is de eigen-.
g,
g en
like
oorzaak van het instellen van het kaJ
daster, vereiste nauwkeurige
kennis van
g
derootte
en ligging
en hunP
g
gg gder percelen
ner eigenareng
ten einde een grondbelasting
g
te kunnen heffen. Door het kadaster verkri'
de staat een volledi overzicht over
J gtg
lijs van
alle onroerendeoederen
en een lijst
g
eigenaars,
d.w.z. een opgave
van allen,
Pg
g
dierondbelastin
g
gte betalen hebben.
Hetarticulier
belangg eist iets anders.
P
Als iemand een stuk land koot
A^ dan heeft
hij
belang
g
J er het grootste
gbij
J de grenzen
g
en de juiste
juiste
ligging
kg van datP perceel te en
gg
nen. Vroeger
hierover
g waren geschillen
g
legio.
le
Ook zal hij
hij wensen te weten, of de
^
verkoper
bevoegd
P
g is het land te verkopen
P
en of het eigendom
ook met enig
g
g recht,
bijv.
hypotheek,
is belast.
J
YP
Het is hierom noodzakelijk
J^ dat iedere
verandering
ere ves
g van eigendom
g enom en iedere
tig
in bg van enigg recht in de speciaal
aar P
toe bestemde registers
wordt aangetekend
g
g
en dat deze registers
openbaar
zijn.
zijn. Tegen
P
g
g
een kleine vergoeding
g
g kan iedereen ten
kantore van het kadaster inzage
g krijgen
Jg der
kaarten registers
en verdere bescheiden.
g
Kader of cadre, betekent omli'stin
J
g . In
dien zin spreekt
men van het encadreren,
P

Kaffers. Tekening van een Kafferkraal. A. Hut

met kegeldak; S. Omheining om de hutten;
C . Haag van doornstruiken ; V. Verzamelplaats ; H. Hutten van het Opperhoofd ; W. Bron.
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d.i. het in een lijst
schilderij
J zetten van een schilderij.
overdrachtelijk
J wordt het woord in
dien zinebruikt
wanneer men zegt:
g
g iets
P ast niet in het kader (de omlijsting)
J
gvan
den nieuwen tijd.
J
Hoofdzakelijk
Hoofdzakelijk wordt het woord kader
g ebruikt als benaming
g van de officieren en
onderofficieren bij
dat zijn
zij dus
J het leger,
g
die tot het taktisch bestuur
P
der troepen
van alle onderafdelingen
en
g
Pbehoren en in zekeren zin aan heteheel
van
g
manschappen
stevigheid
geven,
dat geheel
g
PP
g
g
omlijsten.
Men onderscheidt a) beroepsJ
Ps
kader, dat zijn
zijnd
J de in vasten dienst zijnde
en onderofficieren, b) militiekagevormd
der, de uit de dienstplichtigen evormde
gegradueerdenen
c) reservekader, de uit
gg
de reservisten opgeleiden.
e gen Wie vandeman schappen ing
aanmerking komen een rangg
ofraad
te bekleden, worden in bizondere
g
scholen, de kaderscholen, voor hun toekomstige taak opgeleid.
Pg
Kaffers is de naam, dien de blanken in
Zuid-Afrika aan een deel van de inheemse
bevolking
Het is dezelfde
gg
g hebben gegeven.
naam dien de Mohammedaneneven
aan
g
„ongelovigen": kafir. De kaffers behoren
allen tot de familie der Bantoenegers.
g
Toen de Europeanen
in Zuid-Afrika
P
kwamen werd de inheemse bevolking natuurli'k
Jonderworpen
teruggedrongen en onderwor en.
zj daar de slachtde Bosjesmannen zijn
offers vaneworden
julli onder
g
^ zoals ik jullie
woord al vertelde. Negers en Hottentotten hebben zich beter weten te handhaven.
Natuurlij verloren de
Fel was de strijd.
J Natuurlijk
maar niet dan nadat zijJ vele
blanken, die met hun trekken" steeds meer
gebied in bezit namen, ^gedood
hadden.
g
g
Vooral de Zoeloekaffers boden dapperen
PP
tegenstand.
g
zijn de blanken ook hier herNatuurlij zijn
Pg
J te kras opgetreden.
Wanneer de Bosjesmannen
vee roofden,
J
nadat de Boeren de jachtdieren
verdreven
J
haddenebeurde
het niet zelden, dat de
g
Boeren op
wijze
tegen
P overdreven strenge
gwijze
g
hen optraden.
P
In de vorige eeuw is men er toe overgegaan
aan be
bepaalde
aalde
gebieden
ebieden voor de inboorlingen te reserveren; men noemt die streken locaties". Wanneer het nu echter een
neger daar niet al te best bevalt, dan kan
hij
J zich verder in het binnenland terugg
zijn; ook
trekken waar nog
geen blanken zijn;
gg
kan hij
hij zich oop
J aan een Boer vragen,
g ^ of hij
diens land magg vestigen.
g
De inboorlingen
in de locaties betalen
g
slechts
erin
eenen
g
ge belasting.
g Daartegeng
over kan de regering
g g hen ook noodzaken
aan ween
te werken maar
g en s oorlijnen
P
J
zij
en/of voedsel
J moet hun daarvoor geld
g
betalen. De kaffers hebben zo'n afkeer van
verPlichten arbeid, dat velen liever de loca-
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Kaffers.

ties verlaten en bijJ boeren tegen
pacht
gP
g hoge
een stukje
land huren. Toch zijn,
J, hoe
J
vreemd het ook moe
g klinken , de locaties
overbevolkt,
want de inboorling
g is een
,
oP
slecht landbouwer en heeft
eeng root
lbenodig,
bef ervlak grond
J n levens
g
g,om in zijn
te kunnen voorzien. Zo kunnen er
maar betrekkelijk
weinig
in
J
g inboorlingen
g
een locatie wonen. Drie maal zoveel blanken zouden op hetzelfde
oppervlak gronds,
AP
g
,
een evengoed
bestaan vinden. Spoedig
g
P
gPutten de kaffers het landgeheel
uit en vragen
g
g
dan aan hetouvernement
, om hun weer
g
anderenrond
te verschaffen,, opdat
ze in
A
g
hun levensonderhoud kunnen voorzien.
Hierop
het gouvernement
van Nag
P nu gaat
g
tal, waar de meeste locaties zijn,
J, niet in.
ron aan blangrond
Men verkoopt
A liever den g
ken;, zelfs gronden,
, die oorspronkelijkvoor
g
locaties waren aangewezen.
g
In Natal leven 6o% der kaffers niet in
de locaties, maar op
P het land van blanke
Zij moeten dan zes maanden in
kolonisten. Zi'
dienst van den blanken heer werken, iets
wat natuurlijk
J een bron van ellende vormt
-- voor beidearti'en.
P
J
Soms verkochten kraalhoofden 't land van
hunemeente
en al de bewoners werden
g
dan zonder enigen
van
P
g vorm van proces
het land van hun voorvaderen verjaagd;
J g,
waar ze heen trokken interesseerde het
EuroPese bestuur niet.
Oranje-Vrijstaat en de
In Transvaal,, Oranje-Vrijstaat
Kaapkolonie
is de positie
van de kaffers
P
P
wel iets beter.

Ook in de steden heeft men locaties, want
vele kaffers leven tegenwoordig
g
g in de stad.
Ze zijn
J daar werkzaam in de industrieën of
als bedienden. Europeanen
komen in die
P
takken van bedrijf
J haast niet voor; , die eisen
veel te ho g e lonen. Een kaffer daarentegen
g
is met weinig
g tevreden. In die stedelijke
J
kaffer-locaties vinden we nog
g vaak ellendige toestanden, al trachten ook weer anderevan
loodg emeenten door het plaatsen
P
sen, het uitgeven
van tuingrond
g
g ron en het houden van toezicht verbetering
g in den toestand te brengen.
g
Toch blijven
de kaffers nooit lang
J
g in de
stad,
, steeds trekt hen weer 't vrije
J leven
en het dorP,waar zij Jvandaan komen. Ze
altijdslechts in tijdelijken
zijn
dan ook altijd
J
J
J
dienst,
, wat voor sommige
g industrieën een
root nadeel is; nooit beschikt men over
g
werkkrachten. Maar het
g oedgeschoolde
g
loon is er dan ook naar.
Nu zullen jullie
misschien vragen:
Hoe
J
g
komt het toch,, dat het woord kaffer bijJ ons
zo'n onaangename
betekenis heeft.
g
Wel, dat zit zo. De boeren maken in
Zuid-Afrika door deoedkoo
g
pte veel gebruik van kaffers; machinesebruikt
men
g
e
nog
g Die kaffers doen al het werk,
w ,
g weinig.
dat enige
g vereist. De boer zelf
g inspanning
P
verricht niet veel lichamelijken
arbeid,, dat
J
is kaf
f erwerk" daar kijkt
hij
hij wel wat
w op
„
J
neer. En diteldt
niet alleen voor de boe rg
derf'
J, maar voor alle takken van bedrijf.
J
Een schoorsteenveger
kijkt toe,, hoe zijn
kijkt
g
J
twee sterke, zwarte knechts het werk doen
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zelf zal hij
hij geen
hand uitg
steken. De huisvrouw
heeft een „boy", een sterken neger voor alle kleinigheden, die een Euroese vrouw vanzelfs reAA
kend zelf verricht.
Negers doen , dus al het
zware werk, maar,
werk,
waarvoor hersens nodig
zijnn of technische vaardig heil, daar mag
een
gg
neger
aan komen,, dat is
g
uitsluitend het werk voor
den blanke.
Men spreekt
dan ook
A
in Zuid-Afrika van de
colour bar" de lijn,
waarvoor de zwarten
moeten blijven
staan. AlJ
leen in de Kaap
P komt
heel langzaam
de
ac
g
g edhKa ffers. —Zondagmorgen in Kafferland.
die scherpe
te op,
P,
P
scheidin
scheiding toch niet kan
blijven
bestaan;, daar vindt men te bgenwoorKaftan . Dit is de naam van een, oorsPronJ
digin de halfgeschoolde
beroepen
keli'k
P ook wel
J Turks,^opperkleed,
PP
g
, dat echter ook bijJ
een enkelen neer.
andere Oosterse volken inebruik
is. In
g
g
Maar een zaak, die kafferklerken zou
Rusland en Polen was het vroeger
g gedu hebben,, zou geboycot
(zie: Boycot)
worden.
rende lange
een veel voorkomende
g
g jaren
Y
J
Y
Een neger
die eenPpen, zaag
hklederdracht die bij
g of beitel an
J de Joden nog
g is
g
g lang
g ebruikt. Dit kleed wordt meestema
teert, is ondenkbaar,, behalve soms in overg
akt
uit katoen of zijde
en dik gevoerd.
Toen
heilsdienst.
■
J
g
Velen in Zuid-Afrika zijn
nog
Turkije vroeger
de sultan van Turkije
g nogg heerste
e ste
J
g van
de kaffer alleen geschikt
is
mening,
is,
aan de oevers van den Bosporus,
g
g,
, ontvingg
om voor den blanke te werken. Voor oniedere buitenlandseezant
een kaftan ten
g
te
geschenke om dien te dragen,
derwij
voelt men dan ook
wanneer hij
hij
g
J s aan inboorlingen
g
bij
ging.
niet veel: hoogstens
een beetje
beetj lezen en
t den sultan op
g
P audiëntie g
g Te g en woordi gaat
Turkije
het in Turkije wel heel ergg
en landbouwonderricht. Het heeft
anders!
dan ook tot voor enige
moeten duren ,
J
g jaren
In de oorlog
eer de regering
voor inbooroor
ag J aren , toen hier in ons land
g een school voo
g
lingen opende.
De zendingg en ook de negers
vele Joden uit Polen vertoefden, kon men
A
g
zelf hadden al eerder ingegrepen.
den kaftan nogal eens in de straten onzer
grote steden zien
dragen.

Kaffers. — Kafferdorp.

Kaïn is volens
g
het Oude Testament de oudste
zoon van het eerste mensenpaar
Adam en Eva. BijJ
een twist doodde
hij
J zijn
zijnjongeren
J g
broeder Abel, op
wien
hij
J jaloers
J
was — zie ook:
Abel. Een stem
van Jahweh riep
hem ter verantwoording en stelde
hem de vraag,
waar zijn
J broeder
Abel wasebleven.
g
Kaïnaf hierop
P
het in onze taal
spreekwoordelijk
P
J

ROSE KAKETOES
Naar een schilderij door Marie
Kelting
g
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geworden antwoord: ^,Ben ik mijns
g
J broeder
hoeder?" Hij
Hi' vluchtte toen naar het land
Nod.

te weinig
g kracht,^ dan blijven
J ven ze ondersteboven liggen
en moeten verdrinken,, als er
gg
niet spoedig
P
P komt.
g hulp

n Nadat Kaïn zijn
Kaïnsteken.
J broeder Abel
hij door
vermoord (zie: Kaïn werd hij
had ve
Jahweh
De Almachtige
ahwe vervloekt.
e
g stelde
ene
r aldus
wordt in het Bijbelboek
GJ
echter,
a u w
hij
vermeld, een teken aan Kaïn opdat
hij
p
sis ve
zelf
door
niet
g
et
e eveneens zou worden gedood
degenen, die wraak zouden willen nemen
over den moord opP Abel.
Een Kaïnsteken"
wordt dus genoemd
g
»
een teken, dat den drager
g van anderen onderscheidt, doch hem tegelijkertijd
J tot misg J
dadiger stempelt.
P

Opvele eilanden van onKaJ a^oeti-olie. 0
zen Indischen archipel
een boom,, de
g
P groeit
Melalenca Cajaputi
Roxb.,, die in alle delen
delen,
JP
doch vooral in de bladeren en vruchten,
rijk
olie,
g
^ vluchtige
J is aan een bleekgroene,
g olie
officieelenoemd
oleum cajaputi,
welke oop
g
JP
dewijze door destillatie wordt vrijg ewone wijze
J
gemaakt en onder den naam kajapoeti-olie
g
JA
in deng ebracht.
handelrna
ZijJ wordt
voo
wo rmeli'k
J op
P Boeroe bereid en werkt als g e neesmiddel tegen
rheumatiek,^ verlamming,
g
g,
kramen enz. Ook dient zijJ in veel g eva lkrampen,
len als huismiddeltje
J tegen
g alles eng nogg wat
en om opgezette
dieren tegen insecten te
P gg
beschermen.

Onder Kano's en onder Eskimo's
Kajak.
J
vindeJ al iets over deze boot en ik kan hier
dus met een korte uiteenzettingg volstaan.
Het zijn
P
J kleine,, meestal één-persoons
kano's bestaande uit eengeraamte van
beenderen of hout, waar overheen zeebontienvellen zijn
Bovenin is slechts
J gespannen.
g P
een kleine opening,waarin
de man plaats
P
neemt en daarna het vel om het middel toetrekt;, hierdoor is het onmogelijk,dat er
water in de boot komt. Een van de sterkste
toeren, die de Eskimo's verrichten, bestaat
hierin, dat ze zich, in hun kajak zittend,
met zo'n kracht opzij
PJ laten vallen,, dat ze
geheel kopje-onder
ggaan en aan de andere
PJ
g
zijde
weer boven komen. Doen ze het met
J

Kakemono is eena ans
P woord,, de beiJ
nammgvan een schilderijJop
AP of zijde,
Ppapier
dat oPeen rond hout opgerold
kan worden
Pg
en dat een tijdlang
g in het begin
J
g der eeuw
ook in Europa
populair
was
was,
A buitengewoon
^
PP
zodat er ontzaglijk
namaak in
g J veel grove
b
vrijwel
alle huizen hing.
J
g
Er zijn
J onder de kakemono's prachtige
P
g
exemplaren
van beroemde Japanse
schilders.
P
P
Kaketoe is de naam van een voel
a ^ die
wel bijna
iedereen uit den dierentuin kent.
J
Hij
dan depapegaai,
PP
J is iets minder populair
doch behoort tot dezelfde familie, n.l. die

^u\\k^v^r \*é,^.':.^
'3, ^nw..o°t•
^,.

foto: Universal films.

Kajaks bij G ro enland. — Een groep eskimo's vaart uit in hun kajaks.
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KAKKERLAK
der PaAe gaaiachti
g en
, van de orde der
Koekoeksvogels.
Hij
J behoort thuis opP de
g
PPnen
en in RustraMolukken,, op
J
P de Philippijnen
lië. De kaketoe iseheel wit,
,rozerood,,
zalmkleurig
g of donker van kleur. Slechts
hij bont. Kaketoe's hebeen enkelen keer is hij
ben een fraaie kuif, een korten breden
snavel en eenedron
en
g lichaam. De vogel
g
g
is in Europa
en ontbreekt in
P zeer gewild
g
een enkelen dierentuin, Jaarlijks
geen
J worden
duizenden kaketoe'sevan
g
g en en naar
Europa
P vervoerd.
Kakkerlak is de naam van een lichtschuw
insect,
, behorende tot de orde der rechtvleugeligen (orthoptera;
P
, zie: Insecten). 0 A lijkt het dier opP een
P ervlakkig beschouwd,,J
kever;
, het lichaam van den kakkerlak is
echter veellatter
dan dat van een tor en
P
zijn anders gevormd.
zijn
de vleugels
De
D kakg evo rm
g
kerlak is een vraatzuchtigg dier, verspreidt
P
een onaangenamen
g
ggeur en vormt,, omdat
hij
J zich overal nestelt, , vooral opP warme
bakkerijen, keukens,, huiskaplaatsen (in bakkerijen
p
mers een ook in Nederland bekende huislaag. In de tropische
landen bereiken deze
P
P
onsmakelijke
insecten een aanzienlijke
aanzienlijk
J
grootte (een lengte
.. en bezitg van ± 5 cm
ten ze een buitengewone
kracht.
g
Kalander. Dit is een toesteler g oPP u lair uitgedrukt:
een soort mangel),bestaang
de uit twee of meer boven elkaar liggende
gg de
walsen, welke door mechanische kracht
worden aangedreven
en in draaiende b eweg
ging
m gebracht.
ZijJ worden gebruikt
in die
g
g
bedrijven, waar bijJ de bereiding
bedrijven
g of vervaar digingder producten
grote
druk- of P
pers-P
g
kracht teas
P komt. Dat zijnJ dus o.m. de
textiel-,
textiel- caoutchouc- en papierindustrie,
het
e
PP
krantenbedrijf
li J enz. Vooral in de texti en
dustrie spelen
de kalanders als apprête erP
machinesmachines
die aan het
abrii ,
g ef
ceerdea A
ier weefsel of leer meer glans,
gans,
kleur, dichtheideven:
het product
p
c af g
maken een belangrijke
rol.
gJ
Kaleidoscoo
p, zo heet hetbekende kln-

Kakkerlak, een lichtschuw insect uit
ons Indië.

Kalender. — Kalendertekens van de oude
Maya's, een volk, dat vroeger in middenAmerika leefde. De bedoelde figuurtjes zijn
typische midden-Amerikaanse hiëroglyphen
en stellen tijdperken voor (van 7200 en van
360 dagen).
fiers eel
J
,
g oed in den vorm van een kijker,
waarin je
eenvoudige
P
J een paar
g voorwerpen,
P ,
b.v. stukjes
gekleurd
glas,
g
g , die daarin g e J
led
g weerkaatst ziet. De
g zijn,
J,veelvuldig
weerkaatsing
door twee
g wordt verkregen
g
spiegeltjes, die onder een bepaalden
hoek
P
b.v. 6o° ofin
45 , de buis zijn Jopgesteld.
Pg
instrumentj behoef
Hetebruik
van dit instrumentje
g
ggen Je hebt zelf natuurje
) niet uit te leggen.
n van de mooie stervorlijk
J al vaak genoten
g
men, die jeJ ziet ontstaan, , wanneer je
J den
kijker
schudt of draait.
J

KALENDER
hij aan den muur, onze wandDaar hangt
g hij
kalender: een mooietekend
schild en
g
j er iederen
een blok losse blaadjes,
waar je
J
dag
g een van afscheurt en die aanduiden,
welken datum en dag
g we hebben. Soms
w
staat er ook nog
g oP,hoe laat zon en maan
op- eng
ondergaan,, en de feestdagen
g Pasen,,
Pinksteren, Kerstmis enz. zijn
g
J met grote
of met gg ekleurde letters aangegeven.
Er bestaan ook week- en maandkalenders, waar elk blad in horizontale of verticale rijen
de dagen
van een week of van
g
J
een hele maand vermeldt. Meestal is er
n den rechter of linkerkant van het blad
aan
nog ruimte,
om aantekeningen
,
g te maken,
,
b.v. over de verjaardagen van familieleden
of vrienden.
Waar de kalender voor dient, behoef ik
je dus niet meer te vertellen. Je weet, dat
wegwijzer
is in den oceaan van den
hijJ de w
h
wJ
g
tijd.
je g
graag
g weten,, hoe
J d Maar wellicht wil J
meensen aan deze algemeen
gebruikelijke
dem
g
J
g
kalen en
ti'dindelin
zijn
tijdindeling gekomen
J n en wie den
g
heeft. Daarover wil ik 'je
d er uitgevonden
J
g
iets vertellen.
Het woord kalender is familie van het
L ti'J nse woord calendae. Zo noemden de
Romeinen
den eersten dagg van elke maand.
o
Op
g der maand moest 'Jje
P dien eersten dag
rente op
P de schuld betalen en zo heette dus
bij
J de Romeinen het boek,
P al die
, waarop
en calenrentebetalingen
werden aangetekend:
g
g
darium = schuldboek.
Je ziet daaruit,, dat reeds vroeg
g bijJ de
mensen de behoefte bestond, den tijd in bein te delen. Behalve de
J
A aalde tijdvakken
regelmatigewisseling
wisselin van dag
g en nacht
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Kali, het woord voor rivier in Oost- en Midden -Java.
waren het de schijngestalten
der maan en
Jg
de wisseling
]
^ die een g e g iJ
g der jaargetijden,
schikten maatstaf voor de indelingg en berekening
tijdopleverden.
P
Alle oude
e
g van den tijd
cultuurvolken kenden dus reeds de indeling
in dagen,
J
g , maanden en jaren.
In den Bijbel
lezen we (Genesis i : 14),
J
dat God zon, maan en sterren schiep,m
P
scheiding
g en den
g te maken tussen den dag
nacht, en dat ze zijn tot tekenen en tot
gezette tijden
tijden en tot dagen
en jaren".
Ook
g
J
g
bewijst
het scheppingsverhaal, dat men
J
reeds in de oudste ti'J den met weken van
zeven dagen
rekende. De duur van een
g
maand
te bepalen.
WJ wasan
P
g emakkeli'k
neer na nieuwe maan de smalle sikkel voor
't eerst weer aan den hemel zichtbaar werd,
duurde,
begon
een nieuwe maand ^en die duurde
g
naar de ondervinding
g
g leerde, 29
9 à3o dagen.
Moeilijker was de nauwkeurige
Moeilijker
g bepaling
P
g
van den duur van het jaar.
J
De Egyptische
priesters
hadden reeds
gYP
P
1400
van
4 J jaar v. Chr. door de waarnemingen
g
den opgang
P g g van Sirius, de helderste vaste
ster in het sterrenbeeld de Hond, vast gesteld, dat het jaar
ongeveer
365
1/4dag
dguur
]
g
354
de. Maar algemeen
rekende men met het
g
maanjaar,
jaar van 12 maanden,, die
J
, d.i. een jaar
afwisselend 3 o en 299 dagen
telden. Het
g
maanjaar
maanjaar had dus maar 354 dagen.
De
g
Griekse wetgever
Solon bepaalde
in 594 V.
g
P
Chr., dat er, om overeenstemming
g van
maan- en zonnejaar
te verkrijgen,
J
Jg , om de

drie jaar
een
g
3 dagen
3 de maand van o
J
moest worden bijgevoegd.
Deze maatreel
g was niet afdoende.
Eerst Julius Caesar voerde in het jaar
J
46 V. Chr. een kalender in,
4
, die door alle
Westerse volken aanvaard werd en die tot
1582
n. Chr. de tijdrekening
Men
gregelde.
g
J
S
noemt hem den Juliaansen kalender. Waarom in 1582
XIII deze tijdg
5 Ppaus Gregorius
rekeningwijzigde
g Jzigde en den naar hem genoem tijd
den Gregoriaansen
tijd invoerde,
g
, kun Jje in
het artikelaar"
lezen.
„

Kali is in Oost- en Midden-Java het
woord voor rivier,, b.v. Kali Mas,, d.i. Goudrivier.
In de tweedelaats
noemt men kali
P
zekere kunstmeststoffen
, die het metaal
kalium in scheikundige
g verbindingg met koolzuur, water, phosfor of stikstof, bevatten.
Het woord kali is van Arabischen oorsprong
P g en betekent „in de pan
P koken".
Deotas
een belangrijke
P
gJ meststof, die
veel kalium bevat, werd n.l. door de Arabierenewonnen
door zekere planten
te
g
P
verbranden en de as inrote
pannen
te
g
P
koken.
Zeebruikten
deze stof,, die ze dus kali
g
noemden, voor de was.
Kalief of Khalief is een Arabisch woord,
datlaatsvervan
er
P
g ^opvolger betekent en
wel speciaal
opvolger van den profeet,, van
PP

KALK
Mohammed. (Zie: Islam). Een kalief is dus
in de eerstelaats
eerstep laatshet hoofd van den Moent
g
, maar oefent
tevens, evenals trouwens
,Mohammed zelf,
macht uit. Sommige
o
ook wereldlijke
g e MJ
hammedanen beweren dat elke kalief g ekozen moet worden uit de leden van den
stam der Koreisjieten
J
, waartoe Mohammed
zelf ook behoorde,, anderen willen,, dat elke
Mohammedaan tot kaliefekozen
kan worg
den, en nogg anderen, dat hij
hij daartoe door
Allah moet zijn
J uitverkoren.
Hetevol
van
g
g deze uiteenlopende
A en zienswijzen ,
was, dat het niet bijJ één kalief bleef,,
maar dat al spoedig
P
g verschillende Mohammedaanseroe
aan den
g en
P gehoorzaamheid
g
kalief,was,
kalief die Mohammed opgevolgd was weig erden en een eigen
g kalief kozen.
Toch bleef steeds het kalifaat van de
directe
opvolgersMohammed
van
het belangrijkst
rijkst, vooral toen daar al spoedig
lan
g de
P
erfopvolgingewoonte
gewoont werd. Dit officiële
breidde zich het sterkste uit en onbijnag
derwiere
bijna
geheel Klein-Azië,, Noordoor
Afrika en Spanje.
In de 8ste eeuw
kam
p J
w w
het ook hier tot een splitsing. Het kaliefenwerd verdreven en
g eslacht der Oma'aden
J
moest zich in den vervolge
g met Spanje
P J e tevreden stellen. De nieuwe kaliefen,, de Abbassteden
, die afstamden van Abbas,, een
oom van Mohammed, verlegden hun residentie van Damascus naar Bagdad.
En b e g
halve deze twee kalifaten ontstonden op

Kalief. — Een oud prentje van den Kalief
Haroen al Raschid.

1o8o
verschillendeunten
in Noord-Afrika no g
P
enige
rijkjes
grijkjes.
Westerse kalifaat,, in Spanje, is jullie
julli
wel bekend uit den strijd
J der Christenen tegen de zogenaamde Moren, de Mohammedanen • denkt maar eens aan Karel
den Grote en Karel Martel.
g eza g van
Al spoedig
ging
P
gg
g het centrale gezag
den kalief verloren en kregen
deplaatseg
P
like
bestuurders de macht in handen.
J
Het Oosterse kalifaat echter heeft tijden
J
vanroten
bloei gekend,
gee
g
b
^o.a. onder de re g
rin bg van kalief Haroen al Raschid (zie aldaar). Wanneer echter zijn
geslacht, dat
J g
der Abbassieden, in
12 8 verdreven wordt,,
5
kri'
het kalifaat een geheel andere
an d
bel gtg
tekenfis. Verschillende vorsten nemen den
titel kalief aan. Ook de sultans van Turkije,
die uit heteslacht der ,
Osmanen stammen,
lieten zich door een afstammeling
g van de
Abbassieden,
gYP toefde,, dezen
, die in Egypte
nog
g
titel verlenen,, om daarmee no
g groteren
aanhan
aanhang te winnen.
Sedertdien noemde men den Turksen
sultan vaak kalief. Toen in22
9 de Osmanen uit Turkije
Turkije verdreven werden,, ver dwzen hiermee het laatste kalifaat van betekenis uit deeschiedenis.
g
Nu wordt de titel alleen nog
g^g ebruikt
voor kleine Mohammedaanse vorsten.
s eKalk. Kalk st e en is een afzettin gg
steente, dat in de natuur veelvuldigg voor komt. In zeeën en oceanen leven milliarden
m kalk om
omen nog eens milliarden
diertjes
diertje met
schelpjes
diertje nu
PJ enz. Als die diertjes
zullen ze naar den zeebodem zakken en daar zullen dus in den loop
P der
beeeuwen hele lagen
van kalk pantsertjes
P
g
J
zinken en kalklagen
g vormen.
zijn g e zijn
De meeste kalksteenafzettingen
g
(gebergte-)druk,
laad
g
á
,
b
a, maar door groten
tijd
g enige
g andere factoren, kan die
J en nog
gelaagdheid
g elaa g
J
J verdwig
ggeheel of gedeeltelijk
nen.
Marmer kan uit kalk ontstaan, wanneer
deze laatste ondergroten
druk heeft g g
fijn te wri'J staan. Een kalk,, die makkelijk
J fijn
ven en dus zacht is, vindt men in heteg
wone witte tekenkrijt.
J
Ook op
g land is, vinP wat tegenwoordig
^b
aar
krijt en krijt-afzettingen;
dden we veel krijt
g
J
uit moet men dus de conclusie trekken, dat
zijn g e zee zijn
die delen der aarde vroeger
g
weest.
Jullie begrijpen, dat we in kalksteen nog
vaak de fossielen van de dieren en diertjes
J
zullen aantreffen, die de kalkevormd
g
hebben, maar lang
g niet met alle is dat het
geval. Door verharding
g
g en andere oorzaken
kunnen alle sporen
van het dier geheel
te
P
g
nietaan.
g
K a l k z a n d s t e en is een bouwsteen,
dien men verkrijgt
door verhitting van in
J gg
vormeneerst
kalk en wat
g P zand gebluste
,g
water, waarbij
J tussen het zand en de kalk
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Kalk. — Overzicht-foto van de kalk-zandsteenfabrieken te Hillegom.
een chemische verbindingA
plaats heeft,,
welke den steen een zekere hardheideeft
g
,
die hemeschikt
maakt voor bouwsteen.
g
zij echter minVoor buitenmuren worden zij
derebruikt
om de naargeestige, doodse
g
kleur en om het spoedige verweren.
Kalkstikstof is een belangrijke
gJ
kunstmeststof, die in de fabriek wordt bereid uit calcium, stikstof en koolstof.
Kalkwier en zijn wieren, die het vermogen
bezitten koolzure kalk
g
, welke in
water is opgelost
A g, daaraan te onttrekken
en in de celwanden vast te houden, waardoor ze zelf een stevigg skelet vormen. Als
dezelanten
sterven, ,zakken ze opPen
denzee
p
bodem en zijn
) daar bouwers van de kalkafzettingen en eilanden.
Kalk,, die veel wieren bevat,, noemen we
algenkalk.
g
zijn
K a 1 k-planten
zijnPplanten,
P
, welke bijJ
voorkeur op
groeien,, die veel kalk
gg
P gronden
bevatten. Zo vinden we in de dicht bijJ
kust gelegen
duinen veel van deze planten;
g
P
,
die duinen bevatten n.l. nog
g veel kalk
(schelpjes,
e.d. , terwijl
terwijl
de oude,
, binnenbiPJ
waarts gelegen
duinen, veel minder of in
g
'teheel
geen
g
g kalk bevatten en een kalkvliedende flora hebben. Duindistels behoren
bijv.
tot de kalkminnende planten.
J
P
K a l k-bemestin g kan voor sommige
g

gronden vanrote
betekenis zijn.
J Kalk beg
vordert die scheikundige
g omzettingen
g in den
bodem welke nuttig en noodzakelijk
noodzakelijk
zijn,
J,
om deronden
voor cultures geschikt
te
g
g
maken of te verbeteren.
natuurlij
kent natuurlijk
Kameel. Ieder van jullie
J
kameel; misschien hebben enkelen van
weg
g
op
P den we
g
Jjullie het dier zelfs wel gewoon
g ezien, toen ze uit Indië kwamen en door
het Suezkanaal voeren.
Mooi zijn
de kamelen nujuis
juist niet. Ze
J
een-root
ruw
behaard lichaam en
b
,
rug
g draeen langen,
lanen gebogen
P den ru
g hals. Op
g en ze twee vetbulten.
In Centraal-Azië, aan de randen van de
woestijnen
en in de steppen,
PP , leven ze in 't
J
wild in kudden bijeen,
g eJ
^ maar sinds onheu
liJ ke ti'J den heeft de mens ze al getemd
en
g
hen als huis- en last-, maar vooral ook als
rijdier
gebruikt.
g
J
Vanuit Azië heeft men den kameel overgebracht
naar Afrika en daar heeft het dier
b
zich aan de veranderde omstandigheden
g
aangepast.
Uit den kameel heeft zich de dromedaris
ontwikkeld, die maar één bult heeft en weinigbehaard is.
In Aziëebruikt
men hun vlees en hun
g
melk en sint
van hun haar
P men aren
^
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Kameel. — Een kamelen (dromedarissen) - karavaan bij de Rode Zee.
terwijl men
in de gebieden,, waar weinigg
g
bomen zij
J,n zelfs met den mest het vuur
stookt.
In Afrikaebruikt
men vooral den drog
medaris ,,het schipP der woestijn,
J , voor de
lange
g karavaanreizen door de Sahara.
Die karavaanreizen zijn
g J
J alleen mogelijk
wel niet het
door den dromedaris. HijJ
ideale dier, waarover men zo vaak leest,
maareen
g
g ander dier kan hem vervangen.
Een dromedaris kan in één keer honderd
,liter water drinken, stel J'e dat eens voor!
Van die honderd liter houdt hijJ dan een
hij in den
groot deel in reserve; zo kan hij
g
winter tien en in den zomer drie dagen
g
zonder water leven, Jullie begrijpt
J, wat een
voordeel dat is opP die woestijnreizen,
J
, waar
water zo schaars te krijgen
is.
Jg
Een nadeel van den kameel — dromedaris
is een woordenboeken-woord, dat in de

hij
weini gebruikt wordt — is, dat hij
praktijkweinig
elk jaar
zes maanden vacantie moet hebben,
jaar
,
r sterft
an des
e het dier. Als jullie nu verder
no weet, dat elke karavaanreis ongeveer
nog
g
dan begrijpen jullie
duurt,,jullie,
een half jaar
J
dat men zeer veel kamelen nodig
g heeft voor
de karavanen.
De kamelenassen
zich zeer sterk aan
P
het gebied, waarin ze leven, aan, zo zelfs,
dat men in de hamaria en de serir, de rotsen kiezelwoestijn,
andere kamelen moet
g eJ
zandwoestijn De
bruiken dan in de aregof zandwoestijn.
van de zandwoestijn
J zouden hun
in die andere
woes
lopen
an dlo
voetzolen open
P
P
ti'nen.
Zo komt het, dat men opP een kaJ
ravaanreis nog
g al eens van dieren moet
verwisselen.
Vooral als lastdierebruikt
men den kag
meel. Een karavaan vanoo
4 dieren
3 tot 400
vijf
vervoert ongeveer
evenveel als men in vijf
^

..
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spoorwagons zou
o kunnen laden,, n.l. i6o
K.G. Pper
dier.. De karavaanhandel is in de
e die
laatste twintig,dertig
g J'aar sterk achteruit
gegaan; dit komt vooral,r doordat men vanSahara
n de Zuidelijke
i de
ut
d steppen
J
PP n van
spoorlijnen heeft aangelegd, d oor de vroe oerwouden,, naar de kusg
g er onbegaanbare
ten van Guinea en Senegal
g en doordat de
e
slavenhandel, niet de slavernij,
geJ^ is af g
schaft.
Vroeger
brachten de karavanen kostbare
g
ladeng en slaven, struisveren, ivoor en stofmarkten: Timboektoe,
g
ag oud van de grote
Kano en Sinder door de woestijn
J naar de
Middellandse Zeekust en Marokko en namen
op
P
P hun terugweg
g g Europesegoederen,
als katoenen stoffen, sieraden en wapens,
P
,
maar ook veel zout mee terug.
g Thans gaat
g
hetrootste
deel van dien handel over die
g
spoorwegen naar de kust aan de bocht van
Guinea.
De karavanen hadden veel last van de
Toeare g^
gs, de nomaden van de woestijn, die
hun kudden in de wadi's (zie aldaar),de
droge
g
, weidg rivierdalen, en de randgebieden,
den en belasting
g eisten van de doortrekkende karavanen.
In de oasen waren karavaanserails karavanserai's herbergen, waar mens en dier

Kameleon of

konden overnachten en uitrusten. Ook aan
de eindpunten
van de karavaanwegen
en
P
gkomen die natuurlijk
J voor.
woestijn
P bepaalde
Door de woestijn
lopen
karaP
vaanwe
goed
kennen
kennen;
g
^ die de gidsen
gen
g
slechts een enkele steen hier en daar duidt
den weg
g aan, die door het verstuiven van
de duinen vaak omgelegd moet worden.
De rij-kamelen
heten mehari's^ het zijn
J
J
de beste exemplaren,
die apart
gedresseerd
P
P g
worden en sneller lopen
P dan de lastkamelen.
O.a. de Fransen hebben Toeare ggs als
meharisten in hun dienst. Iedere man moet
minstens twee dieren te zijner beschikking
g
hebben. Ze vormen een soort woestijnJ P olitie.
Ook in Azië kent men natuurlijk
) kamelenkaravanen. Door Mongolië
trekken grote
g
g
karavanen; vooral van Kalgan
gaan
de
g
g
karavaanwegen
uit en Oergga is het grote
g
g
middelpunt.
Sven Hedin beschrijft
beschrijft in ziJj n
P
boeken vele zodanige
g karavaanreizen.
Ik hoop,at
ik jullie
zo voldoende verf
J
teld heb van den kameel, die in het handelsverkeer door woestijngebieden
n ebieden
zo'n be
Jg
langrijke
rol speelt.
Alleen zij
zij nogg vermeld
vermeld,
P
J
dat de lama van Zuid-Amerika met den
kameel verwant is.
— Eén soort kameel hebben wij
wi' nogg over-

verkleurmannetje.
J

.
foto: „Artts„
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Kamermuziek. — Foto van een jubilerende
kamermuziekvereniging.
J
geslagen
g esla g en en dat wel van een zuiver Holuit
lands kameel, dat voorzover wijJ
Holland afkomstig is en vooral in Holland
heeft bestaan. Het is het scheepskameel,
P
,
zij tweeën
dat de vrachten(schepen)
met zijn
P
ondiepten
heen droe
droeg
vro g en speciaal
P e
Pe
gebruikt werd.
g g
^ er op
A de Zuiderzee nogal
is een
Kameleon of verkleurmannetje
J
wonderlijk dier, dat tot de familie der hawonderlijk
behoort. Bi'J ons komt het niet
g
voor ;•g
als alle hagedissen houdt het dier
van de warmte en het heeft daarom een
an onze vadergunstiger
gebied uitgezocht
dan
g
g
g g
g s de
lang
hagedisjes:
gedisjes: het leeft n.l. lan
landse ha
van de Middellandse Zee, in Afrika,
,
in Indië en op
Het dier brengt
P Madagascar.
g
g
zijnleven opP bomen
hetrootste
deel van zijn
^
vrij lange,
door,, heeft vrij
poten,, die in
g P
g , lenige
grijphandeng
en en een lan en voeten eindigen
poot
^ en staart,, die de rol van vijfden
1J
P
s
eelt dat wil zeggen,
dspeelt,
gg , dat het zichaar
mee, net als sommige
P , kan vastgrijpen.
g JP
g apen,
De oen
g zijn
en bol en met een
J groot
g
kleuri
kleurig ooglid
bedekt. In het lid is een
g
zij
kleine opening,waardoor
zij zien. Typisch
YP
onafhankelij van elis
is, dat ze hun ogen
g onafhankelijk
bij v het ene naar
kunnen beween
g ,bijv.
en het andere naar rechts. Dat is een
gaan.
groot gemak,
als ze op
P jacht
J
g
g
g aan Ze kunmakkelijker in de gate
nen nu hunrooi
makkelijker
g aten
P

en zelfs met hun ogen twee
prooien tegelijk
Of ze daar nooit
P
g J volgen.
g
hoofdpi'
vragen
jullie. ik
jullie.
J n van krijgen?, vragen
het niet.

torretje
en
torretjes te
emac
bhOm die vliegjes
gJ
niet
tig en, rennen de verkleurmannet'es
J
rond, maar zij
zij wachten rusti g tot het insect zo dichtenaderd
is, ,dat ze hun lange,
g,
g
kleverige
roltong
en het
g kunnen uitgooien
g rolton
g
insect daarmee binnenhalen.
Een merkwaardige
g
g eigenschap
P van het
dier is verder nog, dat het van kleur kan
veranderen, al is dat nu wel niet zo erg
zijn schone g e als Staring
g ons beschrijft
J in zijn
dicht, dat jullie
julli allen wel zullen kennen en
begint
met: Een
vreemdelinggwandelde
g
„
de as van het groot
root Karaan de kust,
thagg o rust." Blauw of zwart wordt het dier
zijn woongebied
nooit, maar alle tinten,, die zijn
g
kent kent het ook. Op
P 't zand is het geel,
g ,
op
g de kleur kan variëren
A de bomen groen;
tussen bruin, geel
en groen
met tussentin^
g
ten. We noemen dit verschijnselY
mimicry
en het dient om het dier te beschermen. Het
steekt nu bijna g
niet af tegen
de omgeving,
^
g,
waarin het vertoeft.
Behalve dat die kleur het dier tegen aanvallen beschermt,
zij
, maakt ze ook,, dat zijn
het minder vlugg ziet.
P
groot wor Kameleons kunnen toto
4 c.M. groo
en ze zijn
J voor de mensen volkomen
ongevaarlijk.
J
g

KAMERPLANTEN

1085

Ka erlin gh Onnes. Professor Heie Kamerling h Onnes(1853-1926)was een bekend Nederlands natuurkundige.
In 1882
g
hij zijn
werd hijJ hoogleraar
te Leiden,^ waar hij
J
g
inrichtte,
beroemd
kryogeen-laboratorium
inrichtte
e
yg
voorzien van de vernuftigste
g installaties
voor het onderzoek van stoffen bijJ zeer lage
g
temperaturen.
Op
J
P
A dit,^ tot dan toe noggbijna
onbekende, wetenschappelijke
terrein heeft
AP J
P rof essor Kamerlingh
g Onnes uiterst voorg
wichtige
gedaan.
aan De
g g
g ontdekkingen
naamste en meest vermaarderestatie
van
P
hem en zijn medewerkers was wel de vloeibaarmaking van het helium, welke de aandacht
van
internationale
deweten
g ehele
schaP
op het Leidse
laboratorium
vestigP
g
de. Sindsdien stroomden uit alle, ook de
verst afgelegen landen geleerden
toe,, om
g
Professor Kamerlingh
g Onnes' methoden te
t
leren kennen en onder zijn
zijn leiding
g onderdzoeking en te verrichten. In zijn
zij
J latere ontdekkingen
is die van den su A
ra g
eleidenden
g
toestand van metalen wel de belangrijkste.
gJ
zijn genie
Dank zij zijn
en succesvolle werkg
zaamheid was Leiden lange
een
g jaren
J
brandpunt
van wetenschappelijke
belan g P
PP J
stelling,aar
de knapste
PA opP dit terg
P koppen
rein van wetenschap
P elkaar ontmoetten.
Binnen- en buitenlandse Universiteiten verleenden hem eredoctorateneleerde
^
g ep ootscha
PPen benoemden hem tot lid of
erelid.
In 1 1
93 werd aan Prof. Kamerlingh
g O nnes de Nobelprijs voor natuurwetenschap
P
toegekend.
g

onze kamers uithouden. Feitelijk
Feitelijk behoren
allelanten
buiten, maar omdat we nu eenP
maal zoveel behoefte hebben aan watroei
g
en bloei, wat mooie kleuren eneuren
om
g
ons heen, halen tikr e een groot aantallanP
ten (meestal natuurlijk
planten uit warme
J A
streken) in huis.
We moeten er nu echter ook zogoed
van het binnenvoor zor ag en, dat de planten
A
leven zo min mogelijk
g J schade ondervinden.
Eenaar
A voorname regels
g kunnen we
hiervoor weleven.
b
Ten eerste moet wordenezor
d datde
g
g^at
Pplanten niet t e dicht bijJ het venster g e laatst worden,
omdat anders de belichting
g
te eenzijdig
J g wordt.
Verstandig
zo laagg
P
g is het,
^ de planten
mogelijk te Plaatsen, zodat het licht in het
hart van delant
valt en dan bovendien
A
ze geregeld
te draaien; opP deze wijze
wort ^
J
den ze immers aan alle kantenels
^ Jkmati g
belicht.
Delanten
moeten, vooral wanneer ze
P
dikkeladde
bladeren hebben als clig
via's aucuba'salmen
enz.
enz.,
geregeld
worP
g
g
den schoongehouden
en afgestofd.
Begoten
g
g
g
worden ze alleen, wanneer het werkelijk
J
g eliefde vetplanten
nodig
en
P
g is. De zeer geliefde
cactussen van tegenwoordig
g
g hebben in 't
algemeen
maar weinig
g
g water node
g^ terwijl
J
andere soorten iederen dag moeten worden

Kamermuziek. Zoals de naam reeds aanduidt, wordt hiermee bedoeld muziek, die
door haar stijl
J en karakter bestemd is voor
uitvoering
g in een kleinere omgeving. In het
begin
g der 16e eeuw noemde men o.a. mu ziek voor zang
begeleidingg kamermu^ met begeleidin
ziek. Toen later, nadat de muziekbeoefening
meer tot en in het volk was
doorgedronhet aantal
g en en door nieuwe vindingen
g
soorten instrumenten zich uitbreidde de instrumentale muziek zich beggon te ontwikkelen werd alles, wat niet,
tot de kerk-,
schouwburgconcertzaal-muziek
g of grote
g
behoorde, kamermuziekenoemd.
g
Tegenwoordig
g
g wordt onder kamermuziek
verstaan muziek van enkele stemmen of instrumenten, dus strijkkwartetten
trio's,
quintetten,
uintetten sextetten, enz, (ook met piano),
,
P
sonates, ook voor viool, cel enz. eniano
P
,
liederen metiano-be
uos en tere
g eleiding,duo's
zetten enbi' uitzondering)
J
g ook muziek
van enkele blaasinstrumenten metiano
.
A

^

Kamerplanten. In onze Encyclopedie
mag
liefde voor
tijd van grote
g in dezen tijd
g
bloemen enlanten
een klein artikeltje
P
J
over kamerplanten
in aansluitinggbij
P
J enkele
mooie foto's, niet ontbreken.
Kamerplanten
zijn dieP
zijn
planten, die het
het,
P
mitsoed
g verzorgd,
g> zomer en winter,> of al- foto: N.V. C. G v. Tubergen's bloembollen- en zaadhandel.
thans eenroot
gedeelte
van het jaar, in Kamerplanten. — Cyclamen persicum giganteum.
g
^

KAMERS VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN

^
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foto : N.V. C. G. Tubergen's bloembollen- en zaadhandel.

Kamerplanten.
— Gloxinia Hybrida
Crassifolia.
P
y
begoten.
Het water moet Jaltijd
op kPamer
^
temperatuur
zijn
zijn en eerst een helen tijd
tij
n
de lucht zijn
geweest,
g
J blootgesteld
g
, voor
meniet.
Natuurlijkmoet jeJ dan verder
g Natuurlijk
door derakti'k
leren,, hoeg
f
J langzamerhand
veel water elk van je
planten nodigg heeft.
J P
h
Wanneer derond
staat,,
P
^waarin de plant
helemaal doorworteld is,
P
, moet de plant
worden verpot,
, doch de nieuwe pot
A mag
g
worden g e maar een klein beetje
g
J groter
nomen dan de oude.
De voornaamste bladkamerplanten
zijn
zij
P
cactussen
wel, behalve de reeds genoemde
g
en vetplanten
— zie ook: Cactussen —,
P
,Palmen varens, begoniasoorten, ficus, azalea,
aspidistra
en aucuba en echte bloem P
planten
P
o.a. fuchsia en cyclamen.
Prachtigg als han g Y
zijnP
plant zijn
o.a. de asparagus S rengeri en
P
de mooie,, grootbloemige
g „Ster van Bethg
lehem".
Dat men ook heel dikwijls
tulpen
en h
J
P
Y acinthenedurende
den winter in bloei trekt
g
en hiermee in het voorjaar
de kamers verf
siert weet je
J allemaal wel. Dit is een heel
aardige
g liefhebberij,
J, die maar weinigg moeite
en zogoed
als geen
geld
kost.
g
g
g

en Fabrieken
Kamers van Koophandel
F

zijn
die ten doel hebben de beJ colleges,
g
vordering van de belangen
g van handel en
nijverheid.
J
De leden van deze Kamers wordeneg
g.han
kozen door de zakenlui,, die in het z.g.
delsre
der Kamer
g
g ister van het gebied
voorkomen.
In dit register
worden n.l. ingeschreven
g
g
alle binnen het Rijk
g
g
Pgevestigde
J in Europa
handelszaken en iedere Kamer van KoopP
handel houdt dit register
bi'J, voor zover
g
het haargebied betreft.
Om tot lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te wordenekozen
, moet
g
men minstensedurende
twee achtereeng
volgende
van
g
Jjaren in het handelsregister
g
zijn ingeschreven
het betreffendee
g
g g ebied zijn
weest.
De Kamers van Koophandel
en Fabrieken
P
hebben tot taak,, om aan het algemeen
beg emeen
stuur en aanrovinciale
en gemeentelijke
J
g
P
besturen, welkerebied
geheel
of ten dele
g
g
met de hare samenvalt, adviezen en inlichtingen
te geven
op
van hann het gebied
g
g
g
del en nijverheid.
J
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KAMPEREN
In de laatste tien jaren
is het
J
kamperen
zo'n mode,,Jja zelfs zo'n
P
hartstocht van jong
g
J g (en sommige
ouderen) geworden
g
, dat we — en
althans de Jjon g eren onder ons —
moeilijk
ons
t meer een zomer zonder kampeergenot kunnen voorstellen!
We hebben
Vreemd eigenlijk.
J
g
huizen,
keurige,
huizen
g
g , modern ingerichte
waar alles zo geriefelijk
w
g
J is,, dat de
werkzaamheden tot een minimum
beperkt
zijn...
en 's zomers kruiJ
p
g onder een
verrukking
P en we vol verrukkin
klapperend
tentzeil,
, dat ons maar
PP
zo half en half beschut tegen alle
wisselvalligheden van het klimaat.
wg
Kamperen. — Bij de „pomp" in het kamp.
We hebben huisdeuren met zware
grendels,, Lipssloten
en kettingen,
g ,
^
P
maar" van twee stokken met een dwarsstok
die we iederen avond zorgvuldig
g
g na en een stuk zeildoek zelf een tent te construkijken...
en 's zomers kruipen
P we argeloos
g
J
eren: dit draait altijd
onder dee wol, slechts van de boze buitenweJ falikant uit. Als je
J 't
betalen kunt, koop
reldescheiden
door een veiligheidsspeld.
P dan liever een goede
g
g
dubbeldakstent,
eten,
We zin
, enggaat dit niet,, dan een
J meestal erg gkieskeuriggopPons eten
flinke enkeldakstent.
we rillen van een velletje
w
J in thee of koffie...
Het eenvoudigste
type
en 's zomers eten we met smaak alles o
g
YP enkeldakstent is
P, wat
de z.g.
uit hetmer
Aig. „ shelter" afkomstig
ons
wordt
g
s door onze mede-kampeerders
p
kaanse leger en later verbeterd in den hanvoorgezet
spier,
voor g
t en vertrekken we zelfs geen
P ,
g
delebracht.
Een nadeel van de sheltertjes
g
als er eens een beetje
J
J zand tussen onze
is, dat tijdens
den reen
het tentdak niet
g
J
kiezen knarst,, een paar
atomen roet op
P de
P
aangeraakt
mag
sJ
g
g worden; op
of de thee lichtelijk
naarPetroP die aangeraakte
g
pap drijven
J
plaats
gaat
het dak lekken. BijJ een dubbele
g
leum smaakt. Dat is nu juist
het fijne
van
J
J
dakstent heeft men nooit last van lekkage.
't kamperen:
het kweekt opgewekte,
g
g
Ag
, hanEen heelractische
tent, , vooral voor beP
die
jongens
en meisjes,
J, want
g practische
,P
J g
(2 personen),
g innende kampeerders
P
P
, is de
nuffen ofiete
euteraars kunnen we in de
P P
Jjubileum-eenstokstent met haar kleine zi'J
tent allerminste
g ebruiken. 't Kweekt g muurtjes.
Deze tent staat ook bijJ slecht
J
kameraden,
zondeon
kameraden
g
J eg mensen en goede
weer bizonder vast. Wie meer ruimtennodig
maar... één ding
J onthouden: 't is
g moet je
heeft, neme een hut-model.
met kamperen
al net als met alle andere
P
din
en die
'e onderneemt: wat waard is
dingene
J
omgedaan
te worden,, is ook waard om
Het oPzetten.
g
g oed te worden gedaan. Dus in de eerste
plaats:
zorg
tent,, een
g voor een degelijke
P
g J
Let bij
van de tent vooral
J het opzetten
P
degelijke
uitrusting,
kleding
g J
opeen
g, practische
P
er een
g en
P,
g mieren of ... vlooien in de
goede voeding
g
g en... gedraag
g
gJje ten
allen tijde
zo, dat niet alleen de
J
vrienden of vriendinnen, waarmee
je gekampeerd
hebt,, maar ook de
J
g
P
omwonenden hartelijk
J afscheid van
je nemen en
alvast weer verlangen
en
g
naar het volgende
jaar!
g
J
We laten hier nu eenpaar
eenP
voudi^e wenken volgen,
die je
bij
J bij
g
't kamperen
stellig
P
g te pas
P zullen
komen: De meestractische
tenA
ten zijn
J de z..
g lawn-tenten. De
grondstof
is het fijnste
Egyptische
fijnste
g
gYP
katoen, dat bruinekleurd
in den
g
handel wordtebracht.
Een rubg
bertent is niet aan te bevelen, daar
deze in het zonnetje
J heel gauw
g
een onaangename
geur
krijgt.
g
g
Jg Een
goede raad: probeer
niet „ zo
Kamperen.
— De tentenrij
g
P
p
J in het kamp.
p

KAMPEREN
buurt zijn.
in een mieJ Ga niet precies
A
rennest kamperen.
P
Ook bij voorkeur
niet in een dal,
,
zodat Jje tent bij
J reen
g een overdekt
zwembad wordt. Kampeer
niet onder
P
een alleenstaanden boom: die trekt
den bliksem aan.
Ook niet in een boomgaard,
g
, waar
bij
t stormachtig
JP P eer g weer de onrijpe
tjes
of appeltjes
op
AP J
P de tent regenen.
J
g
Zet altijd
rug
J de tent op
P met den rug
naar den wind.
Spreid
eerst het grondzeil
uit (van
P
g
oliedoek of rubber) en hierover een
wolleng ronddeken Beide hebben
wollenronddeken.
lusjes
met ringen,
deze corJ
g
resPonderen met de hoeken van de
ondertent. Geoliederondzeilen
worg
den met den geolieden kant en rubberzeilen met de rubberlaag
g naar onderen
gelegd.
Nu wordt de ondertent uitgespreid
b
g
over hetrondvlak
Pgetet:
g
, daarna de tent o
eerst de ondertent, daarna het dak.
Eenoede
vlag gmoet de ladinggdekken:
g
op de tent komt
tenslotte het naamvlagg
de naam van de tent,
es Y m J
, meestg
getje:
boliseerd door een figuur.
g
Leden van een kampeerverenigingzetten
meteen in het huisvlaggetje
Y
gg J het symbool
hunner vereniging. In het buitenland komt
hier meestal het Nederlandse driekleurtje
J
voor in delaats.
A
De keukenuitrusting.
g
Het is een dwaling
g te menen,, dat we in
het kamp
P wel met boterhammen alleen toe
juist een eerste ver-kunnen. Warm eten is juis
want van
al het fietsen, kano'en,,
,
zwemmen en wandelen, dat we doen, kri'J
g er
g honger.
^ en we een stevigen
Kook nooit op
g
P houtvuur, dit is hoogst
gevaarlijk en heeft al menige tent vernieltJ
tiggd en bosbrand veroorzaakt.
De meesteschikte
kooktoestellen zijn
g
J
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Kamperen. — Hout sprokkelen.
en de „radius": beide zeer bede„primus”
P
trouwbaar. Zorg
g steeds voor een blauwbrandenderimus
zonder fakkels".
P
„
Gooi nooit een afgebrande
lucifer weg,
g,
maar steek haar in denrond.
Stook in een
g
gewone
primus
nooit benzine,, doch vloeiP
g
bare of vaste spiritus
(meta).
P
De keuken-uitrusting
g bestaat uit de Primus of radius, drie aluminiumpannen,
P
, in
elkaarassend
een braadpan,
P
P , vorken,, mes sen, lepels,
mes,, dat in een schede
g
P
, één groot
aan den riem wordtedra
en, een flink
g
g
zakmes en een aardappelmesje.
J Verder een
PP
„pan-paar
thee- en handdoeken,, een paar
P
A
nengree PJ
'es" want
de pannen
hebben geen
P
g
,
oren een opvouwbare
wateremmer van
P
canvas dien we altijd
naast de
g
J gevuld
P rimus hebben staan,, een afwaskwast en
een bus Vim,, geëmailleerde
borden,, die
g
tevens alsandeksels kunnen
dienst doen,
,
en eenaar
eenpaa bekers.

eten we?
Warm eten in het kamp
P is niet zo duur.
Voor 10 ct. aardappelen,
g
,
, voor 20 ct. groente,
u zuinig wilt zijn
een biefstukje of — als
Jn
g
een ons boterhamspek
met een paar
P
P
eieren eroverebakken.
Wie ergen
g
g
voor één dubhonger heeft,, neme nogg voo
rijst erbij.
erbij
beltje
rijst
P
J een half pond
eigen
hooikist van
^
g gemaakte
dekens waarin de spijzen
PJ zen worden
warm ehouden
bijna gaar
zijn,
J,
g
, als ze bijna
is in een kamp
P onmisbaar. Maar eerst
deannen
in kranten verpakken,
P
, an P
fiers worden de dekens vuil.
Ook soep
P is een welkome afwisselin in het
kampeerleven. Wie overiP
chapiter,
iter, dat alle aang ens over dit cha
dacht waard is, meer wil weten, kope
boekj van Gree
b.v. het nuttige
g boekje
Kampeerders-kookboek,
A
, dat
ineen
mag
gontbreken.
g uitrustingg
Hier volgen
dan enkele menu's:
g
I. Aardappelen,
slabonen, karbonaPA
den macaroni.
2. Aardappelen,
Kamperen. — Kamp van kanovaarders in Duitsland.
Js
PP
, bloemkool,, saucijs-
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es choc. vla.
J1
Aardappelen
J
PP
, snijbonen
, biefstuk,,
omelet.
sla,, zalm uit
4. (Geb.) aardappelen,
PP
blik,, drie in de pan.
P
Aardappelen,
doperwten
(uit
5. Aarda
P
PP
blik
blik),gebakken ei met ham, , custard
met bananen.
6. Aardappelen,
PP
, tutti-frutti,, kalf slappen,
griesmeel.
PP ! g
Aardappelen,
7. Aarda
PP
, tuinbonen,, gebak^
ken sPek , rijst
J en rabarber.
8. Aardappelen,
, zoete appelen,
PP
PP
,
kalfslappen,
flensjes
PP , flensjes.
n en kom, tomaten9. Aardappelen,
PP
kommersla
spiegelei met s ek h,spek,
mout.
Io. Macaroni met tomaat,g
gebakken
uien, vruchten.

Kamperen. — Het schoonmaken der groenten.

bananen.
iJ
met snijboontjes,
Soep, aardappelen
J ,
PP
P,
custard eneren.
P
Wat de verdere uitrusting
I. Macaroni
als dekens, rugmet tomaat en
zakken enz. bezakken
u^, aardappelen
PP
treft, moet je
slaana
bJ
met sla,
vooral niet eernen.
g eten, het aar2. Soep
P vedie
gl leuke
g etarische naar
boekje
keuze ,rijst met
J „De
techniek van
sperciebonen,
P
het kamperen"
pinda's,
P
verse
door J. Boomspruimen.
ma, te koen
P
PPe3. Aarda
en mee te nelen met bloemmen op
koolgriesmeel
PJje tocht.
,g
Hier is een verP, rijs
4. Soep,
stande
rabarber,
g kamKamperen. —Interieur van een kamphuis.
P eerder aan het
chocoladevla.
•..,,ra.,.
woord, die je
J
5. Aarda
PPevertelt,
uit gealles haarfijn
len meteentjes
ge
g
J goed
, zodat je
J
J ,pruimen.
P
P
J flensjes,
,
rust kunt vertrekken, en — wat ook wel
met andijvie
pinda's en
6. Aardappelen
J
PP
1P
iets waard is! —geen
ge
g een onnodige
kosten behoeft te maken!
Aan de kamPeerders, die een muziekinstrument bespelen
als fluit,
,guiP
taar mandoline,, harmonica e.d. geven
g
wi' den raad dit mee te nemen als beg eleiding voor den kampzang.
kampeerder,
, die niet
P
„ Het is een
g,1
overdrezingen
kan':,
is ongetwijfeld
g
vrijwe
ven. Toch is het een feit,, dat vrijwel
als
nergens zoveel wordt gezongen
g
g
door hen, die met hun tent de natuur
intrekken.
De boekjes
J „Zangzaad", uitgegeven
door de Hollandia-Drukkerij in Baarn,
,
geven
overvloediggelegenheid
tot het
gg g
g
plegen
leen van daverende strijdzangen
J
g en
sentimentele verrukkin ag .
zijn voor ve
De volgende
menu's zijn
vegetariërs
getariërs
g
te bevelen:

l

Kamperen. — De kano's op den wal.
De tenten opgezet.
Encyclopedie voor Jongeren
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Kamper uien. Men
vertelt wel eens,
,
dat de bewoners van Kamen
in
P
vroeger dagen, maar
dat is erg langg
g
geleden, nu Jjuist niet van de al-
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dweilen van beneden naar boven. Als ze
nis de trapPweer vuil g ewor dan boven zij
J,
den van de voetstappen
en het afdruipende
PP
P
water en beginnen
ze vol ijver
ijver
opnieuw.
P
g
beweert een anEens op
g,
P een dag,
dere ui, hadden de Kampenaars
een nieuw
P
stadhuise
g ebouwd. 't Was schitterend g lukt maar tot hun schrik bemerkten ze,
toen het hele bouwwerk af was, dat... er
raadszaal kon
binnenon
nnen
geen
straaltje
g
J e zon de raa
dringen.
Ze hadden n.l. in hun ijijver
de
J
g
men vergeten.
De burgemeester
van Kamg
g
P en trok toen eens aan z'n baard en zei:
moeten we hier nog
zon heba
g wat zo
,^„Tja,
J,
onmiddellijk alle brave
ben!" Waarop
rave
P onmiddellijk
naar
g ers met zakken en bakken gewapend
g P
het marktplein
togen, om zon te verzameP
len voor hun stadhuis.
Nog
ui: Er stond in KamP
g een Kamper
P den
P en een heel oude kerktoren,, waar op
bovensten omgang
gras gegroeid
was. De
ggg
gg
Kampenaars
vonden dat een slordig^ g
Kam
eP
zicht en besloten, dat hetras
g moest worden opgeruimd.
Enkele mannen begaven
P gg
zich dus naar boven en bevestigden
een
g
zware katrol aan den toren, waardoor ze
een touw lieten loPen. Nu werd beneden
een koe met zijn
J nek door de lus gehaald
g
en deze werd opgetakeld:
zij zou het gra
gras
P gzij
den toren wel heerlijk
P en Je beJ opeten.
g ebeurde.
g ri' t wat er gebeurde
grijpt,
de koe met alle vier deoten
P
boven de aarde zweefde, begon ze doodsbenauwd te spartelen,
g ze
P
, maar weldra hing
„Kijk,^
stil en stak de tong
kijk",
P
g uit. Kijk
J ^riepen
de Kampenaars, die beneden stonden, de
koe verlangt
g
, ze steekt haar
g al naar het gras,
tong
g al uit!"
Tenslotte vertelt men, dat een KamPenaar eens een steur gevangen
had opA een
g
a
dag,
juist vlees in de pan
zijn vrouw juist
A
a, dat zijn
had. HijJ kon dus voor vandaaggg
geen vis
g ebruiken en daarom bond hijJ den steur
een belletje
hij
hij hem
A
J om den hals,
, opdat
later, als hijJ eens trek in vis had direct
zou kunnen van g en... en liet hem weer
zwemmen.
Een oud volksrijmpje
g dan ook:
J PJ zegt
Als je
P staat aan d'IJselboord,,
J te Kampen
Wordt 't klinken van het schelletje
gehoord.
Jg
Kamper uien. — Hoe de Kampenaars 't aan-

legden, om het gras van den torenomloop te
verwijderen.
lersnuggersten
waren. De oude verhalen,
gg
handelwijze
die van hun wonderlijke
J handelwijzen
Kamer
vertellen, worden algemeen
^
P uien
enoemd en als je
genoemd
J soms zelf in KamP en woont, of er een vriend of vriendin
hebt,, die 'J e er eens f i'J n mee kunt plagen,
P g ,
zal het je
van
P
J wel interesseren,, een paar
die Kamer
P uien hier te lezen. Zo vertelt
meisjes in Kampen
één zo'n ui,, dat de meisjes
P
altijd
P te
J van haar moeders leren een trap

En de Kampenaars
hebben nog
P
J den
g altijd
bi'
J naam van ,^steurvan gers".
Gelukkig is e
eree
eentroost voor de Kamam
penaars:
dat alle volkeren ter aarde altijd
altij
P
van de steden in hun land hebben uitgekozen,
om er alle
domheden,
welke zij
g
^
,
zij
zelf begingen, onder dak te brengen.
Reeds
g
in het oude Griekenland had men Abdera,
wijz beladen was met alle
dat oPdezelfde wijze
domheden.
Kampioen.
Dit was vroe
vroeger
g er in bepaalde
P
P
gevallen
evallen vanouds de naam van de s t r i'J d e r s, de kampioenen, in een tweegevecht.
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Kampong.

Nog
g kampioen
P
^
g noemt men tegenwoordig
voor een beweging,iemand,
J voor
, die strijdt
die beweging,doch meer nog
men
g gebruikt
g
het woord voor den overwinnaar in een beo
strijder
op
P aalden strijd,
J voor den besten strijder
een bepaald
gebied.
P
g
In overoude tijden
hadden de vorsten hun
J
kampioenen.
Dezen stonden gewoonlijk
P
g
J in
dienst der vorsten en vervingen
dezen in
g
tweekampen,
p , om erezaken, waarin zij we rden betrokken, uit te vechten.
Nederlaag
g of overwinningg van den k am golden dan als beslissende aanwi'Ppioen golden
J
zingen
voor de schuldvraag:
g
g verloor de
kampioen
des konings,
P
g, dan had de koningg
de zaak verloren.
In Engeland
reed honderden Jjaren bg eleg
den na de kroning van den nieuwen
,vorst,
de kampioen
des konings,
A
P tot teen
g, van top
gewapend
en gepantserd,
P
, Westminsterhall
gP
binnen, wierp
op
P een strijdhandschoen
J
P den
grond en daagde
ieder,, die de rechten des
^
g
konings durfde J
betwisten of betwijfelen,,
ten tweekamp
P uit.

die dessa's bestaan weer uit verschillende
nederzettingen,
buurtjes,
die,
g
J
, als ze in de
omgeving
g van een stad liggen,
gg , ook wel
g
kampongs
P b ag enoemd worden. Ook het deel
van een stad, waar de inlanders wonen,
noemt men den kamp
on g. Het woord kamon^betekent in de meeste inheemse talen:
A
omheind erf. En men kan zeggen
gg , dat in
verschillende streken van den Archipel
P de
inlandse dorpen
onder den algemenen
naam
P
g
kampong
P ^ vallen.
Daar om elke woning
g, waar ^ een erf ligt,
staan,
oPbijna
bijnaaltijd
altijdéén of meer bomen staan
maken de dorpen
^ afstand den
A opP enigen
indruk van bosjes,
die uit de vredige
J
g vlakte
met de dampende
sawah's oprijzen.
P
grote stad toch,, met veel
Semarang,
g
g,
modern comfort, maakt van verre meer den
indruk van eengrote
verzamelingg kamg
Pons
g dan van een echte stad.
wij-Alleen de oude Europese en Chinese
J
ken hebben in Indië iets Europees,
P
, doch
ook de moderne huizen der Europeanen
P
liggen
in 'tg
groen van een erf verscholen.
gg

Kampong
P g i s de naam, dien de Euro
P eaneneven
aan de buurten , waar
waarin de ing
landers in ons Indië wonen,Juistereze
g gd:
de inlanders wonen op
P Java in de dessa's,

Kanaal. Het Kanaal noemt men de brede
zeestraat,, die tussen Engeland
en Frankrijk
J
g
ligt
t en die de Noordzee met den Atlantischen Oceaan verbindt. Het Kanaal is
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foto : Veren. fotobureaux

Kanaal. —Gezicht op het Noordzeekanaal bij de Hembrug. De brug in geopenden stand.
trechtervormig
Dover;
g en vernauwt zich bijJ Dover;
daar noemt men het in Engeland
meestal
g
de Straat van Dover, in Frankrijk
J het Nauw
van Calais (Pas de Calais). Het is een der
drukst bevarenebieden
der aarde en dus
g
voor het verkeer evenevaarli'k
g
J als druk
bereden verkeerswegen
op
g
P het vaste land.
Het is voor den zeeman zaak, in het Kanaal
voorzichtig
zijn en speciaal
bij
P
^ te zijn
J mist is
het een
heele
Hoe g g evaarli'k
J vaarwater.
makkelijk
kan men een aanvaringg krijgen.
J
Jg
Om de veiligheid
te verhogen,
g
g , heeft men
dan ook eenroot
aantal vuurtorens (en
g
lichtschepen) opP
de kusten van het Kanaal,
,
die 's nachts hun draai- of flikkerlichten
over de zeeieten
om
den zeeman den 'uisg
,
J
wijzen
ten weg
g te wijzen.
In 1881 begon
g een Franse
maatschappij
maatscha
i onder leidingg van Ferdinand
de Lessep,
bouwer van het
P, dengenialen
g
Suez Kanaal, met hetraven
van het Panag
makanaal dwars door Midden-Amerika. Al
moeispoedig
P
PP J de mo
g bleek,, dat de maatschappij
li'kheden
onderschat had;
had; er bleek boven)
dien van allerlei minder
behoorlijke
)
transacties, die het veelgenoemde Panama-schandaal veroorzaakten,
, en zo moest in 1902
de maatschappij,
PPJ, nadat ze eerst al eens g e reor aniseerd was, haar bezittingen voor

rancs aan de Verenigde
200 millioenoudf
g
^
Staten van Amerika overdoen.
De volksvertegenwoordigingder Staten
keurde den aankoopPvan 't kanaal goed,
g
, mits
de Unie tegen
g
g
g een financiële vergoeding
aan Columbia,
langs
g het
, een strook grond
g
krijgen
kanaal zou kri'
J en, de zogenaamde Kanaal, waarover Amerika de souvereiniteit
uitoefenen. Nu volgden
zou mogen
g en onderg
handelingen tussen de Verenigde
Staten en
g
de Republiek
Columbia, aan wie de lande
en te van Panama toebehoorde. Toen het
engte
ontwerp-verdrag
g re van CoP
g door het Congres
om men de aanlumbia verworpen
werd,, omdat
P
geboden
som veel te gering
enn vrees
vo
g
g
g vond
de voor terote
rechten van de Unie iii
g
de kanaalstreek,, scheidde het gebied,
, waar g
van Colu m in de landengte
gelegen
g g
g is,, zich va
bia af. Natuurlijk
J had Amerika voor de
nodige
en geldmiddelen ^ e P P a gg
g propagandagemoederen
zorgd ,om de licht ontvlambare gemoedere
de bewoners van de landen ag te voor het
te winnen. De landengte
^
„vri'heids"-ideaal
J
werd een afzonderlijke
staat: de republiek
P
J
Panama, welke zich (hoe kon het ook anfiers direct onder beschermingg van de Vereni de Staten stelde en met de Unie een
enig
de sloot, , waarin bepaald
werd, dat de
verdrag
P
Unie 1° het recht kreegg het Panamakanaal
teraven
en te exploiteren,
P
, 2° alle souve-g
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reiniteitsrechten verwierf over de strook ter
weerszi'
) den van het Kanaal — de Kanaalzone —,
mocht
, waar de Unie ook troepen
P
leggen
en vestingen
g bouwen.
gg
In 1909
99 is het toch nogg tussen Columbia
en de U.S.A. in orde g
a ekomen
, maar de
republiek
Panama bleef gehandhaafd.
g
P
Kanalen noemt men de kunstmateg e waterwegen, die de mens voor vervoer of afwateringeeft
aangelegd.
g
g b
Somtijds
verbindt men twee rivieren door
J
een kanaal,
te
, om zodoende het transport
P
vergemakkelijken
ver g emakkelijken of te verkorten.
In dieevallen
gaat
g
g het kanaal dwars
door de waterscheiding
g van de stroom gege
bieden van die twee rivieren. Een waterscheiding,e
naam zegt
g
g het al, , scheidt de
g ebieden, die hun water aan verschillende
riviereneven.
Heel vaak zal dit dus een
a
zijn. De druppel
bergkam
zijn.
g
PP water,, die aan
de ene zijde
van die lijn
J
J valt,, zal dan in
een heel ander rivierstelsel terecht komen
dan de druppel,
PP , die aan de andere zijde
J
misschien enige
meters verder valt. Zo
g
gooiden
ooiden wij te Sommerau in Baden Duitsland met ons beiden eenaar
druppels
uit
P
PP
een veldfles weg.
Het ene druppelpaarging
in
gg
naar den Hoek van .Holland
, de io meter
verder weggeworpen dru
PPels naar Galatz.
De ene druppel
PP komt dus,, via enige
g kleine
beekjes,
in den
J , in den Neckar,, vervolgens
g
Rijn
J en zo tenslotte in de Noordzee. De
andere daarentegen,
e
en rig , via enige
gbeken
viertjes, in den Donau en dus eindelijk
viertjes
J in
de Zwarte Zee. (Zie ook: Waterscheiding).
g
Jullie begrijpen, dat
het punt,, waar een
P
kanaal door een waterscheiding
gaat , tevens
gg
het hoogste
punt
is. Vaak zal men daarom
g
P
sluizen in de kanalen aantreffen, soms zelfs
vele, omdat het kanaal, vooral als het een
aanzienlijke
helling
J
g moet overwinnen,, an fiers droo
droog
g zou lopen.
P
In ons vaderland komen heel wat kanalen voor, evenals g ekanaliseerde rivieren.
Een van onze bekendste kanalen is wel
het Noordzeekanaal, dat men met veel
moeite in het vroegere IJ-meer en dwars
door de duinen,
in 1875-1876 heeftge g ,ra
ven.
In de laatste jaren
is men bezi
bezigg de Maas
J
te kanaliseren, dat wil zeggen
g b , aan de
Maas de bevaarbaarheid teeven
van een
g
kanaal,
, door het afsteken van de grote
g
meanders (zie: Dal,leggen
het le en van stuwen
en sluizen, opdat
o dat het geheel
beter bevaarg
baar zal worden. Tussen Maastricht en
Maasbracht heeft men het zelfs betereg
oordeeld de Maas maar de Maas te laten,
dat wil zeggen
bevaarbaar,, en
gg niet goed
g
ten Oosten ervan eengeheel nieuw kanaal
aan te leggen:
het Julianakanaal. Ook heeft
gg
men een kanaalegraven
tussen Heumen
g
aan de Maas en Nijmegen, dat Maas en
Waal met elkander verbindt. En nu de
kanalen in Twente klaar zijn,
kan men
J

KANARIE
de kolener
naar 't
J
P schipP van de mijnen
industriegebied
in Twente vervoeren.
g
Niet altijd
graaft men kanalen voor de
J ^
scheepvaart,
soms ook om een moerassige
g
P
landstreek te ontwateren of om water voor
bevloeiing aan te voeren.
Soms is het nodigg een kanaal over een
rivier of een ander kanaal heen te leiden,
dan bouwt men een aquaduct.
Dat kunnen
q
jullie
het best vergelijken met een lan g J
werPa
ige bak,
, waarvan de korte voor- en
i J en waardoor
achterza
zijn
gg
J de weggenomen
het water stroomt. Het is een viaduct met
verhoogde
zijkanten.
Vooral in bergachtige
J
g
landen treffen we die aquaducten
nog
q
g al
y het Canal du Midi
eens aan. Zo wordt bi
bij v.
Zuid-Frankrijk
herhaaldelijk
metaquaJ
J
q
ducten over de Garonneevoerd.
g
bij uitnemendKanarie is het huisvogeltje bi'
heil behorende tot de familie der vinken.
Hi' is afkomstigg van de Canarische eilanHij
den aan de Westkust van Afrika. In het wild
is hijJ grijsgroen.
De fraaie gele
kleur,, die
g
g Jg
deze kleine zangertjes
hebben,, is het re sulg J
van kweken door kruising
g met andere
verwante zangvogels,sijsje.
o.a. het sijsje. In
Europa
P wordt de kanarie stelselmatigge
g teeld in Saksen, in den Harz en ook wel in

Kanarie. — Een zeldzame foto van een
kanarie-paartje bij hun „nest' met jongen.
Poes kijkt er met belangstelling naar, zonder
ze kwaad te doen.
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Nederland. Er is zelfs een apart
Hollands
A
ras vanrote
vogels".
Wellicht
g
„ g slanke,
,
heb je
g
, dat
J wel eens in de krant gelezen,
oorr
onze kwekers er ineslaa
gd zijn,
J ,door
oor
g
deelkundi bg e kruising
g kanaries in alle mogelijke
kleuren te telen: rode, , blauwe,,
J
en wat al niet meer.
,
g roeneparelgrijze
Kandeel. Een oud vaderlandse drank, bestaande uit een mengsel
van Fransen of
g
Rijnwijn,
met kaneel
en kruidnagels o zo
g
e
trokke
en dan ten slotte
g etrokken
voorzichti
voorzichtig g
suiker en geklote
g eklote eieren tot een min
of meer dikken drank of vla geroerd
g eroerd. Alkomt aan opP roeren en niet laten koken.
Het islotselin
weer
bekend geworden,
P
g
g
doordat bij
van de geboorte
J de aangifte
g
g
van Prinses Beatrix deze drankeschonken
g
ui
is, waarmee een oud gebr
gebruik in ere werd
zuivere, gekristalliseerde suiker,,
Kandij is ,g
makkelijk kunt maken. Als je
die je
J
J zelf makkelijk
kans ziet wat riet- of bietensuiker duseen
g
vruchtensuiker, die' doet het niet!) van je
J
moeder los te krijgen,
J g , ben je
J met wat g e duldauw
klaar.
g
Je lost suiker in kokend water op
A en
voegt
nog
g zolang
g
g telkens wat suiker toe,, tot
het uit
g
AJ oververzadigd
g is. Je giet
Jje stroopje
in een aarden schoteltje,
J tevoren
J, waarin je
wat draadjes
wit garen
gespannen
hebt.
g
g P
J
Als je
g een dag
g of wat laat
J nu alles rustig
staan, zul je bemerken, dat zich aan de

a.

Kaneelplant:
b. meeldraad.

bloem,

draadjes
suikerkristallen afzetten,, die gagn J
klontjes vormen, terwijl
deweg klontjes
terwijl het vocht
oc
klontjes
verdwijnt.
De klontjes noemt men kandij;
J,
ze smaken fijn!
J
Kaneel is een specerij
A
J met aangenamen
g
smaak eneur,
tot bruin van kleur,,
, geel
g
die wordt bereid uit den bast van de takken van een boom of heester van de familie
der Lauraceeën. Deze heester kwam norsPronkeli'k
J alleen voor opP de plantages
P
g van
Ceylon, doch
werd later vandaar over gegebracht naar ons Indië
P en China.
, aan
Voor de bereiding
g van kaneel gebruikt
g
men de binnenlaagg van den
en
bast van tweejarige
planten.
Men
g takken van gekweekte
J
g
P
ontdoet de takken van zijtakjes
ijtakj
en bladel
J
ren, maakt enige
g kringsneden,
g
, verbonden
door een overlangse
g snede, waarna men
den bast met een mesje
J gemakkelijk
g
J van het
hout kan losmaken. Van de verkregen stukken bast schrapt
P men met een mes de
kurk- en de schorslaag
g af, rolt ze bij
J 8 of
Jo tegelijk
g J over elkaar en laat ze dan eerst
in de schaduw,
, later in de zon drogen.
g
Wanneer de rollen vervolgens
op
P maat
g
gesneden, tot bossen samengebonden
en in
g
g
balen of kisten verpakt
zijn
P
J, kunnen ze in
den handel wordenebracht.
g
Behalve veel looizuur bevat de kaneel
een vluchtige
er den
g olie (kaneelolie),,
aangenamen
smaak en geur
aan geeft.
g
g
g
De Ceylonkaneel is de beste. Er bestaan
nog
g enkele andere handelssoorten,, zoals
de Javakaneel, de Chinese en de Malabarkaneel, doch die zijn
zijn allemaal,
, vooral de
Malabarkaneel, van minder kwaliteit.
Kaneel
bezite eigenschapg eneeskrachti
g
g
P
g
P en en wordt dan ook in de geneeskunde
gebruikt.
(ook: Kangeroe,
Springhaas).
Kangoeroe
g
g
Ofschoon we over dit merkwaardige
g dier
al schreven onder buideldieren eneen
g
aflevering
g van„Wat is Dat?" de wereld
insturen,, zonder dat de kangoeroe
en haar
g
erbij zijn,
zoono den
omslag)
g erbij
J , laat ik
P
g bijzonderheden
hier toch nogg enige
bijzonderheden volgen.
g
De kangoeroe
heeft krachtigg ontwikkelde
g
achterpoten
en een flinken staart. Met
P
deze drie lichaamsdelen beweegt
g het dier
zich metrote
sprongen voorwaarts. De
g
geen beteken hebben
zo goed
als g
voorpoten
e
g
bi' het opnemen
van het
nis zelfs niet bij
P
plantaardige voedsel.
1 jullie
weten
weten, vinden we de kan g oe Zoals
J
roes aalleen in Australië en enige
g eilanden
en eilandengroepen ten Westen ervan. Hoe
komt dat nu?
Algemeen
neemt men aan,, dat Australië
1g
A
Azië
zie heel
ee vroeger
g met elkaar verbonden
door geweldige
ren; een verbinding,
g,
g
ge
bewegingen in de aardkorst verbroken is.
In de zen tijd
J leefden zowel in Azië als
1 de buideldieren,, waaronder de
Australië
kangoeroe.
g

KANSELARIJ
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Kandeel. — Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland (minister van Staat), Dr. H. Colijn (ministerpresident) en Jhr. Mr. G. C. J. van Reenen (burgemeester van Baarn) bij het tekenen der
akte van geboorteaangifte van Prinses Beatrix.
Later rees de zeespiegel, zodat de daarna
in Azië door geuron g
en g
grotere roofdieren
Australië niet meer konden bereiken. Als
gevolg
g g daarvan handhaafden zich daar de
hun
gen
un
sterbuideldieren,, die het in Azië tegen
kere natuurgenoten
moesten afleggen.
g
gg

Kano. Er zal wel geen enkele Hollandse
jongen
of meisje
zijn,
meisje
J , die niet weet, wat
g
J
een kano is. Als 't zomer begint te worden,
,
dan verlangt
J g is in ons waterg al wat jong
rivieren,
land naar de heerlijke
sport
opP rivieren
P
J
vers en plassen
en onder de vermeren, vijvers
P
schillende soorten van watersport
P
, die ons
beroemd hebben g e land in dit opzicht
P
maakt neemt het kanoën een eerstelaats
P
in.
allemaal,
Eenewone
kano ken jeJ dus allemaal
g
maar misschien wiste
J noggniet, , dat de
kano eigenlijk
g
J de oudste vorm van boot is.
Het is de boot , die het allereerst door de
natuurvolken isemaakt
,om zich over het
g
water te kunnen voortbewegen.
Ze bestond
g
uit een uitgeholden
boomstam en was dus
g
lang
lan en smal en bood ruimte voor één tot
zeer veleersonen
van
P
,al naar de grootte
g
denebruikten
boom.
g
Natuurlijk
Natuurlijk waren er eenvoudige
g e en minder eenvoudige
g vormen van kano's. De éne
stam bedacht dit, de andere dat middel, om

o zeewaardiger te maken,, of om den
de kano
boom sneller uit te hollen. Maar afgezien
g
van dit alles, dwingt
bewong het onze grote
g
deren
af ,dat dezeprimitieve
mensen met
P
g
die kano's reusachtige
g zeereizen hebben
kunnen maken. Het is bekend, dat grote
groepenY
bewoners van de Polynesische en
Micronesische eilanden over den oen
P
Oceaan naar Midden- en Zuid-Amerika gevaren zijn.
Ja,, denk Jje daar eens in,, en dat
J
zonder kaart of kompas! Waarschijnlijk
voeren ze 's nachts op
P de sterren.
Om het omslaan van de kano's te voorkomen, maakten ze één of twee uitleggers,
,
gg
dat zijn
J een soort houten vlotters , gewoon-lijk
J dikke bamboes,, die evenwijdig
J g aan de
boot, met de boot verbonden doortwee
e
andere latten, in het water uitstaken.
Ookebruikten
ze wel eens een
zeil.
De Eskimo's maken hun kano's(kajaks)
J s
uit eengeraamte van hout of
w alvi
ssenbeenderen omspannen
met zeehonden
ll n.
p
vee
Kijk
maar eens bij
J„Eskimo's".
J
Het is interessant om na teaan
g
, hoe
langzamerhand
onze moderne,fn
i'
g
J -g econ strueerde kano is ontstaan uitt den een voudigen uitgeholden
boomstam.
g

Kanselarij. Hieronder verstaat men
Kanselarij.
en ^i n
Nederland het kantoor van hetez
g antscha P

KANSELIER
of van een consul-generaal
g
, aan het hoofd
waarvan een kanselier staat. In het buitenland, met name in Duitsland, heeft het
woord ook betrekking
gopP ministeries en
aarh
heeft
aide reregeringskantoren.D
e men
ook het hoofd van alle ministeries kanselier
genoemd, welke betrekkinggvooral beroemd
g
iseworden
doordat
niemand minder dan
,
g
Bismarck als rijkskanselier
haar bekleed
J
heeft, terwijl
J,nadat de nationaal-socialisten
de regering
hebben, ^ de hoogg overgenomen
g
gg
ste uitvoerende macht in handen ligt
g van
den Fuhrer Adolf Hitler met den titel van
Rijkskanselier,
Onder kanselarij
J wordt ook verstaan het
zijn personeel
P
gebouw,
waar de kanselier en zijn
g
werkzaam zijn,
et woord kanselarij
kanselarij is afJ
geleid van het Latijnse
cancellaria,, een
J
g
vertrek, dat door cancelli (= tralies) was
afgesloten.
In oude tijden
werd er mede
J
g
bedoeld de met tralies omgeven ruimte,
,
waar de oorspronkelijke staatsstukken werden bewaard.
Kanselier. Dezen naam droeg
g in de Middaleeuwen en ook later, in Duitsland vooraan wien de uith
al, de hoge
g hofambtenaar,
vaardi
o edg in
g der staatsstukken wasPgra
hij cancellarius g e J n werd hij
g en. In het Latijn
noemd. Door zijn
hi groten inJ ambt bezat hij
Aan de hoven der oude Duitse kei•
zers werd dit ambt meestal door een hoogg
e laatst
geestelijke
waargenomen.
De
geplaatst
g
J
g
nz ver
aartsbisscho
aartsbisschop en keurvorst van Mainz
enig de het zelfs voor ggoed met zijn
zij
J kerkeli'k
hij den titel aannam
waarbij hij
J ambt, waarbij
van aartskanselier. Hij' nam echter het kanselierscha
P niet zelf waar, doch liet zich
door een vice-kanselier, die als minister
dienst deed, vertegenwoordigen.
Frankrijk kende vroeger
ook en
een an
kFrankrijk
g
selier, die daar voor zijn
beeven wer
J n leven
en de eerste ambtenaar van den
•
r
Staat was. Om zijn
J invloed binnen deP eken te houden,P
plaatste men dan naast hem
een zegelbewaarder, die eigenlijk
g
J minister
van Justitie was.
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Engelands
staatsbestuur kent nog
g
g heden
ten dage,
g ^ behalve de kanseliers,
, die een
plaats
in het ministerie bekleden,, als b.v.
P
den Chancellor of the Exchequer
= den
q
minister van Financiën, den Lcrd-kanselier,
die de eerste ambtenaar van den Staat, lid
van den Geheimen Raad, voorzitter van het
Hogerhuis,
g
^ chef van de StaatskanselarijJ,
enz. is. Daar hem bijJ
zijn
zijn benoeming,
g,
ens de oude
Britse traditie, het staatszegel
gel
^
wordt overhandsgd, heet hij
hij ook Grootzegelbewaarder.
g
Ons Nederlands staatsbestuur kent het
kanseliersambt niet, wel de instelling
gvan
a
„Kanselarij der Nederlandse Orden",, een
de Kanselarij
bestuurstak, die zetelt in het Ministerie van
Financiën.

KANT
Door alle eeuwen heen is de kant een
der kostbaarste en meestgeliefde versiersels der dameskleding
geweest. En niet algg
leen door dames werd kantedra
en.
g
g Neen,
in vroeger
tijden
tijd e deden, hoe vreemd ons
g
nu ook toeschijnt
ook
de heren aan die
,
mode mee.
De kunst van kant vervaardigen
is al
g
tamelijk
J oud. De alleroudste kant werd g e maakt van een dichte stof door opPregelg
matse
g afstanden draden uit te trekken en
wat er overbleef weer opP verschillende manieren te verbinden. Dat was dusenaaide
g
kant: de oude Italiaanse naamunto
tiP
rato uitgetrokken
duidelijk
kant, toont duidelijk aan,,
hoe de werkwijze
was.
J
Die oude kant was betrekkelijk
J smal: ze
werdebruikt
als sier-rand langs
g
g den kant
van de kledingandaar
ook het woord
g,
kant.
Heel merkwaardigg was ook de ouderwetse
genaaide
kant,^ waarbij
waarbijgeen
ondergrond
g
g
b
van dichte stof werdebruikt
g
, maar die
vervaardigd
gespeld
P een patroon,
P
g P
g werd op
ofenaaid
opPeen stevige
glap
P katoen. Dit is
g
dan feitelijk
de eerste echte kant, , want
J
tirato kan meer worden beschouwd
deunto,
P

Kano. — Wat er gebeurt, als twee Indianen met hun kano's tegen elkaar botsen.
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KANT

Kant, —Linkse rij: Reticellakraag omstreeks 1610, fils tirés en kloskant 16e eeuw;
herenjabot van Venise à gros relief, -I- 1680; rechtse rij: Vlaamse kloskant, le
helft 17e eeuw: Brabantse raadjeskant en Vlaamse kant, 2e helft 17e eeuw; Mechelse kloskant, le helft 18e eeuw; kraag van vieux Brabant kloskant, begin 18e eeuw.
In het midden een modern avondtoilet met kant.

KANT
als een overgangsvorm tussen naai- en
kantwerk.
BijJ
echte genaaide
kant i6e eeuw)
g
werden de draden over de lijnen
der tekeJ
ningheen es
annen hier
en daar met fijne
fijne
g P
,
draadjes
vastgehecht
aan de daaronder g J
g
leen
g lap.
P Daarna werden de gespannen
g P
draden omgewerkt met cordonneer- of festonsteken en soms nog met versiersels aangevuld. Wanneer het helepatroon
atroon was uitg
gevoerd, werden de hechtsteken doorg eknipt
P en was de kant klaar. De oudste van
deze kantsoort is de Reticella, daarna komt
de Venetiaanse kantoint
de Venise) in
P
' de mode. De 16e eeuw was derote
bloeig
tijd
wij
J van de Italiaanse kant,, die toen wijd
• zijd
J vermaard was.
Naar alle beschaafde landen van Europa,
P,
ook natuurlijk
juis
J naar ons land (dat toen juist
ging)
J Gouden Eeuw tegemoet
g
g gwerden
kostbare ladingen
kanten kra
kragen
en lub g
g
ben, schorten en waaiers verscheept.
P In de
tweede helft van de 17e
7 eeuw en in de i8e
eeuw konden zelfs op
f straat,
,Jja nog
g sterker: zelfs in den oorlog,
heren het volg,
strekt niet zonder de kanten versierselen op
hun kleding
g stellen. Er wordt verteld,, dat
eens in een oorlog
Frankrij en
g tussen Frankrijk
toen enige
door
g Franse officieren doo
den vijand
waren ingesloten,
J
g
, dezen een
deputatie
naar den Spaansen
opperbevelPAereve
P
P
hebber zonden met het verzoek om een
kanthandelaar ongehinderd door de voorde heren hun
P osten te laten trekken ,opdat
P
jabots en lubben,, die enigszins
kanten jabots
g ns ver
sleten waren ,zouden kunnen vernieuwen.
Dit verzoek werd toegestaan
en de heren
g
kochten voor meer dan.000gulden...
voor
37
g
rekening
oPP
erbevelhebg van den Spaansen
P
ber,
, die het een eer vond,, zijn
zijn „g asten"
van nieuwe lubben te voorzien,, alvorens hij
hij
zichr
g ereed maakte hen zo mogelijk
g J te ve slaan. Onder Lodewijk
J XVI werd de kantindustrie van Italië naar Frankrijk
Frankrijk over g
gee
bracht. De kantwerksters brachten haar
eigen
mee doch lan zamerhand
P
g patronen
g
ontstonden hiernaast andereatronen
en
P
werd .de kant inplaats
van point de Venise,,
P
point de France genoemd;
P
g
, nog
g later ontstond het beroemdeoint
d'Alen^on
P
, dat
op
Uit Frankrijk
Frankrij ve rA tulle wordt gewerkt.
g
dan de kantindustrie weer naar Brussel, dat langzamerhand een beroemd kantcentrumeworden...
en gebleven
is.
g
g
Ook de alleroudste Brusselse kanten werden nog
genaaid,
^
g
g geheel
, later werden met
de handenaaide
motieven opP een tullen
g
g rond ehecht.
g
Omstreeks r?oo kwam ook het kantklossen totroten
bloei. Degekloste
kanten
g
g
worden,
, zoals je
J misschien weet,, vervaar diggd op
P een patroon,
P
, dat op een draaibaar
kussen wordtehecht.
De opP klossen g e g
wonden draden worden volgens
het patroon
g
P
dooreen
g eslin
g erd en opP de kruispunten
A
metselden
vastgezet.
Dit kantklossen,, dat
A
g
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Kant. — De erfgenaam uit een oude Engelse
familie wordt ten doop gehouden in een jurk
van point de Venise.
nu nog
Bruggee en an g in Brussel,, Mechelen,,gg
plaatsen
dere Belgische
laatsen en in Zeeland veel
g
wordt gedaan,
gaf
bijJ 't werk een grote
w
g
g
g
tijdsbesparing.
In de r 5e eeuw werd het
tijdsbes
g
P
J
kantklossen reeds in Italië en Nederland
beoefend. Omstreeks i?oo waren de Valenciennes en Mechelse kloskanten de voornaamste. Ook de Brusselse kant, genaaid
g
ofeklost
of
g
, een combinatie van beide
bleef beroemd en werd veel naar Engeland
g
n
uitgevoerd,
ondanks pogingen
P g g en van de Eg
te g aan'. Her g
g g om dit tegen
g else regering
haaldeli'k
werden in de 17e
J
7 en i8e eeuw
verboden uitgevaardigd en werden alle kanten van de Engelse
dames, die uit Brussel
g
geno
waren binnengesmokkeld,
w
g
, in beslag
g
men. Voor duizenden en duizendenuldens
g
r in
werd
i de i 7e en 18ee eeuw aan kant bevan
steed. In de i e9 eeuw is het gebruik
g
kant afgenomen,
juist
doch juist in onzen tijd,
J,
jonnu de mode,
van
', na een inzinking
g
vrouwelijk wil
g ensachtig hemd weer echt vrouwelijk
n zijn
zijn,
zijn ook kanten kraagjes,
gJ ,Jjabots en
avondjaponnen,
, benevens kantversieringg aan
JP
de onderkleding
g en aan het huishoudlinnen
wastafelkleedje enz. weer
als tafelkleedjes,
J , wastafelkleedjes
in den smaakekomen.
g
Natuurlijk wordt, ook in ons land enorm
Natuurlijk
veel kant machinaal vervaardigd,
v
g, doch daarn aast worden door vele vrouwen pogingen
P g g en
hand-inwerk gesteld,
in het
he w
, om de fijne
g
d ustrie van het kantklossen en -naaien weer
er
doen opleven.
De vereniging
te doe
g g „ De NederA
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landse Kantveerkschooi"- heeftt reeds in het
z eeuw
begin
van deze
ee ween kantwerkschool
g
moest deze in1909
oAgerichtdoch
d
9o weer
o P h e ffen . IIn Sluis in Zeeuws-Vlaanderen
t veel gekantklost.
wordt
g
n is el
Thans
w het middelpunt
P unt vandemo de rne Nederlandse kantwerkkunst de vero.a. te Urk,>
n'
' ^,`Het molenwiekje",
iging
J "
tal van meisjes
Elburg
b g en West-Kapelle
J
P
houdt. Iets ouder is nogg De
aan het werk
w
Kantindustrie, die een school heeft te Wi'J ar
an Mpet
heteiland
denes bi'
.J Hoorn en,. ook op
ken laat werken.
2 --18o
Kant. Immanuel Kanti 74
4 was
eJ gJ
er. Hij werd te
een roemd
beroemdDuits wijsg
geboren,
waar zijn
Koningsbergene
J vaderr
g
studeerdeaan de un iwas.
as HijJ stueer
zadelmaker w
r i eit in de godgeleerdheid
en legde
vest
g g
g zich
tevens toe oppnatuurkunde,, wiskunde en
teve
Na voltooiingg van zijn studies
wijsbegeerte.J
edurende 9 J'aar als huisonderwi'J was hiji'
Jg
verschillende
families werkzaam. In
zer bij
bJ ve
sc
1770
hij benoemd tot hoogleraar
in
g
77o wwerdhij
logica
en metaPY
h sica aan de Universiteit
g
tehij
Koningsbergen, welk ambt hij tot zijn
J
dood toe
o bekleedde. Gedurende een periode
p
hij tal van werken en g vane
5oJjaar heeft hij
schriften, eerst op
der wis- en
g
sc
p het gebied
natuurkunde, later opP dat der wijsbe
J
bg eerte
ePubliceerd.
Kant moet worden beschouwd als de herwijsbegeerte
van zijn
g
J
p
vormer der Europese
J
n
gger van de wetentijd
g
) en als de grondlegger
schappelijke
denkrichting
g der i9e eeuw.
PP J
machte boek,, dat
Zijn
J hoofdwerk is een machtig
der reinen Vernunft"
get iteld is Kritik
„
en at
datslechts kan worden begrepen door
hen,
e, die niet tegen
g langdurige studie en
moeizaam nadenken opzien.
Toch willen
P
we trachten, een der hoofddenkbeelden van
Kant enigszins
duidelijk
J te maken.
g
Wanneer iemand een of ander voorwerp
hij te
ziet en datoed
bekijkt,
J ^ dan meent hij
g
mogen
zeggen:
edit of dat ziet er zus of zo
gg
g
uit. Veronderstel, dat hijJ dit voorwerp,
P,dat
nog,
hij
juist beschrijft,
dan no
^ juist
J
J waarneemt,
zegt
g Kant, is het niet zeker,> dat iedere andere waarnemer tot dezelfde conclusie zal
komen, omdat niet alle mensen, vooral niet,
nere details van hetwaar het betreft de fijnere
bijJ eenzelfde
g
g een wordt waar genomen,
hetzelfde z i e n. Dat
w aarneminprecies
gp
komt door het verschil in bouw van de
gezichtsorganen
en de daarmee samenhang
g
nog een
nu no
g
g ende hersenfuncties. We gaan
stap
P verder en zullen een vraagg stellen.
Veronderstel, dat alle mensen van de wereld
tegelijk
naar een ding
g staren en dan aan
g J
elkander vertellen,
, b.v. in Esperanto, wat
zij
J , dat ze allemaal
J zien en dat dan blijkt,
precies dezelfde beschrijving
geven,
e
gg
, zouden
J
P
we dan mogen
aannemen,
^ dat het ding
g
g er
ook werkel i' Jk zo uitziet?
Ja,, natuurlijk,
gg jullie, waarom niet?
J zeggen
Neen,, zegt
J dan bewijst
J
g Kant nadrukkelijk,

KANT
dat alleen,
mensen de waar J al die mense
, dat bij
nemingsvermogens opP dezelfde wijze
J ze we
ken.
Men kan zich echter heelgoed in de
mogelijkheid
indenken van een anders
de s ge
g J
vormd waarnemingsvermogen. N eem biJ'
voorbeeld de tegenstelling
dwerg.
g
g reus en dwe
g
Wanneer we nu als voorwerpaarnaar
P,
beiden hebben te kijken,
een schipp kiezen,
een,
J
dan zal een dwergje
gJ dit zo reusachtig
t g groot
zien, adat hij
nodig
J misschien een dagg zou node
hebben om aan boord te klimmen, terwijl
J
een reus zich moet inspannen
om het
notp
et
e
dopje
e scheiden.
PJ met het blote oogg te onderscheiden.
Zulk een verschil in waarnemin gsvermog en leidt tot verschil in waarnemingen.
w
engen.
Onzeeheel
door zintuigelijke waarne
g
mingverkregen
g kennis komt dus helemaal
a
in de lucht te hangen
en heeft maar
g
aa een
zeer beperkte
en betrekkelijke
betekenis.
P
J
Ditzelfdeeldt
geheel
geheel en al voor de waarg
nemingan
het verstand. Kant wil zeggen:
gge .
g
onafhankelijk
van ons waarnemi ngsvermoJ
g en bezitten de stoffelijke of abstracte
„dingen" een eigen bestaan en dat eigen
ig
bestaan van het „ding",
hij iin het Duits
„
g , datt hij
„„Ding
g an sich" noemde, kunnen wij
w J niet
kennen. Indien wijJ ,dus willen weten, in hoeverre wijJzullen,
kennis kunnen verwerven,
1
wij
J in de eerste plaats
p
sd
de organisatie van zintuigen eng
eneest
ees moeten leren
want daaraan zijn
r'
priori
b
(bij
J wwij
J àP
voorbaat) gebonden.
g
Dezeedachten
van
K was geg
gan
g a
Kant
heel nieuw. HijJ heeft hem nauwkeurig
auwkeuri a uit gewerkt op
g
ede gebieden
van
P de verschillende
g
het denken en hem vastgelegd in een g root
aantal werken, dieetui
g g enis afleggen
gg van
zijn
J enorme denkkracht.
In zijn
grote
p
Jpersoonlijk
J leven was de g
Koning sbergse filosoof zeer sober
ber en een
voorbeeld vanlichtsbetrachtin
g, welke
P

i

Immanael Kant,
de grote Koningsberger fi losoof.

KANTONGERECHT
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hij
deugd
hij boven alles stelde. Hoewel hij
g hij
ook een uitstekend aardrijkskundige
J
^ was,
heeft hij,
enkele uitstapjes
in den
g
J^ ongeacht
PJ
omtrek zijn
geboortestad nimmer verlaten.
J g
In 1864
4 werd te Koningsbergen voor hem
een bronzen standbeeld onthuld.
Kantongerecht
is in ons land een gerecht
g
g
in eerste instantie waarmeegewone
g
burgers
het meest te maken hebben, daar
g
diterecht
kleine zaken (zowel straf rechg
telijk
behandelt. Wat
J
J als civiel-rechtelijk)
grotere
rotere zaken komen dadelijk
dadelijk voor de rondissementsrechtbank. Ten aanzien van
de rechts Praak door het kantongerecht
is
g
Nederland verdeeld in eenroot
aantal
g
rechtsgebieden
of kantons. In ieder kanton
g
is een kantonrechter, behalve in de kantons
in derote
steden, waar hun aantal wisselt
g
van twee tot zes, die onderling
g het werk
verdelen.
De kantonrechter moet in derakti'k
P
J
moeilijkeg e uitspraak
doen in soms zeer moeilijke
P
schillen die uit het echte, dagelijkse
leven
g J
voortvloeien.
Een verhuurder vanemeubileerde
kag
nners brengt
huurder
g b.v. een gewezen
g
zoor den kantonrechter,> omdat, volgens
g
den verhuurder, zijn oud-huurder het meubilair derehuurde
kamers opAabnormale
g

Kapitaal. r De groot-kapitalist Rockefeller,
(rechts) ,die het bewijs leverde, dat kapitaal
in handen van een enkeling, zeer nuttig kan
functioneren.

Kapitaal.
— Karl Marx, de grote
strijde voor
strijder
P
g
leus: het kapitaal
in handen van de geP
meenschaP".
wijze
heeft versleten en beschadigd.
En
g
J
daar het meubilair van dergelijke
kamers
g J
er gewoonlijk
g ewoonlijk uitziet als van het ontstaan
af niet nieuw te zijn
geweest, zal het voor
J g
den kantonrechter, zelfs voorgelicht
door
g
beal of niet bijziende
getuigen,
g ^ enigszins
g ns
g
J
zwaarlijk
zijn
J^ om Precies uit te maken, in
J
hoeverre de verhuurder doorekrenkt
g
door on rechtvaardigheidsgevoel, dan wel do
Een
g
g eoorloofde winzucht wordt gedreven.
reeks van bizondere werkzaamheden is den
kantonrechter bijJ de wet opgedragen, vooral
zij er de
in familie- en voogdijzaken.
Dan zijn
g J
betreffende rechtsvorderingen tot betalmgvan renten, huren, pachten
en inteA
resten tot vergoeding
g
g van schaden, door
mensen of dieren toegebracht
aan land,
g
houtgewas,
boom-, tuin- of veldvruchten
g
enz. de zaken betreffende rechtsvorderingrond van arbeidsovereenkomsten,
ag en opPg
tot ontruiming
g van huizen,^ ontbindingg van
huur e.d.
Voorts velt de kantonrechter vonnis i n
strafzaken over stroperij
P J en alle ove r treding en waarvan de kennisneming
g niet
aan een anderen rechter is opgedragen.
n we
moeilijkheden,
Juist de buitengewone
J
g
ke het berechten van de kleine zaken" en
het in contact komen met alle mogelijke
g J
mensen opleveren,
stellen veel bizondere
P
eisen aan deersoonli'kheid
van den kanJ
P
hij Jobs geduld
ht r.
tonr ec
e Heel vaak moet hij
g
en Salomo's wijsheid
bezitten.
J

P
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Kanunnik
nik is de titel van een waardiggkerk. Deena
b1P ,dr
heidsbek
e in de R.K. er
in is afgeleid
van het Latijnse
canoniming
J
g
cus; oudtijds
was n.l. een kanunnik eengeesJ
li'ke,w
wiens naam opP de officiële lijst
teJ
J (of
canon) ener kerk voorkwam. Te g e nwo o r hij verbonden
digbehoort een kanunnik, ^ als hij
is aan een kathedraal-kapittel,
tot de raadsP
lieden van den bisschop van een ,
diocees,
met wie de bisschopP in het kapittel, waarin
zij
vergadert.
(Zie:
g
g g
J stem hebben, geregeld
Kapittel). Verder zijn
zijn kanunniken de Priesterleden van sommige
g oude kloosterorden,
die dus
geloften
afs ook de drie religieuze
g
g
v de Kruisleggen.
In Nederland zijn
J n b..
gg
heren te Cuyk
Y kanunniken.
Ka^ulaan. In Nederland en België
g noemt
men een kapelaan
een R.K. geestelijke,
die
g
P
J
zijner
studies
en ont
hna het volbrengen
e het
g zij
J
vanen
aan de pastoors
g,
P
g der riesterwi'
Jding,
P
wordt toegevoegd, om dezen
bij hun taak beJ
hulPzaam te zijn,
of wel als huis- of g e J
stichtsgeestelike
Volgens
gens somm
J fungeert.
g
oorspronkelijk
de
g en was een kapelaan
P
P
J
geestelijke,
g te velde vergezelde
g
g
J ^ 'die het leger
en werd hijJ kapelaan
genoemd
naar de ca P,
pa,
P
g
droeg,
hij droe
g, hetwelk o.a. diende
het kleed, dat hij
om de relieken (zie ook: Reliek) te beschermen. Anderen menen, dat de kapelaan
oorP
sPronkeli'k
was,, die aan den
g
J
J een geestelijke
dienst in een kapel
P was verbonden.

Kapitaal
is (huiselijk
gesproken)
dat g e A
J b
P
deelte van het inkomen, dat niet is verbruikt maar dient tot verdereroductie.
P
Voor eenarticulier,
P
^voor ieder mens oop
hij
zichzelf, is dus kapitaal,
al datgene,
P
g
^ wat hij
niet opeet,
of opPandere wijze
besteedt,
wijze besteedt
P
maar wat hijJ bezuinigt,
apart
P
g^ bespaart,
P
zijn
legt,
eigen
g n onderg , o.a. om daarmede aan zijn
nemingf
anderen,verder
ver r uitg aan die van anderen
breidmgte geven,
P
g
^ of wel de oprichting
g van
nieuwe ondernemingen
mogelijk
g
g J te maken.
Deze besparing
P
g noemt men ka itaalvorP
ming.
g Iedereen die dus iets, al is het maar
een dubbeltje,
brengt,
P
g^ is
J ^ naar de spaarbank
daardoor kapitaalbezitter;
P
^ immers de spaarP bankebruikt
dat dubbeltje
dubbeltje niet,^ om er oop
g
te bgaan zitten, maar leent het uit aan anderen die er iets mee doen" en door dat
e
^ deg o» doen" verkri'
Jg t men de Pproducten,
deren die wijJ dagelijks
g J nodigg hebben.
Beschouwt men deehele g,
samenleving,
de maatscha
dan noemt
PPi'J, als één eheel
g
men dus het maatschappelijk
dat
PP J kapitaal
P
gedeelte van het maatschappelijk
g
PP J inkomen,
hetwelk nieteconsumeerd
is,, doch strekt
g
tot verdereroductie.
Als zodanigg is kaP
P itaal een der drie onmisbare factoren ter
productie,^ n.l. natuurgaven,
g
^ arbeid, kapitaal.
P
P itaal
In dezen, meer staathuishoudkundigen,
g ,
zin verstaat men echter onder kapitaal,, niet
vooraleld
al datgene,
wat tot pro-g maar
^
g
ductie dienen kan:rond
mijnen,
machines
machines,
g
J
enz.
Deka
natuurgaven
lt rens tussen
g ave n en

altijd even gemakkelijk
J
P itaal is zeker niet altijd
g
te trekken en wordt dan ook wel verwaarloosd in zekere bepaalde
gevallen.
P
g
Dit klinkt alles heeleleerd
en is ook
g
dikwijls
heel ingewikkeld,
maar wijJ zullen
g
J
trachten het met eenpaar
P aar eenvoudige
g e voor-beelden wat duidelijker
te maken.
J
hij
Als een boer tarweezaaid
heeft en hij
g
hij
heeft den oogst
g binnengehaald,
g
^ dan zal hij
een deel van hetraan
bewaren om voor
g
het volgende
en
Jjaar als zaad te gebruiken
g
g
om er zelf van te leven tot de volgende
g
oogst
JA is.
g rijp
Dit deel nu is kaP itaal; het is een besparing
P g van het inkomen en dient tot nieuwe
productie::
a. als zaaikoren;
b. omdat het de arbeidskracht van den
boer in stand houdt tot den volgenden
g
oogst.
bakkerij wil beginAls iemand bijv.
J een bakkerij
g
hij daarvoorr een localiteit moe nen, dan zal hij
ten kopen
of huren, een oven,, een kneedne
P
machine moeten aanschaffen, een winkel
moeten inrichten, enz. Daartoe iseld
nog
di g, kapitaal, dat eerst vruchten kan drahijn begint
zij
en^ zodra hij
zijn
eerste broden te
g
g
hij
verkopen.
Heeft
hij dat geld
niet zelf, dan
P
g
zal hijJ het moeten lenen;, d.w.z. een ander
in
doet het bespaard
deel van zijn
P
J inkomen

foto N.V. Gebr. v. d. Bergh's Kon. Fabr. te Oss.

Kapok.
— De takjes
P
J met vruchten van
dichtbij
gezien.
Jg

KAPITEEL
dienen,
, om aan den bakker de productie
P
mogelijk
mo
g J te maken.
Als het den bakker wèle
ggaan is,, dan
zal hij, als
hij op
leeftijdgevoelt,
hij
P zekeren leeftijd
g
,
dat zijn
bakkerij
J krachten hem begeven,
^
, de bakkerij
aan kant doen. Het in de zaakestoken
g
hij zal trachten van
geld g
gaat dan terug
g en hij
zijn
besparingen, vruchten van zijn
zij
J eigen
g
•
rond te komen.
zijn nu verhangen.
De bordjes
zijn
Eerst had
J
g
de bakker wel arbeidskracht,
, maar geen
g
hij kapitaal,
ka
kapitaal;
g
P
P
, maar geen
^ nu heeft hij
hij
arbeidskracht. In het eersteeval
moest hij
g
trachten iemand te vinden,, die diens kazijn arbeid wilde paren;
P itaal aan zijn
P
, nu moet
hij
J iemand zoeken, die met z'n arbeid het
kapitaal
vruchtdragend
maakt.
P
g
Hieruit volgt
dat kapitaal
en
P
g duidelijk,
J
arbeid onmisbaar voor elkander zijn;
J, dat
kapitaal
zonder arbeid,
P
, of arbeid zonder
kapitaal
niets vermogen
en dat alleen door
P
g
hun samenwerking
aan natuurgP
g (gepaard
mogelijk
g J is.
g oven productie
P
De huur, die men betalen moet, om over
het kapitaal van een
ander te beschikken,
,
heet rente. ZijJ vormt den tegenhanger van
arbeidsloon en is vergoeding
g voo
voor de be^
schikbaarstelling
vrucht van de bespaarde
P aar
ten van vroegeren
arbeid.
g
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Kapok. — Het pluizige goedje wordt op
droogvloeren gekeerd.
zijn
z dek
Natuurlijk
deze
Natuurlijk
J zij
zaken
in de w er ke za
zij
zij hier zijn
zij
li'kheid
niet zo eenvoudig,
g,
J
voorgesteld
verre van dien. Men heeft
g
,;
er vele dikke boeken overgeschreven. Zo
is het b.v. sinds meer dan honderd jaar
het kapitaal,
een belangrijke
strijdvraag,
P
,
J
g,
g J
in economischen zin,,P
particulier eigendom
g
behoort te wezen, dan wel aan den Staat
moet toebehoren.
Het eerstgenoemde
stelsel,, dus dat,, waar g
bi'
geregeld
wordt door P ar b g
J de productie
P
ticuliere ondernemers,
g
, die tevens eigenaar
zijn
J van,, of althans ^de beschikkingg hebben over deroductiemiddelen
P
, wordt het
individualistisch of ook wel het kaPitalistisch stelselen
g enoemd. Wij
J zien het albg emeen om ons heen toegepast.
Het andere stelsel,, dat alle P
productiemidro
em
delen (alle kapitaal)
aan den Staat wil
P
brengen en dezen de producten
wil doen
P
regelen
re
g
, heet het Marxistisch stelsel (zie:
Marx). Volkomen toegepast is het in de
P rakti'k
g niet zodat men zich daarvan
J nog
ook nog
geen beeld kan vormen. Een integg
ressante kwestie daarbij
J is, hoe men zich
voor de verdeling
P ro
g van arbeid en producten
stelt. Misschien zal de toekomst het nog
eenmaal leren.

Kapiteel.
Hieronder wordt verstaan het
P
bovenste deel of hoofd van een zuil. Daar
het kaPiteel in de klassieke architectuur
zeer verschillende vormen vertoont, is het
een karakteristiek kenmerk van de verschillende bouwstijlen.
Velen van jullie
julli zullen
J
wel eens hebbenehoord
van de beg
kende Dorische, Ionische en Korinthische
stijlen; de onderscheiding
stijle
stijlen;
g van deze stijlen
voornamelijk
P den vorm van het
J op
kapiteel
— zie ook: Architectuur.
P

foto: N. V. (febr. v. d. Bergh's Kon. Fabr. te Oss.

Kapok. - Het plukken der vruchten door
middel van lange stokken.

Zo werd vroeger
genoemd een
Kapittel.
Ka
g g
P
colleg e van R.K.geestelijken,
g
J
, kanunniken
geheten, die volgens
een zekeren regel
g
g of
g
canon samenwoonden. Dezen leefden van de
vorsten en bisschopg
^
Pggiften van gelovigen,
pen.
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Tegenwoordig
g heet in de R.K. kerk een
g
kapittel
een vergadering
g
g
g van kloosterlingen,
A
ter regeling
ge
g
g aan geg van meer gewichtige
g
le enheden. g
Verder is het nog de benamingg
voor een college
^
J
, kanung van geestelijken,
nikeneheten,
verbonden aan een voorg
uitoef ename kerk,, met de bedoeling,
g,
ningvan den eredienst meer luister bijJ te
zetten.
Behoort het kapittel
bijJ een kathedraal ,
P
dan treedt het, volgens de regels der kerkeli'ke
wetten, als raad en senaat van den
J
bisschop
0 om dezen te helpen
bij
P
J het
P P,
bestuur van het bisdom. Tevens maken deze
kapittels
bij
J een vacature een voordracht
P
van drie, waaruit de Paus een nieuwen bisschopenoemt.
P
die in ons land aan de bisDe kapittels,
P
schoP skerken in de vijf Nederlandse bisdommen verbonden zijn
J, bestaan uit een
proost en acht kanunniken.
Kapok isP
een product,, dat we gebruiken,
g
,
om er matrassen en kussens mee te vullen,
opdat
ze ,^lekker zacht" zullen worden. Ook
P
wordt de kapok
wel gebruikt
om,, m
met kaP
^
toen vermeng,
te worden.
g , gesponnen
g P
Wat we kapok
noemen,,J
zijn de haren,, die
P
aan den binnenwand van de vrucht van den
kaAokboom zitten. Vooral in ons Indië en
daar weer vooral op
plant men den
P Java,P
kapokboom
aan.
P
In het algemeen
zorgt
g
g men ervoor,, dat
de boom niet al te hoog
g wordt, want dat
zou hetlukken
van de vruchten te veel
P
bemoeilijken.
Die vruchten van den kapokJ
P ongeveer
6 c.M. dik en twee
boom zijn
g
J
en een half maal zo lang. Binnen in de
vrucht liggen de zaden in een bed van
haartjes.
glanzende
haartjes. Men plukt
nu de vrucht,,
P

vóór dezeeheel
droogg is en legt
g
g haar dan
in de zon ; dan zal A
de vrucht met vele klep-P en openspringen. Machinaal worden nu de
zaden en de harenescheiden.
De zaden
g
werpt
perst men uit en
P men niet weg,
g,
P
de olie,, welke er uit komt,,g
gebruikt men bijJ
de zeepfabricage. De haren Pperst men tot
balen (soms reinigt
g men ze eerst nog)
gen
verschee
P t ze daarna, Java is,, zoals ik al
zeide,, het voornaamste P
ro
productieland.
aar li'ks
voert men daar meer dan 5 millioen
J
kilogram
uit.
g
zij vruchten is een
Een kapokboom
met zijn
P
Als men van verre komt,, is
g
het net, of er eengrote
zwerm vogels
o
g
g op
is neergestreken
g
, maar als men dan wat
nader' komt, ziet men de vruchten zachtkens
in den wind heen en weer bengelen.
g
KaPFY
ene. Mr. Johannes Kappeyne
Ka ene van
de Coppello
was een bekend Nederlands
PP
staatsman en beroemd rechtsgeleerde,
e
á
, agboren in 1822 te 's Gravenha gge en daar
overleden in 1895.
95
g Kappeyne
De f
jonge
Ka ene van de Coppello
stuPP
deerde enromoveerde
in de rechten aan
P
de Leidse universiteit en vestigde
zich als
g
advocaat in zijn
HijJ was e niJ geboortestad.
g
en werd
bg en tijd
J lid van den gemeenteraad
g
daarnaekozen
tot lid van de Tweede
g
Kamer. Hierin was hijJ sinds 1874
leider van
74
de liberale fractie — zie aldaar. Na den val
van het ministerie-Heemskerk in 1877
werd
77
aan Ka
Kappeyne
ene de vorming gvan het nieuwe
kabinet opgedragen. Onder zijn
zij bewind
de bekende herziening
g van de Wet
Onderwijs tot stand,, die voor
op
P het Lager
g Onderwijs
zijn naam zal verbonden blijven.
altijd
blijven
J met zijn
door hemewenste
herzieningg van
g
de Grondwet stuitte bijJ den koningg echter

foto: N.V. Gebr. v. d. Bergh's Kon. Fabr. te Oss.

Kapok. — Het ontbolsteren der vruchten door inlandse vrouwen.

KAPSELS
op
hij in 1879
P een zodanig
g verzet,, dat hij
79 mct
alle andere leden van zijn
kabinet zijn
J
J Portefeuille neerlegde.
In 1888 werdhihij ekog
tot lid van de Eerste Kamer;
Kamer; in 18
1893
zag
g hijJ zich om gezondheidsredenen
g
genoodzaakt ontslag
g te nemen.
In de jaren,
die mr. Kappeyne
Ka ene van de
J
Coppello
niet in staatsdienst stond,, wijdde
wijdd
PP
zijn lievelingsstudie:
aan zijn
het
J zich geheel
g
g
Romeinse recht. In dezen tak van wetenschaPgold
hij,J, ook in het buitenland,, voor
g
een autoriteit.

Kapsels.
Reeds bij
P
J het onderwerp
P„Haar"
hebben we de opmerking
gemaakt,, dat door
P
gg
alle eeuwen heen het haar eenrachti
g
P
speelgoed is geweest,
g
, waaraan de mensheid
zeer veel tijd
J heeft besteed met het doel
zich nog
te maken dan men
g bekoorlijker
J
van nature reeds was.
bekoorlijkheid evenals de meeste
Dat bekoorlijkheid,

Kapsels. — De poederpruiken, glorie van 't
verleden, zie je nu nog enkel op bal-masquè's
en kinderfeesten.
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din g en op
dingen
P deze wereld,, een
ee heel betrekkelijk
begrip
je aan de kapsels,
kasels die
J
g P is, kun je
tijden en bijJ allerlei
zo in den loopP der tijden
volken inebruik
waren, ,al heel duidelijk
duidelij
g
De moderne Europese
dame laat zich
P
keuri wassen en permanenten
en voorzien
keurig
P
terwij de Afrivan eeneuri
eg friction, , terwijl
g
kaffervrouw zichzelf niet bekoorlijk
J
rijkelijk met...
vindt,
, vóór heur haardos rijkelijk
stro en klei is versierd.
der Lodewijken
zuchtten de
In den tijd
1
J
markiezinnen enravinnen
onder geweldige
g
g
g
kasels
getooid
met oorlogsschepen en an
P
,g
dere zonderlinge versierselen,
terwijl nog
g
, terwijl
maar enkele jaren
geleden
het volkomen
g
J
kortgeknipte, „ g eshingelde" jongenshoofd
J g
o
eld deed en men nagenoeg
haar
opgeld
g
g geen
g
mocht hebben, wilde men voor smart" , ook
al zo'n akeligg vreemd woord,, doorgaan.
g
In allerlei oude boeken kunnen wij
) brokdie de men stukjes
P
t vinden over de kapsels,
d erken hebbenge sen in verschillende tijdperken
JP
dragen
en mooi hebben gevonden
en van
g
g
deze levens-,, soms ook wel lijdens
g esc hieJ
denis, van het kapsel
willen we hier het
P
een en ander aanstippen.
PP
Reeds bij de oude
Israëlieten werd lang,
g,
dik haar als een bizondere schoonheid aangemerkt. De mannen droegen
het haar in
g
^
den regel
, de vrouwen van
g
g langg afhangend;
het volk Israël hadden zware, meest loshangende
vlechten
, hoe zwaarder hoe
g
mooier.
Ook de Grieken besteedden veel zorg
aan hun haartooi ;• door Homerus wordt
mooi haar eengeschenk
van Aphrodite
P
g
g noemd. Hij
van de,, op
P hun hoofd
J spreekt
P
lange
g haren hebbende, Achaeërs. En in die
lange
van
g de Grieken bewijzen
J
g haren zagen
welvaart eneluk
en dus ook van trots en
g
voornaamheid. De Griekse dames lieten
echter haar lokken niet los neerhangen,
,
maar staken ze opP of wonden zich de zware
vlechten om het hoofd. Het Griekse ka P sel, dat je
J o.a. bi'J de Venus van Milo kunt
eve
an
bewonderen, is beroemd
gebleven.
Wang
neer men in het oude Griekenland een dame
met onopgemaakt,
haar tegen, loshangend
g
g en
P^
zij rouw
kwam, dan wist men direct,, dat zij
familielid; in
droeg
g over den dood van een familielid;
alle andere omstandigheden
besteedde dit
g
uiterst kunstzinnige
zorg
g
^ volk grote
g aan
het haar.
Een eigenaardig
verschijnsel is,
, dat in
g
g verschijnsel
latere klassieke ti't den lang
g haar voor mannen toch ook beurtelings
g als een teken van
verwijfdhei is bemanhaftigheid
en... van verwijfdheid
manhafti
g
Bij
on
Spartanen
droegen
de
g
P
J de
J 'g ens kort haar en de mannen lang;
g,bij
J de
Atheners was het omgekeerde
't geval.
g
g
Tot omstreeks het jaar
300
3 v. Chr. werd
J
door de Romeinen lang
g , later
g haar gedragen,
g
werd het kort afgesneden.
In de tijden,
J
,
toen Rome de Germaanse stammen overheerste en de Romeinse dames de weeldeof rossige
ri b
g e goudblonde
g lokken van de
g
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Germaanse vrouwen leerden kennen, waren
zelotselin
met haar eigen
niet
A
g kapsels
g
A
tevreden meer. Om modieus te zijn
J, moest
men toenesierd
zijnJ door een valse blonde
g
pruik
of althans een paar
krullen, afkomP
P
stigvan een Germaans hoofd.
Een eigenaardig
bij
g
J de Kelten
g gebruik
g
in Gallië en Brittannië was het samenbinden van het haar tot een bundel aan het
achterhoofd, die comabaenoemd
werd:
g
een meerractische
dan sm aakvolle g e P
woonte naar ons inzicht.
In de Middeleeuwen werd door de mannen het haar afwisselend lang
g en kort g e altijd lang,
dragen,
g ^ door de vrouwen altijd
g^doch
veelal bedekt door een muts, zoals je
J ook
op
costuumplaat
tegenover
A onze gekleurde
g
P
g
blz.o
44 kunt zien.
Een heerlijke
kapselfantasie
leverde de
P
J
tijd vanLodewijk
Lodewijk XIVzijn
zijtijd
vervaar
Jmet
lijke
allongepruiken voor de heren en zijn
JJ
zwaareg oederde
torenhoge
voor
P
g kapsels
P
de dames. Men vertelt wel eens, dat de
zijn urenlange
kapper
P stelten zijn
g zware taak
PA op
aan dezeevaartes
verrichtte. Totdat... de
g
Franse revolutielotselin
P
g aan al deze
sierlijkheden
een eind maakte en men, net
J
als in onzen tijd
der
J van onafhankelijkheid
J
vrouw, verviel in het andere uiterste: de
korte kopjes,
die toen à la Titus" genoemd
PJ
g

werden. Later volgden
de romantische lange
g
g
krullen ^,à l'enfant",
^ nog
g later de valse
vlechten en chignons.
g
In de laatste eeuw zijn
zo
P
J de kapsels
dikwijls
veranderd, dat er haast geen
o0
oog
J
g
op
P te houden is. Men kan nu eigenlijk
g J niet
meer van een haardracht voor een bepaald
P
maar enkel nog van
tijdperk,
g het modeka A sel van het seizoensreken.
P
Wel kan in het algemeen
worden gezegd,
g
g g,
dat het korte haar voor dames de laatste
tien jaar
zoveel opgang
dat
J
Pg heeftgemaakt,
g
het niet gauw
gauw weer over de gehele
linie
g
door lang
g haar zal worden verdrongen, al
doen de ka PP
erkonin gen zo nu en (dan
moeite, om het haar weer wat ingewikkelder
g
op
P te maken.

Karaat. Zie: Goud.
Karabi'n
) is de naam van een handvuurwaPen, waarvan de looA wat korter is dan
van heteweer,
waarmee de infanterie is
g
bewapend.
In het Nederlandse leger
P
g zijn
J
o.a. de cavalerie, de wielrijders,
J
^ de genie
g
en de artillerie met dit wapen
P uitgerust.
g
De constructie iseli'k
g J aan die van het
repeteergeweer.
Het woord karabijn
van het
J is afgeleid
g
Arabische woord karab, dat waPen betekent.

Kapsels. — Kijkje in een Japansen kapsalon.
Encyclopedie voor Jongeren
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KARAKORUM
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Karakorum. — De heer en mevrouw Visser, terug van een Karakorum- expeditie.
Karabiniers waren oorspronkelijk
J ruiters,,
bewapend
met de karabijn
P
J en toegevoegd
ruiterij
aan de z.g.
^ zware ruiterij.
Italië wordt nogg heden een keurcorps
P
derolitiemacht
carabinieri genoemd.
P
g

Karakorum is de naam van een ber gketen, die tot het HimalaY
a-gebergte (deze
naam in den meest uitgebreiden
zin g eno g
men behoort, heteber
te
g
g dat Voor-Indië
van Tibet scheidt. Tussen iden eigenlijken
g
J
HimalaYa en den Karakorum stroomt de Indus. Heteber
te
g
g is zeer hoogg en oop som mie
ontoegankelijk.
P
gplaatsen
g
J
De enige
die er door loopt,
g pas,
P
P, is een
groot deel van het jaar
niet begaanbaar.
g
J
g
VanzelfsprekendJ,
leven in deze ijs-,
s sneeuw en steenwoestenij
steenwoestenij maar zeer weinig
g men sen. Vooral in de laatste halve eeuw heeft
de Karakorum veel belangstelling
g van we g
tenschaPP
eli'ke
en
J onderzoekers getrokken
g
onder die onderzoekers nemen onze landgenoten,, Dr. Visser en zijn
zijn vrouw,, een
belt
en
langrijke
plaats
in.
J
P
Heel wat lezingen
heeft dr. Visser (die
g
om zijn
J verdiensten als onderzoeker tot dr.
honoris causa is benoemd) over dit merkwaardige
gehouden en heel wat
g ggebied g
artikelen er overgeschreven.
Voor hen,
,

of zijn
zijn werk gelezen
dieg ehoord
hemezen
g hebiJ met welk
eiwelke moeiben, is het wel duidelijk
li'kheden
een expeditie
in deze gebieden
g
J
P
te kamen
moeten al het
g
P heeft: dra ers
voedsel meenemen, want dat
is daar hoog
g
in heteber
te
g niet te vinden, ,telkens woe lt
den er sneeuwstormen, storten er lawines
omlaag;
g , zeer gevaarlijk
J is het trekken door
g
de steenwoestenijn
gg de steile bergJ , langs
hellingen
en over de smalle graten.
g
g
Al die onderzoekers hebben een schat
e evens verzameld over deg eolog vani
gg
sche eneo
gesteldheid
van het
g
P
g ra
ghische
ebied
in de dalen,,
P
g
, over den plantengroei
over de dierenwereld, enz.

Karavaan. Zie: Kameel.
Karbonkel, Zie: Edelstenen.
Karbouw is de naam voor den buffel op
Java. Men vindt het dier vooral in WestJava; in Oost-Java overheerst het inlandse
rund: de saPi.
Beide dieren worden voornamelijk
als
J
loegvee ebruikt.
's Avonds komt men ze
g
P
op
de
P Java vaak tegen
g,
g opP den weg,
dieren van 't veld terugg komen onder g e lende van 't zoontje
J van den eigenaar, die
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hetier
al
d met een tak beschermt teen
g
muskieten.
Dan gaan
de dieren
te venijnige
ve J ge
s
g
ba nenen
de
baden
mee, om daarjongetjes
d jes
g J
na het dier naar huis te brengen.
g
Jammer is het, dat de Javaan
zo weinig
g
zorg
zijn vee besteedt; neen,> dat doet
g aan zijn
e
de Madoerees beter,, die fokt prachtige
P
gdieren,w
waarmee hij
hij zelfs rennen houdt opPzijn
J
mooi eiland. Vooral de rennen te Soemenep
(Oosten van Madoera) zijn
J bekend.
Voor de melk houdt men 't vee niet;
melk, boter en kaasgebruiken
de inlanders
g
niet. Wel wordt het vlees soms gegeten,
^ g,
maar de dieren worden daar niet vooreg
fokt. De inlander houdt overigens
veel van
g
zijn
J karbouw of saP,i het is voor hem een
hijzijn
zijn land renkostbaar bezit, waardoor
dabel maakt. Als men dan ook een beeld
van de betekenis van de karbouwen wil
denke men zich de (natte) sakrijgen,
dan
J g , an
wahs, waar de dieren rustiggden ploeg
P g voorttrekken. Eentonig
plenst het water opPbij
g P
J
eikenas
de inlan
P
P g loopt
P ,achter den ploeg
der, soms tot aan den buik in den modder
lopend,
P
, met blote voeten en oontbloot bovenli'
zijn korte broekje
J en door zijn
J f in zijn
J
breed L^g erand hoofddeksel beschermd tegen
b
de felle tropenzon.
P

Kardinaal. Dit is de titel van de dragers
g
der hoogste
waardigheid
in de R.K. kerk
g
g
na die van den Paus. Het woord kardi-

KARDINAAL
naal is afgeleid
vanLatijnse
het
woord car g
J Latijd
dinalis, dat hoofdzakelijk
en beJ of uitstekend
tekent en welk woord opPzijn
J beurt weer
verband houdt met cardo", het hengsel,
waaraan de gehele
g ehele deur draait. Het spraakA
gebruik
van den te genwoordig en tijd,
g
J, dat
een hoofdzaak,, waarop
P alles aankomt,, dikwils
kwestie" noemt,, zal je
J de kardinale
„
J
duidelijk
maken,
betekenis
J
, wat de juiste
J
van dezen titel is.
Na de Hee eeuw werd de titel van kardinaal uitsluitendedra
g
gen door de leden
van het college
g van bisschoppen,
PA ^ Presb Y ters en diakenen, dat te Rome denaus
P
uitoefening
g van zijn
bij
zijn taak behulpzaam
J de uitoefenin
P
was, vooral toenaus
Nicolaas II aan dit
P
college
de bevoegdheid
verleende om
g in 1059
g
59
den nieuwenaus
te kiezen.
P
Latereausen
schonken den kardinalen
P
achtereenvolgens
een hoeren
rang
g
g
g dan
den bisschoppen,t
een roden
hoed met
vorsteli'ken
mantel, het voorrecht om een
i n wt
J
ten draagstoel
met roden hemel teg
ebr
uig
ken en tenslotte den titel van Eminentie.
Men onderscheidt 6 kardinaal-bisschoppen,
en 50 kardinaal-priesters
en 144 kardinaalP
diakenen die tezamen met den paus het
geestelijke
college
e
g
J
g vormen. Het aantal dr
kardinalen is in 1586P
op zeventig
g vast gesteld doch meestal zijn niet alle kardinaalszetels bezet. De kardinalen worden uitsluitend door denaus
en bevorderd.
P gekozen
g

Karbouw. — Als de avond daalt, gaan de trouwe huisdieren baden in de kali en het
zoontje van den eigenaar baadt mee.

KARMELIETEN
Hun taak is,, hem in alle belangrijke
gJ
zaken als raadgevers
te dienen en hem bijJ
g
te staan in de uitoefeningg van het allerhoogste
kerkelijke
kerkelijke en wereldlijke
wereldlijk bestuur.
g
is b.v. de kardinaal-staatssecretaris te
beschouwen als minister van buitenlandse
zaken.
rijkste voorrecht der kardinaHet belangJ
g
len is,, dat in hun conclave (vergadering
g
voor Paus-keuze) de nieuweaus
moet
P
wordenekozen.
g
In wereldlijken
rang
J
g staan de kardinalen
op
uit regerende
P
g
P één trapP met de prinsen
vorstenhuizen. Hun kleding
g is een koorkleed met een korten,purperen
mantel en
P P
ka ' egedekt
met een roden of P aar een kapje,
g
sen hoed, behalve bijJ de orde-geestelijken,
J
g
,
die de kleur hunner orde dragen.
Karmelieten is de naam van een orde
van monniken, waarschijnlijk
waarschijnlijk ± ii56gesticht door ridder Berthold, een kruisvaarder uit Calabrië,, op
P den bergg Karmel,, die
bij
) Akka en Haifa, vlak bijJ de Middellandse Zee en loo K.M. ten N. van Jeruzalem ligt.
P waar de H. Berthold
g De plaats,
de kluizenaars in een klooster verenigde,
g ,
werd algemeen
voor de verblijfplaats
van
g
JP
denrof
Daarom worp eet Elia gehouden.
g

uo8
den de monniken ook wel Eliae ordebroedersenoemd.
g
De Karmelieten zijn
verdeeld in g e J
schoeide en ongeschoeide,
evenals de vroug
wen van deze orde, die Karmelietessen worden'enoemd.
Het ordekleed is de zwarte
g
PJi' en een breed g erande witte hoed.
Karmijn
karmozijn geheten,
J, ook wel karmozijn
g
, is
een mooie, rode kleurstof, die uit cochenille — zie aldaar — wordt bereid. Een
hoeveelheid cochenille wordt door kokend
regenwater
geleid,
men filtreert de vloeig
, me
g
stof, vermengt
aarna
met een aluing die daarna
oplossing en
droo t den neerslag.
g
g Ieder,,
dieraa
waterverf schildert, , zal vaak
g
g met
karmijn
willen ggebruiken: het is een g e J
liefde kleurstof om zijn
J schitterend rode
tint.
Karmijn wordt verder soms gebruikt
Karmijn
bijJ
g
de bereiding
g van roden inkt en voor w e tenschaPP
eli'ke
Karmij is een
J doeleinden. Karmijn
J duur artikel en daarom wordt het
vaak vervalst met aluinaarde.
Karolingische
sagen.
Dat is een keten
g
g
van sagen,
verwerkt in oude Franse ge^
dichten, welke in de Middeleeuwse kloosters omstreeks i000 en later ontstonden en

Kardinaal. — De Paus temidden van enige kardinalen tijdens de ceremonie der heiligverklaring van Louise de Marillac.
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welhaast 180° en reden het heuvelland binnen. Armelijke,
J ^ kleine Italiaanse dorpjes
PJ
met felwitte huizen te midden van 't landscha
ggrauwP^ dat als bezaaid scheen met
witte brokken kalksteen,
waartussen het
,w
e
spaarzame
ggras slechts met moeite kon
P
stand houden. Hier en daar staken uit het
plateau wat hogere, verbrokkelde kalkAg
massa's op.
P In Divaccia verlieten we den
trein en wandelden naar St. Canzian.
Het regenwater
tast het kalkgesteente
oop
g
g
allerlei manieren aan, lost het o
P, voert het
we g, holt er grotten
en gangen
in uit:
g
g g
groot, prachtig,
P
g
g.
g
g, geweldig.
Een klein riviertje
J stroomde in onze omzagen
P
g eving^plots
g we het niet meer, was
het verdwenen in een spleet in de rivierbeddin g, een zogenaamde
g
P onor. In die
ponor stroomt het water naar beneden,, om
P
zich bij
te voe
voegen
en
e
daar
g
) het grondwater
g
mee verder te stromen om elders, waar de
door het water doorstroomde kalk aan ondoordringbaar
gesteente
grenst,
en reu
g
g
g
, in een
zenbron weer aan het daglicht
te treden.
g
Soms ook holt de rivier in de kalk reus-

Kardinaal de Richelieu.
die zich alleroe
om de figuur
van
g
g eren
P
Karel den Grote. Er moet voor de oude
barden, minstrelen en kloosterzang ers wel
een wonderlijke
aantrekkingskracht
zijn
J
g
J
uitgegaan van Keizer Karels glorieus
leven
g
zijner
zijner
paladijnen,
die
en van de figuren
g
P
J ne
even edelmoedig
PP , vol king waren als dapper,
derli'ke
vroomheid en verzot opP avontuur.
J
Van Frankrijk
Frankrijk uit werden de Karolingische
g
sagen
over de Nederlanden,^ Engeland,
g
,
g

i

Scandinavië en Italië verbreid. Een der

oudste en meest bekende bewerking en is
n
het Roelandslied"
van den geestelijke
g
J Konrad dat den heldendood
van Karels P
aladi'nen
in Spanje
P J en in 't bizonder de machJ
ti g e daden van Roeland, den neef des Keizers, bezingt.
zijn er o.m. nogg Karel
g Dan zijn
ende Elegast,
de vier Heemskinderen (zie
g
aldaar dat elders in onze Encyclopedie vrij
vrij
uitvoerig
g wordt verteld,• Floris en Blancefloer en Willem van Orangiën (zie ,
aldaar),
dat voor de Nederlandse jeugd
j g d een bizondere betekenis heeft, omdat een der stamvaders van het
)
Oranjehuis
hierin een hoofdrol speelt.
P

Karstverschi'nselen.
Het was een P rac hJ
tigge dag
We
g in het laatst van Augustus.
g
waren enige
in Triëstgeweest, nu
g dagen
g
zouden we verdergaan
de Karst in,, om
g
daar de merkwaardige
g karstverschi'nselen
J
te bestuderen.
Onze trein voerde ons eerst langs
g de
Middellandse Zeekust, toen, bijJ Bivio Duino,^
bogen
we van de hoofdlijn
hoofdlijn af, draaiden
g

Karstverschi'ns
l e1en. — Een riviertje,
J^ dat door

de
e kalk
a stroomt. Vroeger stroomde het door
de grot
boven in 't' midden,, waar de lichte
g
plek
te zien is.
P

KARTUIZERS

— In de omgeving
Karstverschijnselen.
g van
g
het dorpje
PJ St. Canzian (Italië).
achtige g
grotten uit en daar de kalkgebieden
g
vaak rijzen,
oop
J
, vinden we tal van grotten
g
zeer verschillend niveau boven elkaar. Zo
is het kalkgebied
tenslotte als een spons
g
P
vol holen enaten
engatendie elkander in alle
mogelijke
richtingen
kruisen. Soms storten
g
g J
derotten
in en dan ontstaan karstcanons
g
zie: Canon) met steile wanden en nauwe
dalen.
Prachtig
we dat bij
g zagen
J het dorpje
g
PJ St.
Canzian dat opP een hoge
Canzian,
g kalkrots ligt,
g,
die aan drie zijden
begrensd
wordt door
J
g
zulke diepe
P canons, waarin heel beneden de
Reka stroomt.
We dalen af,, om een uurtje
uurtje later de grote
g
grotten,
rotten die deze rivier in de kalk heeft g e vormel, te bezoeken.
Zelden komen hier toeristen en met waPperende flambouwen
, beg eleid door twee
gidsen,
, dwalen we den helen middag
g door,,
neen, in het eber
gebergte;
te
g
g • hier en daar treden
we in het daglicht
als het dek van de grot
g
g
is ingestort
g
, in de canons.
Buitengekomen,
g
, zien we een hongerg r
bron ook wel een karstbron genoemd: die
bronnen werken alleen als derondwaterg
spiegelhoogg
hgenoeg is,
in het droge
g maar
,
g
seizoen lopen
ze droog
P
g, evenals de rivieren
en meren,, welke op
P dat niveau liggen.
gg
0 Pde oppervlakte
van de Karst vinden
PP

Karstverschijnselen. — Nog een rivier, die
door de kalk stroomt te Postumia (Adelsberg).

we dolinen,
, een soort dalen, , die kunnen
ontstaan door instortingen
g , welke zelf weer
g
hetevol
zijn
van onderaardse oplossing
g zijn
P
g
zij
van de kalkrots. Ze zijn
) meestal schotelen
op den duur zullen dolinen,,
vormi
P
welke dicht bijf elkander liggen,
gg , zich ver enigen
en dan uvala's genoemd
worden.
g
g
Aan de kalkoppervlakte
zien we talloze
PP
goten en richels in het gesteente,
g
g
, dieontstaan daar,, waar het water geregeld
langs
g g
^
loot
(Zie
beetjekalk oplost.
P
P en dan een beetje
de foto).
0 Pnog geen verschijnsel
wijzen de
verschijnselwil ik wijzen:
poljes, d.z. uitgestrekte
vlakten, enigszins
g
g
komvormig,soms dalvormig,
zonder
g,
dat er rivieren in stromen. De een verklaart ze door aan te nemen, dat ze ontstaan door samengroeiing
g van vele dolinen
g
en uvala's,
gsg e
, de ander weer ziet er dalinbieden in. Zeker is,, dat waren het riviervlakten
zijn en
, deze veranderd zouden zijn
normale dalstelsels zouden zijn
o
no
P geJ
men.
Zo, nu weten jullie
't een en ander
J
van karstverschijnselen.
Wel is de naam
J
afkomsti van deze Karst,, maar je
afkomstig
J kunt ze
in alle kalkgebieden
in meerdere of mindere
g
mate vinden, doch zelden zo mooi als in
de echte Karst.
Naar het heet, was de Karst eenmaal een
dicht beboste landstreek. De Hunnen onder
Attila kapten
echter alle bomen,, waardoor
P
de regen
met den gemakkelijk
g
g
J verwerenden
bodem vrij
J spel
P had.

Kartuizers is de naam van een kloosterorde met zeer strenge regels, gesticht door
den H. Bruno in 1084
4 bij
J Grenoble in Frankrijk. Het karakteristieke van deze orde is
rijk.
eenzaamheid en het strenge
P
J
g
stilzwijgen
van de monniken. Ze bewonen
stilzwi'
Jg
afzonderlijke
cellen,, die door een kruisgang
J
g g
met elkaar verbonden zijn.
J
De Kartuizers leiden een leven vaneg
bed en boete ter ere Gods en tot heil van
de wereld.
Vroeg er waren er in ons land verschillende Kartuizerkloosters o.a. bij
bi' Amsterdam, Utrecht, Roermond, die nu echter alIn Frankrijk
Frankrij was vro e le verdwenen zijn.
J
er la Grande Chartreuse de hoofdzetel.
zijnde monniken daar echter
Sinds 93
o zijn
niet meer.
Karwij.
Karwij. Dit is een tweejarige
J g e cultuurtot de familie der
re
er
scherm Pplant,, behorende
bloemi en
, met een kantigen,
g ,geribden,
,
g
vertakten
geveerde
erde blagel en dubbel g
deren met vierdelige
blaadjes. De plant
g blaadjes.
P
draa t witte,
, soms ook licht rode bloemen,,
waaruit zich splitvruchten,
ontwikkelen, die,,
geworden zijn,
wanneer ze rijp
JP geworden
J , in tweee sikkelvormige helften uiteenvallen. Als je
J zo'n
1.2-1.3m.M. breede
4-6 m.M. lange
g en I.2-1.
4
zij in de lengte
helft bekijkt,
dan zie J,
je, dat zij
g
J
is voorzien van vijf
) scherpP uitkomende rib-

KATE

Katafalk. — De wacht bij het stoffelijk overschot van den Poolsen leider, maarschalk
Pilsoedski, in de St. Johannes- kathedraal te Warschau (Mei 1935).
ben. Deze ribben beschermen oliehoudende
en de vluchtige olie geeft
het zaad
gangen^
g
den scheren
P kruidi en
g smaak waaraan
het zijn
J waarde ontleent. De Pplant is in het
wild eenoede
bekende op onze graslanden
g
g
en langs
de gekweekte
g en dijken;
g wegen
J
g
karwij
t is krachtiger
g ontwikkeld dan de wilde. De kruidige
g zaadkorrels hebben reeds
van oude tijJ den af als specerij
P
J dienst g e daan en worden ook nu noggg
gebruikt bijJ
de bereiding van gebak, kaas, worst en likeuren. De korrels hebben echter ook geb
neeskrachtige eigenschappen, zij
zij worden in
verschillende medici'J nen ggebruikt, vooral in
de veeartsenijkunde.
J
olierijk
Nederland brengt
st korrels
g de olierijkste
de markt; deze kwaliteit bevat 6%
olie, mindere kwaliteiten
. o.somsJ
Karwij
35
is ook eenoede
voederplant.
ZijJ werkt
A
g
de functies van het darmkanaal
g unstigoP
en bevordert de melkafscheiding
gbijJ vee.
Zij
het liefst op zeer vette,, vruchtJ groeit
gP
bare kleigronden
en vraagt
g een sterke beg
mesting . Ze wordt einde Maart of begin
g
AA
ril gezaaid
en einde Juni of begin
g
g Juli
De grond brengt
geoogst.g
g meest 14 00 tot
2000 K.G. karwij
JAper H.A. oP.

Kaste, een woord, dat wordt afgeleid
van
g

het Latijnse
castus" (rein of onvermengd)
Latijnse
^,
g
of van het Portugese
Casta, .dat stand of
g
geslacht betekent. Men verstaat onder een
g
eliJ'ke stand, die door
kaste een maatschaPP
deeboorte
wordt verkregen
g
g en zich niet
met andere standen vermengt. Het kastenwezen werd vooral in Egypte
gYA en Indië
strengdoorgevoerd
— zie: Brahma.
g

Katafalk is de naam van de meestal uit
de vaak rijk versierde en
hout vervaarde
gJ
met kostbare rouwkledenedra
Aeerde verg
lijkkisten van voorhevenheid, waaropde lijkkisten
name doden: vorsten,, staatslieden, kunstenaars grote
geleerden
of kerkelijke
kerkelijke hoogg g
g
waardigheidsbekleders
na het overlijden
overlijden
tig
J
deli'k worden
opgebaard. De bedoeling
Pg
g
hiervan is, om voor de voorbijJ gangers
het
g g
gezicht op
g
P de baar te vergemakkelijken.
g
J
Kate, Jan Jacob Lodewijk
J ten Kate, een
Nederlands dichter, schrijverP
en predikant,,
werd in 1819
ge g
geboren en
9 te 's-Gravenha g
overleed in 1888 te Amsterdam. HijJ
in de residentie het g5rmnasium en studeerde aan de Utrechtse universiteit in deodg
Zijn eersten dichtbundel gaf
bgeleerdheid. Zijn
g
hij nogg maar zeventien jaar
hij
jaa
J uit, toen hij
was.

KATHOLICISME

J.1. L. ten Kate, een bekend Nederlands
predikant,
schrijver en ,dichter uit de
PJ
vorige
g eeuw.
In zijn
J studententijd
J bleef hijJ voortdurend
schrijven;
J
, wel acht dichtbundels en g eschriften zage
za en in dien tijd het licht. Bowas hij
toen ook
goo
nogfddreac
•
J
teur van Bra
a"
letterkundig„Tijdg een
,
g„ J
„
zijntijd
J onschrift op
P rijm”
rijm, dat een voor zijn
g ewoon fris ggeluid deed horen en den Poëten en rijm-kunstenaars
dier dagen
soms
J
g
ongezouten
de waarheid durfde zeggen.
on
gg
g
Alsredikant
stond ten Kate achtereenP
volens te Marken, Almkerk, Middelburg
en Amsterdam.
Het is niet te doen, je
'e een volledi
volledigg overzicht teeven
van ten Kate's werk; , alleen
g
al zijn
gedichten
beslaan acht
P
^
J complete
forse delen en dan komen daar no bg de
prozageschriften, reisbeschrijvingen,
J
g , ver talingen in versmaat (Dante, ,Lafontaine) en
zij werken
stichtelijke
lectuur bij.
J Van al zijn
J
De
Jjaargetijg J„ schepping", en „De 'aar
den" de meeste bekendheidekre
^
gen.
ootouder
gr
g rootouders
Ten Kate stond bijJ
overgrootouders
in hoog
•
g aanzien en
g
werd in hun tijd
gelezen.
Hoewel
g
g
J gaarne
g roten
lezerslehij tegenwoordig
hij
g niet zo'n grote
g
gmeer vindt,, loont het toch zeer de
moeite, zijn
J beste werken eens na te slaan.
Je zult dan onder den indruk komen van
de volle overgaveP
en oprechte toewijding,
J
g,
waarmee hij
J al het schone en edele liefhad
en de zaak der letterkunde diende.

Katholicisme. Onder dit woord wordt
verstaan die vorm van den christelijken
J
godsdienst,
g komt in de
g
, die tot uitdrukking
Rooms-Katholieke
kerk,
o
, zoals deze zich
van de eerste christenheid af, onder het bestuur derausen
van Rome, , heeft ontwik P
keld.
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Katoen. In het artikel over GarensPraken we al over katoen, maar alleen in verband met hetebruik
voor garen.
g
g
Katoen is een vezelstof, waarmee de zaden van een aantallantensoorten
P
, alle behorende tot de familie der Malvaceae zijn
J
bekleed.
nog
Dielanten
stellen no
g al hoge
P
g eisen aan
bodem en klimaat. De bodem moetoed
g
zijn
zijn en voldoende vochti
g en de temperavochtig
P era
tuur moet vrij
g zijn
zij
J hoogg en gelijkmatig
g J
o°
OorsPJ
ronkeli'k kwam de katoenboom alleen in Indië voor, maar de Arabieren hebhijzijn
zijnwegg over
ben er voorezor
d
hij
g
g dat
,
de wereld vond.
Ook in Amerika moet deze boom wel inheems zijn,
er
P
J, daar de eerste Europeanen
al katoenen stoffen zagen
dragen.
Juist in
g
g
Amerika heeft de katoenteelt eengrote
vluchtenomen
,zo zelfs, dat er thans nogg
meer dan de helft van de wereldproductie
P
wordt verbouwd.
De oorlog
Zuidelijk en de
g tussen de Zuidelijke
Noordelijke
staten (1861-1865)
5 werd bijna
J
J
uitsluitendevoerd
om de slavernij,
de
g
J,
Zuidelijken
noodzakelijk
achtten,
t
J
, om voldoende werkkrachten op
P de katoenplantages
te hebben. Ook toen de Zuidelijken
den
J
oorlog
g verloren hadden en de slavernijJ ook
daar werd afgeschaft, zin
zijnde negers
g
oPde plantages
werken. Het enige
g blijven
P
J
g
verschil is,, dat nu de neger
g zelf zorgt
g voor
ziJn levensonderhoud uit het deel van den
oost dat hij Jmag gbehouden, , terwijl
oogst,
J vroe zijn baas daarvoor zorgde.
bg er zijn
g
Meestal is de neger
zij
g al langg door zijn
geld heen,, vóór de nieuwe oogst
er is en
g
in dien tussentijd
leeft hij
J
J dan van de
voorschotten
, die de g rondbezitter hem
verstrekt. Als de oogst
dan goed
goed is,
, beg
taalt de neer
ziJn voorschotten af en leeft
g
hij
g tijd
J van het overschot,, om
J nogg enigen
dan weer opnieuw
te beginnen; zo is er
P
dus niet veel verschil met de vroeger
vroe e re sla J er ook wel negers,
g
, die
J . Toch zijn
land in eigendom
hebben.
g
0 een en hetzelfde veld oogst
Op
g men
steeds enige
g malen achter elkander,, omdat
de vruchten ongelijkrijp
ri worden;
worden; zo kan
negers
en negerinnen
tussen Au
men de ne
Aug us
us-g
g
en December druk doende zien in 't
katoengebied
van de Zuidelijke
Verenigde
J
g
g
Staten. Tot voor kort kwam het zelfs wel
voor,, dat men den verbouw beperkte
we Pe
B ens hetebrek
aan arbeidskrachten.
g
In het Zuiden van Noord-Amerika verbouwt men de fijnste
en langste
katoen.
J
g
Ook in Egypte
te en Soedan hebben de Enp elsen deze katoensoort laten aankweken,
omdat ze voor den aanvoer ten behoeve
der Britse katoenspinnerij
onafhankelijk
onafhankelij
P
J
zijn van Amerika. Vroeger
bracht
g
E
te slechts één oogst
EEgypte
^ voort;, nu de Eng swerken verbeterd hebbevloeiïngswerke
^p elsen de bevloeiïn
en
g
, komt men er zelfs tot drie oogsten
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Katoen. — Veld in Oeganda.
inPlaats van tarwe, is nu katoen het voornaamste uitvoerproduci:
80-90% van den
P
uitvoer is katoen en al de E^
tische kaaYP
toenaat
g naar Engeland.
^
Elk J aar zaait men de katoen opnieuw,
in Amerikaebeurt
dat tussen Maart en
g
Mei • na eenaar
P weken dunt men de
plantjes
uit en laat de sterkste staan.
P
J
Binnen niet te lanen
J bloeien nu de
g ti d
planten
met prachtige,
verschillend
e
gP
P
g^
be
kleurde bloemen, die dan spoedig
P
gplaats
P
maken voor de vruchten, die bij het
rijp
JP
worden openspringen, en
puilt
dan uilt een witte
witte,
wollige
dot naar buiten. OpP dit moment
g
worden de vruchtene
gPlukt.
Dan worden door machines zoveel mozaadjes tussen het wollige
gelijk
pluis
g P
J alle zaadjes
verwijderd.
De zo verkregen
g wollige
J
g massa
wordt tot balen samengeperst en vervoerd,
vroeger
bijna g
geheel naar Europa,
g
P, maar
thans blijft
deel van de Amerig
J het grootste
kaanseroductie
in het eigen
P
g land.
in zijn
zijn werkgaat, ve rHoe het spinnen
f
telden we jullie
reeds. Andere landen, die
J
veel katoen leveren, zijn
J Brits-Indië en
West-Indië.

Katrol of takelblok is een hijstoestel
J
bestaande uit een metalen of houten blok,
waarin een of meer katrolschijJ ven bseve
tiggd
zijn. Op
tekening kun je
zijn.
P bijgaande
J gg
J
duidelijk
J zien, hoe een dubbele katrol werkt.
Aan den hijsbalk
is met een haak het blok
J
met katrol opgehangen. Het blok heeft ook
aan den onderkant een haak, waaraan een
lang
is vastgeknoopt. Het touw
P
gophaaltouw
loopt om een katrol, die in een los takel-

blok zit. Het ophaaltouw
gaat
dan terugg
P
g
naar het eerste blok, loot
P over de katrol
in dit blok en hangt
J e eind
g dan met het vrije
naar beneden. Aan het tweede blok is eveneens een sterke haak bevestigd,
de
g ^ waar
,
last aan opgehangen wordt. Door aan het
vrije
te trekken,
P
J eind van het ophaaltouw
wordt het touw ingekort
en de last o Pge g
tild. Het is duidelijk,
dat men, door het
J
touw twee meter in te korten, den last

Katrol.

KATTEN
slechts één meter oPJ,
hijst maar daarvoor
heeft men slechts de helft van de kracht
nodig,die mengebruiken
moet om den last
g
rechtstreeks, zonder heftoestel opPte hij Jsen.
De katrol is dus eigenlijk
g J niets anders
dan een hefboom en dezelfde wet is op
beide toestellen van toepassing
P
g, n.l. dat het
product van kracht en weg
P
g gelijk
g J is aan
hetroduct
van last en weg.
g
P
Als je een katrol
in werking wilt zien,,
g
moet je
P
, wanneer bijJ een ver f eens opletten,
huizinge
werklui een piano
of kast o P P
g
takelen.

KATTEN
Evenals met Bello, Hector en Fidel heeft
de mens ook met het vriendelijk
J maue Felix
wende Minetje
Minetje of den dikkenstatig
statien
vriendschapsbanden
aangeknoopt, die de
P
eeuwen door hebben standgehouden. Maar
als huisdier is er tussen hond en kat nogal
g
enig
g zamer
J de hond langzamerg verschil. Terwijl
hand zo met zijn baas of vrouw samendathij
hij zonder de sfeer van dien
groeit,
mens-waar-hij-bij-hoor
mens-waar-hij-bi'-hoort
haast niet meer te
J
is en ook meermalen wegkwijnt,is
de kat veel zelfstandiger
Ze wordt
g gebleven.
g
wel erggraag
en gestreeld,
g
g
, ze
gg gaangehaald
kan heel zoetjes
kopjes
geven
en langs
je
PJ
g
g J
J
benen strijken
in de hoop
P te worden o Pge J
nomen, ze snort als een spinnewiel,
P
, zodra
ze opP een warmen schoot terecht komt,
maar toch... er is in de houding
g van de kat
tegenover
baas of vrouw veel meer eigeng
ge
aanhankelijkheid. Echte g ene-belan bg dan aanhankelijkheid.
g enheid voor de mensen, zoals die bijJ den
hond soms zo ontroerend tot uiting komt,
,
kent ze maar zelden. Ze heeft het schoteltje
J
melk,, het visgeraamte,
g P harg
, de bokkingkop
telijk
P g
J lief en likt daarom met haar rasperig
h
tongetje
deze
, die haar
g J graag
g g de handen,
heerlijkheden
brengen.
Ze houdt van beg
J
hag
eli'kheid
en warmte en nestelt zich dus
J
graag
holletj van een schoot of
g
g in het holletje
•
zonder al te tedereevoelens
jegens
g
Jg
un
deersoon
die
als veilige
fg schuilplaats
P
,
P
geert.
De kat is ook noggveel meer roofdier
dan de hond,, die zich vrijwel
vrijwel
geheel bij
J het
g
leven der mensen heeft aangepast. Een
hond moet speciaal
voor de jacht
worden
J
P
zij
afgericht,
af
g dan het wild bijJ zijn
g
, en brengt
baas, maar wie heeft nog
g ooit een kat g e leereleen
vogeltjes
of een
P
g J opP te peuzelen
g
muisje
te apporteren?
Niemand. Het is
PP
J
ronmogelijk
het felle jachtinstinct
te overg J
J ac
winnen
, en ook in de
, dat in alle katten,
allerschattigste
kleine poesjes,
die zo ver-g
P J
rukkeli'k
lief met een kluwen of klosje
klosj
J
•
spelen,
leeft.
P
Toch hebben heel wat katten zich in
zoverre bij
J de mensen aangepast, dat ze
kunstje kunnen
even als de hond,, allerlei kunstjes
zijJ het niet in die mate. Ik ken een
dikken, ontzagJ
lijk statien
statig e kater, die Tobias

heet en die,, wanneer hij
hij aan tafel op
P de
zijleuning
zijn vrouws stoel zit,,g
geen
g van zijn
J
ootstukje
zal uitsteken naar het stukje vlees,,
P
dat voor hem wordt neergelegd. Hij
Hi'pinkoogt
Eerst
gg
g ernaar,^ maar laat het stil liggen.
hij op
wanneer hij
P verzoek van de vrouw driemaal zijn
en een poot
g
J witte bef heeft gelikt
P
ghij
hijhet vlees pakken
heeftegg
even mag
en
P
^
dan verorbert hij
A
J het na deze beproeving
g
met ware roofdierwoede.
Hoe een kat eruit ziet en hoeveel tanden
en kiezen ze heeft,, hebben jullie
op school
jullie
P
reedseleerd.
Je weet ook, ,dat in donker
g
alle katjes
grauw
zijn,
g
J^ maar dat men bijJ
J
helder daglicht
verschillende soorten kan
g
onderscheiden.
Van onzeewone
huiskat, die niet,, zoals
g
nog
wordt, van de wilde
g
g wel eens gedacht
zij
kat maar van de Nubische afstamt,, zijn
kat,
•
verschillende rassen bekend, waarvan
een aantal kunt zien. We
A
P de plaat
Jje op
noemen o.a. de Cyprische
katten,
YP
, de
Spaanse,
P
, de Kartuizer en Angorakatten,
g
,
enz. De wilde kat is no g een heel ander
roofdier dan de wildste van onze huiskatten, als we haar eenaar
P dagen
g hebben
kunt haar in Europa
oopgesloten. Je
P tegeng en
komen overal, waar dichte ber g wouden zijn,
en voornamelijk
De kater
J in de Karpathen.
A
is enigszins
roestkleurig,
kat meer as g
g,
-rauw. De wilde kat kan welo
7 tot 8o c.M.
lang
g worden, en haar staart wel 30
3 c.M. Ze
kruipt
zich te verschuilen, bijJ
A overdag,
g,
voorkeur in holle bomen, rotskloven en lege
g
vossenholen. Ook ligt
g ze graag
g gop
A de loer
in hoge
g aat ze op
g bomen. 's Nachts gaat
P roof
uit. De wilde kattenmoeder beschermt haar
j g en met waren heldenmoed. Ze leven
Jon
van muizen,, konijnen,
e
J
g , enz.
, vogels,

Kazemat wil,, letterlijk
J vertaald, zeggen
gge
huis"^ volgens
anderen een
g
g
>> een verborgen
wonderliJk huis of een doden-huis. Het is
een militaire uitdrukking
g en betekent een
bomvrij
gewelf onder den wal van een vesJg
ting,zowel dienende voor het beren
g van
munitie als tot schuilplaats
der bezetting.
P
g
Keats, John KeatsI 795
—182I was een
Engels
dichter,, die zich,, hoewel reeds oop
g
26-jarigen
leeftijd g
gestorven,, door zijn
leeftijd
J
g
J n wer
ken eenplaats heeft verworven onder de
voorname figuren
der wereldliteratuur.
g.
Vader Keats, die stalhouder was, stierf,
toen John nog
g maar 9jaar
J oud was. Deze
bezocht met zijn broers de school te Enfield waar hij Jbij Jzij
zijn kameraden bekend
zijn vechtlustigen
om twee dingen:
zijn
•
g
g
aard èn zijn
zijn schooljaren
schooljare
J leeslust. Na zijn
g ghij
hijin de leer bij Jeen chirurgijn, doch
na enkele jaren
verliet hij
hij dezen dienst,, om
J
zijn
J studiën voort te zetten aan het Gu Y sen St. Thomas"-hospitaal
in Londen.
A
Langzamerhand
bleek echter, dat de
g
J werkelijk
Je ke liefde had en toen
P oëzie zijn
hij
Engelsen
dichter ShelleyY had
g
g
J den groten
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Katten. — Keur van katten en katjes. Boven : Een fraaie Chinchilla-kater, witte Perzische
poesjes en „blauwe" Arabische katten ; midden : Siamese kater, nog een „blauw" exemplaar
en de kop van een anderen Siamees ; Beneden : Drie prijswinnaars in de „damesklasse" en
't zelfde drietal in andere houding.

KEERKRINGEN
gaf hij
hijzijn
J medische studies
leren kennen, gaf
geheel op.
verschenen
enen ac ereenvo
' In 181 7 en 1818 vers
ens twee,
werken, waarvan het eerste,, een
dichtbundel, nog
g weinigg kunstwaarde bezit,,
doch waarvan het tweede„ EndY mion
, a
P oetic romance" reeds veel beter was. In
den loop
jaren
bleef zijn
J n taJ
g
P der volgende
zij zwakke
lent zich ontwikkelen,
, doch zijn
ging
g g steeds achteruit.
a
zijn laatste werk,Lamia
In 1820 zag
„
,
gzijn
Isabella The eve of St. Agnes
Isabella,
g
, and other
P oems" het licht.
Uit dezen bundel blijkt
eerst recht de
J
zijn
J
grootheid van zijn
Er zijn
werken bij
zijn gave.
g
g
van volmaakte schoonheid. In September
P
1820 vertrok Keats naar Italië in de hoop,
zij steeds
daar verbetering
g te vinden voor zijn
HijJ
gaanden gezondheidstoestand.
g
leefde daar echter nogg slechts enkele maanden: reeds in Januari 1821 kwam het einde.
De J
jonggestorven
dichter werdPop het ro
Pgg
testantse kerkhof te Rome begraven.
g
zij
Keerkringen
zijn twee bijzondere breedteg
Het zijn
30'
P23° 3
J de cirkels,^ die op
Noorder- en Zuiderbreedte lig^g en. Ze dan-
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ken hun naam aan het feit, dat het de verst
van den equator
verwijderde
breedtecirkels
q
J
zijn
tocht
J, die de zon bij Jhaar jaarlijksen
J
J
langs
doorloopt.
A
P
g de ecliptica
zon de Noorde0 2 1 Juni doorloopt
Op
oo
A de zo
li'kste
of Kreeftskeerkring,
half jaar
J
g,
J
later,
Zuidelijk of Steenlater 21 December,, de Zuidelijke
g.
Den dag
g na 21Juni
g voor en den dag
ere breedtecirkel
doorloot
doorloog
A de zon een la eren
de Kreeftskeerkring.
g De zon keert"
,^
dus op
na zes maanden
g terug,
g,
P haar weg
in den Zuiderkeerkring
te keren.
P
gopnieuw
Soms noemt men hetebied
tussen de
g
keerkringen:
de tropen.
Alleen in dat g e A
g
bied dus is het mogelijk, dat men de zon
loodrecht boven zijn
schijne
J hoofd ziet schijnen
Binnen de keerPtwee dagen
g in het jaar.
J
krin bg en liggen
naast de vruchtbaarste stregg
ken ook derote
woestijn
g
Jen der aarde en
het is wel eigenaardig
g
g op
P te merken,, dat in
de wereldgeschiedenis
de volken,
g
, die den
toon aangegeven hebben in regeerkracht
en
g
cultuur hier niet moeten wordenezoc
t.
g
Kijk er je
Kijk
J atlas maar eens op
P na en je
J zult
zien
, dat het uitkomt. Zie verder ook:
Aarde en Ecliptica.
A

Kazemat. — Oude kazematten in de Duitse vesting Ehrenbreitstein.
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Helen Keller, de blinde en doofstomme
Amerikaanse, die met grote energie zo=
veel bereikt heeft.
k dit een onderKeelsneden. Eigenlijk
Kegelsneden.
g iJis
thuis hoort
werp, dat meer in het bijzonder
J
in leerboeken en vaklitteratuur. Kort komt
het hier op
g denk aan
P neer,
, dat een keel
de bekende, ronde en tegelijkpuntig
unti uitlote dra
A gen
J , die clowns plegen
f ende hoedjes,
plat
kan worden door een P
g en gesneden
g
vlak en wel opPvier verschillende wijzen.
J
Als resultaat van zulk een snede"
vinden
„
we de kegelsneden:
cirkel, ellips,
parabool
w
P,P
g
en hyperbool
, waarvan de beide eerste in
YP
zijn,
zich zelf weerkerende,
zin
, ggesloten lijnen
J
de andere oneindige.
g
levens
Keller. De
peschiedenis van de alombekende miss Helen Keller heeft een
mag gwel zeggen,
tijdlang,
g
gg ,de algemene
gmen
,
J
aandacht beziggehouden.
Zij
J werd in 188o
gg
te Puscambia in Alabama (Ver. Staten van
Noord-Amerika) pgeboren. Op
P zeer jeu
J gditrof haar een ontzettend ong eJ
g en leeftijd
luk: door een ziekte n.l. verloor zijJ tegelijk
g J
hetezicht
en het gehoor.
Denk eens,, wat
g
g
dat betekent: met één slagg blind en doof...
Haar oudersin
gebukt onder de
g en
g diep Pg
ram P, welke alle hoopPopPlevensvreugde
g
voor hun dochtertje
scheen te
g
J voorgoed
Men raadpleegde
ehebben vernietigd.
gg
oogartsen,
gartsen
leerde geneesheren,
a
^ bekwame oo

KELLER
doch wat men ook beproefde,
en
P
, de ogen
gvinlichtstraaltjeop
P en de oren
enkel lichtstraaltje
g en geen
g
geluid.
geen
g een
g
Alsevol
van
dezen toestand leed de
g
g
overigens
volkomengg ezonde Helen tot
g
haar achtste jaar
aan buien van hevige
J
g drift
en kwaadaardigheid.
In 1888 echter had
g
eengebeurtenis
plaats,
P
, welke in haar leven
g
een volslagen
ommekeer zou brengen.
In
g
g
dat jaar n.l. geraakten
haar ouders in keng
nis met een miss Sullivan, een liefdevolle
blinden-lerares. Deze was zelf tot haar 16e
o eJjaar blind geweest,
g
, toen door een o0 gP
ratie weder ziendeeworden
en dus in
g
staat Helens toestand enigermate
te peilen.
^
P
Zij
J stond echter voor onvergelijkelijk
g J
J veel
grotere
moeilijkheden
dan in gewone
g
J
g
gevallen omdat Helen niet alleen blind, doch
ook doof was. Daartegenover
echter bleek
g
al spoedig,dat Helen
begaafd was met een
g
buitengewoon
rijken en sterken geest,
g
, wiens
g
ontvankelijkheid
het ggemis van het gehoor
J
g
enigermate
kon vergoeden.
ZijJ was dus acht
g
g
onderrichtontJjaar oud,, toen zijJ het eerste on
ving en opPhaar zestiende jaar
bezat zij
zij
J
voldoende ontwikkeling,m
de Horaceg
Mann-school, een middelbare school te Boston te kunnen bezoeken. Hoeveeleduld
g
en volharding
der lerares en
g van de zijde
J
hoeveel energie,
g , inspanning
P
g en oefeningg van
Helens kant hiertoe waren nodig geweest,
,
laat zich met korte woorden niet beschri'J
ven.
In dien tijd
zij niet alleen schri'J J leerde zij
ven, doch ook spreken.
Gedurende de ganse
P
g
leerperiode
op
zij met
P
P deze school overwon zij
een onweerstaanbaar doorzettingsvermogen
alle moeilijkheden
en toen iz
J
J dan ook na
afloop
P van den leergang
a g toegang
^ g vroeg
g tot
de Harvard Universiteit, werd zij
zij daar zonder aarzeling
Zij
g toegelaten.
g
J kreeg
g daar
inderdaad dezelfde ontwikkeling
ontwikkelin
g als de anfiere leerlingen
en leerde meer van talen
g
dan deemiddelde
studiegenoot.
Bovendien
g
g
kon zij ten slotte een aantal melodieën zuiver zingen
en opP de piano
spelen.
Nimmer
g
P
P
openbaarde
Helen enig
e
p
^ spoor
P oor van z elfindele
door haar lieftalligtalli g
J den integendeel
g
heid, eenvoud en opgeruimdheid,
zij
Pg
, was zi
bemind bij
J allen,, die met haar in aanrakingg
kwamen.
Na de voltooiingan
haar studies wijdde
g
J
Helen zich aan onderwijs
J en sociaal werk
ten behoeve der blinden. Met haargrote
geestesgaven en karaktereigenschappen,
haar uit
uitgebreide
ontwikkeling
g
g en ervaring
g
en ook door haar niet onbelangrijk fortuin,
,
heeft zijJ voor haar lotgenoten
ontzaggelijk
g
gg J
veel kunnen doen. In latere jaren
kreegg zij
zij
J
nog
de trouwe toewijding
^ gelegenheid
g
g
J g van
de onderwijJ zeres een vriendin
harer kinddi
er
jaren,
'aren miss Sullivan,, enigszins
te ver
vergoeoe g
Miss Sullivan verloor n.l. op
Pgevorderden leeftijd
het gezicht
en thans
J opnieuw
P
g
was het de leerling,ie
de lerares het Brailg
leschrift onderwees. (Zie ook: Doofstom).
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KELTEN

Kelten, de naam van een Germaans volk
in West-Europa;
P^ Keltisch is ook de naam
van een taalgroep. Deze beide begrippen
dekken elkander echter nieteheel.
g
Toen de Romeinen Engeland binnenrukten vonden ze daar behalve de Picten, die
de oudste bevolking
g waren, ook de rondhoofdige
g Kelten.
Dezen zijn
J door volken, die later kwamen,
naar de minst welvarendeedeelten
van
g
het landedron
en
g en we vinden hun nag
komeling en thans nog
g in West-Ierland en
in Cornwall en Wales.
zijn de Kelten niet de
Ook in Frankrijk
zijn
oudste bewoners; dat zijn
J zeer waarschi' Jnlijk
stenen
J de volken geweest,
g
^ die de grote
g
hunebedden maakten in Bretagne.
g
De Kelten onderwieren
die volkeren.
P
Maar de Romeinen werden op
P den duur
weer de baas over de Galliërs, zoals ze de
Kelten noemden. Vele Kelten namen allerlei van de Romeinse beschaving
g over, alleen
in Bretagne
bleef hun taal bewaard. Die
g
taal verschilt heel veel van 't Frans en 't
is dan ook zeer moeiliJ^
k om de bewoners
van Bretagne
te verstaan.
g
Ook in Spanje en Portugal
g moeten de
Kelten zijn
J doorgedrongen,
g
g en maar zze hebben er zeer weiniggsporen
achtergelaten.
P
g
0 den Balkan en speciaal
in GriekenOp
P
land zijn
J de Kelten eveneens door gedrongen, maar hoe ze daarekomen
zijn
g
J en
of ditebeurd
is opPde reis van Azië naar
g
EuroP^
a weten we niet.
Toen Caesar invóór
Chr. Frankrijk
Frankrij
59
Gallië,, zoals het toen heette, binnendrong,
de Galliërs, de Kelten, al geen
g
g^
barbaren meer. Ze hadden reeds vaste
woonA laatsen en de landbouw was al belangriJker dan jacht
en veeteelt.
J
Zelfs hadden ze tal van ommuurde steden

Kepler, (t 1630). -- Een groot Duits
sterrenkundige.

Kepler. — Wet van de perken.
en dreven onderling
g en met anderen een
drukken ruilhandel. De steden waren onderlin
g verbonden door ag oed aangelegde
enoed
g
g beschermde wegen.
Karakteristiek voor de Kelten was, dat
zij
J staatkundig
g zeer verdeeld waren. Iedere
stam vormde een soort republiekje, waarin
de adel de hoofdrol speelde
en de overige
P
g
leden van den stam in halve slavernijf verkeerden.
Ook deriesters
de Druïden, hadden een
P
groten invloed. Ik behoef waarschijnlijk
g
niet te vertellen, dat de republiekjes herhaaldeli
J k oorlog
g voerden en dat Caesar
van die verdeeldheid een dankbaarebruik
g
maakte om het land te onderwerpen.
P
In de oudheid hebben de Keltische talen
zich over een zeerroot
gebied
uitgestrekt,
g
g
g
thans vinden we ze nog slechts in de enkele
kustgebieden,
g
^ die ik al noemde. Ook oop
het eiland Man spreekt
men nogg een KelP
tisch dialect.

Kepler.
Johannes Kepler
is een van de
P
A
tijde
beroemdste sterrenkundigen
van alle tijden
g
geweest. De geleerde
Copernicus
P ern s (zie alg
daar had bewezen, dat niet de aarde in het
middelpunt
van het heelal stond, waarom P
heen zon enlaneten
hun banen beschreA
ven maar dat de zon het centrale lichaam
van ons zonnestelsel was; KePler ontdekte
na lan gdurf g
en ,onvermoeiden arbeid door
nauwlettend waarnemen en scherpzinnig
P
g
berekenen de wetten, die den loop
P der
re
elen.
Hi' vatte zijn
Hij
zijnontdekkinregelen.
P
bg en samen in de drie bekende wettenf die
zijnonsterfelijk
naam onsterfelijk maakten en die nogg
thans denrondsla
gvan de astronomie
g
vormen:
I°. Delaneten
bewegen
^ zich in elli PtiP
sche banen om de zon, die in een brandP staat.
P unt der ellips
2°. Delaneten
beween
g zich zo dat in
P
gelijke
tijden even grote
sectoren of „pertijden
P eg
g J
ken" beschreven worden.
Deze wet wordtenoemd
g
^,de wet der
2 tweemaal zo
PP
P erken". Is het oppervlak
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Kerk. — Een kijkje in de St. Bavo te Haarlem. Anders dan in kerken van Katholieken eredienst neemt in de Protestantse kerken de kansel de centrale plaats in
in het kerkgebouw. Dit houdt nauw verband met den verschillenden dienst, die beoogd wordt. Vormt bij Rome en b.v. de Grieks-Orthodoxe kerk het opdragen van
de H. Mis het hoofdzakelijke van den eredienst, in de Protestantse kerken neemt
de Verkondiging van het woord Gods de eerste plaats in. Kort gezegd : in Roomse
kerken groepeert zich alles om en richt zich naar het altaar met het allerheiligste,
in Protestantse om en naar den kansel of preekstoel. Reeds het uiterlijk ervan wijst,
zoals ook op onze foto duidelijk uitkomt, op zijn bijzondere betekenis.

KERFSTOK
groot
als het oppervlak
1
, dan heeft de
PP
g
i J nodig,
een tijd
planeet
voor deng
weg f
g
g,
die tweemaalzog
zoroot
roo is als voor den
wege f.
staan
3 °. De kwadraten der omloopstijden
bij
in dezelfde
A
J de verschillende planeten
reden tot elkaar als ,de derde machten der
gemiddeld
gemiddelde afstanden tot de zon.
1 in Wurtemberg
g
ge
Pler werd in 1 57
zijn ijver
ijve
boren en studeerde theologie,
g , maar zijn
deze studie was nietroot.
De ster•
g
renhemel trok hem meer aan. In de jaren
J
1600 en 1601 was hij
J de trouwe helper
P van
den beroemden Deensen sterrenkundige
g
Tycho
Brahe in
Praag. Daarna
was hij
Y
g
hij
hof-astronoom bij
J keizer Rudolf II. HijJ
overleed in 1630
te Re
g ensbur
g, waar in
3
1808 een monument voor hem werdAge
oricht.

Kerfstok. 't Is nogg niet zo héél langge
g
leden, dat in ons land nogg vrijJ wat mensen
niet lezen of schrijven konden. Vooral wanneer die mensen een of anderen kleinhandel dreven, was dit een groot bezwaar. Hoe
moest in zo'neval
g aantekeninggworden
eleverde? Men wist zich
g ehouden van het g
echter handig
Men kloofde een
g te behelpen.
A
stukje
delen,, de level hout in twee gelijke
g Js
rancier hield het ene,
, de klant kreeg
g het
g van waren wer andere. Bij
J iedere levering
den de beide houtjes
g
J bijJ elkaar gebracht
en met één beweging
g g beide gekerfd.
g
Deze stokjes,
stokes die kerfstokken worden
g eg hun rechtsgelnog
noemd, hebben zelfs nu no
g
digheid en kunnen als geloofwaardig
g aan g
vaard worden, mits dearts
zijn
P
g
J
Jen gewoon
bewijze
o P die manier hun leveranties te bewijzen
• mits de beide kerfstokken met elkander
overeenkomen.
De betekenis van de uitdrukking:
hi
g „hij
heeft veel 'oPi
zijn
",
je
J kerfstok",
J nu g e makkelijk
kunnen begrijpen. Dit wil ze Jg
en: hij
heeft nog
veel teg
verantwoorden,
i
J
,
en dat tegenwoordig
g zeer stellig
g met de
g
bijgedachte:
hij heeft veel lelijke
lelijke streken
J ghij
uitgehaald.
g
Kerk. In de eerstelaats
eerstep laat denkt in onze
gen bijJ het horen van dit woord een ieder
wel aan deebouwen
grote en kleine,, een g
,a
voudige en fraaie,, die door de eeuwen heen
in ons werelddeel meer nog
an het e en g dan
trum, het hart, ,g
gevormd hebben van dorpen
P
en steden. Dat kwam, omdat de kerk een
centralee
P laats innam in het hart der g love en. In de kerk werden de jonge
kine
derenedoo
tP,
ontvingen
g
g later onderwijs
J
in de christelijke
leer; deden,, ouder g ewor J
den, belijdenis
belijdenis des geloofs,
, trouwden en
g
werden er oPag ebaard, alvorens naar de
laatste rustplaats
te worden gedragen.
P
g
g
De kerkklok strooide stoeiend en spelend
P
in blijde
dagen
haar hoge
g
J
g tonen uit over
beemd; zwaar en somber galmd
dorP en beemd;
galmde

in tijden
van ramp
g evaar haar dreigende
J
P engevaar
g
roepste
roe stem door de donkere luchten. Kortom:
samenleving denkbaar zonder kerk.
g
En het waarom?
Het woord kerk is afgeleid van een
Grieks woord kuriakè
, dat betekent: wat
den Heer toebehoort en daar Heer voor
de oude christelijke
kerk alleen maar Jezus
J
Christus wezen kon,, ging
van
b g het gebruik
g
dit woord meer speciaal
over op
P
P alles,, wat
met Hem,, den Heer,, in verbindingg stond
en wel allereerst opP de gemeente
van Jezus
g
Christus
Christus, die allerwege
P openbaar
P
g in Europa
werd sinds de heiden-apostel
Paulus in den
werd,
P
helden-stormloo
P van één broos mensenleven het Evangelie van
den gestorven,,
g
maar opgestanen
Christus droeg door gans
P gg
g
Overal ontstonhet Romeinse wereldrijk.
J
denlaatseli'ke
P
J groepen
P van gelovigen,
g
g, die
a
zichemeenten
noemden, , Christenen
nen we rg
en zich tezamen verenigden
g
g
en nauw met elkander verbonden leefden
in de belijdenis
van den Christus als hun
Heer.
Eerst hadden ze het niet zo makkelijk
J en
werden ze dikwijls
J bloedig
g vervolgd
g (zie:
Christendom maar in later eeuwen, toen
het Christendom als staatsgodsdienst was
zij
aanvaard,
, veranderde dit alles,, konden zij
met hun eredienst en woordprediking
g over P
al vrij
J voor het licht komen en hun geb ou als Plaatwen, groots
en machtig,
g,
g
sen van samenkomst. En spoedig
P
g verrees
in dorp
P en stad kerk na kerk,, zodat, men
zich vrijwel
in heel Europa
P van kerk oop
J
kerk reizend oriënteren kan.
Door al deracht
en praal,
P
, in en aan
P
kerken aangebracht
, is wel eens te veel uit
g
het oog verloren,
dat de enige bedoelingg
g
van den Heiland iseweest
Zelf woning
g te
g
maken in de harten van hen,
die gehoorin eh,
zaamheid naar Zin
J stem willen luisteren.
zijn degoedeKerkelijke ggoederen. Dit zijn
Kerkelijke
g
van de Roomsren, die het eigendom
zijn
g
Jn
Katholieke en Protestantse kerken en die
door deze kerken worden beheerd.
Het zal je
g
P 't eerste gezicht
J misschien op
vreemd lijken,
dat een kerk een vermogen
g
J
kan bezitten. Je moet echter bedenken, dat
de kerk, zoals die zich in den loop
P der
eeuwen heeft ontwikkeld, een instelling
g of
organisatie
is, diegrote
kosten maakt en
g
g
onderhouden moet worden. Zolang
g de
wereldlijk
machtChristelijke kerk door de
wereldlijke
Christelijke
niet officieel werd erkend, kon er
zijn
het besprake
zij
voor de
kerkvan
P
J
g een
zitten van vermogen
g , maar reeds heel
uitdrukkelij
vroeg
g werd aan de kerk uitdrukkelijk
in verleend tot het bezitten van
machtiging
goederen. Doch eerst sedert 381,
3 , toen de
g
Christelijke
Christelijke
ggodsdienst door Theodosius I
tot staatsgodsdienst
werd verheven,, kwag
men de kerk, de kloosters en andere kerkelijke
instellingen
door schenkingen
in het
g
g
J
bezit van, soms rote,
vermogens.
g

i

1121
samenlevinghebben
In de tegenwoordige samenlevin
de kerkbesturen in de verschillendelaatP
sen de beschikking
g
,
g over de kerkgebouwen,
soms met bijbehorende
bijbehorende scholen,
, de kerkhoven en de (vaak zeer kostbare) voorwerpen ten behoeve van den eredienst.
Dan komen daarbijJ de goederen,
^
, die de kerk
nodigheeft,
in stand
g
, om deze bezittingen
g
te houden, uit te breiden en te vernieuwen,
de leraren te betalen, de armen te onderhouden enz. Deze inkomsten zijn
J voor een
door legaten,
groot deel verkregen
g
g
, schenking en in geld,
ra
g , rented, vaste toelagen,
g
enz. De
k, enz
e er
g
g ende onroerende goederen,
ken van beide richtingen
g , de Protestantse
en de Rooms-Katholieke, hebben aldus
samengestelde
vermogens.
g
g

Kerkelijke
staat. Hiermee wordt bedoeld
J
hetrond
ebied
in Italië,, dat door het
g
g
hoofd der Rooms-Katholieke kerk, den
Paus,
, als souverein bestuurder wordt g e re geerel.
Kerkelijke Staat werd in 756
Deze Kerkelijke
75 g e g van
koning
sticht, doordat de toenmalige
g konin
Frankrijk
Frankrijk Pe PJ
i' n aan Paus Stephaius
II
P
yzantijns hertogdom
Rome
Byzantijns
het vroegere
B
g
g
teneschenke
gaf
g en is sindsdien door alle
g

KERKELIJKE STAAT
eeuwen heen het onderwerpP van vee
veel bestrijdgeweest.
roeringn
strijd
e herinnert je
^
g
J
uit deeschiedenisles
zeker nogg wel,, hoe
g
in de 17e
een
7 en 18e eeuw dit grondgebied
^
g
groot deel van Noordelijk
g
J Italië omvatte
en ongeveer
2 1 2 millioen inwoners telde.
g
In 1809 werd de Kerkelijke
Staat door
o Na
J
P oleon geannexeerd,
g
, in 1814
4 hersteld,, doch
na veel strijd(1848-1870),waarbij
waarbij GariJ
baldi — zie aldaar — eengrote
rol speelde,
g
P
,
in het laatstgenoemde
bi' Italië g eg
J 'aar bij
voed.
g Deze toestand heeft bestaan tot dat
enige
g jaren
jaren na den wereldoorlog
g in Italië
de fascistische regering
g g aan het bewind
kwam. Onder leiding
g van Mussolini werden onderhandelingen
aangeknoopt met het
g
Vaticaan. Deze werden met succesevoerd
g
2 tot het verdrag
en leidden in 1 99
g van Lawaarbij de verhouding
teraan, waarbij
g tussen de
kerk en de Italiaanse regering
g gradicaal
werd veranderd en in volkomen onderlinge
g
harmonieere
eld. De aloude Kerkelijke
g g
J
Staat onder souvereiniteit van den Paus
werd hersteld. Inplaats
echter van de brede
P
strook van zee tot zee, waaruit deze staat
oorspronkelijk
bestond,
ro gronde
J
, is nu zijn
J g
gebied
beperkt
tot het gebouwencomplex
P
g
g
P
van het Vaticaan met den Sint Pieter en

Kerkelijke Staat. — Een luchtfoto van de beroemde Sint Pieterskerk.
Encyclopedie voor Jongeren
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kerkvaders waren de vier uit het Oosten:
Athanasius, Basilius, Gregorius
Nazianzus
g
en; Chrysostomus,
sostomus — en de vier uit het Westen Ambrosius, Hieronymus,
Gregorius
I
Y
g
en de meest bekende van allen: Augustinus
g
— zie aldaar. Later zijn er
nog veel meer,,
g
terwijl
Johannes
an n DaJ als de laatste geldt
g
mascenus
754).

Kerstmis. — De engelen verkondigen Jezus'
geboorte. Naar een oude ets.
naaste omgeving,alles
bij elkaar slechts
J
vier en veertig
g Hectaren. Het herstel van
de souvereiniteit der Pausen is echter absoluut: de nieuwe staat heeft recht op
P een
eigen station
en trein, eigen
,
g post,
P
^ telegraaf,
g
,
telefoon en radio-installatie
, het recht om
munt,
bankbiljetten en postzegels
uit te
, bankbiljetten
P
g
geven.
Als schadevergoeding
g
g
g voor den ti' Jd
tussen 1870-1929waarin
de Paus beroofdd
,
wereldlijk gebied,
g
was van zijn
J wereldlijk
, keerde de
Italiaanse regering
g
g hem een bedragg van 750
75
millioen lire ineens uit,
'jaar, benevens een
li'kse
rente van 55% over een kapitaal
van •
J
P
één milliard lire.
Door dit verdragg werd een einde gemaakt
g
aan eeni'nli'ken
toestand, , die lange
jaren
PJ J
g J
door velen werdevoeld
als een onrecht.
g

Kerkeraad. Hieronder wordt verstaan het
bestuurslichaam, dat in iedere Protestantse
kerkelijke
gemeente
is gevormd,
J
g
, om de be g
lanen
te verzorgen.
De
ke er
g
g der gemeente
g en
keraad
wordte
uit en door de g g ekozen
meenteleden. Hij
Hi' bestaat meestal uit kerkgeldenbeheren, uit oudergden die de elden
lingen die voor de zuiverheid der leer waken
en uit diakenen, die voor de armen zorgen.
g
Kerkvaders. Deze naam, die enkel berust op traditie —
zie aldaar, — werd,
,
Noordelijke streken,,gg
vooral in Noordelijke
gegeven aan
schrijv er uit de eerste eeuwen
de christelijke
J schrijvers
het ontstaan der christelijke
J
g em e en ten die uitblonken door zuiverheid van
leer en door een heiligg leven. Beroemde

Kermis. Dit woord luidt aanvankelijk
J
kerkmis. In de tijden vóór
de Hervorming,
g,
toen dus de bevolking
g van de Nederlanden
bijna onverdeeld
Rooms-Katholiek was,
,
werden de nieuwe kerken steeds metrote
g
en allerlei feestelijkheden,, die
plechtigheidJ
soms enige
aar g J
g dagen
g duurden,, ingewijd.
li'ks
werd vervolgens
op
m der in P den datum
J
g
wi'J din ^g een plechtige
P
g mis opgedragen, die
dan vooral de kerkmis heette. De beende streken stroomwoners van de omligg
den op
g naar de kerk en bleven
P dien dag
een tijdje in
de plaats,^ waar de kerk stond,,
P
vertoeven. Dezerote
volksmenigten
lokg
g
ten kleine kooplui,
koolui goochelaars,
o an g
, kordd
sers muzikanten enz.
opPg
goede
enz., die hoopten
P
zaken. Later,
, na de Hervorming,
g, ging
g g de
oorspronkelijke
z volksoors ronkel'ke betekenis
en
van de
deze
bijeenkomsten
verloren,, doch de gewoonte
J
g
bleef bestaan. Onze voorvaderen hielden
nogal
van pretmaken,
zodat de kermissen
P
g
eeuwenlang
g konden bloeien en sommige
g
In
een bizondere vermaardheidenoten.
g
de laatstearen
hebben ze sterk aan beJ
tekenis verloren en werden ze in vele
Pplaatseng af g.t.

i

(1833
Kern. Johan Hendrik CasP ar Kern 18
groot
er
ro Neder—1917)
was de naam van een g
—1
landseleerde die zich bezighield
met de
landsgeleerde,
g
studie van de klassieke talen en die van
Hi' werd te
Indië en het Verre Oosten. Hij
PoerworedjoP
op Java geboren,
g
, kwam nogg
zeer jong
zijnouders in Nederland,a
g met zijn
studeerde te Leiden in de letteren en beDr.
haalde daar in 18 55 de n doctorsgraad.
g
Kern was eerstedurende
enige
g jaren
J
g
leraar aan het Athenaeum te Maastricht;,
zijn
was toen reeds
g
J bekendheid als geleerde
zóroot
dat hijhijwerd benoemd totprofeszog root,
P
sor in het Sanskrit aan hetueenscollege"
te Benares in Brits-Indië. Teru gge g
hij een bekeerd in Nederland,, aanvaardde hij
noeming tot hoogleraar
g raar aan de Leidse Universiteit, waar hij
hij ononderbroken g edurende acht en dertig
college
g heeft g e g jaar
t
geven.
Na het bereiken van?o-'ars
dene
J g n leefwettelijk vastgestelde
tijd
g
J (in ons land de wettelijk
voor hoo leraren
vestigde
leeftijdsgrens
g
g
hij
J zich te Utrecht. Prof. Kern heeft een
groot
aantal werken geschreven,
, die g etui g
g
zijn enorme geleerdheid
van zijn
g
gg
^g enis afleggen
en studiezin, maar voordat jullie
in staat
J
zult zijn,
volledig
g te
g
J, om deze geleerdheid
verwerken,
gJ
J
g wel menigjaartje
, zul je
J nog
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moeten doorgroeien
en doorleren.
g

g streken
J'es aan een denneboom. In sommige
worden ook de huizen met twi'
J gen en takde kinderen de
ken versierd. Overal zingen
g
mooie,
, oude Kerstliederen en altijd
J vinden
ze bij
J het binnentreden van de versierde,
naar dennegroen
ggeurende kamer hun g e g
schenken onder den boom.
In Frankrijk
J zouden we wel vreemd staan
ki) ken als we daar eens een Kerstmis doorbrachten: misschien zouden we 't nieteg
zellig vinden. In tegenstelling
g
g met het huiKerstfeest is het Franse
selaJ ke Engelse
g
Kerstbomen zieje
wel erg
J
J in
g onhuiselijk.
Frankrijk
niet;
J bovendien zo
^ ze zijn
J bijna
J
duur, dat alleen wel gestelde mensen een
re stauIn deggrote
boompje
P
PJ kunnen kopen.
druk
rants te Parijs
g
J is het buitengewoon
met Kerstmis. Dan worden daar uitgeniemand
breide dinerse
ggeven — bijna
J
viert Kerstmis thuis — en daarna blijft
J men
iJ voor
om op
tot I2 uur bijeen,
A tijd
J te zijn
J
de nachtmis.
Ook in de Vereni g de Staten wordt Kerst-

Christelijke feest bij
Kerstmis is het Christelijke
J uitnemendhei d dat op
P 25
5 December in de
gevierd en
hele Christelijke
Christelijke wereld wordtg
van Jezus wordt herarbi' degeboorte
waarbij
g
dacht.
In heel vroege
g tijd en, de eerste eeuwen
van het Christendom,, werd hetgeboorteg
op
feest van ezusevierd
P 6 Januari. Later
g
naar 25S December,^ volgens
is het verplaatst
g
P
in verband met den Romeinsen
sommigen
g
kalender, waarin deze dag den naam droeg
g
da van den onoverwonnen zonnevan >> den dag
agod".
Voor het eerst werd het Kerstfeest op
354, in
- 5 Decemberggevierd te Rome in 354;
g eboorteda g no
nog
Armenië viert menJezus' geboortedag
.1lti'd
A 6 Januari.
J op
2
Ook de oude Germanen hadden op
A 25
ju belden dan over
December hun feest: zij jubelden
van hun zonne agod Balder —
den terugkeer
g
zie: Germ. mythologie -, die door Loki
in de onderwereld was
gevangen
gehouden.
a
gVrij
^
zeker zijn
nog
J
g enkele
oud-Germaanseebruig
ken
, als b.v. hetgeven
g
vaneschenken
met
g
Kerstmis, het versieren
van het huis met hulst
en maretak(mistletoe)
en misschien zelfs wel
de Kerstboom uit dat
oude feest overgebleven.
Zoals je
J weet,
, wordt
in ieder land het Kerstfeest verschillendeg
vierd. Het is misschien
wel interessant voore
J,
als we hier een en ander
de
over die verschillendeeg
bruiken laten volgen.
g
In Engeland is Kerstmis de tijd
J vanpakes
PJ
eneschenken
net als
g
bij
J ons Sinterklaas. In
sommige
buurten trekken
e
g
kinderen onder het zingen van Kerstliederen
van huis tot huis, omg if
ten in te zamelen. Op
Kerstmis eet ieder Eng elsgezin,
dat hhet maar
€,
g
eventjes doen kan, gebraden kalkoen en Plumpudding,
vaak tirang, die va
l
dende wordt binnengebracht. Lees i dit verband maar eens
e
het be
kende„Kerstlied inproza" (A Christmas Carol) van Charles Dickens.
e s.
Duitsland is h e t land
van de Kerstbomen;een
Kerstmis, — De aanbidding der Wijzen uit het Oosten. Mozaiek
g
huis, of er branden lichtuit de 1 l eeuw in het klooster te Daphne in Griekenland.
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juis
feestgevierd
en daar zie je
J nu weer juist
g
veel bomen,
niet alleen in de huizen,
,
maar ook op
g
b
F straten en pleinen;
F
, de regering
zorgt
g daar zelfs voor.
Het kerstmannetje
J, dat bi'J ons maar een
ondergeschikte
Pplaats inneemt en dat alleen
g
als versiering
P J , is in Ameg in de winkels prijkt,
rika beroemd en zeereliefd.
HijJ brengt
g
g
in eengroten
zak de geschenken,
, net als
g
g
hier Sinterklaas en wordt dan ook vaak
Santa Clausenoemd.
g
In Noorwegen
wordt ook gezellig
g
g Kerstg
misevierd.
Behalve de onmisbare Kerstg
boom speelt
hier ook het open
P houtvuur
P
eenroteo
rol. In den Jule-tijd
J (een naam,,
die herinnert aan het oude Joelfeest) zijn
J
zware kersthoutblokken te koop.
P Wat in
En
eland de Pplumpudding
NEngeland
P
g , is, is in oor
heerlij soort
ween
de ,^ ulgroed", een heerlijk
g
van melk
rijstebrij,die met room inplaats
P
'
wordt bereid en waarin ook fijngewreven
amandelen worden verwerkt. Eén amandel
blijft
heel,, wie deze treft,, krijgt
Jg een extra
J
geschenk
g eschenk van „ ulens genius",
, den
en Kerstg
man.
Maar het allergezelligste land om Kerstmis te vieren is misschien nog
g wel Denemarken. Daar wordt reeds vier weken van
tevoren het feest aangekondigd
b door feesg
.getooide straten. Guirlandes van dentelijk
J ^g
neggroen worden kruiselings
g over de stratenehan
en
g hulst
g ^in alle winkels hangt
g
en dennegroen,
^ waartussen electrische lam P g
wordt
g
J'es stralen. BijJ ieder Kerstgeschenk
een klein kaboutertje
J ingepakt, het „ Nissemannetje"
J , met een witten baard en rood
pakje
van rode wol
P J en puntmuts,
P
, gemaakt
g
en witte watten. Op
P de balcons,
, aan de
vensters en in de bomen worden met Kerstmis bundeltjes
korenaren gehangen
voor
g
g
J
de mussen en andere vogels.
g
Intussen voelt ieder Christen deze kerstmisvieringls een
surrogaat van de ware,,
g
een feest van den
en
die moet zijn
g odsdiJ
blijft 't de tijd
stigen mens. Voor hem is en blijft
tij
en vroomheid,, geestelijke
ver g
J
g
dieping.
Keur. Het woord keur heeft verscheidene
betekenissen. Afgeleid van het werkwoord
kiezen, kan het zowel , de keuze of verkiezing,
het allerbeste,, het „„puikje",
P
J e beteg,
kenen.. Meestalebruikt
men het echter in
g
den zin van een overvloedige,
g ^ uitgelezen
g
verscheidenheid
een keur van gedichverscheidenheid, bijv.
J
ten een keur van bloemen, vaneschenken
g
enz. Echter kan het woord keur ook afgeleid zijn
J van: keuren, dat is onderzoeken of
beoordelen. In die betekenis vinden wijJ
o.a. terug
g als het keuren voor den militairen dienst of voor een levensverzekering,
of wel als de keur opPg
gouden of zilveren
voorwerpen,
P of me rkP , dat is een stempel
teken dat hetehalte
van edel metaal aang
geeft.
De kleine keur betekent dan op
^
P zilgehalte van tenveren
Pen een ehalte

I I24.
minste/1000
en de grote
keur een ge333
g
halte van/1000
of meer aan edel metaal.
etaa .
934
Ten slotte betekende het woord vooral
vroe
vroeger
g er ook plaatselijke
verordening
P
J
g of
ordonnantie, Pprivilegie
of handvest (zie alg
daar en komt danbi'
)
altijd in het meeraltijd
voud voor. Ook de strafverordeningen
g van
de besturen van waterschappen
PP worden wel
keurenenoemd.
g
Kevers. Als wij
J na een wandeling
g door
het bos een ogenblikje
neerstrijke
g
J rustigg neerstrijken
de hoge
g bomen,^ dan ontwaren wijJ
opeens
aan alle kanten die blinkende,, veelP
kleurige
g bosbewoners,
, de kevers of torren.
Je hebt ze allen meermalen bewonderd. Ze
kenmerken zich vooral door hun vier vleugels,
els waarvan de twee bovenste,
z.g.
^ de z.
g
harde dekschilden,, de beide daaronder g e leen
g vleugels
g beschermen. ZijJ hebg vliezige
ben verder mooie sprieten,
r
F
^ die draad-,
, bo-

Kevers. — Een paar Indische vertegenwoor-

digers uit de familie der Lucanidae of Vliegende Herten. Die met de grote kaken zijn
de mannetjes.
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waaiervormig
g kunnen zijn,
J
stel, knots- of
aw
en zes poten.
Dekevers
ve hebben allemaal een volkomen
isselin .gVele soorten blijven
g edaant^everw
J
lang
g in den larve-toestand — de meikever
jaar en hebben dan als
b .v wel
w 3 of ^4J
kever
ev maar 'een kortstondig
g bestaan,, waarin zee hoofdzakelijkvoor het behoud van
de soort zorgen.
g
gegeven
Ofschoon het den mens niete
even is
met een enkeleennestreek,
uit te maken,
welke dieren voor ons over
hete
g g eheel
nomen schadelijk
zijn en welke nutte
g, zo
J zijn
kan niet ontkend worden, dat deze fraaie
beestjes
ons in zoverre schade toebrengen,
J
dat hun larven het voorzien hebben op
hout, hooi, haar, wol leder, enz., dat zij
metrote
verslinden.
g g
g gulzigheid
Kevers komen in een enormroot
aantal
g
verscheidenheden voor;
voor; men kent ongeveer
g
So.000 soorten, waarvan er in ons land circa
00o vertegenwoordigd zijn. Deze behoren
3J
tot 77 families.
Hendrik de Keyser(1565-1621)
Keyser.
Y
y
was een onzerrootste
architecten en beeldg
houwers van zijn
g,
J tijd.Te Utrecht geboren,
Amsterdam,
werd hij
g van Amsterdam
59 burger
J in I 1
zijnleven gesleten
waar hij
g
J de rest van zijn
hij tot stadsarchitect
heeft. In I 594 werd hij
tot stadssteenhouwer
benoemd en in 1595
595
Tal van prachtige,
g,e monu en beeldsnijder.
A
J
mentaleebouwen
deel
g
g
,die voor een groot
nog
g we kg bestaan en ieders bewondering
ken, zijn
en onder
zijn door hem ontworpen
P
zijn
zijn leiding
WijJ noemen daar
g uitgevoerd.
g
van de Zuiderkerk, de Noorderkerk, de
Montalbaanstoren,, de Militiezaal,, het, OostIndische Huis,
, de Bank van Lenin
g, en
vooral de Munttoren en de Westerkerk,
met haar meer dan 6o meter hogen toren.
sterMen mag
gerust zeggen,
Astergg
gg , dat de Am
bouwkunst uit de eerste vi'fentwinJ
ti jaren der I e7 eeuw geheel
tig
en al onder
g
den invloed van Hendrik de Keyser
staat
Y
zijn kunst op
en dat hijJ het stempel
P van zijn
P het
uiterlijk
J aanzien onzer hoofdstad van die
dagen
heeft gedrukt.
g
g
Zijn
J voornaamste beeldhouwwerk is het
beroemderafmonument
voor Prins Wilg
lem den Zwijger
in de Nieuwe Kerk te
g
Delft.
„ Hendrick de KeYser" is ook de naam van
een vereniging
^ g, die zich ten doel stelt
architectonisch of historisch belangrijke
g J g ebouwen te behouden. Zij
J werd in I 918 0 A gericht en heeft sedert dien al heel wat belangrijke
bouwkundige
J
g monumenten uit
vroeger
tijden,
J
g
, van een wissen ondergang
g g
agered. (Zie ook onder: Heemschut).

Khaki(in het Perzisch = aardkleurig)
is de naam, , die oorspronkelijk
P
J k alleen in
Brits-Indië werdegg
even aan de geelbruine,
g
,
aardkleurige
soldag uniformen der Engelse
g

De Keyser. — De Westerkerk te Amsterdam,
een der bouwwerken van Hendrik de Keyser.

ten. Oorspronkelijk
P
J waren deze uniformen
van een bepaald
soort katoenen weefsel
P
(drill) gemaakt
en in deze kleur geverfd,
g
g
,
opdat
de soldaten zo min mogelijk teen
Pg
denrond
zouden afsteken.
g
Later, in den Zuid-Afrikaansen oorlog,
droegen
, de Engelse
soldaten diezelfde
g
g
khaki-uniformen, maar daarnaast ook bruinpakjes
P
J , die in kleur meer
g roen gekleurde
g
met het Zuid-Afrikaanse landschap
A overeenkwamen. Natuurlijk noemden de soldaten die bruin-groen
gekleurde
uniformen
uniformen,
g
g
die bovendien in verband met de koude
Afrikaanse nachten, van een dunne wollen
stof waren vervaardeg d, ook khaki-uniformen.
Tegenwoordig
zijn in de meeste legers
g
g
g zijn
de vroeger
zo kleurige
gee
g
g uniformen af g
schaft en meestal niet door khaki-kleurige,
g,
maar doorgrauw-grijze kledin
kledingvervangen.
g
Frankrijk geeft
g
In Frankrijk
men de voorkeur aan
een blauw-g ri'ze
nuance, die aan de lichte
J
kobalt-blauwe kleuren van den horizon herinnert en die men aldaar dan ook bleuhorizon noemt.

KHAN
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Khaki. — Engelse
infanteristen, in hun khaki-uniformen,
tijdens een rustpoos
van
g
>ggenieten tijdens
P
een koelen dronk.

Khan is een Perzisch woord en de titel,
die door de vorsten bijJ de Mongolen
en
g
de Turkenedra
en
g
g werd. Later namen
ook de kleinere vorsten in Mohammedaans Azië dien titel aan, welke vervolgens
op
P de voornaamste ambtenaren en de leden
familiën in Perzië en
van ,de aanzienlijkste
J
Afghanistan
overging.
g
De betekenis van dien titel is ongeveer
g
dezelfde als die van het Turkse woord
Pasja.
J

Kierkegaard.
Soren Aabye
g
g
Y Kierkegaard
I8I 3—I$ 55 was een beroemd Deensgod geleerde en schrijver,
zijngeschrifg
J
^ die door zijn
aar
tenroten
invloed heeft uitgeoefend
gop
o het
,
denkleven van zijn
J tijJ d wiens ideeën ook
nog
tijd ijveri
ijverigg worden bestudeerd
^ in onzen tijd
en wiens aanhangers
nog
g steeds in aantal
g
toenemen.
Kierkegaard
18
e
g
Ppromoveerde in1841
4 tot dotor in de theologie
en de wijsbegeerte.
g
J g HijJ
was een bewonderaar van Socrates en
zwierf, net als deze wijsgeer,
zijn Jjonge
Ja
^ in zijn
g
met alen
P
Jjaren langs
g straten en pleinen,
lerlei liedenes
aan te knopen.
P
g rekken
P

Hij was een man met een levend geloof
in de waarheid van het Christendom, maar
de kracht van dateloof
kon, volgens
hem,
g
g
alléén tot uitingg komen in iemands per-soonli'ke
vroomheid. Door de uitgave
van
g
J
eenrote
reeks wijserie
wijsgerige
stichtelijk
g
gen stichtelijke
hij een nieuwgodsgeschriften trachtte hij
g
dienstigeven
in dezen zin te wekken. De
g
hij
massa echter begreep
^ P hem niet en daar hij
zijn
leven lang
had met een
g te kampen
P
J
zwak en ziekelijk
^J lichaam,^ verviel hijJ langzamerhand tot zwaarmoedigheid. In den
zijn korte leven voerde
allerlaatsten tijd van zijn
hij
hartstochtelijken
J tegen
Pennestri'd
g
J een hartstochtelijken
de officiële opvatting
P
g van het Christendom,
r
die eeneweldi
gopzien
P enbaarde en alleg
wee
in beweging
g g bracht.
g de gemoederen
g
Toen die beroering
g tot haar hoogtepunt
waseste
g overleed Kierkegaard in het
g en
Frederikshospitaal
te Kopenhagen.
P

Kiesrecht. Dit is een recht, dat de burers^ het volk, althans de kiesgerechtigden,
g
a
g
in staat stelt door middel van door henge
kozen vertegenwoordigers
invloed uit te
a
g
oefenen op
P het bestuur
g
P de regering
g en op

KIEUWEN
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van 's lands zaken. Het kiesrecht wordt
onderscheiden in: actief kiesrecht, het recht
om deel te nemen aan de verkiezingen,
g , en
P assief kiesrecht, het recht om verkozen te
kunnen worden.
zij
In ons land zijn
J de drie voornaamste org anen van volksvertegenwoordiging, die
rechtstreeks door de kiezers worden gekozen, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad. De Eerste Kamer
wordtekozen door
de Provinciale Staten;
,
dit is wat men noemt een indirecte ofeg
trapte
P verkiezing.
g

Kieuwen. Wat de lonen
g voor den mens
zijn,
zijn de kieuwen voor den vis,, de
J, dat zijn
d.w.z. de ororganen
voor de ademhaling,
g,
g
g anen, waarin het koolzuur uit het bloed
tegen
zuurstof wordt ingewisseld.
De kieu
g ew
g
wen van den vis bevinden zich vlak achter
fijne vlezige
e
den kop.
gblaadA Ze bestaan uit fijne
rijkelijk van bloedvaten voorzien en ze
J'es rijkelijk
worden beschermd door hoornachtige
g Platen, de z. .g kieuwdeksels. Het water, ,waarin
zich een zekere hoeveelheid lucht bevindt,

Kieuwen van den karper, met weggenomen
kieuwdeksel.
stroomt door de mondholte langs de kieuwen en vloeit door de kieuwspleten
weer
A
Daarbij nemen de kieuwen de in het
weg.
g Daarbij
water aanwezige
g lucht oA . Bevat het water
geen
lucht,
g
, dan moet de vis sterven,, hijJ
stikt of,, hoe ongelooflijk
het ook moge
g
J
g
klinken, hijJ verdrinkt.
Behalve bij
J de vissen treft men ook bijJ

Kimono. — De kimono behoort tot het dagelijks kledingstuk der Japanse vrouwen. De
Japanse op onze foto is bezig met bloemenschikken. Dit is in Japan een aparte kunst.
Door bepaalde bloemen te gebruiken of door een speciale rangschikking weet de Japanse
haar gedachten en gevoelens kenbaar te maken.

KIEZELZUUR
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schaaldieren, wormen, weekdieren en stekelhuidig e dieren kieuwen aan.

Kiezelzuur komt in de natuur voornamelijk
g
) voor als kwarts,, dat eigenlijk
J is kiezelzuur-anhY dril , het oxyde
nog
Y van silicium,, no
nieten
g ebonden met water. Van het eigeng
like kiezelzuur
kan men de samenstelling
g
niet met zekerheid aangeven.
g
Daarentegen
zijn
een groot
aantal kieJ
lt
g
zelzuurzouten bekend, waarvan de meeste
als mineralen in de aardkorst voorkomen,
kalk,
als kiezelzure magnesia,
g
, kiezelzure kalk
kiezelzure kalium, kiezelzure barium en vele
anderen.
Kijker,
instrument,, waardoor
P
^ een optisch
J
met behulp
P van een stel lenzen een vergroot
g
beeld wordt verkregen
van verwijderde
g
J
voorwerPen, Onderscheiden worden: astronomische kijker,
kiJ
gebruikt in de sterrenkung
(Keppler,
detot3 000 X vergrotend)
PP , i6i1 ,
^
Hollandse kijker,
waarto..
oa de toneele
)
, waartoe
kijker,
zee-kijker behoren (Galilei, , 16o8 ,
J
, zee-kijker
, die tot i8 X vergroot,
, algeA risma-kijker,
J
g
ge
meen in het leer
en zeer
g
g wordtgebruikt
lichtsterk is.
Kimono. Dit is de naam van een kledingg
stuk, dat in Japan
algemeen
wordt
ra
P
g
g edkleed
kleed, met
g
g en. Het is een langg afhangend
wiJ de mouwen,
b
bijeen g
gee
, door een gordel
J
houden, veel gelijkend
op
eig nor of ochg J
P deP
tendJ P
a on, die bij
J ons door vele dames
wordtedra
gen.
g
Kinabast is de bast van den kinaboom,
een boom, die vroeger alleen in Zuid-Amerika voorkwam, waar deg
Indianen al lang
deeneeskundi
g van den bast
g
ge werking
moeten
hebbenes
De Spaanse
P
ge g ekend.
teliJ ken in Peru hebben het gebruik,
g
, vooral

foto Koloniaal Instituut

Kinabast. —Gezicht in een kinatuin te Tjinjizoean met afgeklopt hout op de paden.

Charles Kingsley, een bekend Engels
geestelijke, schrijver en historicus uit
de vorige eeuw.
terenezin
van
malaria, overgenomen
en
g
g
,
g
in 1640
P J
4 kwam de eerste kinabast in Spanje.
Een kleine vijftig
jaren
gJ later vinden we den
ge PreP areerden bast ook in de Amsterdamse
apotheken.
DePJ
prijs was toen 6 4.— per
P
P
kilo. Spanje
P J vreesde, dat de voortdurende
uitvoer de uitroeiing
g der bomen ten gevolgge zou kunnen hebben en een onderzoek
in 1772
toonde aan
77
, dat deze vrees niet
denkbeeldig
g was. Pogingen, om de planten
P
naar andere streken over te brengen,
g , hadden weinig
succes.
g of geen
g
Eerst in 1852
gelukte het Hasskarl met
5 g
den steun der Nederlandse regering
g g een
75-tal
g ,
Pplanten naar Java over te brengen,
75
welke op
van de Gedeh werden
g
P de hellingen
uitgeplant. In het begin
g voldeed de cultuur
aar
e
het kinineniet aan de verwachtingen,
g , daar
gee
gehalte
gering
g was. In 1865
5 kwam de re g
^
g
ringchter
in het bezit van een partijtje
P
JJ
g
zaad van beteren oorsprong
1873
P
g en in 18
werd de eerste kinabast te Amsterdam aangevoerd.
evoerd.
van l000
op
De g roeit
boom—
g
P hoogten
HijJ
2000 Meter op
P zacht hellenden grond.
g
eist een lossen en vruchtbaren
, liefst uit
vulkanisch materiaal samengestelden
grond
g
g
en vrijJ sterken regenval.
De hoogvlakte
van
g
g
bij v
Pengalengan bijJ Bandoengg leent zich bijv.
voor de cultuur van kinag
bast. Eerst zaait men het zaad in kweekna twee
bedden, om dan de jonge
J g boompjes
PJ
AanvankeA
A terrassen uit teplanten.
Jjaar op
lijk
P
, na twee
J zet men de bomen dicht opeen,
g
Jjaren kan men met het uitdunnen beginnen
jaren reeds kan er geoogst
en na drie jaren
g
g wor den. Elk Jj aar rooit men nu verder een deel
en na 25
moet men het terras
3 jaar
j
5 tot o
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weer geheel
opnieuw
beplanten.
BijJ den
w
A
P
g
oogst rooit men niet alleen den boom maar
ook de wortels. Door kloppen
met hamers
PP
wordt nu de bast van den stam losgemaakt.
g
Van sommige
g soorten wordt de bast met
mesjes
verwijderd,
g
Jg dan regelJ
J
, men krijgt
matige
g als pijpen
PJP
g stukken,, die bijJ het drogen
zogenaamde
hineenrollen. Dit is de zo
P ar
g
maceutische bast,
g in den
, die als zodanig
handel komt. Deebruiker
maakt er zelf
g
een aftreksel van, of welgeschiedtdit
in de
g
Pbast,
apotheek.
De losgeklopte bast fabrieksbast
genoemd,
i
, wordt machinaal gedroogd
a
á en
agaat naar de fabrieken, waar men er zwavelzure kinine uit bereidt.
Verreweg
gedeelte
van dezen
g het grootste
g
g
fabrieksbast wordt naar Amsterdam, de
grootste kinamarkt van de wereld, verzonden en daar verhandeld. Ook te Londen is
een kinamarkt.
Op
levert Nederlands-Indië
P dit ogenblik
g
on
ongeveer
P
, de
92 o van de wereldproductie,
g
rest g roeit op Jamaica, San Thomé (Golf
ascar enz.
van Guinee), Madagascar

hij
cu
J wilde wat bereiken door de A artilieren zelf de handen uit de mouwen te
laten steken. HijJ
de arbeiders tot
samenwerking
en hen opvoeden
g brengen
g
A
tot een betere levenswijze.
Als geestelijke
J
g
J
natuurlij in zeer
kwam hij
ze
nauwe aanra J natuurlijk
hij wist veel goeds
gmet de mensen en hij
g
tot stand te brengen.
g
hij
Naast zijn sociale
werk vond hij ook nogg
tijd
g
J voor geschiedkundige
g studiën;, hij was
tijd hoogleraar
in de g es chietijd
o.a. enigen
g
g
denis aan de universiteit te Cambridge.
g
Ook heeft hijJ vele historische en sociale
werken en romanseschreven.
Een van zijn
g
J
boeken is ook in het Nederlands vertaald
geliefd onder 'de kinderen:„ De Wen zeereliefd
a
hij waar terkindertjes".
In dat werkje
werkje weet hij
)
heil en fantasie zo samen te vlechten, dat
ieder kind de wijze lessen,,
die er in staan,
leest,, zonder het als prekerij
J te gevoelen,
P
g
terwijl
g ehele
sprookje
J de illustraties het gehele
P
J
voor onze ogen
g doen leven.
Kinine. Zie: Kinabast.

181-18 75 was een
Kingsley, C harles
Kismet wil zeggen:
noodlot. Het leerstuk
9
gg
Engels
geestelijke,
dogma
g
van Kismet is een do
gma (geloofsartikel)
g
g
J
, dichter
J , romanschrijver,
eneschiedkundi
en voor
van den Islam. De Mohammedaan is fatag
bg e. Hij
J is opPden
door zijn
zij vooruitstrevende
list, d.w.z. hijJ beschouwt het noodlot (de
^ rond getreden
g
opP sociaal gebied.
lotgevallen,
g
b
, die den mens beschoren zijn)
J
In den beginne
stond hij
hij ook opPP
politiek
als een beschikking
g
g van Allah,, waartegen
g
gebied nieuwe stromingen
voor,, maar bi'J
men zich meteen
enkele poging
g
g
g
P g g magg en
het klimmen der jaren
werd hij
hij in dit o P kan verzetten.
J
zich conservatiever en minder fel. Gedreven door zijn medegevoel
voor armen,,
Kitchener. Lord (Horatio Herbert, 1850
g
zwakken en verdrukten breidde hijJ zijn
zij
—1916)
werd reeds in zijn
zijn jeugd
9
J g voor den
bemoeiingen
en steeds verder
uit. Hierbij
J moet
oAemerkt
worg
den, dat En geland
in die tijden
juist
juis
J
overgang
g g van
landbouw- tot industriestaat doormaakte en men
zich aan de veranderingen, die dat
meebracht,
no g
7 nog
g eenszins had aangepast. De toestand waarin de
arbeiders verkeerden, was meer dan
treurig. Hierin wilde Kingsley
g Y nu
verbetering
bren
g
P
g en. In denpolitieken we
g zag
weg
hij
hij
g
echter weinig heil,
,
hoewel toch verschillende wetten
aan
kinder- en
vrouwenarbeid
paal enerk
hadP
den gesteld, maar
Kinabast.
Bastkloppend
meisje.
meisje
PP
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militairen dienst bestemd en werd opgeleid
Pg
aan de Militaire Academie te Woolwich.
hij al
Nauwelijks
Nauwelijks twintig
gJjaar oud streed hij
zijngrote
g
mee in Egypte;
door zijn
bekwaamgYP
heid maakte hijJ snel promotie.
A
In die Jjaren wijdde
grote
wijdde Engeland
aan g
b
dacht aan Egypte
gYP , vooral in verband met
het tot stand komen van het Suezkanaal,
waardoor de weg
g naar Indië zo belangrijk
gJ k
bekort werd. Engeland
moest dit kanaal en
g
Jzijn
zin
toegangswegen in zin bezit hebben, , om
veilig
zijn in Indië. De zaken in Egypte
g te zijn
gYP
gingen
men echter niet geheel,
g
, zoals Engeland
g
wenste, vooral niet in het Zuiden in den
Egyptischen
Soedan, en zeker niet na de
gYP
zware nederlaag
g van Gordon te Khartoem in zin
g de Mandisten. De
J stri Jd tegen
Mandisten stichtten toen aan den MiddeniJ k , hetgeen
Nijl
Engeg
ge
J rijk,
J een onafhankelijk
land vooral ook om zijn
prestige,
g, niet kon
J P
dulden. Nadat Kitchener nu enigen
tijd
g
J
werkzaam waseweest
om het EgyptischgYP
g
Engelse
leger te reorganiseren,
g
, werd hijJ
g
aangewezen,
o^de expeditie
tegen
ge de MahP
g
disten te leiden. Deze veldtocht verliepP zeer
voorspoedig. Het rijk der Mandisten stortte
m
gi J Odoerna de verpletterende
nederlaagbij
P
man18 98 ineen.
Kitchener trok verder Zuidwaarts, om ook
de gebieden
rond den Nijl
d
J weer oonder E n g
Bij
J Fashoda stootte
g
^ g te brengen.
g els gezag
hij P
op een Franse expeditie
onder leidingg
P
van majoor
Marchand, die bezig
g was de
J
Franse koloniën aan de Afrikaanse NoordWestkust met die aan de Oostkust te verbinden. Een ogenblik
dreigde
g oorlogg tussen
g
Frankrijk gaf
g
Frankrijk en Engeland,
maar Frankrijk
Frankrijk
a
toe
terug
i J troepen
toe, trok zijn
a
P
g en liet Eneland de macht in het Bovennijlgebied.
J5
Boerenoorlo g geenszins
Toen in 190o
de Boerenoorlo
9
snel en voorspoedig
de E n P,
P
g verliep,
c elsen verwacht hadden, werd Kitchener
naar Zuid-Afrikag ezonden en aan den o P
^
gd
P erbevelhebber Lord Roberts toegevoegd.
HijJP
pakte den oorlogg wel zeer krachtigg aan,
maar de middelen, die hijJg
gebruikte, waren
allerminst humaan enaven
aanleiding
g tot
g
heel wat internationale critiek. Niet alleen
hij de Boeren door militaire maattrachtte hij
regelen
te verslaan, maar hijJ wilde hen ook
^
in hun familieleven treffen door hun boerderij
J en Pplat te branden en hun vrouwen
en kinderen in concentratiekampen
op
P
P te
sluiten. In die kamen
P waren de toestanden
allerellendigst, duizenden stierven van kommer enebrek.
Groot was de haat, , dien
g
soon met die maatKitchener tegen
zijnP
persoon
g
verwekte,^ en Jjarenlang
regelen
re
g werkte deze
g
na. Hij slaagde
g er echter in den oorlogg
spoedig
te
g
g in het voordeel der Engelsen
P
doen eindigen,
zodat Transvaal en OranjeJe
g
Vrijstaat
in i o2
verJ
9 hun onafhankelijkheid
J
loren.
Nu trok Kitchener naar Brits-Indië en
daarna weer naar Egypte,
om in I 91-^ in het
bYP

moederland terug
g te keren. HijJ werd daar
minister van oorlog
g en voerde in i 916 den
algemenen
dienstplicht
in; een voor Engeg
P
ge
land zeer ingrijpende maatregel.
In datg
zelfde Jjaar trad hij
hij als minister af.
Toen werd hem een zending
g naar Rusland opgedragen, om
daar het leger
te reor ger
g aniseren. Dit was zeer in het geheim
g
gereg
geld,
de Centrale Mogendheden
, opdat
P
g
niets van de reis zouden vernemen.
Wat er nurecies
gebeurd
is,, of er ver f
g
raad in het spel
P was, , of louter toeval,, is
nimmer bekendeworden
is,
g
, maar zeker is
dat het schip
shire"
waarmede
P de Ham
P
„
,
hij uit
Scapa Flow naar Archangel
P
g reisde, ,
mijngelopen
op
is,, in
P een mijn
P
g P of getorpedeerd
g
iedereval
spoorloos
is verdwenen.
g
P
Klamboe dit woord is zeker wel bekend
bij
zijn
zij of daar
J hen,, die in Indië geweest
g
of kennissen hebben. Hetebruik
g
van een klamboe komt trouwens ook in andere tropische
en subtropische
streken,, en
P
P
zelfs in ons vaderland, meer en meer in
zwang. In het bizonder echter in warme,
vochtige
g oorden wordt de mens hevigge
g laad
P
^ door muskieten en andere vliegende
^
insecten,
insecten die met hun steken hevigen
jeu
b jeuk
Niet alleen, dat dit onaangenaam en zelfsJ
is en den slaapP verP i'nli'k
J
stoort, maar deze insecten kunnen allerlei
ziekten overbrengen
en met name g
geld
eldt een
g
soort muskieten als de overbrenger
van de zozeer g evreesde ziekte, die malaria heet.
Om
, althans bgedurende den nacht f deze
insecten af te weren, heeft men bedacht het
g ehele ledikant te omgeven
door een gazen
g
g
net, dat van boven geheel
g esloten is en
geslo
te
bg
onderen onder de matras wordt in gestopt.
en waarop
P Er zijn
J echter enige
g dingen,
g,
terdege
moet worden.
g gelet
g
Ten eerste moet de klamboe g oedeslog
tenzijn
gaatjes
g
f en geen
g J of openingen ver

Lord Kitchener,
overwinnaar
de Engelse
g
der Boeren.
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Klamboe. —Indisch bed, voorzien van de doelmatige bescherming tegen muskieten.
tonen, want daar komen de muskieten stelligdoorheen. Ook moet men bijJ het naar
bedaan
snel door een
g goed
g oppassen
PP
nauwe opening
P
g in bed te wippen,
PP , anders
gaan de muskieten mee naar binnen. Voorts
is het raadzaam, alvorens te gaan slapen,
de door de klamboe afgesloten ruimte secuur af te zoeken,, of er zich geen
muskieten
g
in bevindenf want,f niet alleen dat deze niet
weg
zij zouden het ook niet kung willen, zij
nen. Om het bezwaar der mindere luchtverversin bg te ontgaan
en aan de zorgg voor het
g
instoppen
en het snel in- en uitwippen
PP
PPn te
ontkomen,, heeft men o.a. op
P Sumatra zo ag e naamde klamboe-kamers inericht.
Dit is
ag
een ruimte in de slaapkamer
P
, waarin het
ledikant staat en dieevormd
wordt door
g
zijwanden
en een bovenwand van dun hout)
werk metaas
g overtrokken; , dus zo iets als
de ouderwetse vliegenkast.
Een deurtje
g
J
verleent toegang. Deze klamboe-kamers zijn
J
g opzicht
menig
P
in meni
zeer verkieselijk,
J , maar...
als er eenmaal enige
^ muskieten in zijn
J
doorgedrongen
, dan is het een heel werk
ze weer kwijt
J te raken.

Klankbodem is een dun houten vlak bijJ
snaarinstrumenten en luidsprekers,
f
, terr ver

sterking
g van het geluid.
g

Klein-Azië. Zie: Azië.
Kleinste gemene deler, kleinste getal,
waardoor een aantaletallen
deelbaar is.
g
Kleinsteemene
veelvoud is het kleinste
g
deelgetal,
g etal, dat door een aantal getallen
b
baar is.
Kleur. Wat is de,
natuur toch mooi!",
roepen
wij
P
J wel eens uit,, wanneer we oop
groen
een lentemorgen
het jonge
roe der bo g
J g g
men en der weilanden zien en daartussen
bloemen,
de rode,,gele,
blauwe en witte bloemen
g
schitterend in hetouden
licht van de morg
genzon.
weinigg mensen,, die niet
Er zijn
J slechts weini
gevoelig
zijn voor het kleurenspel
gzijn
P van den
g
regenboog,die zich als
een fantastische, g e ,
welfde brug
het donkere uitspansel
P
gtegen
g
aftekent.
„ Hoe ontstaat toch de indruk van een
bepaalde
kleur o 1p het netvlies van ons oog?"
P
g
De wetenschap,ie
alles in droge
P
J
g cijfers
en formules samenvat, brengt
g ons door haar
antwoord uit het rijk
met een
P
J der poëzie

KLEURENBLINDHEID
ruk tot de nuchtere werkelijkheid
terug.
^
J
wijJ
„Kleur,"
Kleur" zegt
g de wetenschap,
P, „
als kleur waarnemen, is slechts verschil in
het aantal lichttrillingen
per
P seconde."
g
Evenals het verschil tussen hoge
g en lage
g
tonen niet anders is dan het verschil in
het aantaleluids
olven
per
g
P seconde,, zo is
g
het verschil tussen de rode, gele,
groene en
g ,g
blauwe kleur slechts het verschil in het aanin den aether. Hoe meer g e tal lichtgolven
g
luids golven
Pper seconde,, hoe hoger
g de toon;,
hoe meer lichtgolven
, hoe meer zich de
g
kleur,
naar
, die wij
J zien,
, in het spectrum
P
rechts verplaatst:
van rood. naar geel,
P
b
, naar
g roen, naar blauw.
Eeneluid
geluidzal opPons oor een krachtigg
indruk maken,
bijJ een
g
g
, indi n de golvingen
gelijk
aantal per
zijn; de
g J
P seconde, dieper
A zijn;
lichtindruk,
, is
, dien ons oogg waarneemt,
eveneens sterker,
te
hoogt
, als deg golveneerhoo
• diepte
P vertonen.
De wijze,
of tril) , waarop
A wijJ deze golven
g ven
lingen meten, is echter bijJ het gelui
geluid anders
bijJ
licht.
Bij
weten wij,
g
J het geluid
J, dat een zekere
toonhoogte overeenkomt met een aantal
trillingen
g Pper seconde. Men telt dus het
aantaleluids
olven.
g
g
BijJ
licht, dat zich zo enorm veel
sneller voortplant,
ze telP
, zouden wij
J bijJ deze
lingtot reusachtige
komen. Men
g getallen
g
heeft daarom liever den afstand tussen de
golven ggem e t e n,
oop
g
, wat in den grond
g
hetzelfde neerkomt. Immers als men weet,
dat heteluid
in een seconde een zekeren
g
afstand aflegt
toon
g en bijJ een bepaalden
P
een bekend aantal trillingen
heeft,, dan kan
g
men daaruitemakkeli'k
g
J den afstand tussen
twee,
elkander opvolgende
golve
oln beke,ve
re
•
Omgekeerd kan
men ook berekenen,
,
hoeveel lichttrillingen
er per
P seconde zijn,
g
J,
als men den afstand kent, dien het licht in
een seconde aflegt
g en men weet,, hoever de
golven
onderling
zijn.
zijn
g
J
g verwijderd
afstand tussen de lichtgolven
nu is
g
uiterst klein, daarom heeft men als eenheid
van maat (zoals b.v. de Meter, de Liter),
de Angstrom genomen,
dat is één tienmilg
lioenste millimeter IIIo.000.000 m .m. ;, alno naar een Zweeds natuurkundusem
g ed
n on
die.
met den grootsten
g De lichtgolven
g
g
derlin en afstand
zien wij als donkerrood,
J
,
die met den kortsten als violet licht. Lichtgolven met langeren of korteren onderlininfra-rode en
g en afstand, de zogenaamde
g
ultra-violette stralen,
, kan ons oogg niet
waarnemen;, evenals bijJ het geluid
de hoorg
bare tonen tussen zekererenzen
liggen.
g
gg
Ons oog
g neemt alleen als licht waar die
aethertrillingen
(het licht plant
zich voort
g
P
door trilling
g van den aether,
, niet van de
lucht,, zoals het geluid),
degolfg
g
,
afstand ligt
g tussen 687
7 tot 397 Angstróm.
Deze wekken in ons oog
g den indruk van
de kleuren: rood, oranje, geel, groen, blauw,
indigo
g o en violet. Elke kleur heeft haar eigen
indi
g

I 132:

trillingssnelheid(frequentie).
Bestaat licht
^
uit stralen van één bepaalde
trilling sseln
A
heil dan spreken wij van homo
homogeen
een eenvormi g licht. In de natuur komt zulk licht
nagenoeg
voor; de kleurindrukken, , dieg
g niet voor;
wij
zijn niet homogeen,
J ontvangen,
g , zijn
g
, maar
gemengd.,
Iedereen weet, dat men kleuren
mengen
kan en dan een andere kleurri'
t.
krijgt,.
g
en blauw geeft
groen,
g eel
g
g
g
, rood en gee
t oranje,
paars.
De
g
g
A
J, rood en blauw geeft
kleurgroendie de weilanden en de bomen
kleurroen
vertonen,
en
, is een combinatie van gele
g
blauwe lichtstralen. Nochtans bestaat er
ook homogeen
licht van groene
kleur. Een
g
g
combinatie van alle lichtstralen met golfafstanden van 687
7 tot 397 Angstrom nemen
als wit licht, zoals het zonlicht.
wijJ
Men kanemakkeli'k
g
J aantonen,, dat het
witte zonlicht alle, voor ons waarneembare
kleurschakering en bevat. WijJ laten daartoeeen lichtbundel van het zonlicht door een
prisma
vallen en vangen
het schijnselo
gP
P
door
een scherm oA. Deze lichtbundel wordt doo
g las gebroken
en wel zo,,at
datde stralen
het glas
g
met korten golfafstan
g olfafstand (dus met méér tril-en per
diean
J en dan
P seconde) meer afwijken
g
met langeren
golfafstand
(minder trillingen'
g
g
g
risma sorteert dus den
P seconde). Het prisma
lichtbundel volgens
de „toonhoogte"
der
^
„
g
stralen (zouden wij
zeggen) .
g
J bijJ het geluid
en ditebroken
licht vertoont zich op
b
P het
scherm als een streep
P licht, van links naar
rechts: rood, oranje, geel, groen, blauw, indiggo en violet. Deze g
gekleurde streepA noemt
men het sAectrum, dat echter ook wel verdeelel wordt in drierondkleuren:
rood,.,
g
geel en blauw.
g
Nu zou men kunnen zeggen:
^ g„als nu het
zonlicht wit is, hoe komt het dan,, dat wijJ
verschillende voorwerpen
P , die toch alle door
bij v
hetzelfde witte licht beschenen worden, ,bijv.
zien?" Dat komt,, om rood, blauw of geel
g
dat een stof,, die bijv.
bijv. rood van kleur is, , alle
stralen oPslorP,
t behalve de rode. De rode
stralen worden teruggekaatst
, bereiken ons
gg
oog
ons den indruk van een rode
g en geven
g
kleur.
Kaatst een stof alle lichtstralen terug,
P zij
dan zien wij
zij ze alle oop,
J haar wit;, slorpt
dan is zij
J zwart in ons oog.
I een stof do .Q
rschi'nend
bijv.
bijv.glas,
Is
g , en
J
laat zijJ alle stralen door, , dan nemen wijJ
alle voorwerpen,
door dat glas
gezien,
, on b
g
A
veranderd waar. Heeft hetlas
echter de
g
eigenschap
P alle stralen,, behalve de blauwe
g
gla als
te absorberen, dan zien wij
J dat glas
wij er door beki'en alles, wat wi'
J
g
ken, is met een blauwe kleur doordrenkt.
Kleurenblindheid. Verrewe ag de meeste
grondmensen hebben het vermogen
g de drie g
kleuren: rood, geel
en blauw, en hun sameng
stellin
g en te onderscheiden. Het komt
echter voor,
g mensen dat
, dat sommige
vermo en ten aanzien van een of twee der
vermogen
grondkleuren missen. Zij
J zien die kleuren

KLEWANG
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Klewang. — Indische Marechaussee - troepen, gewapend met klewang,
na een handgemeen.
dan alsof zij
J grijs
g J waren. ZijJ zien echter
wel de nuances van bijv.
rood, daar deze
J
van de lichtsterkte afhangen
en nemen dan
g
licht- en donkerrood als licht- en donkergrijs
g
J waar. Er was eens een rechter,, Dalton
genaamd,
g a ver , die zich in een rode toga
g
toonde, maar in de stellige
g overtuiging leefhijeen zwarte had aangetrokken.
de, dat hij
g
Naar hem noemt men het verschijnsel
der
J
kleurenblindheid ook wel Daltonisme. Zij,
die voor twee g rondkleuren blind zijn,missenewoonli'k
g
J het vermogen
g rood en groen
g
te zien. ZijJ kunnen bijv.
bijv. de rode papavers
PP
in een weide of de rode bloemen dereg
raniums en hetroene
blad dezer planten
g
P
Natuurlijk zien zij
niet onderscheiden. Natuurlijk
zij door
den vorm wel, wat de bloemen en wat de
zij zien
bladeren of wat hetras
g is, ^maar zij
dit alles min of meer in een gri'J ze nuancering.
Het is merkwaarde
g, dat dit verschijnsel
J
zich alleen bijJ mannen voordoet;
voordoet; het is
niet eens zo ergg zeldzaam: ca. 4%
der man 4
zijn er mede behept.
nen zijn
rkA Nogg merkwaardier
naar
men tegenwoordig
,
,
g
g is het, dat,
g
in deeneeskunde
aanneemt,, het Dalto g
;
nisme erfelijk
kan zijn
J,• maar dan niet van
vader op
P zoon,, doch van den grootvader
g
op
dochter. Als dus iemand
A den zoon zijner
J
kleurenblind is,, dan kunnen zijn
J kinderen

dit niet van hem overerven en evenmin de
zoons van zijn
beJ zoons. De mogelijkheid
g J
jongens
ens de kleurenblindstaat alleen, dat jon
heid van hunrootvader
van moeders zijde
J
g

erven.
Kleurendruk, Zie: Cliché.
Kleurenfotografie
is volgens
de methode
g
g
Lumière alleen mogelijk
op
laten
g J
A gglazen platen,
waarop
P tussen Pplaat en gelatinelaag
g een
g
groot aantal rood,
eur
g
, g groen en blauw
g eklzijn
de zetmeelkorreltjes
zijn aangebracht,
J
g
, die
slechts dekg
lichtstralen doorg eli'ekleurde
J b
laten. Van dezelaat
wordt opP een der
f
gelijke
afgedrukt.
Een
P
g
J Aplaat een diapositief
g
maakt drie verschillend g e tweede systeem
Y
afzonderlijkop
P een
kleurde negatieven,
g
, die afzonderlijk
doorschijnende
laag
en
g worden afgedrukt
J
g
daarna over elkaar op
a
A een stuk papier
PP
ge led.
g
Klewang,e
n zwaar,
g,
, betrekkelijk
J kort
zwaard met brede kling
g en ver naar voren
liggend
zwaartepunt,
gevreesde
daan
e
gg
P
^ is het g
valswaP en bijJ sommige
e volken van ons Ingvolk
dië, vooral de Atjehers.
De klewang
J
g is in
den regel
hijhijdient meestal als
g vlijm-scherp,
J
P,
houwwapen,
maar kan ook als stootwapen
P
P
dienst doen. Deevesten
der klewangs
g
g zijn
J
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KLIMAAT
soms metoud,
zilver en edelstenen verg
sierel.
Verder wordt ook de korte sabel, die
door de officieren en verschillende onderofficieren bij
J het Indische leger
g en bijJ de
maréchaussées wordt gedragen,
g , klewangg
g
genoemd.
enoemd. Deze is te
tegenwoordig
g enwoordi g ook in ons
leger
g ingevoerd.
g

KLIMAAT
Het woord klimaat is af bg eleid van een
Grieks woord klima, dat het vlakker worden van de aarde naar deolen
en de zich
A
hiernaar regelende
weersgesteldheid
aan ^ e st
g
tijden kreeg
duidt. In den loop
P der tijden
g het
woord de betekenis van de verschillende
weersgesteldheden,
die op
P een bepaalde
g
A
,
Pplaats of in een zekere landstreek heersen. Deze weersgesteldhede
g
weersesteldheden
worden o.a.
bepaald
door de temperatuur,
den vochtigA
P
gheifis raad de hoogte, den luchtdruk, de
bodemgesteldheid,
g
P
, de beplanting
g enz.
Men onderscheidt: zeeklimaat, berg-,
g,
tropisch,
vastelands-,
P
, su btro, woestijnJ
zich
P isch klimaat enz. De wetenschap,
P,

met het waarnemen en oftekenen der verschillende klimaten op onzen aardbol
bezigg
houdt is de klimatologie, een onderdeel
van de meteorologie
g of weerkunde.
De klimatologie
g verdeelt het aardopperPP
vlak inzones
die door denkbeeldige
e
s
gliinen worden begrensd.
Deze lijnen
zijn: de
g
J
keerkring
g van den Kreeft ± 23 1/2 ° ten
Noorden en de keerkring van den
en
Steenen
bok ,
Zuidelijk van den evenaar,, de
3 I 2 ° Zuidelijk
Noordpoolcirkel,
2 I 2 ° Zuidelijk
Zuidelij
van de
P
, 3
Noordpool
en de Zuidpoolcirkel,
23 1/2 °
P
A
Noordelijk van de Zuidpool.
Noordelijk
Tussen de
A
beide keerkringen
in ligt
g de hete of t ro g
en
A ische zone. Tussen de keerkringen
^
deoolcirkels
liggen
A
gg de beide gematigde
g
g
zones. Het deel van den aardbol rondom
de NoordAool, ingesloten door den Noordpoolcirkel,
Noordelijke koude of arcde Noordelijke
tische en het deel om de ZuidA ool de Zuideli'ke
koude of antarctische zone.
J
Het klimaat der hete of tropische
zone
A
kenmerkt zich door een hoe
g emiddelde
g
temperatuur(20--30°
C.
die in de ver P,
g etijden
schillende jaar
jaargetijden
slechts weinig
g ver J
schilt. Daarentegen
kan het warmteverschil
g
aanzienlijk zijn
tussen dag
zijn. De
^ en nacht aanzienlijk
windrichtingis voor bepaalde
tijdvakken
A
J

Klimaat. — Uns kaartje
g
g der aarde, heelglobaal,
J toont ue verueling
in de 5 Klimaat-zones.
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Klokkengieterij. — Een duidelijke
foto van het werk aan den vorm.
J
constantassaat
of moesson); het vochA
tigheids gehalte van de lucht is betrekkelijk
J
hoog
gezette tijden
valt veel regen
g
J
g en op
Pg
de bekende regenperiodes).
Een uitzondering
g
gopP dezen algemenen
regel
woestijnen, de Sag
g vormen de grote
hara Arabië enz. Feitelijk
J kent men in de
tropische
zone slechts twee jaargetijden,
J
g J
A
n.l. de regenperiode en de droge periode.
In deemati
de
g zones is er veel meer
g
wisseling
g van klimaat. De warmteverschilzijn g
zijn
groot,de
len der Jjaargetijden
de windrichg J
tingen zijn
veranderlijk en de regenzijn zeer veranderlijk
g n
val spot
P met elke voorspelling,die ouder
dan 4 8 uur is. Belangrijke verschillen worden waar tig enomen tussen land- en zeeklimaat. De oceanen, die een reusachtig
warmtereservoir vormen, nemen 's zomers
grote hoeveelheden warmte o A^ die ze
g
's winters weer aan de lucht afgeven. Daarom hebben over het algemeen
landen, die
g
aan de zee liggen,
een veel zachter klimaat
gg
dan de uitgestrekte
landstreken, die van de
g
zijn. West-Europa
zee afgesloten
zijn.
g
P met zijn
J
lange
kustlijnen verkeert in dit opzicht
in
g kustlijnen
P
ddan het tuveels
g unstiger omstandigheden
g
sen dezelfde breedte
breedtegraden
g raden
deel
g gelegen
g
van Noord-Amerika. Daar heerst het vastelandsklimaat met zijn
J enorme tegenstelg
ling
en ^ 's zomers hitte, waarbijJ de mensen
s
dikwijls
een zonnesteek krijgen,
J
Jg n en ''swinters koude, waarbij
J dood door bevriezen
g een zeldzaamheid is.

Hoe het klimaat in de arctische en antarctische zones is, heb je uit de verhalen
van de Noord- en Zuidpoolexpedities, die
de kranten brachten, kunnen lezen, Je hebt
gehoord, welke temperaturen daar heersen:
g
's zomers, wanneer de zon lanen
g ti'J d niet
ondergaat,
is het er soms zo warm,, dat de
g
sneeuw en het ijs
J smelten, de eerst zo kale
aarde zich met enigen plantengroei
tooit en
g
zelfs muggenzwermen
het den mens lastig
g
maken. En 's winters heerst er een maandenlang
e nacht, alleen verlicht door f onkelende sterren en tijdelijk
J
J door de maan en
het fantastische Noorderlicht (of Zuiderlicht) en een koude, waarbij
J het kwik in de
thermometers en de olie in de vaten bevriest. Daarbij
J razen over het met sneeuw
bedekte land stormen, diegeen mens ongestraft trotseren kan. Onder zulke omstandigheden is het reizen in deze streken
uiterst bezwaarlijk
en talrijk
J en vol gevaar
^
J
zijn
J dan ook de offers aan mensenlevens,
die het barre klimaat in de nabijheid
der
J
heeft; ik noem slechts de
P olengevorderd
g
meest bekendeevallen:
Sir John Franklin
g
en zijn
van 1s8 man, die allen in
J expeditie
P
1846
ijsw
oestijn ten N. van Amerika
4 in de ijswoestijn
den dood vonden; kapitein
Robert Scott,
A
die met vier vrienden in 1910
op
9
P de door
sneeuwstormeneteisterde
hoogvlakte
van
g
g
het Zuidpoolgebied omkwam; Roald
Amundsen, den dapperenpionier,
die beide
PP
polen bezocht had en tenslotte bijJzijn
A
J n held-

KLIPPER

I136

Klokkenspel. — De speeltrommel van het carillon van het Koninklijk Paleis te Amsterdam.
haf tig
e poging
P g g om Nobile te redden,, den
ik
dood vond. De dodenlijst
g^
J is lang,
wil het hierbijJ laten.

Klipper
Plo is een in N.-Amerika en China,
vroe er gebruikt
snelvarend, smal, lang
g
g
houten zeilschip,
drie masten. De moP,
derne watervliegtuigen
b. tustussen
A me
biji vdie
en China vliegen, worden
ook „ClipP
ers"enoemd.
b
Klokkengieterij.
van klokken
g
J Het gieten
g
heeftlaats
met een inwendigen
P
g vorm van
metselwerk welke wordt afgewerkt
met
g
leem. Hierover komt de buitenvorm, waarin
eventueel letters en versieringen
zijn
aan
g
J zijgebracht. De zich tussen beide vormen bevindende ruimte wordt metesmolten
klokg
trensPJ
i's (een metaallegering)
g
gvolgegoten.
Klokkenspel Het klokkenspel, ook wel

carillon of beiaardenoemd
is het bekende
g
stel muziek-klokken boven in den toren.
Het bestaat uit een aantal klokken, die net
als bij
g .
J een muziekdoos of een draaiorgel,
door een draaienden trommel met hamerwordt bedie tegen
de klokken slaan,, wor
'
tjes,
g
sPeeld. Op
g zien.
P
J dit prachtig
P de foto kun je
BijJ sommig e carillons heeft men, behalve
mechaniek, waardoor aldoor hetzelfde
wijsje
reeks van
wijsje of een steeds terugkerende
g
an
handwijsjes
wordt gespeeld,
ook noggen
een
s
g P
JJ
klavier, net een reusachtige
P
g piano,
, en een
voetklavier, bestaande uit houten klossen,
die naar beneden wordenetra
t om de
P^
g
zwaardere klokken in beweging
g
g g te brengen.
Hierdoor kan het carillon ook andere stukken ten besteeven,
als het door een beiaarg
dier wordt bespeeld.
Misschien heb je
J wel
P
eensehoord
van den bekenden Vlaamsen
g
beiaardier Jef Deni'n
J, die ook in ons land
veel komt spelen.
P
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Ofschoon klokkenmuziek over de gg ehele
wereld voorkomt, hoort men het zottypische
w
carillon
voornamelijk
voornamelijk in Nederland,, Vlaana
-Duitsland.
deren en Noord West
Kloos. Dr. Willem Johannes Theodoor
Kloos,
g en
, een Nederlands letterkundige
dichter werd in 1859
dichter,
59 te Amsterdam geboren. HijJ studeerde,, na zijn
zijn H.B.S.-tijd,
J^ in de
klassieke letteren,, legde
g daarin in 1884
4 het
candidaatsexamen af,, doch brak daarna zijn
J
wijde aan de
studie af,, om zich geheel
te wijden
g
beoefeningder schone letteren. Kloos is
een der strijdbaarste
aanvoerders geweest
g
J
van de vermaarde letterkundige
g beweging
g g
van 188o die moet worden beschouwd als
(le zich baanbrekende wedergeboorte
onzer
g
Nederlandse letterkunde.
Hij
P
g, gave
g
J schreef een aantal prachtige,
verzen welke eerst verschenen in „De
verzen,
Nieuwe Gids", het tijdschrift
der z. z.g.n
.n.
„Tachtigers"5
(mannen uit ± 1885)
en waarvan Kloos redacteur werd. Later zijn
J de
verzenebundeld.
g
In later jaren
bepaalde
Kloos zich meer
P
J
hij
tot de literatuurcritiek,, op
hij
P welk gebied
g
Zij
een uitgebreiden
arbeid heeft verricht. Zijn
g
gezamenlijke kritieken nemen negen
g delen
in beslag.
g
Nog
brachten den Tachtigers
g latere jaren
J
g
gematigder
inzichten en bescheidener oorgg
deel over de dichter g
generaties, , die hun waren voorgegaan. Willem Kloos heeft ook
niet gg eschroomd dit openlijk
P
J te erkennen
en mannen als Bilderdijk
J en Feith de plaats
P
te hergeven,
waarop
g
Pzij
J recht hebben. Zijn
J
werk „Een daad van eenvoudige vechtvaardigheid" bevat voorts studies over onze
18e-eeuwse dichters. Op
f menig
g bijna
J na ver
Beten dichter heeft Kloos weer de aandachtevesti
g
gd.
In 1900 is Kloosehuwd
met de schrijfg
J
ster Jeanne Reyneke
van Stuwe. De
D vieY
zijnzestigsten
ringvan zijn
verjaardag
g
J
g is voor
brede kringen
in ons land aanleiding
g
g geweest tot huldebetuigingen, waarbij zij
zijn
voor de nationale letterkunde
ten volle erkend en het Willem Kloos-fonds
ingesteld
werd. In 1935
werd Kloos tegelijk
g
935
g J
met van Deyssel
door de Amsterdamse
Y
Universiteit tot doctor in de letteren honoris causa benoemd. Hij
J overleed in 1938.

Kloosterwezen. De naam „klooster" is afLatijnse claustrum, d.i. een
ggeleid van het Latijnse
van de buitenwereld afgesloten
ruimte. Het
g
is deemeenscha
eli'ke
van
g
PA J woonplaats
P
een vereniging
or
de kerg g van gelovigen,
^
g , door
keli'ke
overheid goedgekeurd,
J
g
, die een beg
paalde,
levenswijze
volgt.
levenswijze
g
P
,strenggeregelde
gg g
Men onderscheidt verschillende orden, welke meestal den naam dragen van den stichter (of stichtster),dieewoonli'k
g
J ook de
kloosterregels
heeft vastgesteld,
F
v ran
g
g
, b..
ciscanen Dominicanen, Clarissen, Benedicti'J nen enz.

Encyclopedie voorJongere
on eren

72

Kloos. — De dichter op 70 jarigen
leeftijd.
Alle
e kloosterorden eisen van haar leden
gehoorzaamheid, , kuisheid
driegeloften, n.l
•g
en armoede.
Reeds inde eerste eeuwen van het Christendom w
waren er mensen ,die meenden God
beter in de eenzaamheid te kunnen dienen
dan in het rumoerige
g leven der wereld. ZijJ
of in de
zonderden zich af in de woestijn
J
bossen afstand doende van alleggeneugten
bossen,
g
zij een sober leven leidder wereld, waar zij
den,ggeheel gewijd
g J aanggebed en overPeinzing.
g Dat waren de hermieten — zie aldaar.
zich de hermieten tot
Later verenigden
g

roePen en zo ontstonden de kloosters en
g
het kloosterwezen.
Als stichters der eerste kloosters worden
Antonius en de heilige
genoemd de heilige
ge
g
Pachomius,• de laatste verzamelde een aantal hermieten om zich heen en bouwde op
het eiland Tabenna in den Nijl
J een klooster;
aldaar werd ook een nonnenkloostereg
sticht ± 34 0 n. Chr.).
De strenge
g g van het kloosterweg regeling
zij
afkom
driegeloften
zen en vooral
dezijn
g
Jdriestigvan Benedictus van Nursia. Hij
J was
ook de stichter van de orde der Benedictijnen.
Van de Christelijke
Christelijke kerken zijn
zij het
J
de Rooms-Katholieke en de GrieksKatholieke, die het kloosterwezen aanvaarbestonden al lang
den. Overigens
g vóór onze
g
ti'drekenin
tijdrekening
bij
t
J verschillende Oosterse volken kloosters en monniken. Het Boed-
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dhisme, dat reedsoo
5 ja
Jar v. Chr. in Indië
en Thibet beleden werd, kent kloosters
voor monniken en nonnen,, wier orderegels
g
veel overeenkomst met die der Christelijke
J
orden vertonen.
De kloosterorden komen hierin met elkander overeen,
P de eerste
, dat allen op
a g der leden nastreven.
Pplaats de zelfheiliging
We onderscheiden de a c t i e v e en de
orden. De eersten
contemplatieve
staan volop in 't practische
leven. Ze wijJ
P den zich aanarochiewerk
P
,ziekenver Ple gin b,
g onderwijs
onderwijs en missiewerk,, de anderen
en boetein afzondering
g
^bg eheel aan gebed
wil zeggen
doenin ^g. (Contemplatief
P
gg e be schouwend.
Aan 't hoofd van een klooster staat een
overste, die al naargelang de soort of het
karakter van 't klooster abt, prior,
gardiaan
P
,g
of rector wordtenoemd.
g
Voor zusterkloosters zijn de namen: abdis,P
priorin of overste.
Kloris en Roosje.
„ De
J

bruiloft van Kloris

en Roosje"
Roosje" is de titel van een aardigg blijJspel,
jaaromstreeks Nieuwjaar
Nieuwjaa
P, dat ieder jaar
den Stadsschouwburg
g te Amsterdam
g egaan door Von wordt opgevoerd,
P g, voorafgegaan
b
dels bekende treurspel
van
P
„Gi'sbrecht
J
Aemstel". Door deze omstandigheid
is het
g
vrolijke
stuk reeds enigszins
.beroemd ag e J
^
worden, doch beroemd is het nogveel meer
door het feit,, dat er een Nieuwjaarswens
Nieuwjaarswen
voorkomt,,e
uitgesproken door den g zij vrouw
moedeli'ken
Thomasvaer en zijn
J
ron
Natuurlijk
Natuurlijk
was dit oors P
kelijk
J, want het stuk is al heel oud,, een
Nieuwjaarswens
Nieuwjaarswens aan het adres van de jon
jong-is het echterge gehuwden,
g ehuwden • langzamerhand
g
woonteeworden,
dat Thomasvaer en Pieg
ternel er een lijvig
J g vers van maken,, waarin
blijd en
ze alle bizondereebeurtenissen
g
, blijde
e die er in het afgelopen 'aar te
g,jaa
zijn
J voorgevallen,
b
, noemen en
sommige
op
P
P een g emoe g Ppolitieke personen
deli'ke
manier in 't ootje
ootj nemen. Daarom is
J
bruiloft van Kloris en Roosje"
Roosje ieder
„
g rote attractie. Menig
weer een grote
J
g be-

^^^^,r^,•^^

Kloosterwezen. —

Het St. Rita-klooster over het IJ te Amsterdam. Een modern
bouwwerk van Kropholler.
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KLUCHTSPELEN

Kloris en Roosje. — Op dit aardige prentje naar een schilderij van P. Fouques Sr., zie je
de bruiloft van Kloris en Roosje in vo ll en gang.
kend acteur heeft als Thomasvaer lauweren
en onbedaarlijke
lachsalvo's geoogst;
J
b
g , zeer
bekend is in
lateren
s
tijd
geworden
de koen
J g
teli'ke
Thomasvaervertolking
J
g van Willem
Hunsche.
Hoe oud het stuk reeds is, kun je
J aan het
afgebeelde
schilderij
schilderij duidelijk
g
J zien.
Klovenier was in vroeger
g eeuwen de naam
van den krijgsman,
J g, die dienst deed bijJ het
g artillerie dus. Zo'n
g eschut, de toenmalige
stukm
destijds
genoemd
g
g
en de man die het afschoot ,klovenier.
Later kreeg
g deze benaming
g de betekenis
van boogschutter
of scherpschutter
— zie
g
P
ook: Doelen.
Herinner Jje maar in enkele steden,
, in
Amsterdam b.v., de Kloveniersburgwal.
g

hts P^
Kluchtspelen.
Kluc
Een kluchtspel
n to P is een
neelstuk,
waaringrappige, lachwekkende
Ppersonen,
, toestanden of gebeurtenissen
g
worden uitgebeeld.
Het woord klucht moet
g
zijn
van „klieven" en zoveel bete) afgeleid
g
kenen als stuk".
„
Reeds in de Middeleeuwen kende men de
kluchtspelen,
, men noemde ze toen cluyten
p
Y
of sotternieën. Ze gwerdene
ewoonliJk g ^ even na de opvoering
P
g van een abel spel
P

— zie ook: Abel. Er zijn
J nogg sotternieën
bewaardebleven
uit het midden der i 4e
g
eeuw, b.v. Die hexe", Drie da he heere",
i' n" enz.
In het be gin van
„ Rubben"
,,,Li PPJ
,
onze Gouden Eeuw kwam deze vorm van
toneelspel
tot een merkwaardige
g e ontwikP
keling.
schrijvers uit die tijden
J
b Bekende schrijvers
kluchten,
schrijven van kluchten
wijdden
zich aan het schrijven
J
zoals Coster,
, W. D. Hooft
, van Santen,
Corne(niet P. C. , Huygens(„Trijntje
Yg
lisz" en Fokkens. De voornaamste onder
elschri'vers is echalle Nederlandse kluchtsAJ
ter Bredero. Zijn
J stukken „De klucht van
de koe", de Spaanse Brabander" en De
klucht van den molenaar" zijn heel bekend
geworden.
Deoede
kluchtspelen
hebben grote
P
g
g
waarde voor de kennis van het volksleven
hetzij
hetzij direct,, hetzij
dier dagen,
J, hetzij
g , omdat zij,
van het maatzijdelings, allerlei gebieden
g
raken. Het
schappelijk
en g^
PP Jezinsleven
middelA unt van deze stukken wordt meestalevormd
door personen,
P
, die in de
g
omstandigheden,
zij optreden,voortP
, voo
, waarin zij
g
durend den normalenan
^ gvan zaken door
hun onredelijkheid
verstoren: b.v. een
J
dronkaard,, een lastige
g vrouw,, een uitermate
verleen
g vrijer
J of een stotterende rechter.
De grote ruwheid, onkiesheid enplatheid,

KNEPPELHOUT

)

van touw. — Hoe het touw wordt
Knopen
P
bezet. Fig.
g 1 tot 4.
waaraan de kluchtspelen,
zowel de i 7 e P
andere, nagenoeg
eeuwse als de andere
g
g alle lijden,
J
,
worden enigszins
aannemelij
aannemelijk
dr dden een door
g
en de ongekunsteldheid van den toenmaliengedachtengang.
g
Enige
Eni
e jaren
na den bloeitijd
bloeitij
van het
J
elbegonnen
echter be onnen deze van karakter te veranderen: de oorspronkelijke
A
J
eenvoud verdwijnt,
gee
J , de intrige
g wordt in g
wikkelder, de aanvankelijke
trouwhartigJ
g
heilaat
verloren.
g langzamerhand
g
In de volgende eeuwen worden de kluchten minder talrijk
zij vrijwel
geen
vrijwel
J en hebben zij
g
letterkundig
letterkunde e waarde meer.
Tegenwoordig
zijn de kluchtspelen
bijna
bijn
g
gzijn
P
geheel verdwenen: de operette
en de revue
P
— zie aldaar — hebben ze verdrongen.
g
De kluchtspelen,
P
, die tot voor enkele jaren
J
nog
no in ons land werden vertoond, , waren
meest van Franse of Duitse schrijvers.
J
Kna
PA
FP eihout.Johannes Kneppelhout
1814—188 5, ee
een Nederlands
an
letterkunhij aan
die
geboren
te Leiden, , waar hij
g werd
,
g
eenparticulier
instituut werd opgevoed.
0
Op
P
Pg
jeugdigen leeftijd
leeftijd schreef hij
hij al een bundel
Franse verzen
, die echter niet werden
uitgegeven. Later schreef hij
J tal van
werken,
en „ Stu, w.o. Studentenleven"
„
dententYPen". Ze werden gretig
g
ggelezen;
g
,
vooral het laatste, dat onder den schuilnaam„Klikspaan"verscheen,
verscheen wer
werd
bewon
derd om denezonden
humor en verscheig
dene malen herdrukt.
Kneppelhout
woonde sinds 1850 P
op het
AA
buitengoed
de „Hemelse Berg"
g
g te Oosterhij ook is gestorven.
beek bij
e
J Arnhem,, waar hij
^
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waardigheden
volgen.
g
g
Ten eerste iets over het touw zelf. Zoals
van hennepPJje weet,, wordt touw gemaakt
g
vezels — zie ook: Hennep.
P
BijJ
maken van touw wordt eerst de
hennep
gesponnen,
, daarna de
P tot garen
g P
g
en
garens tot een strengg of kardeel.
Een
ar
drieg
kardeels touw is een touw, dat van drie
strengen met z o n — d.w.z. dat de streng en met de wijzers
van het horloge
J
g mee
lopen
— is geslagen.
esla en. Dit is de meest voorP
komende touwsoort.
Bij
en moet je
oop
J het knoAenlegg
J goed
g
letten; leg
den„slag" van het touw letten;
ggeen
g
knooP
tegen
g den slagg in.
Nu zullen we in 't kort het leggen
der
gg
knoAen en hun toepassing
P
gbehandelen.
Delatte
knoop wordt
gebruikt
om
P
g
P
twee droge
dikte aan
g touwen van ongelijke
g J
elkaar te verbinden. De knoop
p wordt toegg van verbanden en
gePast bi'J het aanleggen
het maken vanak'es.
P J
De s c h o o t s t e e k dient eveneens om
twee droge
dikte aan
g touwen van ongelijke
g J
elkaar te verbinden. Voor natte touwen kan
men beter de dubbele weversknoop
Pgebruigroter
zekerheid.
ken ,• deze geeft
g
g
Een ma s t w o P
r gebruik
je
g
J om een
touw aan eenaal
Je begint
A te bevestigen.
g
g
en eindigt hiermee een sjorring.
EenaP a 1 s t eek is een lus, , die niet
schuift.
Lus tot verkortingg van touw.
Het isewoonli'k
g
, een touw
J ongewenst,
g
stuk te snijden
om het korter te maken;,
J
deze knoop
f dient om een touw te verkorten zonder het door te snijden.
J
Vissersknoop..
A Deze dient om twee
natte touwen te verbinden; ook voor twee
touwen, waarop de spanning in tegengestelde richting werkt.
De knoop kan vlugg
P
rden losworden g gd en gemakkelijk
g
J worden
geknoopt.
At
a
Alvorens met knoP enleggen te beginnen,
g
,
moeten we op
P een of andere manier zor-

KNOPEN VAN TOUW

Dit is een kunst op zichzelf
en het g e P
zede„
„Oefening
g kweekt kunst" is hieropP
wel in de eerstelaats
van toepassing.
P
Eenewoon
knoopje
kan iederggen
PJ leggen
g
een, maar een goeden
g oeden knoop
en een
Aleggen
gg
knooP,die voor een bepaald
geval
de juiste
juist
P
g
en steeds degelijk
blijft zitten,, dat
g J vast blijft
is ten eerste een
weet" en ten tweede
„
een".
slag".
g
Alsje
of padvindster
bent,, leer
J padvinder
P
P
je
t al,, hoe de voornaamste knopen,
A , die dikwils
J te pas
P komen, , moeten worden gelegd;
g
g ,
heeft de touwknoopkunst
nogggeheimen
P
g
vooreJ,dan laten we hier een paar
wetens
P

Knopen
van touw. — Paalsteek,^fig.
g 5 en 6.
p
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C

fig. 7, 8, en 9.
Knopen
P van touw. — Mastworp,
P,g„
gen, dat het touw niet uitrafelt. Hiertoe
^, bezetten" we het touw en wel opP de volg ende manier:
touwtj
Leg
g eerst het eind van een dun touwtje
g het eind van het te bezetten touw en
maak dan met het touwtje aan den
kant,
,
die het verst van het eind van het touw
verwijderd
verwijderd is, een half dozijn
J n of meer slagen om het touw en het eind van het
touwtje
g i). Legg daarna het dunne
J heen (fig.
touw met een lus teen
het eind van het
g
dikke touw en op
P de slagen,
g , welke reeds
eleg
d zijn
J (fig.
g 2 . Neem nu het touw van
g
de lus,, dat in de tekening
g met a is aan geduid
en zet daarmee de slagen
om het
g
g
touw en het eind b van het touwtje
J voort
tot de lus bijna
op
ervoor de slaP is (zorggrvoo
J
het over g aan te trekken),,
g en stevig
rukje aan het
blijvend
oog
g door enkele rukjes
J
snijdde touwtjes
touwtjes kort af,,
c weggen snijd
zodateen
eind zichtbaar blijft
blijft (fig.
3).
g3
g
Een andere methode is het bezetten met
zeilPlaat en naald, wat een duurzamer middel is, om het uitrafelen van een touw te
voorkomen dan het gewone bezetten met

de hand.

Begin met de naald onder een

der strengen
door te steken en trek bijna
bijn
g
hele touwtje
J door. Maak een flink
aantal slagen hiermee
om het touw heen,
,
trek telkensoed
aan en eindigg door de
g
naald tussen de strengen
te stekenzo
z
gen
een serie slagen
te maken als in fig.
g
g 4 aan gegeven
e even is en het eind van het touwtje
touwtj kort
te snijden.
J
D eaalstee
k. Neem het touw bijJ z
P
in de linker-, bij
J ij
J in de rechterhand,, maak
een lus over c als in fig.
g 5 aangegeven.
Voer daarna c om a heen en door de lus,
zoals de stippellijn
aanwijs en trek de
P P J aanwijst
Paan (fig.
g b6).
D e mastworp
bestaat w
uit twee halve
ave
steken. De figuren
de knoop
7, 8 en geven
9g
ooP
in de verschillende stadia.

Knopen van touw. —Platte knoop, fig.
13, 14 en 15.
De touwverkorting.g Neem dde gewenste touwlengte
in den vorm van fig.
g
g io.
Maak dan met de einden a en beenhaven
halven
steek om de twee delen van de
e lus overver
eenkomsti
g i i. Om den knoopP zeker
er
gfig.
te doen houden, kunnen de lussen a en b
bevestigdo
worden
aan de lopende
ende
einden
P
van het touw (zie fig.
g 12).
Delatte
knoo p. De
envoudi g
P
P eenvoudigste

Knopen
van touw. — Vissersknoop,
P
P,

16.

van alle knopen,
P ^ welke altijd
J wordt g e bruikt als eenewone
knoopP nodigg is. De
g
loop
P der touwen kan gemakkelijk
J worden
g
nagegaan in de figuren
1 3,
i4, 5
15.
Als je
133 aangeeft,
J zover bent als figuur
g
g
,
let er dan op,
het eind a vóór b loopt
P,
P
en over c als de stippellijn
PP J in de figuur
g
aangeeft.
Visserskno p . Figuur
i6ggeeft aan,,
g
hoe deze knoop
Pgelegd
g g moet worden.
Schootsteek. Maak een luss met het
eind van een der twee te verbinden touwen;
het eind van het andere touwaat
opP de
g
om en door de lus heen.
g ewenste wijze
J
Fig.
g17
7 laat den enkelen,,fig.
g i8 den dubbelen
schootsteek zien, welke laatste derootste
g
zekerheideeft.
g

"
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N
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Knopen
van touw. — Touwverkorting,
g,
P
10 11 en 12.

6-.-iie.,s,
9

Knopen van touw. — Schootsteek, fig. 17 en 18.
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vluchtte naar Engeland,
Prog
, waar toen dePo
testantse koningin
g Elisabeth regeerde.
g
Sedert de bekende, tragische
g
gevang ennegevanbenne
ming en terechtstelling
g van Maria Stuart
door Elisabeth zegevierde
het Pro testan g
tisme ook in Engeland en niet
het minst
t
door deredikin
re
on A
gvan Knox, , die reeds
der de regering
van Elisabeths Katholieke
g
g
voorgangster Maria Tudor daar had g e predikt.
John Knox zagg dus tijdens
zijn
J
J leven zijn
J
werk met succes bekroond. Behalve als hervormer is hij
J ook als geschiedschrijver
g
J ve bekeneleworden.
Zijn
g
J voornaamste werk is
deeschiedenis
van de hervorming
g
g in
Schotland.

John Knox. — Een groot
Engels hervormer en geschiedschrijver uit de 16de

eeuw.
Knox. John Knox (± 1505 - 1572)was
figuren
uit dengodsg
een der belangrijkste
g
J
g rijke
rij
met name in
e
dienststrijd
J in de 16de eeuw,
een Engeland,
Jn
, waar door zijn
g
J
toedoenhet
e Protestantisme na zwaren strijd
kreeg en als staatsgodsdienst
de overhandg
g
rlingevoerd.
In Schotland,, toen een on g
was in i542 de
afhankelijk koninkrijk,
J,
n Katholieke koningg Jacobus V g e streng
storen
v en had, onder het zwakke regentge
van diens weduwe, Maria de Guise,
schaP va
het Protestantisme een kansekregen.
g
Hiervan maakte John Knox, een
priester,,
P
belijder
openlijk
als een belijder
p
J
c in
die zich
van de Protestantse leer had doen kennen,
een dankbaar gebruik.
Onvermoeid A re ee
g
dikte hij
J afwisselend in Schotland en in
hij het meest
Engeland,
g
, in welk laatste land hij
contact onderhield met de strengg vervolgde
g
Presbyterianen,
Presb
, met wier opvattingen de
Y
zijne
wel overeenkwamen.
J
Hoewel
zijn aanhang
g voortdurend groeieszijn
de werd het hem soms wel eens te heet
onder de voeten. Zo vluchtte hij, o.a. in
Genève,
cen1554,
gJ
554,
, het belangrijkste
t rum van het Protestantisme in die dagen,
g ,
ver waar hij
hij o.a. den Bijbel
g
J bel in het Engels
taalde.
Na den dood van de regentes
Maria de
g
Guise kreeg
G
g het Protestantisme in i 56o in
Schotland de overhand en Knox mocht de
voldoening
J
g
g smaken, dat de geloofsbelijdenis
kerk g e der officiële Schots-protestantse
P
heel met zijn
J denkbeelden overeenkwam.
Een zwaren tijd
J had de hervormer nogg door
te maken,, toen de opvolgster van Maria de
Guise, de eveneens Katholieke,, zeer beG
waagde,
kende Maria Stuart, eenpogingwaa
de
Schotland weer voor het Katholicisme te
winnen, doch zonder succes. John Knox
werd van hoogverraad
beschuldigd
en
w
g
g

Koch. Er hebben in de laatste twee
wee
eeuwen verschillende meer of minder beroemde mannen in Duitslandeleefd
g
, die
den naam van Koch droegen:
taalkundigen
g
g
en rechtsgeleerden,
kunstenaars en natuurg
vorsers, maar wanneer men den naam Koch
hoort, denkt men toch allereerst aan R ob e r t Koch den ontdekker van de
h
ecolera- en tuberkelbacillen. HijJ
van
1843
tot 110
in Berlijn.
43
9meest
,
J n. Heel belanggiJ ook zijn
i J studiën over de slaaprik
J zijn
Aziekte (nona). In i 95
o verwierf hij
o
J den Nbel ri s. (Zie
ook onder Geneeskunde, pag.
,Ag.
736).
Koekoek. Alsje ing
de grote vacantiee of
op
P een zomersen Zondag
g weleens door de
velden hebtezworven
, dan heb je
J stelligg
ook den vogel
ono P g leren kennen, die bijna
J
houdeli'k
roept:A
koekoek, koekoek,gevolgd
J
g
g
door een zacht lachen. Dit is dan de mannetjes-koekoek
wijfj
ggeweest,
J
, want het wijfje
een veel minder mooigeluid horen,
,
eigenlijk
e ring J meer een soort van zacht gg
nik. Misschien hebe
J hem ook wel eens te

Robert Koch. — De ontdekker
van de cholera- en tuberkelbacillen.
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Koekoek. — Het vraatzuchtige koekoeksjong wordt door zijn pleegmoeder gevoerd.
zienekre
en
dit is niet zo heel zeker,,
g doch
,
g
want de koekoek is, ondanks zijn
J onhebbeh'ke
eigenschappen, zeer schuw. e weet
weet,
J
dat hijJ zo ongeveer
g is (van
g
37 c.M. lang
den snavel tot de staartpunt
gemeten),
van
P
g
,
boven blauwachtig asgrauw
g rauw en aan de on derzi'
grijswit met donkere , gg
e olf de
J de gJ
dwarslijnen.
Zijn
en flanken
J keel,, wangen
J
g
van den hals tot aan de borst zijn
J volkomen
asgrauw,
daarentegen
g
J n loodg
g zijn
, de vleugels
kleurigwart
en de zwarte stuurpennen
g
A
dragen
witte vlekken. Hij
g
J staat vast opPzijn
J
gele
ele poten
en kijkt
kijkt je
g
zijn heldergele
P
J met zijn
g
ogen
achter den zwarten snavel scherpP aan.
g
Eind April
of begin
Mei kun Jje hem al
A
g
tegenkomen.
g
De mannetjes kiezen ieder een vast wooins
g ebied, maar de wijfjes
wijfje
doen dat niet. En
nu. komen we Paan
aar eigenaardigg eeng
heden van de koekoeken,, die hen de sYm P athie van vele mensen en wie weet ook
van vele vogels
hebben doen verliezen. Zi'
Zij
g
vormen n.l,een
anere vo
P
,zoals andere
g paren,
gels,els doch het wijfje
zwerft door de gebie
a
den der verschillende mannetjes
en kan het
J
met ieder van henoed
vinden. Maar als
g
nu de legtijd
is,, dan legt
zij haar
g zij
g J gekomen
g
ei in... haar eigen
nest ,zullen enkelen van
g
Maar dat doet
Jjullie misschien nog
g zeggen.
gg
ze juist
niet. Ze legt
J
g dat ei,, nooit meer dan
één, brutaalwegin het nest van een anderen
vogel,
en
kwik g , liefst dat van een grasmus,
g
, een
staartje
J of een rietzanger.
g Dezen schijnen
J
dit als een recht van den koekoek te bezij
schouwen, tenminste zij zorgen
voor dat ei
g
nog
eitjes. Zijn
g beter dan voor hun eigen
g eitjes.
J

KOELHUIZEN
en
deo
P
g
J nae en eenmaal uit het ei gekropen
komt
het op
voeren aan,
eet deg
jonge
t
A
, dan
J
koekoek alleen zoveel, dat de anderen te
kort komen en tenslotte vaak aan ondervoedingterven.
Ook dit schijnen
J pleegde lee
g
ouders van den koekoek als een onschendbaar recht van den zelfzuchtigen
veelvraat
te beschouwen. Ze vliegen
er dagelijks
oop
g
g J
uit om voedsel voor hem aan te brengen
g
en tot beloning
dringt
g voor al hun zorgen
g
g
de woelige
J de an g schreeuwerd nogg dikwijls
fiere veel kleinere Jjongen
uit het nest,, zodat
g
er bijJ de terugkomst
der ouders,, een paar
g
A
dood op
liggen.
Als de koekoek
P den grond
g
gg
eindelijk
kan,
hij op
P de vlucht
g
J vliegen
,ggaat hij
en zien zijn
hem nooit terug.
J pleegouders
P g
g
n in ver De eieren van den koekoek zij
f,
zijn afmetingen,
houden
g , maar klein:
g tot zijn
ongeveer
zo ggroot als die van een mus en
g
ongelijk
van model en kleur. Men rekent
g J
hij veel
hem tot de nuttige
g , omdat hij
^ vogels,
rupsen eet, ook die harige soorten, waarvan andere vogels
niet houden.
g
In Spanje
soort,
g leeft een soort
P J en Portugal
die den naam draagt
g van struiskoekoek en
in Amerika komt een koekoek voor: de
zijnjongen
J g n oo zelf uitregenkoekoek,
, die zijn
g
broedt! Een reus in zijn soort is de koekoek, die de Molukken , Nieuw-Guinea en
Australië bewoont en die dan ook reuzenkoekoek heet.
Naar men zegt,
het roepen
van
P
g , voorspelt
P
den koekoek in ons land reen
en is 'het
g
raadzaam eenara
luie
mede te nemen,, als
P
A
deze voel
ens luidkeels doet
g zich des mor g
horen,, ten minste voor wie nogg een para-g
P luie heeft en die gebruikt.

Koelhuizen. Het is een algemeen
bekend
g
feit, datgoederen
in een koele atmosfeer
g

foto : J. van Dijk, Amsterdam

Koelhuizen. — Koelkelder (Luchtkoelingsysteem) met druiven in een der koelhuizen
te IJmuiden. Boven aan het plafond zijn
duidelijk de ruimten te zien, waaruit de gekoelde lucht binnenstroomt.
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Koelie. —Inlandse koelies versjouwen een langen telefoonpaal.
als bijJg e niet zo licht tot bederf overgaan
g
middelde of hoe
Van deze
g tem eraturen.
P
wetenschap
gemaakt
bijJ
g
g
P heeft men gebruik
den bouw van z. g
g. koelhuizen, welke dienen
voor het bewaren van aan spoedig
g bederf
P
onderhevige
artikelen, zoals vlees, boter,
g
eieren vruchten, e.d. Men vindt dan ook in
bi' vele abattoirs een koelhuis. De
ons land bij
afkoeling
g van de atmosfeer in de koelruimteneschiedt
veelal 6f door koude lucht 6f
g
door koud water. BijJ
bouw van het
koelhuis is, door het aanbrengen van slechte warmtegeleiders
zoals turfstrooisel e.d.
g
tussen de muren, gezorgd
g
g voor een goede
g
isolatie (zie onder: Isolatie). In de meeste
gevallen behoeft
de temperatuur
niet lager
er
P
g
te zijn
J dan omstreeks het vriespunt.
P
Voor het bewaren van vlees in b evr or en toestand maakt men echtereg
bruik van speciaal
daarvoor ingerichte
koele
g
huizen, waar aanmerkelijk
temperaJ lagere
g
P
turen n.l. vantot
io graden
onder nul
g
5
verkregen
verkre
en worden. Het vlees kan dan vele
bewaard worden. In de koelhuizen
bij
stedelijke abattoirs is de temperatuur
P
J de stedelijke
ewoonli'k niet lager
dan 2 á3ra
graden
bogewoonlijk
^
g

ven nul. Bij
blijft het
blijft
J deze temperaturen
P
6 a 8 wekenoed.
g
zij de
Het ligt
g voor de hand, dat, dank zij
koelhuismethodes, vleestransport
over grote
P
g
afstanden mogelijk
waaraan
g
g J is geworden,
vroeger niet gedacht
kon worden. De ecog
nomische betekenis van deze methode is
dus heelroot.
g

Koelie is een Tamil-woord (een woord
dus uit de taal der Tamulen, d.z. de beschaafdste Dravida's dat huur ofehuurd
g
persoon betekent. In Indië en ook in China.
P
enaan
gebruikt,
om
g
P wordt het algemeen
g
de arbeiders aan te duiden, die opP een culmijnbou werktuur-ondernemingf
g in den mijnbouw
zijn
of
g
J en ook wel andere dagloners
zijn allen niet-Euro P ea sjouwerlieden.
Het zijn
J
nen maar lang
g niet allen inlanders: vooral'
in de tinmi'J nen van Banka en Billiton komen veel Chinese koelies voor.
Vroeger hadden de koelies het ook in ons.
Indië vaak zeer slecht, maar tegenwoordigg
g
is vooral door toedoen van de regering,
g,
g
hun toestand veel verbeterd en zijn
J hurl
allerlei rechtenewaarbor
gd.
g
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Koers betekent ten eerste de waarde, die
heteld
g van het ene land in het andere
land heeft. Zet
g men dat de koers van den
franc Io is, dan wil dit zeggen,
dat men in
gg
een wisselkantoor te Amsterdam io cent
voor één franc moet betalen. Buiten koers
stellen" van een bepaalde
munt of geldP
a
soort wil zegg
en dat die munten of bankbiljetten
niet meer in omloopPgebracht,
g
J
maar ingetrokken
worden. Niet alleen voor
g
gemunt
gemunt
geld of bankbiljetten,
doch ook voor
g
J
wisselsi
Jk een
en koers.
g eldt natuurlijk
Ook sPreekt men van den koers van effecten. In de kranten staat dagelijks de
koerslijst
en 's avonds worden de effectenJ
koersener
radio omgeroepen. De cijfers
Pcijfers
je
geven
P
J dan leest of hoort opnoemen,
^g
de waarde aan, die eeneldswaardi
g
gP aP dien dag
g had. In verband met
P ier op
vraag en aanbod veranderen de koersen
voortdurend.
De koers van een schip is de
richting,
g,
die het volgt.
dat
gg
g Koers Z.O.wil zeggen,
het vaartuig
g
g naar het Zuid-Oosten gestuurd
wordt (zie ook: Kompas).
Waar ons zeevarend volk zoveel uitdrukkingen aan het leven ter zee ontleende, behoeft hetgeen
verwonderingg te wekken, dat
g

wij
g den
g
J het ook opmerken,
^ als de regering
P
„koers" van het „schip van staat" in door
dan niet gewenste
richtingg wijzigt.
ons al
a da
g
Koeterwaals. Hieronder wordt verstaan
rij
het een of ander onbegP
J eli'k
J brabbeltaaltje.
sommigen
heeft dit woord
g
J Volens
g
betrekking
P het k o et en of kouten zog op
alsje
van het
P
J weet, betekent dit praten)
Nederlands zoals de Wal en dat doen,
n,l. erg krom. Zo
zou dan de uitdrukking
g
koeterwaals zijn ontstaan. Anderen hebben
echter voor dit woord weer een andere verklaringn achten
bovengenoemden
uitleg
g
g
nietuist.
Hoe het zij,
ieder
J^ je
J weet nu in ie
J
geval de betekenis van het woord.
Koffie. Tegenwoordig
g
g kan men in elk
café (vandaar de naam) en in elk restaurant, op
van den dagg dezen
P ieder ogenblik
g
drank krijgen
en toch heeft er een tijd beJ gJ
staan dat men de koffie in Europa
P niet
kende,
Oors ronkeli'k
Oorspronkelij
J komt de koffie, naar verwordt, uit Zuid-Abessinië, uit Kaffa,
zou zijn
waarnaar
zijn g A roduct dan ook dite
noemd. In de 16de eeuw hebben Arabische
kooplieden
van daar de koffie gehaald
en
P
g
ze naar Mekka en Aden overgebracht,
waar
g

foto : Koloniaal Instituut,

Koffie. —Koffiepluk op Java.
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Koffie. — Een Javaans meisje plukt de rijpe bessen.
men weldra reeds van deneurenden
drank
g
konenieten. Van
daaruit werd het gebruik,,
g
om koffie te drinken eerst overgebracht
g
naar Syrië
en Egypte
en zo drong
Y
g het
gYP
ook langzamerhand
in Europa
door. Het
g
P
duurde echter tot ver in de i8de eeuw voor
hetebruik
van koffiedrinken bijJ alle lagen
g
g
der bevolking
was ingeburgerd. Te g gen
woordi kan menechter geen
erenwo
g enboerenwoning betreden of de boerin nodigt
g u uit
een kommetje
J mee te drinken.
Tot dierote
verbreidinggvan het gebruik
g
g
heeft niet het minst bi'
bijgedragen
edra en de snelle
verspreiding
P
g van de koffiestruik over de
gehele aarde. Ons Nederlanders komt daarbi't de eer toe, hierin de leidende rol te hebbenes
Ondernemend als onze voorgeeld.
P
vaderen waren, voerden ze in 1699
de zaden
99
van de koffie op
e
e Java in en na enige
gmisluktete ko
Pogingen om tot een aanplant
P
men slaagde
men er toch spoedig
g
P
g in, om
eengoed resultaat te bereiken en de vroede
bestuurderen van de Verenig de Oost-Indische Compagnie konden reeds in 17 06 te
Amsterdam hun eerste kopje
koffie slurPJe
en.g
Burgemeester Witsen kreegg een plantje
P
Je
teneschenke
dat
in den Amsterdamsen
g
,
hortus zadenaf;
een aantal van de uit
g
deze zadenekweekte
stekken gingen
naar
g
g g
Parijs
Parijs en vandaar naar Martinique,
Q , waar
ge overlevende Pplant de moeder werd
de eni
enige

van alle koffieP lanten in de Frans-Amerikaanse koloniën. Ook van eenplantje, dat
van Amsterdam naar Suriname waseg
bracht, kregen de Fransen een stek in hannatuurlijk tegen
den. Dit alleseschiedde
natuurlijk
g
g
den zin der Nederlanders; de stekken warenestolen.
Onze vaderen hadden natuurg
lijk
gehouden.
P
g
J veel liever zelf het monopolie
Van de Franse koloniën uit kwamen de
zaden in Brazilië,
g de
, dat thans verreweg
grootste
koffieproducent
is.
P
g
Hoeaat
g nu de koffiecultuur?
De koffiestruiken worden vier,J'a zelfs tot
zeven meter hoog
g en bereiken in vier of
vijf
hun volle productie.
De AraP
J
JJjaren tijds
op
bisc he koffie groeit
P Java het best oop
g
jong-vulkanische
maar ook oop
,
g gronden,
J g
zware kleigronden
en goed
doorlaatbare
g
g
ronden in de lagere
bergstreken.
Tevens
gronden
g
g
oner een an roeit deg
koffiestruik graag
g onder
deren, groten
boom,, om zodoende tegen
de
g
g
felle zon beschut te zijn.
Ook dient die
J
grote boom als windvanger.
In het begin
g
g
g
van den regentijd
J bloeit de koffiestruik;, die
g
bloei duurt slechts enkele uren en eerst na
zijn de bessen rijp.
ongeveer
een Jjaar zijn
JP
g
In Indië heeft men de koffie, door steeds
weer andere variëteiten te kweken, weten
aan teassen aan de verschillende bodemesteldheden en zo heeft men ook de opgesteldheden
brengst weten opP te voeren. In ± 188o brak
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onder
er one de Arabische koffie een bladziekte
uit, die de cultuur vernietigde.
Energiek
g
g
pakten
de planters
den strijd
J aan en voerP
P
den de Liberia-koffie in en toen ook die
ziekwerd,sedert
1901
e
9 de Robusta-koffie,
die nu kortgeleden
ook al aangetast
werd.
g
g
Alleen op
(Oost-Java) en
P
A het Idjen-plateau
J
op
op
nog^
g
P Sumatra groeit
P
P enkele plaatsen
de echte Arabische koffiestruik. Met alle
middelen bestrijdt
ziekte,
mogelijke
J men de ziekte
nieteheel
tevergeefs, maar Nederland is
g
zijn
sedert langg kwijt.
J
P
J leidende positie
Als de besjes
zijn,
g P
J, worden ze in
J geplukt
de fabriek ontbolsterd, in warm wateredug
rende enige
dan g e g uren gefermenteerd,
g
het zilvervlies
wassenedroo
gdgedopt;
^
g
zij worden
ervan wordt dan verwijderd
en zij
J
gesorteerd. Daarna worden ze meest verzonden om eerst later in 't land van bestemmin
te worden. Misschien
g
ggebrand
kennen jullie die scherpe
P lucht van een koffiebranderi'J wel.
In Indië verbouwde men de meeste koffie in den Preang er Oost-Java en aan de
Westkust van Sumatra, terwiJj l men overal
de koffietuintjes
van den inlander aantreft.
J
De cultuur is tegenwoordig
g
4 betrekkelijk
J van
weinig
g Nederlands-Indië levert
g belang:
5%
Brazilië
P
5 % van de wereldproductie.
70%!
In dat land ontstond in de laatste ti'J
den zo'n overproductie,
dat men de boP
nen welerst
tot briquetten,
die in de
P
q
locomotieven gestookt worden!
Het koffiegebruik is in Nederland niet
12pond
koffie per
persoon
onbelangrijk:
P P
P
g J
iJ over de g e Dat is natuurlijk
Pper jaar.
J
hele bevolking
gerekend. Zij,
J die dus
gg
wel koffie drinken,^^
gebruiken nogg veel
meer dan I2 P ond per
P jaar.
J

KOKOSPALM
Maar aan de kusten van zogoed als al die
eilandenroeit
de kokospalm
met zijn
1
J slang
ken stam en zijn
J bladeren, die wuiven in
den wind en den vreemdeling
g al van verre
een welkom toeroepen.
P
De bewoners van al die eilanden hebben
zich dien kokospalm
zeer goed
ten nutte
P
g
weten te maken. Handig
g klimt de inlander
in den stam enlukt
de rijpe
P
JP vruchten. Het
kiemwit, dat jullie
natuurlijk
J
J allen kent,
eet hij,
J, het vocht in de noot, de zo genaam de klappermelk,
drinkt hij,
PP
J^ de vezels g e bruikt hijJ voor touwwerk en de klapperdopPPP
kommetjes. Ook de jonge
P en als kommetjes.
J g e bladknoppen
consumeert hij
hij graag.
PP
g g
Soms dresseert de inlander een aa
P, om
de noten voor ihem telukken;
die aap
P
vindt dat maar een matiggg
genoegen,
hij zou
g ^hij
liever de noot zelf opeten.
P
Toen in de z9 de eeuw de Europese
indu P
strie steeds meer op
P kwam, maakte deze
zich ook meester van den klapper.
Cora
PP
P ,
zo noemt men hetedroo
de
g
g kiemwit,
leverde de klaPP
erolie en kon men uitstekenelebruiken
voor plantenboter
of in de
g
P
zeepP en kaarsen-industrie en daar in ons

Kohier. Zo noemt men de officiële
lii
P de namen van belasting. st waarop
g en
onderhoudsplichtigen staan ggeboekt. Op
0
de kohieren van de belasting
g naar het
inkomen, van de vermogensbelasting
g
g enz.
vindt men dus de namen van diegenen,
g
die in deze belastingg
zijn
J aangeslagen,
met vermelding
g van het verschuldigde
g
bedrag.
b Het is dus in het kort allereerst
een belastin^aanslag
register. Evenzo vermelden andere kohieren (van de ween
g)
de namen van degenen,
op
g
P wie de ver weg
P lichtin g tot onderhoud van den we
rust, enz.
Koh-i. voor. Zie : Diamant.
Kokospalm.
Rond den equator
liggen,
P
q
gg ,
met name in ons Indië en ten 0. daarvan, vele eilanden en eilandjes;
eilandjes; er zijn
J
daaronder eilanden, welke een opperervlakte hebben, die vele malen hetanse
g
grondgebied
van Nederland zou kunnen
g
bedekken, doch ook eilandjes
J , die zo
klein zijn,
dat er geen
mens kan wonen.
J
g

foto : Koloniaal Instituut

Kokospalm.
— Een mooie
e opname
van
eenpalm
met rijpe
P
JP vruchten.

KOLA-NOOT

a^^^ ^^F •^^ ^`>^ ^^^ ^^^

foto : Koloniaal Instituut

Koloniaal Instituut. — De statige marmeren hall in het gebouw van deze instelling
te Amsterdam.
Indië met zijn
J vele eilanden en lage
^ kusten
de kokospalm
veelvuldig
P
g voorkomt, werd
Amsterdam eengrote
copramarkt.
g
P
Als men nu nog
g eens even denkt aan de
kolossale voordelen, die
dekla er" zoals
de„klapper”,
men in Indië den kokospalm
algemeen
P
g
noemt> ook den inlander biedt, dan begrijpt
men de buitengewoon
grote
betekenis van
g
g
dezealmsoort.
P
Ook in Nederlands West-Indië neemt de
kokospalm
een ggrote Pplaats in^ sAeciaal in
P
Coronie ten Westen van Paramaribo.
Kola-noot of Cola-noot, is eenenotmidg
del van de negers
in Afrika. Het is de vrucht
g
boom met lange,
van een ± 12 M. hogen
g
g,
gele bladeren die rode vlekken vertonen.
g
De vrucht heeft derootte
van een citroen
g
en bevatviolette
zaden: de kola-noten.
5
Deze noten worden door de negers
gaarne
g
g
van vermoeienis
g
g ekauwd^ om het gevoel
en honger
te onderdrukken. Ze smaken
g
zwak-bitter maar niet onaangenaam. Behalve alsenotmiddel
doen de noten ook
g
negers
in Sede ne
dienst
g
g eld. Wie metalsne
drijve wil, moet
handel drijven
^ambië en Angola
g
op
•
P kola-noten trakteren, anders kan
men met heng
heneen
ee zaken doen.

Kollewi'n.
De Nederlandse leraar en letJ
terkundi ge R. A. Kollewijn,
werd
J die in 1857
57
geboren, is de man van de z. g. Kollewijnse
g
J
spelling. Hij
Hi' is lange
g Jjaren de ziel geweest
g
van een beweging
g g voor de invoeringg dezer
spelling,die een vereenvoudiging
g g van de
z.i. te ingewikkelde
spelling
onzer moedermo er
P
g onze
g
taal bedoelt te brengen.
HijJ studeerde aan
g
de Groningse
en deLeipziger
Leizier universiteiten
g
in de letteren en behaalde in 188o den doctors graad. Daarna was dr. Kollewijn
J enigen
g
tijd
J als leraar verbonden aan verschillende
g erscholen en in 189 2 werd hij
hij
Burgerscholen
Hogere
Bur
g
benoemd tot directeur ener H.B.S. te Amsterdam.
HijJ schreef o.m. een boek over Bilderdijk,
J,
een Nederlandse
woordenlijst
volgens
de
J
^,
g
beginselen
van de Vereniging
be
g
g g tot vereen voudigingA
van onze schrijftaal"
en vele o stellen in Nederlandse en Duitse letterkund
digge tijd schriften.
zij meReeds als student was de, naar zijn
g onzer taal
g^spelling
P
gveel te omslachtige,
zijn
en een artikel van hem,
P
J stokpaardje
J
,^ Onze lastige
g spelling", dat in 189 1 werd
gepubliceerd,
geP
^ggaf tot de bovenvermelde beeigen-weging
g g den stoot. Een beweging,die ei
lijk eerst
in onze^
dagen, door de invoeringg
g
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radicale sPellin g-Marchant
haar oo g
van
demerken bereikt zag.
g
r den
Onde
de schuilnaam C. P. Brandt van
Doorne schreef hij
J een aantal romans.
Kollwitz.K^the
Kollwitz, geb. Schmidt,
,g
,
is de naam,
van een Duitse kunstenares,
die door haar etsen — zie ook aldaar —
is bekendeworden.
Zij Jwerd in 18677 te
g
Koningsbergengeboren
eboren en huwde in 18 91
met dokter Kollwitz, die in een der armste
zijnpraktijk
buurten van Berlijn
P
J uitoefende.
Jzijn
Reeds toen Kathe nog heel
jongg was,,
J
bleek haargrote
begaafdheid,
, waarom haar
g
g
opleiding
goede
ouders haar dan ook een goede
g
P
dedeneven.
g
Kathe Kollwitz behoort niet tot `de kunstenaars, die boven alles de zonzijde
van
J
het leven zien. Integendeel,
zijJgevoelde
g
g
zich voornamelijk
aangetrokken
tot het
g
J
leed der armen, be Proefden , misdeelden en
zij met een zeer
lijdenden
en dat heeft zij
J
krachtige
P het
g hand op
g
g en toch gevoelige
koper
gebracht.
Het spel
J
P der lijnen,
, door
A
g
haar handetrokken
haar g evoe P
g
,spreekt
uit; nu eens ve ro ntwaarlens zeer duidelijk
J uit;
iJ
digingof verzet, ,dan
weer groot
medelijden
b
,
berusting
g.
of diepe
P berustin
Reproducties
van etsen als „De dood en
P
de moeder", De arbeidersvrouw met haar
kind" enz. zijn
P
J ook in ons land verspreid.

Koloniaal Instituut. Velen zullen wel
eens bijJ gelegenheid
van een schoolreisje
schoolreisj
g
g

INSTITUUT

naar het museum van het Koloniaal Instituut aan de Mauritskade te Amsterdam zijn
J
geweest,
Pg
g
, om daar de opP school opgedane
kennis over Ned.-Indië aan te vullen.
Het museum vult lang
g niet hetg gehele
g ebouw, dat toebehoort aan de Vereniging
g g
Koloniaal Instituut,
Instituut die vijf
J en twintig
gJjaar
eleden is opgericht
met de bedoeling
geleden
Pg
g de
g van de Nederlanders
belangstelling
an rs voor alg
les, wat onze uitgebreide
Koloniën betreft,,
g
met hun kennis te vergroten.
Hiervoor
g
dienen niet alleen het museum en de bibliotheek, maar ook de doorr het Instituut on
georganiseerde
lezingen
iale an-g
b e oo ove koloniale
derwerP en en de verzamelingen
l
g en
taarnP laatJ es die ui eleend
worden aan
g
hen, die een voordracht met lichtbeelden
willen houden over onze koloniën.
Een ander even belangrijk doel van de
vereni in g is het verzamelen van kennis
vereniging
over alles,, wat onze overzeese bezittingen
g
betreft zoals handel, industrie, cultures,
tropische
hygiëne,
enz. Deze in de studeern
yg
kamers en laboratoria verkregen
g gegevens
gg
worden weer ter beschikking
gesteld van
gg
hen, die belangen
g in onze koloniën hebben.
Jullie begrijpen, dat vele van deze onderwerPen niet hier, maar alleen in Indië bestudeerd kunnen worden, vandaar dan ook,
dat het Koloniaal Instituut vele filialen in
Indië heeft, waarmee het samenwerkt.
VoorullieP
is op dit ogenblik
alleen nogg
g
.maar het museum van belangaar
alles
g,
op de aardigste
en mooiste wijze
ize
oon
gJ tentoongesteld wordt.

Koloniaal Instituut. — Hier zie je
aan de Mauritskade van buiten.
g
J het gebouw

KOLONIE
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Komeet. — Een zeldzame foto van de „staartster" van Moorehouse.
Kolonie. Onder een kolonie of volkPlan ting
g van een
,^ verstaat men de nederzetting
groep
roe mensen in een vreemde,, schaars of
niet bevolkte landstreek,, die den politieken
P
band met het moederland blijven
erkennen.
J
De reden, die tot deze kolonisatie den
stooteeft
is
g
, van beslissenden invloed oop
het karakter van de kolonie. Inrote
trekg
zij er twee redenen.
kenezzen
zijn
g
zij
Een bepaalde
groep voelt zich in zijn
P
g
of
gen land om economische, politieke
P
redenen bedreigd en zoekt in
godsdienstigeg
den vreemde een nieuw bestaan. De band
met het moederland behoeft in diteval
niet
g
sterk te zijn
uur
ontP den duur
J en kan zelfs op
breken.
2°. Een staat, stad ofroe
g Pstuurt een
aantal in haar dienst staandeersonen
naar
P
een vreemde landstreek met de bedoeling
hen zich daar te laten vestigen
g , om b.v.
den handel van hun opdrachtgever te bevorderen. Ik denk bijJ
laatste b.v. aan
de kolonisatie door de Verenig de OostIndische Compagnie in Indië. In dit geval
g
zal de band met het moederland juist
zeer
J
Bij
Bi' dezen laatsten vorm van kosterk zijn.
J
Ionisatie komen toch nog
g vaak weer grote
g
verschillen voor, dieg
afhangen van land,
,
klimaat, bevolking en voortbren g selen der
nieuwe kolonie. In Nieuw-Nederland, de
streek rondom New-York (Nieuw-Amsterdam) b.v. vestigden de kolonisten zich voor
er zelf roducten en wagoed, producten
ren bemiddelaars voor den handel in huiden
met de Indianen.
In Nederlands Oost-Indië waren de kolonisten de bemiddelaars tussen de ComP agnie en de inlanders. Het klimaat verhinderde dat ze er zich langdurig
g vestigden.
b
g

Oorspronkelijk
P
g
J waren de kolonies geheel
afhankelijk
J van het moederland,, en werden
ze vaak uitsluitend als winstobject
beJ
schouwti. In de i9de
de eeuw is daar verandering
in gekomen.
De koloniën met blanke
^
bewoners hebben het eerst meer zelfstandikregen,
gekre
en ,later ook die koloniën
a
g
g
die een ontwikkelde inheemse bevolking
hadden.
Een mogendheid,
g
, die koloniën heeft,, een
koloniale mogendheid
dus, ^ heeft bijna
bijn steeds
g
voordelen van dat bezit. Vaak komen
uit de koloniën derondstoffen
voor de
g
zij
industrie van het moederland en zijn
J zij
g ekeerd weer een afzetgebied
omgekeerd
voor de
om
g
industrieproducten
van het moederland.
P
Toch kosten het bestuur en de verdediging
g g
van een kolonie vaak veel overleg,
g , inzicht,
tact en...eld.
g
Lang
g niet elk volk bezit daarvoor de bezij er
kwaamheden. Spanje
P J en Portugal
^ zijn
ten enenmale in te korteschoten,
terg
wijl
en Nederland zich hebben
g
J Engeland
kunnen handhaven en vooral ons land een
eerstelaats
eerstep
laat inneemt onder de koloniale
gendheden
, terwijl
J ons koloniaal beleid
en onze koloniale bestuursvorm de bewonderin^ en soms ook wel den naijver
naijve van
verwekten.
Overigens wordt het woord kolonie ook
welebruikt
voor een grote
hoeveelheid
g
g
dieren en dan meest vogels,
dieren,
g
, die te zamen
huizen en nestelen. Zo spreekt
men van de
P
kolonie aalscholvers bijJ
(Zie
afbeelding
g Ppag.
g 2 . Ook de uitdrukkingg een
kolonie bi'J en wordt gebruikt.
g
is een ander woord voor de g
Koloriet
ezamenli'ke
kleurschakerin gen en kleurtel
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genstellingen, die men in de natuur of op
een schilderij
dit
schilderij aantreft. Men gebruikt
g
ee
woord echter meestal slechts ten aanzien
van schilderijen;
zo zegt
va
J
g men bijv.:
J
„dit
schilderij
5c
J van Rembrandt heeft een P rac htigkoloriet".
Kolven. D it is een balspel,
A, dat uit oude
Nederwaarschijnlijk
stamt en waarschijnlijk
tijdenvan
landsen oorsprong
P g is. Zeker is, dat het
kolf Ps el reeds in de i4e eeuw in ons land
werd beoefend en dat men nu nog
g in sommie
heel oude kolfbanen vindt.
P
glaatsen
In de 17e
7 eeuw werd het kolven in ons land
vaak het kaatszeero
ulair en vervingg het vaa
AA
spel,
zonder dit echter geheel
te verdringen.
g
g
P
Alleen al in Amsterdam en omstreken waren 2077 kolfbanen.
In de 'volgende
eeuwen ging
a g het spel
A
g
achteruit, doch in den laatsten tijd
J is weer
een opleving
A
g waar te nemen. Vooral in de
Noord-Hollandse doren
A , maar ook in
Zuid-Holland, Utrecht, Friesland en Zeetalrijke aanhangers
land vindt men nog
van
g talrijke
g
deze sport.
Er bestaat een Nederlandse
P
,^
Kolfbond",
g jaarlijks
, onder welks leiding
heel wat wedstrijden
worden gehouden.
g
J
Het kolfspel
A vereist een harde baan,, g e woonlijk
asfalt of cement. De
D beste nfineJ
zijn: 20 M. lang,
tingen
zijn:
g, 5 M. breed. Op
P de
g
lange
van deze baan staan, ongeveer
g
J
g zijde
t 5M. van elkaar verwijderd
twee palen
ter
J
P
hoogte
van ongeveer
I M. De ballen zijn
J
g
g
vanummi
of sajet.
sajet.Men drijft
g
J deze voort
met kolven,
zijn stokken,
, dat zijn
^ 3i 0 tot I 40
c.M. lang
g
P
g en voorzien van een geelkoperen
kolf of schop.
is: het
A
P Doel van het spel
raken van de beidealen
door met juiste
P
J
slagen
den bal als eerste aan het einde van
g
de baan (het rabat) te brengen.
g

Komeet(of staartster). De kometen zijn
hemellichamen, die zich daardoor onderscheiden dat zijJ slechts gedurende
een klein
g
deel van hun langgerekte
elliptische
baan
gg
P
voor ons zichtbaar zijn
J en dan soms voor
verdwijnen.
verdwijnen. Enkele
tientallen jaren
zijn
e ch
t
J zijte zwervers, die slechts een kort bezoek
aan ons zonnestelsel brengen en zich dan
weer in eenarabolische
of hyperbolische
P
YP
baan verwijderen,
dat zij ooitg
terug
J zonder
zij
keren. Ze bestaan uit een helder lichtende
kern en een zwak lichtendasvormi
g
g om hulsel. Den naam staartster hebben ze te
danken aan het feit, dat ze, wanneer ze de
zon naderen, onder den druk van het zonlichtgassen
uitstoten, die een zwak lichg
tenden staart vormen. Deze staart is steeds
van de zon afgekeerd.
De bekendste van alle kometen is in onze
dagen
de door HalleyY ontdekte. — Zie ook:
g
Halley.
Y
Het aantal kometen is heelroot
g
, maar
de meeste kunnen niet met het blote oog
worden waargenomen.
Vroeger,
g
g , toen het
wezen van deze vreemdeasten
aan den
g

KOMPAS
hemel nog onbekend was, verwekte hun
verschi'
verschijning
t nin schrik en vrees onder de mensen. Men meende dan in den staart: zwaarden, roeden, fakkels of andere schrikaansymbolen te zien en beschouwde
J aende
gY
deze als voorboden van water- of hongersaardbevinggof staatkunnoodest
P oorlog,
^
g,
die
g onlusten.

Kompas.
Een der belangrijkste
instrugJ
P
menten van den zeevaarder is het kompas.
A
0 Phet eindeloze watervlak der oceanen
zijn
wegwijzers
en geen
kentekenen,
g J
g
g
J geen
die den schipper
een middel aan de hand
AP
doen om zich te oriënteren. Hoe weet hij,
dat hijJ de goede
richtingg houdt,^ als hij
hij b.v.
g
zijn
schip
P van Rotterdam naar Cura ^ao
J
re en Atlanbrengen
wil? Op
g estkt
g
A den uit
tischen Oceaan ziet hijJ dagenlang
g
g niets dan
lucht en water. Zon en sterren zijn wel betrouwbare wegwijzers,
a J
^ maar het gebeurt
g
maar al te vaak, dat dikke wolken het uitsPansel bedekken en dat 's nachts de andere
hemellichamen niet zichtbaar zijn.
J
En toch hoeft hijJ niet af te dwalen,, zo zijn trouwe vriend, het kompas, hem
lang
gzijn
niet in den steek laat, Je weet allemaal,
dat een magneetnaald,
die
vrijvrij isAgan
o ehg
in haar zwaarte
zwaartepunt
A
A
g en of op
A een pen
draait, steeds in de richtingg Noord-Zuid wil
wijzen.
Welnu,^ het belangrijkste
onderdeel
J
gJ
van het kompas
is zo'n magneetnaald.
Bo
A
^ne
vendien hebben we nog
g een ronde papieren
AP
schijf,
J^ de z.g. windroos die met de magneetg
naald vast verbonden is en met haar meedraait. Zoals je
op nevenstaande
J
A tekening
g
zien kunt, worden de vier hoofdwindstreken
door zwarte driehoeken aangeduid,
J
g
^ terwijl

Kompas. —Windroos, Noordpool van de
magneten (8) onder de „lelie". Het geheel is
drijvend opgehangen (vloeistof-kompas) in
een mengsel van 1 /3 alcohol en 2/3 water
(de alcohol tegen het bevriezen).

KOMPAS
de tussenliggende
streken door kleinere
gg
driehoekenijltjes
zijn
zijn aan gePJ J of strepen
P
g even. Bovendien is de buitenrand in 60°
3
verdeeld. Magg neetnaald en windroos worden in het z.gg. kompashuisje
A
J e (zie de te
nin g cardanisch opgehangen, d.i. zodani
zodanig,
dat dit bij
t de schommelingen
g en van het vaar altijdhorizontaal (waterpas)
tuigaltijd
blijft
blijf en
P
dat vlak vrij
vrij draaien kan. Het kompasP as
duidelij
huisje
J heeft opP den bovenrand een duidelijk
streep,
z.g. zeilstreep
P,
A en is aan
boord zodanig Pg
opgesteld,, dat de zeilstreepA
precies in de lengte-as
van het schipA
wi'Jst.
A
g
Aangezien
het kompashuisje
g
A
J vaststaat,, teronafhankelij
wijl
zich — onafhankelijk
J de magneetnaald
g
het draaien van het schipA — steeds
weer in de richtingg Noord-Zuid plaatst,
P
, is
het duidelijk,
J, dat het schipP zich voo rtbeweet
g in de richting gvan de hemelstreek ,
die op
P de windroos onder de zeilstreep
Aligt.
g
De schipper
kan dus steeds bepalen,
PA
A
, in
welke richtinghij
gi J het schipP stuurt,, onver schilli g , of zon of sterren zichtbaar zijn
zij of
Hijt moet daarbij
daarbij echter rekening
hgou
den met de afwijking
J
g van de kompasnaald,
P
,
declinatieenaamd.
Deze afwijking
g
J g ontstaat hierdoor, dat de eo
geografische
rafische NoordP ool niet met de ma gnetische samenvalt. De
geografische
Noordpool
ligt
natuurlij aan
b
P
g
g natuurlijk
•
uiteinde van de aardas, terwijl
de magJg
netische Noordpool,
, dat is dus het punt,
P
,
waar hier alle kompasnaalden
heenwijzen,
P
J
,
tegenwoordig
Bsc
an
oo
g
g ophet schiereiland
g ligt
thia Felix, aan de Noordkust van NoordAmerika. Voor ons wijst
J de kompasnaald.
P
dus te veel naar het Westen ,• is de declinatie Westelijk. Daarenteg en is de declinatie voor Yokohama Oostelijk.
J
De magnetische
Noordpool
ver Plaatst
g
A
zicheleideli
g
Jk van West naar Oost;, de declinatie neemt dus voor onze streken af en
wel ongeveer
met 0.15° per
P Jjaar. Ten dienste
g
van de scheepvaart
zijn
P
J tabellen opgemaakt,
Pg
,
waardoor de schipper
oop
AP voor ieder punt
P
aarde de afwijking
g kan kennen.
J
Tegenover
de magnetische
Noordpool
g
g
P
ligt de magnetische
Zuidpool,
P
g
, namelijk
J in

Kompas. — Vloeistofkompas, voorzien van twee
magneetnaalden in z.g. cardanische ophanging.
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het Zuidpoolgebied
in Zuid-Victorialand ver
,
ten Zuiden van Nieuw-Zeeland.
Een andere
andere, veel lastiger
g afwijking
J
g is de
deviatie,
, dat is de miswi'J zing der magneetg
naald tengevolge van ijzermassa's,
J
, die zich
op
P of aan het schipP bevinden. Vroeger,
g , toen
er alleen houten scheen
P waren ,kende men
deze afwijking
e
J
g niet,
, maar sedert men Ji'zren schepen
P bouwt, , wordt de deviatie,, voor al bij
oorlogsschepen met hun zware antJP
sers en stalen torens, ,een storingsfactor,
,
g
waarmee men terdege
g rekening
g moet
mo houden. Bovendien veroorzaken electrische ontladingen,
g , b.v. de bliksem,, storingen,
g , die
ernstige
gevolgen
kunnen hebben.
g g
g
Op
teA
P zekeren dag
g zeilden twee schepen
zamen van Londen naar Amerika. Midden
op denzij
Oceaan werden zij door een hevig
g
onweer overvallen. Knetterend sloeg
g de
bliksem in den mast van het voorste schip.
P
Het tweede bleef onbeschadigd.
MaarPlotg
selingzag
g de bemanningg van het tweede
het getroffen
schip
schip,
P van koers
g
P,
veranderde en den steven wendde, om naar
Engeland
terug te keren. Er werden si ggg
nalenewisseld.
Door den scheepsroeper
g
vroe de stuurman ,wat de reden van deze
vroeg
van het ag e manoeuvre was. De kapitein
A
juiste koers
troffenvaartuig
n
gbeweerde, den 'wisten
in ew ikk eld. Einhouden. De zaak werd ingewikkeld
g P men de oorzaak der vergisg
J begreep
singg. BijJ het vergelijken
der kompassen
g J
P
kwam vast te staan, dat de kompassen
van
P
door den bliksem geraakt
het schip,
P,
g
as miswijzend
waren geworden
en dat de
was,
g
J
naald juist
andersom wees, n.l. in plaats
P
J
van naar het Noorden naar het Zuiden.
Je begrijpt uit het voorgaande,
g
, dat het
magnetisch
kompas
A , ofschoon voor den
g
schiPPer onmisbaar, toch verre van betrouwbaar is.
Deze moeilijkheid
is tegenwoordig
g uit
g
J
den weg
g van
g bg eruimd door de uitvinding
kompas
het a-magnetisch
of gyroscopisch
P
P
gY
g
van Anschiitz; a-magnetisch
wil zeggen,
dat
gg
g
er in dit kompas
magneetnaald
is.
g
g
P geen
Hoe isg
het moJ
eli'k" zal
vragen,
„
Jje nu
g
,
juist
de juiste
g
P zonder magneet
„ dat een kompas
richtingaanwijst?"
J
wonderlijk van
Kijk,
juist het wonderlijke
J, dat is nu juist
instrument, dat het niet alleen nauwkeurignaar het Noorden wijst,
J, beter dan de
ijzermagneetnaald,
maar dat het niet door
i'g
massa's of wat dan ook uit de juisteg
richting
gebracht. We zullen trachten,,Jje in
wordt gebracht.
't kort een begrip
e
ging
g P van dit eigenaardige
strument te geven.
Een tol is een stuk speelgoed, dat
J'e wel
kent. Waarschijnlijk
heb je
J J
J er meermalen
meegespeeld. Heb je
je dan ook opgemerkt,
Pg
,
dat de tol, ,wanneer hij
hijflink draait, , zich
na enig
geschommel opricht
en op
P
A
A de punt
gg
blijft
blijft ronddraaien,, rechtop
J n as loodP met zijn
recht oPhet grondvlak,
of nauwkeurigg uitg
zijn as in de richting
g van de
ag edrukt: met zijn
aantrekkingskracht
der aarde. Van deze
g
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Kompas. — De Bohnenberger
drijftol (principe: gyroscopisch
kompas).
eigenschap
PP van den tol (de wetenschapg
gyroscoop)
naam is gY
Amaakt men bijJ
Peli'ke
J
het a-magnetisch
kompas
gebruik. Hier is
A g
g
het echter niet de aantrekkingskracht
der
g
aarde, die den tol richt, maar de centrifukracht — zie
P
agale (middelpuntvliedende)
ook: Centrifugale
kracht —,, die elk punt
van
P
g
het aardoppervlak
ondervindt bijJ de draaiingg
PP
van de aarde om haar as. Dat wi'J en alle
verdere voorwerpen,
P de aarde
P , die zich op
,worden,
an
bevinden,
er niet afgeslingerd worden
dken wijJ aan haar aantrekkingskracht
— zie
g
ook: Aantrekking.
g
Bij
kompas
stelt men
A
g
J het a-magnetisch
den directen invloed der aantrekkingskracht
g
buiten werking
g door den tol horizontaal oop
te vangen in een raam, dat om een verticale as,, dus in het horizontale vlak,, draaien
kan. De tol (men noemt hem „torre")
kan in het verticale vlak rondwentelen. Natuurlijk
het aandrijven
niet met
J
g
J geschiedt
een zweepaar
met een electro-motor.
P,
Om aan het doel te beantwoorden, moet
de torre zeer snel rondwentelen, vele duizenden kerener
P minuut. De aarde draait
in de richting
g van West naar Oost om
haar as,, één omwentelingg in de 244uur.
uur an
Agezien de omtrek der aarde aan den evenaar
±0.00o
K.M. bedraagt,. wordt elk punt
4P
in de nabijheid
van den evenaar met een
J
snelheid
M. per
se±ron
seconde
co
dP
o 6o van
geslingerd.groot
Zo root is dus de centrifugale
g
kracht. Hoe meer we ons van den evenaar
naar Noord of Zuid verwijderen,
J
, des te g e rin ger wordt deze kracht,, om
ree
omdat de breedtecirkels steeds kleiner worden en aan de
beideolen
zelfs nihil zijn.
Zet men de
P
J
torre aan, dan zal ze trachten zich met
haar as in de richting van de g
omwenteling
der aarde telaatsen. Omdat
het raam,
,
waarin ze draaitJ
g emakkeli'k in het horizontale vlak beweegbaar
is, heeft zich de
g
torre na enigen
g tijd
J met haar as zuiver
in de richting
gA
, en wijst
g Oost-West geplaatst,
J
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zodoende de hemelstreken aan en wel de
en niet de magnetische.
geografischeg
Natuurlijk
Natuurlijk neemt de richtkracht af,, naarmate men zich van den evenaar verwijdert
J
en boven deoste
graad
N. of Z. breedte
g
7
wordt het instrument onbetrouwbaar, zelfs
onbruikbaar,
, maar dat is met het ma g ne tisch kompas
JA opP hoge
g breedte,, in de nabijheid der Noord- of Zuidpool
ook het ag eval.
A
k om
Eéng ebrek heeft het a-magnetisch
g n eti
kostbaar. Dat is
g
P as: het is buitengewoon
ook de reden,, waarom lang
g niet alle zee scheen
ermee uitgerust
zijn.
Alleen de
g
J
P
oorlogsschepen en de grote
passagiersP
g ers
g
boten kunnen zich deze weelde veroormoeten het
loven , de meeste vrachtschepen
A
met hetewone
magnetische
kompas
g
g
P doen.
Men zegt,
g , dat de Chinezen reeds bij
J het
begin
as
g het kompas
Akeng van onze jaartelling
J
den. Anderen beweren zelfs, dat de oude
Egyptenaren,
gYP
, d.w.z. de Ppriesters,, in het bezit waren van Ammonbeeldjes
J van gebrand
g
leem,
J
, waarin zich een magneetijzerkristal
g
bevond. Liet men het beeld vrij
J aan een
draad hanen
g ,dan wees de rechterarm van
denod
g naar het Noorden. Het eerste be„Noordijzer" vinden wij
richt van het Noordijzer"
J in
de 12de eeuw bijJ Alexander Neckam,, een
tijdgenoot van den Engelsen
koning
g
g Richard Leeuwenhart. Flavio GioJ,a een
Italiaan, was misschien de eerste,, die een
Italiaan
werkelijk
construeerde (± 1300).
J kompas
P
3
Een feit is het, dat het eerst sedert de
uitvinding
van het kompas
mogelijk is
ge
Pg
worden, de uitgestrekte
zeeën ove
over te steg
ken met enige
laats
g zekerheid omtrent de plaats,
waar men belanden zal, en de verre werelddelen te ontdekken. Vóór dien tijd waaggden de schippers
zich niet ver van de kust
PA
uit vrees,
, den koers kwijt
J te raken en oop
de eindeloze watervlakte te verdwalen.

Kongo
g is een rivier in Afrika, die 45 oo
k.m. lang
bbevaarg is en voor een
g groot deel
baar. Belgisch
Kongo
kog
g is een Belgische
g
lonie in Afrika,, in hoofdzaak het stroomgebied van de rivier de Kongo,
g
g, ter grootte
g
D
van 8ode
van België.
De
X oppervlakte
PP
g
12.5 millioen
bevolking
en inwo g bestaat uit 12.
ners,grotendeels
Bantoenegers
en 18.000
g
g
Europeanen.
Uitgevoerd
worden koer,
Euro
A
g
P ,
palmpitten, kopal,
P diamant,,goud,
g
, uranium
en ivoor. Het klimaat is tropisch,
het binP
nenland is bedekt met oerbos,, naar de randiJ steppen
gebergten
toe zijn
g
g
PP en savannen g e leen.
Nadat Koning
II in 18 78
P
g Leopold
g
Stanley
het Kongogebied
te beo
g
Y had gelast
gg
zetten, werd na een conferentie te Berlijn
J
Frankrijk
(1884-'85),waar
aan Frankrijk en Portugal
g
concessies werdenedaan
g
, de onafhankelike
Kongostaat
onder Leopold
erkend en
J
A
g
als Belgische
kolonie over g
deze in 1908
gee
g
9
nomen.
Koninginnedag. Er is wel bijna
geen
J
g
zij
Hollandse Jjongen
of meisje,
hij of zij
g
J, of hij

KONINGSTIJGER
ziet tal vanretti
eg herinneringen
voor
g
P
zich opdoemen
bij
P
J het horen van het woord
Koninginnedag.
Blij straalde het beroemde „Oranje-zonBlij
J ezon
„
netje" door het
lover der bomen en lustig
g
wapperde
het rood-wit-blauw,, voorzien van
AA
den Oranjewimpel,
je op
P dien
P, wanneerje
J
vrolijkeng
morgen het huis uitstapte,
P, keurigg
met de oranjeing ekleed
'ten getooid
J
gwite
attributen, strikje,
petje
JA
J of sjerp.
J P Dan werd
de klokgeluid ter
ere van den g
verjaardag
J
der Koningin en na een
korte wandeling
g
door de bevlagde
straten, kwam de hele
g
van dorp of
blijde
jeugd
P stadjeJ samen oop
J
de markt of opP een weiland, dat als feestinericht.
Daar werden dan
g
terrein was ingericht
gehouden:
z
g ou n :
P
tjaar de volksspelen
lo en talhoutrapen,
of ringstelopen,
P
P , tonkruipen
dikwijl ded
deden aan dit laatste verken;, heel dikwijls
ook de volwassenen mee. En wanneer dan ten overvloede nog
P het terrein
gop
of in de school, repen
g
P chocolade en glaasjes
J
limonade werden uitgedeeld,
g
, was de feestvreugde
volkomen. Ook een grote
atg
g
tractie van den echt Hollandsen, ouderwetsen Koninginnedag
g waren de tochten
g
met versierde fietsen, praalwagens
enz.,
P
g
waaraan jong
g en oud deelnam en die dik-
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wils
J 's avonds onder het licht van fakkels
en lampions
herhaald werden.
A
Het traditionele slot van den Koninging
m
nedag was en is nog
g het vuurwerk,
, in Asterdam soms op
P den Amstel of te g enwoor dig in het Westen van de stad,, voor de
Ha
g enaars
Hagenaars
op Scheveningen.
P
g
Dit alles herinner je
natuurlij zelf
J je
J natuurlijk
uit je
jeugd
g
g prille
A
J eigen
J
J g en als je
je
J ouders eens aan 't vertellen zet uit hun
jeugd,
jeu d dan zal je
J merken,, dat de Koningginneda in die
dagen,
jaar geleden,
g
, 20 à 255J
g
,
nóg gezelliger
was. Heel watououdeees
fg
g er was
teli'kheden
g
J
, die bijJ den Koninginnedag
g te
pas komen, zijn door den druk der omstandigheden en ook omdat het hele leven
zozeer veranderd is,, afgeschaft,
g
, maar toch
wordt13 Augustus
in ons land weer met
g
toenemende opgewektheid
gevierd.
P gg
De Koningin
g zelf bevindt zich op
A Haar
verjaardag
bijna nooit in den Haag,
gbijna
g,
J
in hetaleis
A aan het Noordeinde liggen
gg
dan de felicitatie-registers
gereed,
g
g
, waar alle
Hoogwaardigheidsbekleders hun naam o A
kunnen zetten.

Koningstijger. Zie: Tijger
Ti' er.
In tijden
van oorlogg lieten de
J

Koninginnedag. — Een hoogtepunt : het bezoek der jarige Vorstin vergezeld van Prins Bernhard..
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Konvooi.
meeste landen hun handelsvloten door een
of meer oorlogsschepen ter beschermingg
begeleiden:
convoyeren.
Deze oorlogsscheg
Y
P en moesten beletten, dat de vloot,> die aan
hun hoede was toevertrouwd, overlast ondervond van een der strijdende
partij
J
A
Jen of,
ingeval
de schepen
zelf tot één der oorloggg
P
voerendearti
P
J+ en behoorden, dat ze door
genomen
of in den grond
den vijand
g
g
geJ
boord werden. Deze begeleidende
oorlog
oorlo ssg
noemde men het konvooi.
A
In vroegere
eeuwen, toen de kaperij
no
g
A J nog
veelvuldig
voo wam voeren de handelsan
g voorkwam,
scheen
bijna steeds in groepen
g
A verenigd,
P bijna
g,
onder konvooi, ook buiten oorlogstijd.
In onze strekeneschiedde
dit in de 16de
g
en 17de eeuw vooral ter bescherming
gtegen
g
de Duinkerker en Algerijnse
kapers.
Jullie
g J
P
hebt allen wel eens over deze zeerovers
Blezen. Wanneer ze een schipP bemachtiggelezen.
gden vermoordden zij veelal g
de bemanning
en sleepten
schip
P
A en lading
g naar hun haven.
Ook gebeurde het wel, dat ze alleen het
belangrijkste
deel van de ladingg overrac
bhg J
zijnbemanningg
ten en dan het schipP met zijn
lieten zinken.
In deze eeuwen was iemand,
n an
h, die Jzijn
delsschePen wilde verzekeren tegen
g schade
of verlies, dikwijls
zijn
zijn schepen
J verplicht,
A
P
op
routen onder konvooi te laten
Abepaalde
P

varen. Deed hij
hij dat niet, dan werd bijJ ver lies van schip
P of ladingg de verzekeringssom
g
niet uitbetaald.
Sommige
grote handelsmaatschappij
g g
PPJen,
zoals b.v. de Verenigde
Oost-Indische Comg
Aagnie hadden eigen
g oorlogsschepen: de
zogenaamde
konvooiers.
g
In alle andereevallen
betaalde men voor
g
het konvooi en deze betalingen
g noemde
men dan weer konvooig ellen. Op
P den duur
ontaardden deze in een soort vaste rechten.
Door het betalen van deze rechten (licenten) kreeg
g men het recht handel te drijven
J
op
P een Nederlandse haven. Uit deze „licenten" ontstonden de invoerrechten.
Deze konvooien en licenten" brachten in
de 16de en 17 de eeuw zoveel P,o dat de
t er van betaald kon
g ehele oorlogsvloot
g
worden.
In den laatsten tijd
zijn regelmatig
Jzijn
g
g konvooidiensten verricht door Nederlandse
oorlogsschepenopo de route naar de Middellandse zee in verband met den bur g er oorlo ag in Spanje.
P J
Kool. Iedereen weet, wat met eetbare
kool wordt bedoeld. We kennen allen dit
hoogst
van de fag nuttige
g plantengeslacht
P
ge
milie der Kruisbloemigen
(cruciferen). En
g
toch zullen velen van ons niet weten, dat

KOOL
al deze verschillende koolsoorten afstammen van een in het wild voorkomendelant
P
,
Brassica oleraceaeheten.
g
De betekenis van de verschillende koolsoorten voor onze voedselvoorziening en
vooral voor onze handelsmarkt kan, afgezien van de crisisomstandigheden,
niet licht
g
worden overschat.
Er zijn streken in ons land, zoals de
Streek (tussen Hoorn en Enkhuizen) en
de Langendijk
J en omstreken, waar de bevolking voor een groot
deel een bestaan
g
in de koolteelt vindt. Grootebroek,, NoordScharwoude
Lanendijk,
endijk War
P Lang
, Broek op
aanvoer.meihuizen zijn
zijn de belangrijkste
J >>Groenteteelt".
P laatsen. Zie ook de foto bij
Kool wordt onderscheiden in verschillende soorten, waarvan sluitkool de voornaamste is; daartoe behoren de rode, witte en
ren
savoye-kool,
boe,
^ bloemkool,Pspruitkool,
Y
kool raapkool
enz.
enz., (maar niet de veel g
P
b eeen
geenkool is). De sluita ekool",
liefde „apekool",
kool wordt in ons land wel het meesteg
teelel. Witte kool wordt ook veel ingemaakt
g
en komt dan als zuurkool in den handel.
In de jaren
na den oorlogg en vóór het inJ
jaarvallen van de wereldcrisisin
onze
'g g
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li'kse
uitvoer van kool de wo millioen K.G.
J
te boven.
De bloei van de koolcultuur in ons land
is voornamelijk
J te danken aan de bizondere
eigenschappen van den polderbodem,
P
, die
Jjuist de voorwaarden vervult,, welke deze
plant
voor een krachtige
P
g ontwikkelingg stelt:
dat deronden
zwaar, ^waterachtigg en
g
e kalkzijn. Er wordt vroege
rijk
g en late kool g e J zijn.
teelel en ookast
P men verschillende cultuurmethoden toe, waarmee men bereikt,
dat de opbrengst over een groter
deel van
g
het jaar
wordt verdeeld.
J
De vroege
grotendeels rode wordt
g kool,g
in September
gezaaid
en de planten
worden
P
^
P
dan onderlas
g bewaard tot het volgende
g
Eind Januari of begin
J'aar Maart of April.
P
g
Februari volgt
g dan een tweede zaaiing,
g,
onderlas
waarvan de opgekomen
lplang
Pg
ten in de tweede helft van April
in den
P
grond worden uit gP
koudenrond
e oot. Voor de
derde maal zaait men eind Maart of begin
g
April in den
kouden grond op zaaibedden,,
g
welke in de koolstrekenlantenbanen"
,^P
wordenenoemd.
In Juni zijn
zij de uit deze
g
zaaiing
P
opkomende
planten
ver P
pootbaar en
P
als deze na enige
g maanden volwassen zijn

Konvooi. — De foto laat de kruiser „Java" zien tijdens het konvooi van de „Mars" door
de Straat van Gibraltar. Op den achtergrond de Rots van Gibraltar.
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zij
zij ons in den herfst en
d leveren
,
l? eworen
inter
den
en winter,
w
, wanneer de kool het meest
wordt
de kolossale hoeveelheden
tiv
d gegeten,
g
g
sluitkool. Bovendien worden tientallen millioenen K.G. witte kool in koolschuren (dat
zijn
voor dit doel gebouwdepakP
^
P
J speciaal
is het mohuizen bewaard. OpP deze wijze
J ze
gebleken,, verse sluitkool gedurende
gelijkg
g
acht à negen
maanden van het jaar
aan
J
g
de markt te brengen.
g
Behalve kool,, die tweejarig
J
g is,, wordt in
ons land opA de kleigronden
ook veel éeng
koolzaad"gekweekt,
waarvan het
jarig
'are
„
zaad, evenals raapzaad,
olie levert.
P

Kooldraadlam
p is één van de eerste electrischeloeilam
geven
P
g
Aen. Deze lampen
g
licht, doordat draden van koolstof of zoiJk
is, metalen
als tegenwoordig
g
g
g gebruikelijk
draden,
ten
van den
hogen weer
g gevolge
,
g
stand, gaan
gloeien
in een met gas
gevulde
g
g
g g
glazen bol, wanneer electrische stroom
door deze draden ggeleid wordt. Kooldraadzijn beter bestand tegen
lampen
zijn
P
g trillingen
g
dan metaaldraadlampen
en worden daarom
P
bijv.
in treinen en trams noggg
gebruikt.
J

Kool. — Een bizonder groot exemplaar, met
een bizonder klein „heer".

Koolstof wordtenoemd
het welbekende
g
scheikunde
g e element carbonium. Steenkool bruinkool, houtskool, grafiet, diamant,
ziedaar verschillendeedaanten
g
, waaronder
het optreedt.
Scheikundi g verbonden met
P
andere stoffen komt het overal opP aarde
voor. Het vormt, met metalen verbonden,
ertsen, de z.g. carbonaten en het maakt deel
uit van de eiwitten en koolhydraten,
Y
, de
bouwstenen,
, waaruit alle organische
g anisc lichamen zijn
Pg
J opgebouwd.
Over dit interessante onderwerpP vertellen
we meer onder: Steenkool.

e
geder dan de damPkri p ^lucht is. Onze uit g
ademde lucht bevat eveneens een hoeveelheid koolzuur. In den dampkring
P
g komt dit
gas
in de lagere
g luchtlagen
g voor in een
g
percentage
ercenta e van ± 0.05 o.
% Voor de hereidingan
koolzuurhoudende dranken limog
nade, sPuitwater wordt het in vloeibaren
toestand in den handelebracht
in stalen
g
cylinders.
In sommige
g landstreken,, vooral
Y
daar, waar uitgedoofdevulkanen zijn,
J, bevat
het bronwater koolzuur. Het water uit deze
bronnen komt in flessen als mineraalwater
in den handel, b.v. Apolinaris, Victoriawater enz.
In zulke streken komen ooklaatsen,
voor,
waar het koolzuur inasvorm
uit den grond
g
g
opwelt,
natuurlijk
natuurlijk alle dierlijk
g
P
, hetgeen
J leven
in de nabijheid
onmogelijk
g J maakt.
J

Koolwaterstof. Koolwaterstoffen bestaan,
zoals het woord aanduidt,, uit verbindingen
g
van koolstof en waterstof. Het aantal dezer
verbindingen
is enorm groot;
g
g
, er bestaan
gehele reeksen,^ die b.v. beginnen
met een
g
g
verhouding
op atog van i atoom koolstof P4
men waterstof en dan opklimmen
in de
P
verhoudingen
2 : 6,^3 : 8,^ 4 : To tot 35 72,
2
g
terwijl
J men aanneemt dat ook 6o : 122 bekenel is. Deze serie heet de serie der lichte
koolwaterstoffen.
De zware koolwaterstoffen beginnen met
de verhouding
6
g 2 : 4 e n vervolgens
g
3 :6,
4 8, 5 : Jo enz. Vele van deze stoffen komen voor inetroleum
benzine,
parfum en
P
^
,P
vooral in het lichtas.
g
Koolzuur is een kleurloosas
g zwaarder
dan lucht. Het ontstaat bij de verbranding
g
van koolstof en koolstofverbindingen
g en bijJ
hetisten.
Het is eigenlijk een zuur in
gg
dean
betekenis,, maar een zuur an g bare
g
hYdril een
zuur, ^waaruit het water is we g ,
gevallen. Het eigenlijke
koolzuur
is na zuur
^
g J
meli'k
J zeer onbestendig
g en valt dadelijk
J
uitéén in water en koolstofoxyde.
Dit is
Y
een kleurloos en smakeloosas
g dat zwaar-

Koor. Bi'
Bij de oude Grieken was een koor
afgesloten
ruimte,, waar
oorspronkelijk een af
g
deewi
Later
g
J dansen werden gehouden.
g de
werd met deze benaming
g de reidans zelf
bedoeld. De Grieken kenden vele, aan de
verschillendeoden
ewi
g
Jde feesten,, maar
g
vooral het Bacchus- (of Dionysos-)
feest
Y
E
vierden zij
toewiJ ding.
rei
g Een
g
J met grote
van zangers
en dansers voerde dan een dans
g
uit om het altaar van denod.
Later werd
g
hetewoonte
dat
tussen de reien of koren
g
,
één acteur optrad,
P
g of mythe
Y
, die een sage
uit het leven van denod
g De
g voordroeg.
daarbij de toe
koren vertegenwoordigdendaarbij
schouwers. Zij
ge
J namen niet aan de eigen.liJ ke handelingen
deel,^ doch onderstreepP^
ten de belangrijke
punten van het spel
P door
g J P
gezang
spreken.
Op
P
P de pas-.g
g of rhythmisch
Y
sende momenten waarschuwden, vermaaneden of troostten zij
P rso
J de handelende
nen. Later, toen het toneelspel
P der Grieken
zich begon
te ontwikkelen tot het z.g.
g
Griekse drama — zie: Drama —, ontstonden ook min of meer vaste regels betreffende het aantal der koristen en werden zijJ
voor hun medewerking
g aan een opvoering
P
g
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systematisch
der
P
ggeoefend. Het optreden
Y
bekende reien in Vondels toneelspelen
komt
P
overeen. In den tegenhiermee enigszins
g
g en
woordig en tijd
J denkt men bijJ het woord
laat aan een
koor meestal in de eerstep
eerstelaats
, b.v. een mannen- of een
vrouwenkoor. Bestaat zulk een vereniging
uit mannen èn vrouwen, dan spreekt
men
P
van eenemen
g
gd koor.
Het koor in een kerk, ook al is deze niet
Rooms Katholiek,
, is oorspronkelijk
P
J de
plaats voor het altaar, , waar de zangers
P
ge
stonden. Toen in de 16e eeuw tal van oorsPronkeli'k
J Roomse kerken in handen der
Hervormden kwamen,
, verdwenen de zanzij vroeger
er
g ers, doch de plaats,
P
, waar zij
gstonden bleef den ouden naam dragen.
Het
g
koor ligt g
gewoonlijk
dan het schipP
J hoger
g
der kerk.

KOPER
Koer,
P , het rode metaal,, is iets zwaarder
dan ijzer:
het soortelijk
soortelijkgewicht
is 8. 93,er
tg
J
wijl
7.83
J dat van ijzer
J
73 is.
Reeds vele eeuwen v. Chr. was het koer
P
Zuidelijk schierbij
) de volkeren,, die de Zuidelijke
van Europa
A bewoonden, , in gebruik.
g

s
De Chinezen,
, A, Hindoes,
, Egyptenaren,
gYP
striërs en Babyloniërs
kenden het waar Y
schijnlijk
Men veronderstelt,,
g
J nog
g vroeger.
dat het koper
P het eerste metaal was,, dat
de mens leerde winnen en bewerken. Meestal wordt het koper met andere metalen vermeng,
tin en later met
g , oorspronkelijkmet
P
J
zink. Deze laatste alliage
geel
g noemen wijJg
koer
P of messing.
g
Laten we de edele metalenoud
g
, zilver
enlatina
buiten beschouwing,
is het
P
^,
koper
een van de weinige
P
g metalen,
, die in
de natuur wel eens inede
g en
g toestand
voorkomen. In de nabijheid
van het Lake
J
Superior,
g Staten,, werden
P
, in de Verenigde
zelfs klompen
van i000 K.G. • en meer g e P
vonden. Over het algemeen
echter wordt
g
het koper uit ertsen
gewonnen.
De belangg
g
rijkste
zijn
zijn de zwavelverbindingen,
g , n.l. k o J
P erglans , bontkopererts
P erer s en k o Gewoonlijk is het percentage
P e r k i e s. Gewoonlijk
P
g
koper
in de ertsen, , die tegenwoordig
f
g
g ve rwerkt worden,
, zeer klein,
, n.l. i tot 33%.
Ook het roodkopererts
komt veel
voor. Een bizonderelaats
onder de koperP
P
ertsen neemt het koPercarbonaat m a 1 ac h i e t ookenaamd
koperlazuur)
in,, een
g
P
prachtig
groenachtig
g mineraal,
P
gg
, dat in den

foto: O. Dikkers en Co. N. V.

Koer.
P

Een kijkje in een kopergieterij. Rechts op den voorgrond een vormer aan
den arbeid.
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Koer.
Koper, —

In de kopergieterij. Linksop
o den voorgrond
de smeltkroezen.
g

Kaukasus en in het Oeral^eberg
te g evon den wordt en ook als sieraadebruikt
g
wordt, als broches, in mozaïeken en in
gen. In kunstverzamelingen
versieringen.
kleine versierin
á
families en in openbare
are mu
van vorstelijke
P
J
sea ziet men somsrote
platen
gepolijst
P
g
gP J
malachiet, die als tafelblad dienen of ook
wel fraaie vazen van malachiet, die meestal
heteschenk
van den Czaar van Rusland
g
waren, daar alle stukken van enigszins
g
grote
afmeting in zijn
rote afinetin
J land tot diens beschikkinggesteld
moesten worden.
gg
Nu zal je
g g eens willenn we
J ook wel graag
ten waar de oude volkeren het koper vanlaan haalden en waar thans de belangrijkste
gJ
vindplaatsen
van kopererts
zijn.
P
J
P
In het boekob een
der oudste Bibel,
J
boeken lezen we in hoofdstuk 28 vers 2:
en uit
ijzer wordt uit stof genomen
g
^, Het ijzer
steen wordt koer
geg
oten". Dit vond men
P ^
toen vooral in den Libanon. Damascus was
rijkdom aan koper.
bekend om zijn
Reeds in
P
Jrijkdom
derij
A
g ze
J oudheid werden in Afrika koper-

mijnen
ontgonnen
en wel in Numidië, LiJ
g
bY,
ë Aethio Pië en het land van Thebe. De
grootste hoeveelheid koper
P kwam echter uit
g
de mijnen
van het Sinaï-schiereiland. Deze
J
mijnen
waren Egyptisch
staatsei bgendom en
gYP
J
de Pharao's stelden opP dit bezit hogen
prijs.
g PJ
Ramses II had er omstreeksoo
4 v. Chr.
sterke vestingwerken
laten bouwen, om de
g
mijnen
tegen
de invallen der roofzuchtige
g
J
Griekse en Phoenicische stammen te beveiligen.
De Phoeniciërs bezaten overigens
g
g
zelf rijke
kopermijnen
op
J
P
P het eiland C Y J
P rus. Ze dreven in dit metaal een uit gege
breiden handel en de Romeinen noemden
plaatsvan herkomst Aes
het koper naar de laats
Cyprium,
^ waaruit door samentrekking
YP
g de
naam Cuprum
koer
P ontstond.
P
Ook in SPane
j en wel in de Sierra Morena werden reeds in de oudheid rijke
koJ
P ermi'J nen ontgonnen.
g
Eerst na de ontdekkingg van Amerika, van
den zeeweg
g naar Indië en de vestiging
g g van
Europeanen
in de Nieuwe wereld en in
P
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Koper. — In de vorige eeuw waren veel huishoudelijke artikelen geheel of gedeeltelijk van
koper. Hier zie je o.a. een koffiemolen, waterketel, tang en theestoof bij de „water- en
vuurvrouw".
Zuid-Afrika hoorde men van andere vindPer
P laatsen van het koper.
In 1685
de Hollandse kolonis5 begonnen
g
ten in Zuid-Afrika aan een ontginning
g van
g
in Klein-Namaqualand
de koperertsen
an zuip
q
deli'k
te
J van den mond v. d. Oranje-rivier)
J
denken en thansroduceren
de mijnen
mijne van
P
ton erts per
jaar.
Paldaar ± 0.00o
3
P J
Maar vooral de staten Montana en Arizona
in Noord-Amerika leverden weldra veel koP er. Heb e
J wel eens naar de beursberichten
van de radioeluisterd?
Welnu,, dan zal je
g
J
ook telkens het woord Anacondaehoord
g
hebben. Dat is de naam van de rijkste
rijkst komij leverde van
P
J ter wereld. Deze mijn
6 tot
1897 ongeveer
500.000
ton koper,
97
P ,
g
5
d.i. ± a 000
ton zuiver metaal per
3
P jaar.
J
Thans zijn
Verenigd
g de Staten van
J de Vereni
dan ook de grootste
proP
ducenten van koper,
Japan,
, dan volgen
g
P ,
Afrika, Frankrijk,
P J en Rusland.
J , Spanje
mijnen leveren geen
De Engelse
mijnen
koperg
P r
g
erts, maar wel verwerkt men in Engeland
g
eïm P
geïmporteerde
ertsen .tot koper.
g
P
Nu willen we kort beschrijven
J
, hoe in
het moderne bedrijf
J het koer
P uit de ertsen
gewonnen wordt. Men onderscheidt verschillende methoden. De eerste is de z. g.
g
droge
waarbij door verhitten en
g werkwijze,
J , waarbij
smelten der ertsen de bijmengselen
uit de
J
g
massa worden verwijderd.
Deze methode
J
wordt alleen toegepastop
o ertsen met een
groot kopergehalte en wel bi' voorkeur
grootbij
J
bij
de verwerking
g van koperkies,
P
, dat is de
verbinding
van zwavelkoper en zwavelijzer.
gJ
Het erts wordt in schachtovens met cokes
als brandstof onder luchttoevoer verhit. Dit
noemt men het „roosten",
roosten" omdat de temP eratuur niet zo hooggwordt opgevoerd,
Pg
,
dat smelting
Dg van het ertsP plaats heeft.aar
bi'
gedeelte
der
delg
) verbindt zich een
koeren zwaveli'zerverbindin
P
J
gen met de

terwijl een gedeelte
zuurstof der lucht,, terwijl
van
g
de zwavel met de zuurstof zwavelig
g zuur
vormt,, een gas,
dat door hoge
g
g schoorstenen
wordt afgevoerd.
De overblijvende
overblijvend massa
g
daarna in een horizontalen oven,eg
smolten.
ge we
Bij
scheikundige
g
J de nu volgende
de grote
affiniteit van zwavel
P
g
g en speelt
tot koper
P — dit betekent,, dat zwavel zich
gemakkelijker
met koper
verbindt dan met
P
g
J
ijzer
of andere metalen -- een beslissende
J
rol en het eindresultaat van ditedeelte
g
van hetroces
is een bak vol gesmolten
P
g
z
Pwaarop kieelkopersulfiet(zwavelkoper),waaro
ko
als slakken drijven.
drijven
zure ijzerverbindingen
zolang herhaald,,
bewerkin g wordt
•
á
vrijwe
totdat de massa,, de z. g. ruw-steen,, vrijwel
geheel uit kopersulfiet bestaat. De ruwsteen moet nu nog
P wor g g koper
^ tot gedegen
den verwerkt. Deloeiend-vloeibare
massa
g
wordt daartoe in eeneervormi
g,met
m vuur P
vast materiaal bekleed reservoir,, den convertor,,^
gestort en dan wordt lucht op
P den
inhoudeblazen.
Hierdoor verbrandt de
g
aan het koer
zwavel. Het metaal
P ebonden
g
komt vrij
J en verbindt zich direct met de
zuurstof tot koPeroxY
de, maar zzet zich, zo
et bad aan langr
et in het
P
g nog gkopersulfiet
wezig
is,, voortdurend om in vrij
vrij koer,
P , terwijl
zwavelig
ontwijkt
g zuur ontwijkt.
J het gevormde
g
aldus ontstane koer
•
P noemt men
Omdat het nogg verschillende
^,„zwartkoper".
P
het no
nog Breionzuiverheden bevat,
nigd, geraffineerd
worden. In een vlamg
nogmaals
oven wordt het zwartkoper
P
g
gesmolten. Het vuur wordt daarbij zodanig
g
eld, dat de verbrandingsgassen, die
g ereg
over deesmolteng
massa geleid worden,
,
veel zuurstof bevatten. Zodoende worden
de laatste onzuiverhedeneox
g Ydeerd en
kunnen deze verwijderd
worden.
J
Maar ook het koper
P is weer geoxydeerd
g Y
en moet dus nog
g van de zuurstof escheig
den worden. Hiertoe bedekt men deloeieng
de massa met een laagg houtskool poeder
en
P

foto 0. Dikkers en Co. N. V., Hengelo (0).

Koper.
— Een kopergieterij.
P
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roert met een berkenstam om.
De
e houtskool onttrekt nu de
zuurstof aan het koer
P ,de aldus
cheikun^di g verbinontstane scheikundige
ding,et bekende
koolzuurgas,
g
,
ontwijkt
en het rode koper
P of,,
J
„hamerzoals men gzegt,
het
h,
A blijft
J over.
g are" koper
Deweede
methode,, om het
t
metaal uit het erts te winnen,
is de z.gg. natte weg,die gevolgd.
g
g
wordt, wanneer het erts behale
e
ve koper
ghop ook een zodanige
veelheidlatina
goud of zilver
A
,g
bevat
, dat het de moeite en
kosten loont, de edele metalen
eveneens te winnen. Diteg
schiedt hoofdzakelijk
J door electrische ontleding.
g
Het uit den convertor komende „zwart koper"
wordt gedeelP
telijk
gegoten,
e oten die
A
J tot platen
met deositievepool
van een
A
P
electrische batterij
J verbonden
worden. Men noemt ze daarom
ook de anodeplaten
ode laten -- zie ook:
tekening
gaa
g op
P blz. 2 0. D e ne g
tieveool
der batterij
batterij wordt
P
gevormd
door dunne koperen
g
Pe
schijven,
J
, de kathode-platen.
P
Nulaatst
men het geheel
in
P
g
een kuip,
met een g e P, gevuld
g
leidende vloeistof, die men verkregen
heeft door het overige
g
g
zwart-koper
in zwavelzuur
o
A
op
te lossen. De electrische stroom
ontleedt het zwavelzure koper
en transP orteert de metaaldeeltjes
van de anode naar de
J
kathode,, waar het zuivere koper
P
af g ezet wordt. Dit koper
afgezet
P wordt
omgesmolten en komt in blokken in den handel.
In de Middeleeuwen bereikte
de koperindustrie
haar hoogteP
g
Bijna alle huishoudelijke
J
Ppunt. Bijna
artikelen als schotels, pannen,
,
doofpotten
enz.
wer n uit koe . werden
A
Te g enwoor A er vervaardigd.
g
digechter is het koper
A opP vele
plaatsen door aluminium, , email
email,
Koppensnellers. — Een Sintang-Dajakse koppensneller.
A
glas enorselein
verdrongen.
P
g
Men maakteen
soepketels
of
g
P
theepotten
meer van koper.
De ijzeren
troffen en ten tweede oxydeert
het niet
P
A
J
Y
scheepsromp
gemakkelijk;
g emakkelijk; in droge
g met kop
P maakt een bekleding
g lucht wordt het in
'teheel
niet door de zuurstof aangetast,
A er overbodig.
g Maar toch is het verbruik
g
g
,
van koper
De
in een vochtige atmosfeer ontstaat er een
A niet verminderd,, integendeel.
g
grootindustrie met haar reusachtige
- laa o
groenachtigeg
opde koperen
Peren voorwer
^
g e mac hines, de electrotechniek,, hebben jaarlijks
en het z. g
. patina
of edelroest,, dat we oop
pen,
P
J
J
ontzaglijke
massa's koper
oude standbeelden en kerkdaken dikwijls
g J
P nodig.
g
Twee eigenschappen vooral maken het
waarnemen.
koer
doeleinden onmisbaar:
P voor be aalde
A
Koperdiepdruk. Zie : Rotogravure.
g
ten eerste is koper
P een uitstekend geleider
g
Het koppensnellen
is een
van den electrischen stroom en wordt het
Koppensnellers.
PA
PP
in dit oPzicht alleen door het zilver overwoesteewoonte
waaraan
vele primitieve
g
P
,

i

KORAAL
stammen zich nog
g
g al eens te buiten gaan.
Men snelteen PA
koppen uit moordzucht,,
verre van dat, maar men hoopt
g
P er zijn
J eigen
zwakke krachten mee te versterken of er
zij stam mede te dienen.
het belang
g van zijn
doet er in veleevallen
niet toe,, of
g
men den kop
A van een man,, een vrouw of
een kind snelt. De waarde van den kop
hangt
P men den
g af van de waarde,, waarop
welzijn den kopP
persoon,
J leven en welzijn
, die bij
Zo zal een kop,
droeg,
we
P,
g,
g szoon
koningszoo
netter zeggen
hoofd,^ van een konin
gb
malen meer waard zijn
J dan die
van een zeerevaarli'k
g
J en moedig,
g,
gewoon
krijger.
Het kan het eergevoel
van
g
g
Jg
ons Europeanen, misschien strelen, dat de
kop, P
pardon het hoofd, van ons zeer hoogg
getaxeerd
wordt.
g
Nu behoeft men niet direct zelf een kop
teaan
snellen; ook in zoverre is in het
g
koppensnellen
de klad gekomen,
, dat men
PA
g
eenvoudiger
een gesnelden
kop
P kan kopen.
P
g
g
Hoe het komt,
gebruik van ko A , dat het gebruik
gehandhaafd blij,
gg
J,
A en te snellen zo lang
jare in contact
ook bijJ stammen,, die al jaren
met de Europese beschaving?
g
meisje wil trouwen met een
Wel, geen
meisje
g
jongen,
gesnelden
kop
g
P kan
g
J b, die haar geen
natuurlij
brengen.
En daarom natuurlijk
zal er
e alg
dan een einde aan het koppensnellen
PP
komen, als de vrouwen verstandiger
g worden.
Zieken tracht men vaak te versterken
door hun eenas
kop
teren
bg
A
A gesnelden
dan,, dat de krachten van
g
g en men gelooft
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p ersoon
denesnelden
persoon
op den zieke zullen
g
A
overgaan
en hem weer beter zullen maken.
g
'Soms echter snelt men een kop
p om heel
ee
andere redenen en wel uit bloedwraak. Ik
sprak
daar reeds over onder Borneo.
P
Vaak ook snelt men een kopm
hem
P,
als offer aan deoden
te schenken,, of een
g
dode achterna te zenden. Zij,
J, wier koppen
AAe
in het laatsteeval
gesneld
zijn,zullen,, vo lg
g
volkeren,, in het hiernarna
g ens de primitieve
P
maals de slaven worden van den overledene.
Vooral onder de Dajaks van Borneo moet
het koppensnellen
PP
, ondanks het verbod van
ons bestuur nogg wel voorkomen.
Maar wat kunnen wijJ
teen
g doen? In
negen
en negentig
^
b
g van de honderd gevallen
g
horen wijJ
niet van en in het honderdste
geval,
vindenmaar
we alleen den schedel,
den dader niet.
Als jullie
nog meer over dit onderwerpP
g
zouden willen weten, moeten jullie
maar
J
eens onder Borneo en ScalpPkijken.
kijk en
is ten eerste een langzaam
g
Alechtigkoorgezang,
bij
enina
g,
J odsdienstoef
g
engezongen
wordt en wel eenstemmi g
g
g
g
met orgelbegeleiding
a
b
g door de hele g e meente of meerstemmigg door een geschoold
g
kerkkoor.
Zeer bekend is het koraal: O
„ Haupt,
P,
mit Blut und Wunden."
Ten tweede worden koraalenoemd
de
g
verkalkte,
geheelvervormde omhuléén eheel
sels van eenroot
aantal bloemdiertjes,
g
J , de

Koraal. —Koraalkolonies bij de Australische kust. Ze lijken zacht en sponsig,
maar ze zijn zo hard als steen; inderdaad bestaan ze uit kalksteen.

KORDON
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koraaldiertjes. Stellig
J wel eens
g heb je
g koraaldiertjes.
een stuk koraal in de handehad.
Het lijkt
J
g
op
J
P een versteenden boomtak,
, maar als je
goed kijkt,
' e dat in het takje
J rondom
J , zie J,
g
kleine openingen zijn.
Daarin leefden de
J
P een ster
koraaldiertjes,
op
g
f , die enigszins
vormig e bloem leken,, vandaar hun naam
bloemdiertj' es.
In de stille Zuidzee vormen de koralen
hele eilanden,, waaronder de atollen,,g
grote
kringvormige wallen, misschien wel het interessantste zijn;
g
J, deze hebben den geleerden
veel hoofdbrekensekost
g
, waar het eropP
aan kwam het ontstaan te verklaren. Het
grote rif,, dat zich 2000 K.M. lang
g voor de
^
N.O.kust van Australië uitstrekt, is het
werk van deze nietige
g wezentjes.
J
rijke verIn het koraal vindt men belangJ
schillen in vorm en kleur. Er zijn
J massieve
blokken en fijne,
takJ
J , op
P kantwerk lijkende
ken sneeuwwitte, grijze, bruine, roze en
bloedrode. De laatste soort wordt tot
sieraden verwerkt — zie ook: Bloedkoraal.

Koran s P reek uit: koraan) is het heilige
g
boek van de Mohammedanen.
De koran bevat de uitsPraken van Mohammeel die echter eerst na zijn
J dood bijJ
elkanderezocht
en verenigd
g werden. Er
g
zit weinig
systeem in het werk. Men heeft
gy
willekeurig
g verzameld en de artikelen niet
naar tijdsorde
geplaatst,
, dat wil dus ze g gP
J
, waarin Mohammed ze
g
g en in de volgorde,
zou hebben, maar naar hun
gesproken,
lente.
g
De langste
verhalen staan voorin,, de
g
kortste achterin. Je begrijpt wel
wel, hoe ve rward het werk nueworden
is.
g
Wanneer een Mohammedaan echter licht
hij
in levenskwesties wil hebben,, dan wendt hij
zich niet tot den koran, maar tot de soena,
een werk,, waarin 7000 overleveringen
uit
g
Mohammeds leven zijn
De
J opgenomen.
Pg
Mohammedaan leest dan, hoe Mohammed
hij handelt
zouna
an
g ehandeld hebben en hij
tuurli'k
J ook aldus.
De Koran is verdeeld in 114
Sure's
Soe4
rahs = hoofdstukken , waarvan het 96ste
9
Gabriëls verschijning)
zijn,
J
ghet oudste moet zijn
en iseschreven
in klassiek Arabisch,, dat
g
zeer moeilijk
f te lezen is en slechts door betrekkeli'k
en begreJ weinig
g mensen gekend
g
P en wordt. Velen bePalen zich dan ook tot
het oplezen
van delen uit den Koran,, zon e
der dat ze de betekenis ervan inderdaad
be
rij pen.
begrij
Kordon(cordon) is een Frans woord, dat
snoer,, koord of band betekent. Gewoonlijk
J
noemt men een kring
soldaten,
rij soldaten
g of een rij
die een terrein afzetten, een kordon. Ook
de bezetting
door troepen,
g
g van een grens
P ,
g eschiedt om een land tegen
die geschiedt
g vi' Jandelike
invallen of soms ook tegen
gen besmette)
like
ziekten te beschermen — een g
grens-J
afsluitingus
— heet kordon.
g

Korfbal. —

Een sprong
den
ar
e bal.
b
P g naar

In engeren zin betekent kordon een ordelint, dat om den hals gedra gen wordt , b.v.
cordon bleu: vroeger
het lint der Orde van
g
den Heiligen
Geest.
g

KORFBAL
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Het touw,, waarmee de portier,
P
, die in alle
Parijs aanwezig
^grote huizen te Parijs
gis,
, de deur
opent,
Wan
P , wordt ook kordon genoemd.
g enoem
neer f'e dus eens een Fransman hoort roe„Lecordon,
Le
plait", dan weet
vous lait",
P
je,
wil: „Portier, , doe de deur
J, dat dit zeggen
gg
oen."
A

Korfbal, een Nederlandse sport,
A
,ingevoerd
g
in 1902
door den heer N. Broekhuysen,
9
Y
,
waarbij deze voortbouwde
op Amerikaanse,,
P
doch vooral Zweedse voorbeelden. Het
maximaal0
terrein
J 4o meter grote
9 bij
g
wordt verdeeld in driegelijke
g J vakken,, waar in van elkearti'
en twee
A
P Jtwee spelers
dus totaal 224
ssPpeelsters worden opgesteld,
Pg
Ppersonen. In de eindvakken staat een 35 o
meter langeP
paal met een bodemlozen korf,,
waardoor de bal — eenewone
voetbal —
g
van boven af moet wordenewor
Pen.
g
Het opbrengen van den bal,, die alleen
met de handen maggworden aangeraakt,
g
,
terwij het
moet samenspelende
geschieden,
P
g
, terwijl
is,, een tegenstander
wegg te duwen
g
of af te houden, dan wel hem den bal uit
handen te slaan. Hetebruik
van lichaamsg
beperkt,
kracht is dientengevolge be
terwij
P
, terwijl
moet worden behaald door snelheid,
behendigheid,
en Pperfect
e
g
g
, besluitvaardigheid
samenspel.
P
Het lopen
A , het voortdurende keren en
wenden,, het springen en bukken,geven,
g
, mèt
het vangen
en werpen
van den bal, , een
g
P
alzijdige lichaamsoefening,
terwi le
J de g dwongen
vakwisseling
g (telkens,, wanneer
g
tweepunten
zijn gemaakt)
emaakt ook tot tactische
P
alzijdigheid dwingt.
De zich, in elk vak voordoende arbeidsverdelingussen
spelers
en speelsters,
P
P
, die elg
niet mogen
hinderen, is oorkaar wederzijds
J
g
zaak, dat hetgemengdee
karakter van het
g
g
spel
geen afbreuk doet aan de voor elke
P g
sexeewenste
mate van spelontplooiing.
g
Elke wedstrijd
ro
l duurt i 1 2 uur,
, onderbken door een kwartier rust.
De algemene
leiding
g van de korfbalsport
P
g
o o
erichin Nederland berust bijJ den in i 93
Pg
ten en te Rotterdamevesti
gden Kon. Neg
derlandsen Korfbalbond
J tal van
, waarbij
en gewestelijke
bonden zijn
Pplaatselijke
J
g
J n aan
J
g esloten. Aan deezamenli'ke
J door hen raneg
g
organiseerde
competities
(zonder ads
P
P ig
tenklassen nemen ruim00
7 twaalftallen
deel,
terwijl ook buiten dezen kring
g korf, terwijl
bal in tal van streken en in verscheidene
bevolking sg
roe Pen beoefenaren vindt.
Ook naar de Nederlandse koloniën is
terwijl na een korfkorfbal overgebracht,
g
, terwijl
PSpele
baldemonstratie op
de Olympische S elen
Antwerpen
i 20
P
9 de sport
P in België
g
vasten voet heeftekre
en
g
g en zich voorspoedig
P
g ontwikkeld heeft.
Tussen de Nederlandse en Belgische
g
geregeld
samen g
gee
Korfbalbonden wordt b
g
jaarlijkseNederlandwerkt, ook voor de jaarlijkse
België
wedstrijd.
J en Tot nu toe kon Nederg

Kortenaer.
De held van de Noorse oorlogen.
land steeds zijn
J meerderheid handhaven.
Kornet is een woord met verschillende
betekenissen. Het is I°. de naam van een
vaandrig
de cavalerie, 2°. is kornet een
J
gbij
P of muts,, zoals die
g e1- dooide kanten kap
vrouwelijk bedienden en door
vroeger
g door vrouwelijke
gen werd.
g
Soms betekent het woord ook hoorntje
J
(zie: Corneta .g436).
43.
Meeuwsz. Kortenaer
Kortenaer. Egbert
g
is een van onze bekende vlootbevelhebbers
uit de 17e
g
7 eeuw. HijJ heeft vooral gevochten
in de Noorse oorlogen
g en tegen
g Portugal.
g
In den tweeden Engelsen
oorlog was hijJ
g
Luitenant-admiraal onder Wassenaar van
or on
Obdam. Toen deze,, naar men zegt
g door
bekwaamheid, den zeeslag
g bijJ Lowestoff in
166
ge
g 5 verloor, werd Kortenaer zo ernstig
wond, dat hijJspoedig
g stierf.
P
Hij
in de Grote Kerk te
g
J ligt
gt begraven
Rotterdam.
Bijzijn
Ji J dood dichtte iemand het volgeng en
derafschrift:
g
Hier rust de held,, gewond
aan ooggn
en rec
g
terhand ,
No bg thans het oog
g van 't roer,, de vuist van
't vaderland.
Derote
Kortenaer,, de schrik van
g
's vijands
vloten
J
d'Ontsluiter van de Sont,
g
g in dit graf
, ligt
besloten.

Kortsluiting.
J wilt
g Als het donker is en je
de lamp
dan draai je
J een knopje
PJ
P opsteken,
P
om en ogenblikkelijk
J flitst het licht aan.
g

KOSMOPOLITISME
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Voor onze voorvaderen uit den tijd
J van
den 8o-jarigen oorlog
oorlo zou dit een wonder
zijn
g
P hebben
J en jeJ zou toen kans gelopen
als tovenaar veroordeeld te worden, wanneer je
g edaan. Wat gebeurt
g
J zoiets had gedaan.
er eigenlijk, als je
'e het knopje
PJ omdraait? Je
sluit den stroomkrisg,zodat de electrische
energie
uit de huisleiding
door den draad
gd
g
van de lamp
P kan stromen. Doordat de draad
hijgloeien
een hogen
weerstand heeft,,g
gaat hij
g
g
en wordt slechts eenerin
g eg hoeveelheid
electriciteit uit de leidingg afgetapt.
Ontstaat ergens
contact tussen de beide
g
geleiddraden zonder groten
weerstand,, dan
g
g
kan eengrote hoeveelheid electriciteit circuleren. Dit noemt men kortsluiting.
g Het
gevolg
g
gis,, dat de huisleidingen,
g , die niet oop
zulke sterke stromen berekend zijn
J, heet
worden, waardoor brand zou kunnen ontstaan.
Daarom schakelt men in het begin
g van
de huisleidingen
(nabij
g
J den meter) z. bg .
smeltveiligheden in, die een dun zilverdraadje
het o Ptreden van
J bevatten
, dat bi'Jptreden
een terote
stroomsterkte doorsmelt. Verg
fiere stroomdoorgang
b g is dan onmogelijk
g J en
brandgevaar
is voorkomen.
g
Korund. Zie: Edelstenen.
Kosmogra
J g van het
phie is de beschrijving
heelal,
, dus van zon ,maan en sterren. Soms
spreekt
men ook wel van wiskundige
e
g e aar drijkskunde.
Artikelen in onze Encyclopedie
J
over de sterren ,de ecliptica
en in zekeren
A
zin ook over de aarde (als hemellichaam)
behoren dus tot de kosmo g
ra Ahie.
Kosmologie
is vrijwel
hetzelfde.
g
J
Kosmopolitisme.
Ieder mens heeft een
P
vaderland,
hij geboren en
, het land waarhij
g etoen
hij de taal spreekt
en
g is, waarvan hij
P
doorvoelt,, met welks bewoners hijJ zich ver wantevoelt
•, — in één woord,, waar hij
hij
g
thuis is. Weliswaar wordt over dezeeg
hechtheid aan den vaderlandsen bodem

ro
tegenwoordig
bnog
^ wel eens smalend ges
g Pprog
ken, wordt deze wel eens enghartig
g
g en
e bekrompen
P
ggenoemd;
, — maar toch,
, als die
bodem eens door ernstige
gevaren bedreigd
g g
g
werd,
, zouden wi'J allen wel gevoelen,
g
, dat
deze al te nuchtere redenering
g niet opgaat
Pg
evoel- sterker is
dan droge
en gdat
onsg dro g
redenen.
Er zijn
J echter mensen,, die menen,, dat
zij
zij
nationaal gevoel
kennen,, dat zij
g
g
J geen
zijn . ZijJ noemen zich
echte wereldburgers
zijn.
^
kosmopolieten
en zeggen,
zij overal thuis
P
gg , dat zij
Zij hebben soms zoveel gezworven,
zijn.
Zij
J
g
,
dat zijJ het vaderlands instinct ten enen
male verloren hebben. Daartegenover
staat
g
echter een veel sympathieker gedachte: het
algemene
kosmopolitisme.
g
P
Zonder in het ene uiterste te vervallen
door alle verknochtheid aan deneboorteg
te ver g rond te loochenen,, of anderzijds
J
vallen in een overdreven verheerlijking
J
g van
eigen
natie en te doen, , alsof daarbuiten
g
nietsoeds
bestaan kan (Jingo-isme),
g
a
,
de tegenwoordige mens zich zeer goed
wereldburger
Het is immer's met
g gevoelen.
g
eenezond
gevoel
van vaderlandsliefde
g
g
g oed verenigbaar,
zeer goed
g
, dat men ook de
andere volken als broeders beschouwt en
dat men van mening
g is, dat de verschillende volken op
A aarde tot taak hebben elkander bij
en aan te
J te staan,, te helpen
A
vullen. Het zich enghartig
binnen
g
gopsluiten
P.
eigen
grenzen
met miskenning
g
g
g van wat
daarbuitenebeurt,
is zeker niet onze roeg
Aing.
Op
der wetenschap
A het gebied
g
A kan men
wel zeggen,
in menig
gg , dat de grenzen
g
g o Azicht zijn weggevaagd. Ook de internationale liefdadigheid
wint veld. Het verkeer
g
kent eveneens bi'J na geen
grenzen
meer. De
g
g
tijd,
dat men voor de begrippen
J„vreemdedelis g” en vijand"
slechts één woord kende
kende,
„J
ligt
g lang
g achter ons.
Op
van het vrije
vrije ruilverkeer,, de
Agebied
g
vrije
J uitwisseling
g van goederen,
g
, valt echter
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nog
zijn
zijn
wij
J
g veel te doen en in dit opzicht
P
er de laatste jaren
stelligg niet opP vooruit
J
gegaan.

Kota is een Maleis en Atjees
Atjees woord,, dat
versterktelaats
P
^vestingg betekent. Denk
maar eens aan Kota Radja
J, de hoofdstad
Atjeh
van
rneme
heter
g
Jjeh en o
eit
righed en en aan de moeiten
en de mensen-levens, die het den Nederlanders heeft g e kost, om deze vestingg te nemen.
Kotter. Dit is een zeewaardig vaartuig
g
van een klein type,
YP , dat meestal wordt g e bruikt voor de visserijJ en den loodsdienst
en vroeger,
tijd van de zeilschepen,
P
g , in den tijd
voor de kustvaart. Eenoede
kotter is door
g
zijn
bbouw en het vele
P
J ranken en scherpen
doek,, dat hij
grootte
g tot zijn
J in verhouding
J g
kan voeren,, een echte snelzeiler. Dit type
YP
wordt heelaarne
gebruikt als plezierjacht,
P
J
g
,
ook op
P de binnenwateren,, waar het dan in
den reel
g maar één mast heeft.

Kouseband.„ Een doodgewoon,
, en zelfs
g
erg
de jongeg ouderwets ding",
gg
g , zeggen
J ge
dames. Wie draagt
g tegenwoordig
g
gnog
g kousebanden?
Volkomen waar. Maar je
J weet,, dat een
dertig,
g
, toen men de
g, veertig Jjaar geleden,
huidige
en practischer
inrichg vernuftiger
g
P
tingen,
tin
en om de kousen opP te houden,, nogg niet
g evonden had, alle dames kousebanden
droegen,
g , en wel onder de knie,, met een
es vastgemaakt.
gesp
Was
g dat niet zo g e r
weest, dan zou een der belangrijkste
riddergJ
orden ter wereld,, de Engelse
Orde
van
g
„
den Kouseband" nooit ontstaan zijn.
J
De anecdote, die om dit ontstaan is heenom ze even te
g
g eweven, is aardigggenoeg,
g,
vertellen.
0 Peen bal aan het Engelse
hof van
g
konin
koning Edward
war III had een
ender
er bekbezoeksters, Johanna, , Gravin van Salisbury,
Y,

Kotter. — Een echte snelzeiler.

Kouseband. — Het embleem van
de Orde van den Kouseband.
ongeluk
haar Kouseband te verliezen. De
g
Koning
Konin raapte
P hem opP en om de nieuwsgierigheidgasten,
der asten wie der dames het
ongeluk
overkomen was,, af te leiden,, bond
g
zijn
hij den
blauwen band om zijn eigen
knie,,
g
zeggende:
q mal y P ense"
gg
„ Honi soit ui
(schande over hem
, die er kwaad van
denkt).
Volens
de leende
zou dit voorval de
g
g
oorzaakeweest
zijn
zij van het instellen van
g
Orde van den Kouseband (The Most
Noble Order of the Garter) omstreeks 1348.
Deze voornaamste Engelse ridderorde bezijnbeperkt
P
staat nogg steeds. Haar leden zijn
tot
den Koning
g
g van Engeland,
, den Prins van
Wales en de verdere leden der Koninklijke
J
familie. En overigens
kunnen er ten hoogste
g
g
a
wor25Ridders tot deze orde toegelaten
g
den, mits gaders zoveel buitenlandse Ridders
van vorstelijken
bloede, als het statuut toef
laat.
III,, was
Onze vorige
g,
g Koning,
bijvoorbeeld
Ridder dezer orde. Ook dames
J
kunnen met deze ordeedecoreerd
zijn,
J,
g
bijv. koningin
g Alexandra,,
g Mary en koningin
de vroegere
koninginnen
van Engeland.
g
g
g
Men is in Engeland
gewend
deze en derg
g
o
g met enkele letters
Jnderscheidingen
geli'ke
achter zijn
J familienaam te vermelden. De
initialen dezer orde zijn
K. G. (Knight
g
J
Garter .
De ordetekenen bestaan uit een donkerblauw zijden,
lint, dat met een gouden
gesp
g P
g
onder de linkerknie wordt bevestigd
g en
waaroP de zinspreuk
voorkomt: „Honi soit
P
de ridders
g
4 ui mal YP ense" , • verder dragen
schuin over de borst een breed donkerblauw
briljante
lint, waaraan eenouden
met
briljanten
g
,
figuur
van St. Joris (te paard)
P
g
P de linker,met den draak — zie aldaar. Op
borst dragen
ze tenslotte een achtstralige
g
g
zilveren ster, waaroP het rode kruis van
Sint Joris en een afbeeldingg van een kouseband benevens het motto, voorkomt.

J

P
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ordekleding
De
e od
g bestaat uit een rode Jjas
met
witte
e w
e voering,
g, witteppantalon,, roo dflumantel, zwarte
welen metggoud versierden mantel
w
baret met witte veer en eenouden
keten.
g
de eeuw waren de koKozakken. In de i9de
zakken de ruiterij van het Russische leger,
g ,
leren,
we oop
dat tegen
P oprukte,
A
gNapoleon
school. Toen bestonden de kozakken echter
al eeuwen.
van guzzag,
Het woord kozak is afgeleid
g,
g
betekent. In de Middeldat vrijbuiter
t
eeuwen duidde men daarmee, aan de niet-Mohammedaanse bevolking
g der Zuid-RusZi'
sische steppen.
Zij waren meestal van SlaAA
vischen oorsprong.
Als in 1340 Polen Litauen
veroverd heeft,
,
worden zij
J daarheenggeroepen,
P , om de
Oekraine tegen
de Tataren te verdedigen
^
g
en worden zij
als vrije
g
J
J in degrensstreken
krijgslieden
Zij
J vormen dan
g
J gggeorganiseerd.
een militairerenswacht
langs
g de Dnjepr.
g
JA
Onder de regering
g g van Koning
gStephanus
P
Bathorii 8—i
57 86
5 wordt hun de beschermingvan de gehele
Oekraine,, als zelfstang
die
g militaire macht,, toevertrouwd en krijgt
Jg
hun opperhoofd den titel van hetman.
In de I?e eeuw komt het tot voortdurende conflicten met Polen. Eerst winnen de
kri'
kozakken den krijg
J en is hun hetman feitelijk
J de vorst der Oekraine. Later worden
zij
naar
J door Polen overwonnen,, wijken
J
Rusland uit en komen onder Russischeg
zag.
J, steeds meer
g Steeds verder trekken zij,
naar het Oosten,
, tot over de Wolga,
g, tot
in Kaukasië,, tot in West-Siberië en zijJ ver werven ten slotte van de Russen een zeker
zelfbestuur. Zij
J worden tot den krijgsdienst
Jg

verplicht
t ruiterijJ, beoefenen daarbijJ ec hP
ter ook landbouw,
J
, veeteelt en visserij.
zijzekere voorrechten:
Daarnaastenieten
zij
g
zich in afzonderlijke
militaire
zij
J
g
J mogen
districten indelen, die wederom verdeeld
zijn
inggemeenten met eigen
g ggemeenschapPJ
hefeli'k
Pbepaalde
P
P
J ggrondbezit en recht op
fing en. Na invoering
g van den algemenen
g
in Rusland 18 74 , verliest de
dienstplicht
P
militairePplaats,, die zij
zij innamen,, veel
aparte
A
zij zich
van haar betekenis en vermengen
zij
g
langzamerhand
met de bevolking.
g
g
De kozakken stonden in ontwikkeling
g boven de rest van de Russische landbevolking;
zij vormen uitmuntend
, soldatenmateriaal,
zijn stoutmoedige
g doch ruwe ruiters engaan
g
weinig
g zachtzinnig
g met hunPpaarden om.
Vooral zij
zijn hetgeweest,
Jzijn
, die door hun
g
snelle aanvallen op
P de legercorpsen van
Napoleon diens leger
tot den terugtocht
g
g
g ebracht hebben. Zi'J hebben den aanvoer
van levensmiddelen en ammunitie voor het
kolossale leer
g weten te verhinderen.
zij
Voor den oorlog
1 konden zij
g van I 94
300.000 man soldaten leveren.
Ook in dien oorlog
g hebben ze dapper
PP
meegestreden
en ze hebben zich verzet
g
teen
J
Aubliek. Toen dit verzet
g de Sow'etre
bloedig
J de overbli'J g onderdrukt was,
, zijn
venden veelal uit
uitgeweken.
g eweken. Het enige,
g, wat
men nu no bg van Kozakken merkt, isf dat
van Europa
in
dea
g rote steden
P wel kozakkenkoren optreden,
men denke aan het DonA
Kozakken-koor, die op
P een bizondere manier oude Russische liederen zingen en dansen uitvoeren.
Kraaiennest is de uitkijk
J P ost in den mast

Kozakken. — Het Kubankozakkenkoor.

KRAAK
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of op
punt aan boord van
P een ander hoog
gA
scheen.
P

Kraak. Nog
g niet lang
gbg eleden kon men
oPde Hollandse
an
binnenwateren
re het vaar kraak wordt genoemd,
tuig,
g,
g
, heel dikwils
Tegenwoordig,nu de
g
J tegenkomen.
zijn vervangen
houten schepen
zijn
A grotendeels
g
g
door ijzeren,
J
, is die naam ook wel opA deze
schepen
overgegaan. De kraak leek veel o
Aop
een tjalk
(zie aldaar ,mat meest een ton of
J
vijftig
g
J een schipper
AP en
J g en had gewoonlijk
een of twee knechts aan boord. Het inwendigge was ingedeeld
in voor- en achteronder
g
en ruim. Stak het achteronder boven het
dek uit, dan heette het eenavil'oenkraak.
P
J
is een woord,, dat heel
Kraakporselein
P
dikwijls verkeerd begrepen wordt. Wanneerre
iemand Jje waarschuwt, om Jje niet te veel
te vermoeien, dan kan het voorkomen, dat
't LooptP wel los hoor, , ik ben niet
jezegt:
ze gt:„
J
en dan bedoel
dvan kraakporselein"
P
Jje 'aar
mee: ^,Ik kan wel tegen
J , ik zal
g een stootje,
zoauw
niet kraken"."
Uit dit gebruik
g
g
„
van het woord kraakporselein
zou je
A
J dus
afleiden, dat dit een soort van teerorseP
lein is, datemakkeli'k
g
J breekt.

foto: J. van Dijk, Amsterdam.

Kraan. — Een rijdende los- en laadkraan in
de Coenhaven te Amsterdam.

Foto J. van Dijk, Amsterdam.

Kraan. — Een driJ vende kraan.
Dit is allerminst
hetrs
P oeg eval. Kraak
lein was een uitstekend soortorselein
A
, dat
met Spaanse
en Portugese
kraken (van het
g
P
S
SPpaanse woord carraca), schepen van g ro ter formaat, van voren en van achteren
hoog
uit China en Japan werd
gopgebouwd,
P gP
aangevoerd
aan
en dat gedurende
den 8o-'arig
g
J
door
oo de Nederag en oorlog
g herhaaldelijk
J
landers werd buitgemaakt.
Later is de juiste
betekenis van het
J
woord verlorene
aan zodat
het nu dikgg
, zo
wils
wordt.
g
J eigenlijk
J verkeerd gebruikt
g

Kraan. Wie van jullie kent niet
een kraan,
,
heerlij mee
heeft er nooit in zijn
J jeugd
J g heerlijk
gespeeld,
onvermoeid P
pakjes
in het pakhuis
P
J
P
g
gehesen
ehesen of een prachtige
g kraan gebouwd
g
P
met zijn
J meccano-doos?
We onderscheiden in de eerstelaats
P
vaste en verflaatsbare kranen en dan verdeelt men ze weer naar de wijze,
J , waarop
P ze
bewogen
worden, dat gaat
dus van de met
g
g
de hand bewogen
kraan tot de kraan,, die
g
door stoom of electriciteit wordt bewogen.
g
Steeds meer heeft men de kranen aangedoeleinden.
A ast aan speciale
P
In allerote
rijden
rijde kranen
g havenplaatsen
P
Prails langs
g het
g vele kaden,^ vlak langs
water.
Ine
g rote fabrieken en werkplaatsen
A
g bruikt men veelal loopkranen,
d. z. verf
A laatsbare kranen, die zich vlak onder de
dikwijl in twee
ee richzolderingbewegen,
dikwijls
g
g
kan zich n.l. bewegen
gen. Het geheel
g
g
over twee rails,, die in de lengte
g van het g e bouw zijn
De eigenlijke
g
g
J aangebracht.
J kraan
kan zich bovendien over de loopkatten,
P
, dat
zijn
dwarsbalken,, die met de uitJ de grote
g
einden over de rails rijden
, heen en weer
J
bewegen.
Zo kan elke plek
in het gebouw
P
g
g
bereikt worden. Gemakkelijk
J, hè?
Er zijn
g vele andere kranen,, hier en
J nog
daar zul Jj e er nogg wel eens een aantreffen
in ons boek!
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zijn
Kraanvogels
J de leden van een beg
kende vogelfamilie,
voelfamilie die uit vele geslachten
g
bestaat.
hebben met
a Alle kraanvogelsoorten
g
elkanderemeen
hun lange,
P
g, dunne poten
g
en lanen
snavel. De
langen,dunnen en spitsen
P
hals is eveneens lang,e
vleugels
J breed
^
g zijn
en de staart draagt
veren. In ons
J
g sierlijke
bijna nooit voor,,
land komen de kraanvogels
bijna
g
alleen een enkele maal op
P hun doorreis in
lente of najaar.
Ze leven meest bijJ water
J
of in moerassen; hoofdzakelijk
J in Azië en
AfrikaNi' Jldelta en Ni'J ldal , doch ook wel
in Hong
ari'J,e Rusland en Polen. In ieder
werelddeel komen weer verschillende soorten voor. Ze leven in troepen
P en voeden
zich met zaden,, knoppen,
PP , vruchten,, wor men, muizen,, kikvorsen enz.
Als je
J in Artis wel eens een troepje
PJ
kraanvogels
je Jjee stelg
ggezien hebt,
, dan zul J
li g hebben verbaasd over de deftigheid,
g
,
waarmee ze rondstappen
en liet respect,
PA
P , dat
de andere vogels
voor hen hebben.
g
Kraanvogels
zijn
dieren in de
J Ppopulaire
P
g
sagenwereld.
Wie herinnert zich niet het
g
bekende verhaal van den sultan
, die zo
boos was,, omdat een van de kraanvogels,
g ,
die hij
zijn kok had laten braden,, met
J door zijn
éénoot
P op Ptafel verscheen?
De sultan riepf direct den kok ter verantwoordtin
g , en deze verontschuldiggde zich
met de dwaze opmerking,dat kraanvogels
g
altijd
hebben.
J maar één poot
P
De sultanin
volgens
te n ver
g g,
g en het verhaal
minste
zijn diner in zijn
zijn park
P
, direct na zijn
en beval den kok mee teaan.
Daar stong
den verscheidene kraanvogels
op
g
P één poot.
A
De sultan klapte
in dehanden
an
hd
kraanken de
P
vogels
vlogen
oP,hun beide poten
wijd
g
g
P
J
uitstekend. Natuurlijk
zei de sultan
toen toon
J
middellijk:
J
„Zie je
J nou wel?". WaaropP de
slimme kok antwoordde: „Maar, Sire,, waarom hebt U dat daareven bijJ die gebraden
g
kraanvogel
dan niet gedaan?".
De kraang
g
voel
g was echter o Pen bovendien moest de
sultan lachen,, hetgeen
een kok ervoor
rvoor
begden
waarde, onmiddellijk
wegens
ma esteitsJ
g
J
schennis te worden opgehangen , wat in dien
tijd
J maar een wissewasje
J was.
Bovendien ken Jje ook natuurlijk
J wel het
beroemdeedicht
van Schiller:
ra
g
„ Die Khij beschrijft,
niche des Ibykus",
Y
, waarin hij
J, hoe
enige
een moord aan het licht
g kraanvogels
g
brengen.
g
Krabben zijn
J een veel voorkomend soort
schaaldieren, dieJ je allen wel eens op
P het
strand hebt zien lopen.
Ze kunnen je
P
J bijJ
het baden in zee lelijk
J verschrikken door
plotseling
je g
groten teen te
g hun scharen in J
P
zetten. Want net als de kreeften hebben
ook de krabben scharen. Ze zijn dan ook
aan de kreeften verwant en worden ook wel
kortstaartige
Bekijk
Bekijk Jje
g kreeften genoemd.
g
een krab van boven,, dan lijkt
lijkt het net,, of zij
zij
enkel bestaat uit het schild van het kopP
borststuk, waaruit aan de voorzijde
voorzijde de ogen
g
Encyclopedie voor on geren
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KRABBEN

foto: „Artis"
Kraanvogels. — Een populair dier in sprookjes
en fabels.
en verder de scharen en deoten
te voorA
schijn
J komen.
De krab ondergaat
evenals de kikvors een
g
g . Uit de eieren komen
g edaanteverwisselin
stekels oop
larven te voorschijn,die grote
g
rug
Eerst na tal van
^ en voorhoofd dragen.
g
vervellingen
kan men de krab in haar g e g
wonen vorm bewonderen.
In ons land komen verschillende soorten
van krabben voor, van welke de s t r a n dkrab wel de bekendste is. Verder kennen
we de zwemkrab,, de zeespin
en de
P
zeekrab.
Eenriezeli
soort
krab, die
in Amerika
,
g
g
en West-Indië voorkomt , is de 1 a n d k r a b.
Zij
vlekken en zo
g
J is bloedrood met gele
g root als een hand.
e weet , dat de zeeman vanouds den naam
van deze monsterachtige
als
g krab gebruikt
g
scheldwoord voor hen, die de zeeën niet
bevaren.
krab,
Een bizonder ongennegeli'k
J soort krab
eens howaarvan wij
g nog
g
g al een
Jtegenwoordig
ren spreken
P
, is de wolhandkrab.
Dit door de vissers zeerevreesde
dier
g
dankt haar naam aan de sterk behaarde
scharen,
, die vooral bijJ het mannetje
J zeer
in het oogg vallen. De afmetingen,
g , 8à 9
aanzienlijk,
vrijaanzienlijk
c.M. zijn
J voor een krab vrij
vooral als men zich de lange,
g,spinachtige
poten
er bijJ denkt.
P

KRACHTSPORT

Krab. — Een jonge zeekrab.
Dit ongedierte,
g,
g
, uit China afkomstig,
voor het eerst in Europa
2 in de Elbe
P in i93
aangetroffen
en,, daar het zich snel vermeg
nig vuldi
g
gft vindt men het nu in geheel
Noord-Duitsland en aangrenzende
landen.
g
Overda verbergt
Overdag
g het dier zich in het zand
of achter stenen,, 's nachts ggaat het op
A roof
uit. Soms staat deze krab uren lang
g in ondie
water,
f loodrecht , met het voorste deel
P
onder water. Door het onderste deel
stroomt het water in de kieuwholten en
wordt er van boven regelmatig
g uitgespoten.
g
Het dier is ongelooflijk taai: een visser
bewaarde er twee in een doosje, zonder waterf waar ze vi' Jf maanden in leven bleven.
Warmte en koude,, zout en zoet water,f om
't even;
even; de krab verdraagt
g alles. Zelfs beg raven in de aarde overleeft het dier.
g evaar van de wol,handkrab ligt
Het gevaar
g hierin dat zijJ letterlijk
J alles eet,, het liefst echter weekdieren. Zij
P
J breekt de schalen open
en haalt de mosselen enz. er uit. Verder
wormen, kleine kreeften,
insecten, larven,f
,
i J die tepakplanten,
P
P
f alles. Vis,f ook als zij
ken kan kri'J gen,maar geen
kuit, omdat zij
zij
g
die nietrijen
g JA kan.
Raken zij
J in een net verward, f dan bij Jten
zij
gaten
in het net
g
g
J zich los en laten grote
achter. Om deze reden alleen reeds zijn J
zij
bij
gezien.
Verder
g
J de vissers niet gaarne
g
eten zij
J door hun vraatzucht den vissen het
voedsel voor den neus we g, zodat deze
broodmager
g worden en verkommeren. Deze
krab begint
ook in ons land meer en meer
g
door te dringen,
g , al valt tot dusver de g e vreesde schade zeer mee.
In hun vaderland, in China, worden deze
krabbenaarne
gegeten,
v. g
gekookt met
g
gg
,biJ
gember
ember en azijn.
azijn. Ook worden zij
zij in den
herfst ingezouten
en 's winters... rauw g e g
geten.
Krachtsport
zijn
zijn de takken van sport,
P
P
f die
in de eerstelaats
ontwikkeling
vanPer
siP
g
vergen,zoals gewichtheffen,
kracht veren
, wor g
stelenf touwtrekken,f enz. In Nederland staat
de krachtsport
onder leiding
g vanden
en Ne
P
derlandsen Krachtbond,f aangesloten
bijJ het
g
Nederlands Olympisch Comité.
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Krakatau. De KrakatauoP het eli'knag J
mie
g eilandje
J is een van de bekendste en
ook beruchtste vulkanen uit ons Indië.
Die vulkaan is de middelste van een rijJ
van zevenf die dwars in Straat Soenda
zijn
en waarvan de beide uitersten
J gelegen
g g
respectievelijk
van Suma
P
J de Zuid-oostpunt
P
tra en de Westpunt
van Java zijn.
zijn
P
deze vulkaan meer dan twee
eeuwen niets van zich had laten horen,
volgde
in 1883
de ver g
3 een uitbarsting,
gf
schrikkeli'kste
gevolgen
had,f die duizenden
b
g
J
doden eiste en de hele wereld opschrikte.
P
Bij
J die uitbarsting
g verdween de grootste
g
helft van het eiland Krakatau onder den
zeespiegel, twee van de drie vulkanen van
het eiland werdenewoon
opgeblazen,
g
Pg
f van
den derden bleef de helft,
het
te ef
g nwoor
di ag e eiland Krakatau,, de nu nogá werkzame
vulkaan over.
Meer dan00
3 M. verdween al het overige
g
onder den zeespiegel en tengevolge van het
binnendrin en
het zeewater
binnendringe
ewater in de invulkanen ontstond een vloedgolf,
g
g f
die over deehele
wereld waargenomen
g
g
werd.
In straat Soenda,f dus vlak bijJ de plaats
P
van haar ontstaan,f hield die vloedgolf
het
g
er
ergste
huis. Alles wat zich langs
g
g de kusten
o P minder dan 25
eur
g bevond,sleur5 M. hoogte
de het water met zijnJ huiveringwekkende
g
kracht mee. Mensen en dieren, huizen en
brugg
en ondervonden de oerkracht van de
natuur. Scheen
Schepen, die in of in de nabijheid
nabijhei
•
Straat Soenda voeren, werden door het
golven
opgenomen
en neer g
geweld der golven
gee
g
g
P
smakt en vergingen met man en muis. Enkele vaartuien
g voerde de zee het land in
en zo vinden we nu no
nogvier kilometer
landwaarts van Telok Betong de overblijfJ
selen van de Barau"
ff
feen stoomschip,
P,at
eens de Indische wateren doorkliefde.
Hoeveel mensen wel als offer vielen van
die vloedgolf? Naar men zegt
g meer dan
g van een middelmatig^
3 6.000: de bevolking
grote Nederlandse stad.
Toch kwam deze uitbarstingg niet geheel
g
onverwacht hoewel niemand ooit heeft ag eonverwacht,
dacht dat het
een ramp van dezen omvang
g
P
zou worden.
Al enige
g maanden dreef Straat Soenda vol
dode vis,
A wees,, dat de vult iets,
f dat er op
kanen onder waterassen
uitstootten,f die
g
het water vergiftigden.
Dit was trouwens
niet de enige
g g van naderend
g aankondiging
onheil.
Herhaaldelijk rommelde
het in de aarde,
f
veel heviger
dan men ooit gehoord
had. De
g
g
Javanen zeiden,
wage
f dat het de aardgeesten
renf die zeker boos waren en nu optrokken
A
om de mensheid te straffen. Of hetouverg
nement nu al alle moeite deed, om de mensen uit de laagst
P tijdeJ
g gelegen
g g kustdorpen
lijk naar
hogere streken te doen verhuizen,>
g
het lukte niet. Als deeesten
iets besloten
g
hebben,
f dan doet de nietige
g mens er niets
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KRANKZINNIGEN

Verzorging
g g van Krankzinnigen in Nedergestichten te Ermelo,, Loos "
b.v. g
land"
adheeft
n en
e W olf he zen. Dan zijn
J
duinenZuidlaren
u
gestichten te Franeker,,
onder andere nog
gg
Warnsveld,
Zutfen, 's Graarnsve
Delft,
Deventer,
et W
T
s
g
tienha
ge > Amsterdam,
> 's Hertogenbosch,,
Vucht, Maasoord,
Utrecht, Maastricht,
,
Je ziet dus,, dat
Oegstgeest
g
g g est en Groningen.
land inrichtingen
g
g e beer over het gehele
e
staan waar het lot dezer zieken zoveel mogelJ k wordt verzacht.
Wie te genwoor.^.^,.::::^
dig in ons land
_...:_::. ,
eens een krankzinnig
en gesticht
bezoekt, bemerkt
van de ellende,
die er toch zo
veelvuldig
g gevonden wordt,
maar
weinig.
g
Door een doelmatigpaviljoeng P
J oen
systeem
brengt
Y
g
men de rustige,
g,
halfrusti e en on halfrustig
e patiënten
g
A
P
bij
J elkaar,, zodat
den
ee de
denander'
zo min mogelijk
g J
stoort.
Bovendienast
P
men zoveel mode zo g
gee
ggelijk
J
naamde arbeidstherapie
P toe,, d.w.
z. men laat de
patiënten,
die
P
,
daar maar even
Krankzinnigen.
g
voor in aanmerNiet altijd
J is de
king komen, onverpleging van
der toezicht van
deze ongelukkideskundig
g Persogen, die, zoals
a
neel werken,
ook het woord
liefst in direct
ze g t, niet beverband met de
schikken over de
eigen
omgeving,
g
g
g,
gezondheid van
g
zodat ze zich
zinnen, welke
enerzijdsg
nuttig
voor een norweten, anderzijds
maal leven noJ
de aanraking
de
g met
g is, zo goed
go
het volle leven,
geregeld
geweest
g
g
g
waarheen ze
als
te g enwoo r Krakatau. — Dreigende foto van den vulkaan
toch, zo mogedigg. In vroeger
g
g
in werking.
lijk
weer terug
e g
eeuwen waren de
J
verpleegden in de z. g
, dolhuizen"
vaak
moeten, nieteheel
verliezen. De resultaten
„
g
het voorwerp
zijn verblijdend
van dit systeem
zijn
gunstig
P van den spotP en den lachY
g
J
g en
lust der ruwe menigte.
maken veel dwangmaatregelen overbodig.
g Tegenwoordig
g
g
worden zij
zij in grote
gestichten
zo
glzorgvulvu
Ook wordt, vooral in de laatstearen
a
g
J
d g
gezinsverpleging toe
toegepast,
e ast d.w.z, geschikte
gen met kennis van zaken, ^zo nodig
g
levensla p g,
ver leed.
opgenomen,
P g Ons land bezit twee
Ppatiënten worden in een gezin
g
Pg
rijksgestichten,
n.l. te Medemblik en tte
J g
om op
P die manier aan een normale samenWarnel en tweerovinciale:
te Sant oor
p Santpoort
leveng te wennen.
en te Rosmalen, doch daarnaast bestaan er
In Nederland is het staatstoezicht op
nog
en bijzondere
g verscheidene particuliere
krankzinnigen
en krankzinnigen-gestichten
P
J
g
g estichten.
gestichten.
iJ e
bi'
^,De Vereniging
g g tot christelijke
J de wet geregeld.
g a

de inlanders
en bleven.
e en
n
tg
, redeneerdene
Eiken dag
van het
P
g de temperatuur
g steeg
zeewater,
dreven er meer dode vissen in
eew
vervaarlijker. Toen
Toen,
rommelde de aarde vervaarlijker.
z
zee,
, wer vrij
p
g de explosie,
J plotseling nog,volgde
den twee en een halve vulkaang eheel o A
geblazen en verzwolg
g de vloed ag olf alle ong
voorzichtigen.
g
De aardgeesten
hadden gesproken!
g P
g
o Kilometer
te
werd de as in de hoogte
g
geslingerd;
zich,
P
^ naar toen
a
^ ze verspreidde
a
algemeen
gezegd
g
a g
werd
7 over de
hele aarde. Zoveel as kwam er
in de atmosfeer,
dat ze er, naar
verteld werd, drie
jaar later
nog
g
was,
merkbaar
een
door
o.a.
eigenaardige
roestbruine kleur
van het zonnelicht op
g
A sommige
(bij
momenten
zonsondergang
g g
en zonsopgang).
Over de krachten, die het vulkanisme en dus
ook deze uitbarsting ontketenen
kan, hoop
P ik julJ
lie later onder
Vulkanisme meer
te vertellen.

KRANT
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De foto's bij dit artikel zijn welwillend afgestaan door „De Telegraaf"

Krant. — Een grote rotatiepers in een modern krantenbedrijf.

DE KRANT
Eenlof
P in de bus...
't is de krant
maar!" En meestal leg
g
Pg
Jje dan achteloos het dikke, opgevouwen
blad op
A 't buffet of opP tafel,, of je
J steekt
het,
ordelijk van aard bent, , voor
J ordelijk
, als je
vader in den krantenhanger.
Dat is zo de
g
ewone
ggang
g van zaken. Een enkele maal,,
wanneer er iets bizonders te doen is, dan
leg
dan grijp
g,
g J P Jje
g Jje de krant niet weg,
er naar. Dan is er een wedloop naar de
bus,
,
wie de krant het eerst teakken
heeft.
P
Zo is de krant onze dagelijkse
gast,
J
g ,
overbekend,
g ,
, soms enthousiast ontvangen,
soms achteloos beJ egend
, een enkelen keer
— als we àndere ,droevige
g of spannende
A
dingen
aan ons hoofd hebben — zelfs heleg
maal vergeten.
Een gast,
g
g , die nooit beledigd
g
is
is, als hij
hijgenegeerd
wordt,, die zich nooit
g
g
opdringt, maar
altijd trouw zijn
doet:
altijd
zijn plicht
A
ons te vertellen van alles, wat er opP de hele
wereldebeurt
en bovendien nog:
g
g ons te
vermaken met alle mogelijken
zin en onzin,,
J
ernsti ag of dwaas naar keuze. Wil Jje een
spannend
verhaal lezen? 't Staat in de krant.
P
Wens je
overzicht? Blad i. Of
P
J een politiek
een lange
lijst van stadsnieuwtjes,
g lijst
J , branden
en ongelukken?
Blad3 3. Wil Jje zelf een
g

japonnetje
a onnet'e maken,, een paar
handschoenen
P
breien of een kussen opvullen?
Kijk
je
F
J
J
krantje
J maar na: vrouwenblad. Wensen de
kleuters een . versje
of een paar
raadsels?
P
J
Kinderblad.
Is de student oversPannen van het vossen? Er iseen
dan een
g beter geneesmiddel
g
kruiswoordPuzzle!
Is Papa
de
P „in de tabak?" De krant geeft
g
allerlaatste koersen.
Popelt
je
'e oudste zus om de allernieuwste
modellen te zien? De krant vertelt wáár,,
wanneer en hoe laat de modeshowszijn.
J
Wenst moeder degelijk
g J en voordelig
g in
te kopen? Tientallen kolommen advertenties staan tot haar beschikking.
g
Is er een nieuw dienstmeisje
J nodig?
g Is
Bello weggelopen? Bezit men een ledikant,,
een badkuip
P of een villa,, die men verkopen
P
wil? Even de krant opbellen
en 't komt in
P
orde.
Ja , de krant is een onmisbaar bestanddeel
van ons leveneworden
en al wordt er ook
g
van de krant èrg gveel kwaad gesproken,
,
g P
omdat haar wetenswaardigheden
en bes Aieg
eerlij als
altijd zo eerlijk
juist niet altijd
g eling en nu juist
goud, zo betrouwbaar als de bank en zo helwe zouden onze dageder als kristal zijn...
ge
J
li'kse
babbelkous toch geen
van allen gaarne
g
g
J
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willen missen. Denk je er eens in, wat we
moesten beginnen, als er geen kranten waren! Waar moesten de heren opP de societeit
over spreken,
PP
P
, waarmee zouden de kappers
hun klanten amuseren, waar zouden de jeu
gJ g
kneden,
die
boefjes hun voetballen van kneden
g boefjes
waar zouden we van alles en nog
g wat in
verpakken
en bovenàl: hoe zouden dePraatP
J'se in de wereld komen?
Toch is er een tijd
dat er geen
g
g
J geweest,
kranten waren. Toen heerste er een weldadig e rust over het wereldrond. Toen
barstten er,, laat ons zeggen
gg in China,, vuur er on g e spuwende
bergen
uit, gebeurden
P
g
g
lukken en werden er veldslagen
^ geleverd,
g
,
zonder dat de rest van de wereld er zijn
J
Heerlijke kalmte,, maar een
neus in stak. Heerlijke
beetje
J saai dunkt me, en voor de betrokken
personen,, die iets geweldigs
P
g
g beleefden,, dat
ze aan anderen wilden meedelen,, ergg lastig.
g
Dat heeft Julius Caesar blijkb
J aar ook ingezien,
hij is eigenlijk, als men 't zo
g ezien want hij
noemen ma
de -grondlegger van de 'g,journalistiekeweest.
Wanneer er in het oude
g
Rome een Senaatsvergadering
g
g had plaats
P
hij het nodig,
gehad,, dan vond hij
ur
g
g, aan de bgers mede te delen, wat er daar door de
vroede vaderen" van Rome verhandeld was.

KRANT
0 Phet marktplein
en opPallerlei andere P u P
re
bliekelaatsen
werden grote,
volg eschg
P
ven vellen aangeslagen, die door slaven honderden malen waren overgeschreven,
g
, om ze
ook door derovincie
te verspreiden.
Die
P
P
verg adering sversla
g en heetten toen „acta
diurna" (De heer Marcus Antonius merkt
van het Senaatsg eo P, dat de voorgevel
g
wijze door de jeugd
bouw oPergerlijke
g J wijze
J g is
vol^gekrast. De Ppremier antwoordt,, dat deze
zaak de aandacht van den minister van J'ustitie heeft, enz.).
Deze acta diurna"
kan men echter nog
g
geen echte krant noemen. Men vertelteg
woonlik
krant in
g
J, dat de eerste gedrukte
China is verschenen en wel in het jaar
911.
J
9
Deze krant heette King-Pao.
g
En de boekdrukGedrukt? zul J'e zeggen.
gg
kunst
in 1423? PP as uitgevonden
gwerdre
cies
, maar zoals je
J in het artikel over
Drukkunst al hebt kunnen lezen, werden de
Chinese kranten op
P omslachtige
g manier
door middel van houtreliefdruk vervaardigd.
g
Je begrijpt, dat P
er eerst sprake was van
eenewone
k r a n t na de uitvindingg van
^
de boekdrukkunst,, toen deze gemeengoed
g
g
waseworden
dus eerst in de I e7 eeuw.
g
Reeds in 161
1619 kwamen in ons land,, n.l.

Krant. — De zware rollenpapier
worden vooo
voor de een
drukkerij
d r
h draulisc
P p
Y en hefboom
aan de achterzijde
van de vrachtauto uitgeladen.
J
a
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te Amsterdam bij
J Broer Jans z, en te A nt
weren
g
g
P bij JAbraham Verhoeven,^geregeld
nieuwsberichten uit, die Courante-nouvellen"enoemd
werden en deze werden al
g
spoediggevolgd
ggg door een blad,^ dat nu nogg
bestaat: De
Haarlemse Courant".
^, oprechte
P
Dit blad is dus de oudste krant van Nederland. Het eerste nummer verscheen in 1656
s
onder den titel Weeckeli'kcke
Courante
>>
J
van EuroPa". Later werd de naam veranderd in Haerlemse
Din gsdaa gh se Cou>>
rant" terwijl
g
g ook een Zaterdags
J spoedig
P
blad uitkwam.
Je begrijJP,
t dat de inwoners van Haarlem
dit nieuwtje
) zeer waardeerden en dat hierdoor andere ondernemendeeesten
op
g
P het
idee
nadrukken.
e kwamen, de krant te gaan
g
oneerlijk concurrenOm zich tegen
g deze oneerlijke
te beschermen, heeft toen de uitgever
g
zijn
Abraham Casteleyn
zijn blad,^
0P
regte
Y
Haerlemse Courant"enoemd
en er het
g
stadswapen
op
P
P laten afdrukken.
Heeft Haarlem dus de eer, de eerste
krant van ons land te bezitten, heel lang
bleef dit niet de enige.
g Zeer spoedig
P
g vol g den velen het voorbeeld na, want toen de
mensen eenmaal voor
een roef'e
P J van het
nieuws-feestmaal haddenenoten
was de
g
honger
naar berichten niet meer te stuiten
g
enroeide
roeid deze steeds meer aan en met
eng

— Via de buizenpost gaat de copie
naar de zetterij. De vellen papier worden in
kokertjes gedaan, die op de foto in de vierkante bak liggen.
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hem aantal en omvang
g der kranten. Het
laatst van de 17e
7 en de hele 18e eeuw was
voor de Hollandse kranten een bloeitijd
J en
ook vele Franse bladen, die over de hele
wereld verspreid
werden, werden in ons land
P
— vanouds hèt land van de vrijheid
van
J
drukpers
— gedrukt.
P
g
Dat dit natuurlijk ook vaak
aanleiding
g
gaf tot moeilijkheden met de betrokken langJ
den en dat er alsevol
hiervan tal van
g
g
^^P laccaeten" werden uitgevaardigd, die aan
Hollandse en Franse kranten beperkingen
oplegden, heb je
'e misschien wel eensgeleg
zen. Toch was, ook toen reeds en misschien
niet veel minder dan in onzen tijd,
J de pers
P
een machtig
strijd.
strijd
P
g middel in den politieken
krant en heel
P J had een eigen
g
dikwi'
dikwijls
werd het ggeschrijf
zo fel, dat de
J
J
schrijvers
of uitgevers
in de gevangenis
J
g
g
g
werden oPag esloten en soms zelfs met den
dood hunenne-zonden
moesten boeten.
P
Ten tijde
van de inlijving
J
J
g van Holland
Keizerrijk werd de vrijheid
bij
vrijhei
J het Franse Keizerrijk
drukpers
geheel
aan banden gelegd.
P
g
g g In
1810 werd bepaald,
dat in elk departement
P
P
van ons land één krant zou mogen verschijnen
en dat naast den Hollandsen tekst
J
't zelfde int Frans moest wordenedrukt.
g
In 1814
4 echter deed met den Souvereinen
Vorst Willem I ook de vrijheid
van drukJ
pers weer zijn intree in ons land. De uitbreidmg van het krantenwezen werd echtijd tegengehouden door de
ter nogg langen
g tijd
toen heersende bepaling
P
g, dat iedere krant
op
papier
moest verschijnen.
verschijnen Toen
P gezegeld
g
g
PP
1869 het dagbladzegel werd oopgeheven,
Pg
,
was om zo te zeggen
hek van den
gg het
»
dam" en kon men naar hartelust kranten
oprichten.
Het aantal grote en kleine dag-,
g
g,
week- en maandbladen van neutraal,gods,g
diensti g, P
politiek of ander karakter of oop
't g ebied van kunst, wetenschap,techniek
enz. loopt thans in ons land in de honderden of misschien wel in de duizenden.
In de laatste tien jaar
is de politieke
beJ
P
tekenis van de krant enigszins
gedaald
en
g
g
leggen
le en vooral de grote
bladen zich meest
g
toe opP uitstekende en snelle berichtgeving,
g
g,
ook door middel van foto's,, hoewel natuurlijk
politieke
J nog
g tal van bladen een eigen
g P
kleur hebben. Naast de neutrale dagbladen
g
in ons land nemen ook b.v. de Protestants
Christelijke,
de Liberale, de Socialistische
J
en de Katholieke bladen een voorname
plaats in, doch de krant is in veel gevallen
P
g
niet meer in de eerstelaats
strijdmiddel
strijdmidde
P
nieuwsbrenger
g
g geworden.
Ziezo
,J'e hebt dus de krant uit de bus
einsd over de oude
g ehaald en even egP
ti'J den toen er noggg
geen kranten waren. Nu
vind je
J 't misschien ook wel leuk,, om,
aangezien
de krant er nu toch eenmaal is
is,
g
iets te weten van de manier, waarop
zo'n krant iederen dagg zo precies
helemaal
P
vol" komt. Ik verzeker je, dat dit heel wat
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Krant. — In de zetterij zetten de machinezetters de copie. Iedere te drukken regel wordt
afzonderlijk door de machine gegoten.
reac
moeite kost en dat,
dg
, vergeleken
J bij de
tie- en zetterij-zwoegers
aan een modern
g
J
dagblad de ijverig
slaven van
P
J
gpennende
Julius Caesar misschien nog
g wel te benijden
J
waren! Een troost is maar, dat ze 't zelf
allerminst als een slavernij
J voelen. Een
ieder,, die aan een krantenbedrijf
meewerkt,
J meewerkt
behoort nu eenmaal enthousiast voor z'n
vak te zijn
J en iederen dag
g weer zich 't vuur
uit de sloffen te lopen,
om de krant „vol",
vol"
P
te kri' en. Om die drie zware
„ af" en„weg"Jg
eisen draait 'tehele
bedrijf
g
J en daar komt
iederen dag
g heel wat voor kijken.
J
Ga maar eens mee naar zo'nrote
krant;
krant;
g
aan de N.Z. Voorburgwal te Amsterdam,
,
d e krantenwijk
van ons land,
J
, heb Jje ze te
kust en te keur. Je kunt uitzoeken, welk
gebouw
je
en
De Teleg
J bezichtigen
gwilt:
g raaf,, Het Handelsblad, De Tijd,
J, De StanBaard.Weg
Weaan
aa maar één van die enorme
gebouwen binnen door een groote
draaideur
g
en ontmoeten dan allereerst een beleefden
t
P ortier,, die op
P ons toeschiet en ons vraagt,
g,
bij
goede
zijn. Ja,,g
J welke afdeling
g we moeten zijn.
raad is duur. Natuurlijk
willen we alles
J
zien, maar 't meest interesseert ons toch de
redactie, de keuken" waar het diner, dat we
iederen dag
g te verorberen krijgen,
Jg , wordt
klaargemaakt.
De redactie dus,, maar welke
g

afdeling?
Ons oog
wit
g
P een groot
g
g valt op
bord,, dat in de hall van het gebouw
tegen
g
g
den muur is aangebracht
en waaropP onder
g
elkaar met zwarte letters de woorden: binnenland, buitenland, stadsnieuws, sport, financiën, geestelijk
J leven, kunst,, foto-afdeg
ling
J dus allemaal
a staan vermeld. Dit zijn
weer onderdelen van de redactie.
Om een hoek, in een aparte
gang,
P
g g, zien
we een bord met het woord administratie,
onderverdeeld in de afdelingen: advertentiën abonnementen, secretariaat en archief.
Hier komen we straks nog
g wel eens terug.
eerst de afdelinggredactie
g
g We gaan
binnen en slaan daar in 't voorbijgaan
een
Jg
blik in verschillende vertrekken, die allemaal als druppels
water opP elkaar lijken.
J
PP
In allemaal staanrote
bureaux, ,waaraan
g
herenehuld
in zware rookwolken, ,soms
g
ook enkele dames,
ijverig
,J
g zitten te pen-nen of in de haren terabbelen
opP zoek
g
naar inspiratie.
Ook rinkelen er voortdurend
P
telefoons, en lopen
er opP vlugge
P
gg voeten al
of nieteuniformde
jongens
heen en weer
J g
g
met velletjes
papier,
P het voedsel
AP , waarop
J
voor het allesbeheersend wereldmonster, de
pers, wordt weggevoerd. Verder wordt er
Pgg
met krantenezwaaid
ijverigg met schaar
g
,J
en lijmpot
gewerkt
en klinkt er zo nu en
g
J P
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Krant. —Correcties worden door handzetters
in dé proeven aangebracht. Rechts de correctors.

met telegrammen
het geval
g eval is, overgebracht
g
g
oP de PP
papierstroken,
a
die
tel-telex-ma,
P op alle
chines in het hele land zijn
J bevestigd.
g
Sta lje dus naast de telex", dan kan je
J
met eigen
ogen
zien,, hoe het bericht ver ^
g
schijnt
en tegelijkertijd
J
g J
J rolt de papierstrook
PP
door, zodat er tenslotte een heel beddedoor
„
laken" vol berichten, belangrijk
gJ en minder
belang rijk
J, lang
g en kort , van ver af en van
dichtbij,
Dit proces
J, uit de „telex" is gerold!
g
P
gaat
nat maar steeds door,, ook 's nachts,, zodat
de redactie onmiddellijk
van alle gebeurteJ
nissen op
g is. Al deze berichten
P de hoogte
moeten worden uitgezocht,
gecontroleerd,,
g
of er soms foutjes
J in staan, , voorzien van
een titel of„kop"g
en vliegensvlug
g naar de
zetterij
J doorgegeven.
Vroeger, vóór de uitvinding van de telex" was de zaak heel wat ingewikkelder..
g
Toen zaten de redacteuren van de afdelinen binnenen buitenland den helen dag
g
met een hoofdtelefoon om te luisteren naar
de berichten,, die van de correspondentiePo
bureaux kwamen en bovendien kwamen er
hele staP els telegrammen binnen in het
Frans,, Duits en Engels.
g
Al die rompslomp
P is door de Telex"
„
P
overbodig
geworden. Je hebt tegenwoordig
gg
g
g
maar de Telexstroken in reepjes P
te knip-P en en de zaak is gezond!
g
Maar dat is nog niet alles. Bovendien
komen lederen dag
g uit de meeste beschaafde
binnen;
landen correspondenties
binnen; dit zij Jn
P

dan een kwinkslagaarna
een lachsalvo
g,
losknettert, gevolgd
P zucht
g
g door een diepen
en een meer of minder fellen uitval van
iemand,
g den
, die door deze onderbreking
draad kwijt
J is.
Hier werken journalisten
en dus is het
J
dit is een slagg mensen,, dat
er roerig,
g,
Wanallerminst in een bureau-keursli'J f past.
P
neer je echter hieruit zou willen afleiden,
dat er niet of halfewerkt
wordt,, dan heb
g
enkel
Jje 't mis. Misschien wordt er in geen
g
ander bedrijf
g
J zo intens en onder zo hoge
ssApanning
reac
ag gewerkt alsP op een gda bladdtie.
Waar halen nu die i'veri
ijveri
pennende ridJ
dep eal dat nieuws vandaan?
van deen
zal ikJ je zeggen.
Dat
gaat
te egg
g nwoor
g
di^al heel eenvoudig,
oor
de uitving, n.l. door
dingan
de telex-machine,, de z.g.
g
gv„mavrij ingewikkelde
schrijver".
Door deze vrij
g ew
J
chines, waarvan iedere krant van enige
e
gbetekenis er een bezit, wordt het nieuws uit
binnen- en buitenland, dat in ons ktn.d oor
het ANP.g
Al emeen Neder ands Per sbugevestigd te Amsterdam. wondt verreau g
zameld rechtstreeks naar alle ,kranten tegelijk
De juffrouw
juffrou
van het
g
g
J doorgezonden.
(er zijn natuurlijk
daar natuurlijk meer dames,
,
die elkaar afwisselen!) zit voor een toetsenbord net als bij eenewone
schrijfmachine
schrijfmachine
g
en tikt het bericht, en... opP 't zelfde ogeng
blik worden die letters automatisch net als

Krant. — De pagina's worden opgemaakt.
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Krant. — Hier wordt van het zetsel een
papieren negatief (matrijs) gemaakt.
brieven van door het blad daar aangestelde
ge
correspondenten
P
, die ook maar niet zo in
de krant mogen,
maar eerst duchtigg moe g
ten worden nagekeken.
En tenslotte liggen
g
gg
o P de lessenaar van Tederen buitenlandredacteur nog
g hoe
g sta Pels kranten in alle
talen,, die vliegensvlug
moeten worden
^ moetn
oor
dg
gekeken op
g
P zoek naar nieuws,, dat geschikt
g
is om te worden vertaald. En laat ik vooral
niet vergeten de enorme kaarten, die aan
de muren hangen en die voortdurend moeten wordeneraad
lee gd ,om te control e g
P
ren of een riviertje
J of onnozel klein
plaatsje, dat in een telegram
genoemd
is
is,
g
g
b.v. Menschiksckow
g orod in het BovenDnJeP
r- gebied, wel werkelijk
J bestaat. Die
namen en hun vreselijke
J verminkingen
g bezor en den meesten buitenland-redacteuren
zorgen Maar enfin, eens komen toch
alle berichten af" en door" en dat moet
ook, want naarmate de da
g vordert, wordt
dag
de spanning
P
g om ,^alles nogg mee te krijgen"
Jg
groter
roter en vliegen
in jagende
g de vulpennen
P
Jg
vaart over heta
PPier.
0 Peen bepaald
uur wordt de verwerking
wer b
P
van de co p Y op
zetterij stopgezet,
p de zetterij
t dan
P g,
mag
er niets meer worden doorgegeven n
ge
je
rijJpt dus, dat vooral in de laatste
tste mi J beg
nuten vóór dit tijdstip
p de spanning
J
P
g tot het
kookpunt
stijgt.
komen
P
Jg Zetterij-jongens
J J g
binnenhollen, om de laatste velletjes
Jes weg
web
te halen.
En daar komen dan nog
e bc g twee heel
langrijke
personages
krantenbedrij
P
J
g uit het krantenbedrijf
de orde: de corrector, die alle drukproeven net zolang
en ver^ moet nakijken
J
beteren tot er gee
g een fouten meer in de krant

en komen — zie: Correctie — en de
kunnen
z.g.
Deze laatste heeft
. g' redacteur-opmaker.
P
n zenuwslopend
werk, tenminste bij
een
J een
P
Hi'
^
J is de schakel tussen
g root dagblad.
redactie
en zetterij.
krijgt
ed
P
Jg
J Alle drukproeven
hij zorgen,
hij
g , dat
J in handen en dan moet hij
juiste plaats
alles in de krant zijn
krijgt
P
Jg en
J juiste
dat de artikelenassende
titels of, zoals
P
men dat noemt,„koppen"
ko en" kri'J en.
g
In vroeger
werd er aan de opmaak
P
J
g jaren
niet zo heel veel zorgg besteed. Men had
een rubriek buitenland,, binnenland,, stadsnieuws enz. en danlaatste
men alle stukP
ken, die
d tot die verschillende rubrieken behoorden ieder met eenewoon
vet kopje
PJ
g
achter elkaar. In navolging
g g echter van de
e bladen wordt de laatste 20 à
bu itenlands
"
30Jjaar ook in ons land van de „koppen"
ko
3
k t. Dit heeft
buitengewoon
veel werk
eeft
g emaa
g
natuurlijk
het voordeel, dat men een beJ
langrijk
van zware
P
g J stuk door het plaatsen
koPP
en bizonder kan laten opvallen
en het
P
ommi
gemakzuchtige
emakzuchti
nadeel'... dat sommige
g eg
g men sen, waartoe jullie
natuurlij niet behoren,
jullie natuurlijk
maar de koppen
PP behoeven te lezen,
om te weten, wat er in de krant staat. En
aangezien alles,
wat er in de krant staat,
>
natuurlijk
hoogst
belangrijk
is, is dit wel
gJ
g
J
Jjammer.
Iets dergelijks
als bij
J„buitenland" speelt
P
g J
zich af op
P de afdelingg binnenland, waar alle
berichten, die
op ons eigen
land betrekking
g
g
P
hebben, den helen dag
g door van de ,^Telex"

Krant. — Van de matrijs wordt een gebogen
metalen afgietsel (stype) gemaakt.
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Krant. — De stypen worden om de ro llen van de rotatiepers gelegd.
warden gehaald,
worden bewerkt en doorti
e even. Hier worden ook de berichten uit
gg
den omtrek, te onbelangrijk
gJ om door de
» Telex" door 't hele land te worden geseind
g
en die door de speciale
correspondenten
P
P
aan het blad wordenezonden
geopend,
g
,g A
de co ieontcijferd
moeizaam ontcijferd en zo nodig
g
tot begrijpelijk
' Nederlands verwerkt. Iedere
J
krantenman heeft zo zijn
J eigen
A
g persoonlijke
1
nachtmerrie: voor den binnenland-redacteur
zijn het de onleesbare berichten uit Schelling dam of Lutjewoude.
Erggezellig
J
gg
g is
hetewoonli'k
g
J op Pde afdeling gstadsnieuws,
die soms ookeen
verblij heeft, doch
g apart
P verblijf
Dit is het
e
J binnenland" is ingedeeld.
g
domein van de stadsversla aá
g evers een luidruchtig
optredend
mensensoort, dat hier,
A
somsekleed
in staatsiekledij,
g
J^ in en uitstuift op
naar primeurs.
P jacht
J
P
u .
Eenprimeur
is het neusje
neusj van den zalm,
P
ideaal en doelwit van ieder rechtgeaard
g
verslaggever,
dat gene,
gg
^ waarvoor hij,
g
J, als
hij
hartstochtelijk biljarter
er is, onm id J een hartstochtelijk
J
delli'k
zijn keu, als hijJ een geanimeerd
) zijn
g ean eer smuller is, zijn
hij verloofd is,
J zalmslaatje,
J, als hij
zelfs zijn
meisje in den steek laat. Een
J meisj
primeur is... een bericht, dat een andere
Natuurlijk zorgen
krant niet heeft. Natuurlijk
de
g
stadsverslaggevers
stadsversla evers in de eerste plaats
voor
P

het verslaan"
van de vergaderingen, bi'J ^,
eenkomsten tentoonstellingen, feesten, beebeurli'kheden die
grafenissen en andereJ
g
zo iederen dag
hebben;
hebben; Jje kunt ze
g plaats
P
's avondsewoonli'k
g
J in schouwburgg of bioscoopf
lezing gvinden, waarvan de
A bij een
J
krant een langer of korter bericht wil hebben. Maar bovendien is daar, naast diteg
wone journalistieke
bedrijf
J, dat natuurlijk
J
J
moet, ook nogg
g oed en degelijk geschieden
g
gedeelte: deprimeurhet meer sportieve
P
g
P
die aan zijn
jagerij,en een verslaggever,
J
gg
bladere
eld primeurs
levert, is zijn
A
g g
J gewicht aanoud
waard.
g
Hoe krijgtmen
een primeur
en van wie?
P
g
TJ^
a dat is een vraag zonder
antwoord:
g
Men moet iedereen kennen en met iedereen
goede vrienden zijn.
en moet een scherg
J n Mien
en een onuitputtelijk eduld
Agedul
A en speurzin
men moet als 't ware ruiken, dat
iets r,te doen" is en dan moet
er ergens
g
men erop
p af stevenen en met bedachtzaamheil tact, kiesheid, moed, vindingrijkheid,
doorzettingsvermogen en taaie vasthoudendheid net zolang
oop
g
g met een glimlach
'telaat
en den hoed in de hand doorzwoeg
en^ tot de primeur
in de krant staat. En
P
g
dan niet kwaad worden, als men bijJ
openslaan
van het blad van een concurrent
P
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bemerkt, dat die het bericht nóg een tikje
J
uitvoeriger
heeft en de primeur
dus geen
g
P
g
primeur
meer is.
P
B.v.: eenediensti
e geest
heeft o Pge g
g
g
beld, dat de Sultan van Djokjakarta
een
J J
officieus bezoek brengt
aan Artis. De Prig
er of reporter wrijft
meur J a gP
J zich in de hanhij den
den en deelt aan zijn
J chef mee,^ dat hij
helen dag
vrij moet van ander werk. HijJ
g vrij
springt op
o de tram, neemt in 't voorbijJgaan een vriendlus
P kodak mee,, neemt
een kaartje
J voor Artis, drentelt den helen
morgen
achter den groten
man aan, stopt
P
g
g
dan teen
g lunchtijd
J den restaurantkellner
een flinke fooi in de hand en bewerkstelligt
J de vriendd reeds
g een interview, terwijl
is weggehold
met het van achter een boom
gg
genomen kiekje. 's Avonds staat het verm het ver haal ineuren
en kleuren,, mèt
g
eiste Oosterse tintje
J in de krant. De deftigge meneer echter,t
die den Sultan heef
poror
rondgeleid,
g
, is een oom van een der re P
ters van het àndere blad en terzelfder tijd
J
rijkt een n^gveel grotere
kiek... enfin ik
g
PJ
ijke
bespaar
P
PJ
J bizonderheden!
Jje de pijnl
Behalve dus de redacteuren binnen- en
buitenland,
financiën,^ BesteP
g
^ sport,
, kunst,
op
hieronder valt alles,
lijk
^ wat o
J leven
voorvalt — en niet te
gg
g odsdienstigebied
vergeten
de foto-redacteuren,, die Tederen
g
dag
g uit de enorme hoeveelheden aan geboden binnen- en buitenlandse foto's datgene
g
moeten uitzoeken, dat het meesteschikt
g
illustrais voor de fotopagina
foto a ina en de aparte
P
ties; behalve de stadsverslaggevers
en de
gg
correspondenten
in binnen- en buitenland,
P
heeft iederroot
dagblad
ook noggspeciale
g
g
P
verslaggevers,
die eropP uittrekken, , om kleur
gg
eneur
g
g en smaak aan de krant te geven
met wat de vakmensen noemen: derote
g
reportage.
op
g
g
P zee met een haringvis„ Tien dagen
ser", Een
week naast den machinist op
P de
,,
locomotief", Het leven onder de Chinezen
in de Bantammerbuurt"... 't zijn allemaal
aanlokkelijke
onderwerpen,
g
P e gretig
J
g gelezen
g
stukken en daarachter staat een jongeman
J g
met felle ogen,
gretige
hPPe
an
g ,g
g oren en rappe
den die dit alles zelf heeft doorleefd en het
nu in smakeli'ken
J
, levenden,, tintelenden
porre P
or
vorm zijn
g
J lezers voorzet. De grote
jourdie
'ta g e , het ideaal van alle
J jongens,
g
,
nalist willen worden! Als Jje er soms ook
zo eentje
J alleen één
J bent, dan wil ik je
ding
op het hart binden. De
g P
g eens stevig
grote reportage is prachtig
P
g en de primeurP meur
g
jagerij is prachtig
en ook is het héél aar P
gn
dig,om als correspondent
in Parijs
P
J te zitten en de voorjaarsmodeJ
te beschrijven,,
maar... eenoede
degelijke
ben
g
^
g J journalist
J
je
wanneer je
J
J 't hele bedrijf
^
J toch eerst,
grondig
je graag
g
g g en goed
g
g kent. Wanneer J
enauw
een aardigg verslagg maakt of bij
J 't
g
krieken van den eersten voorjaarsochtend
J
versje uit jeJ mouw schudt
eenevoeli
schudt,
bg versje
g
doch óók niet teewichti
g
gof te voornaam

KRANT
of te artistiek bent om met rode oren en
zwarte vingers
berichten op
g
P te nemen en
te bewerken of om een vreselijk droog,
g,
persklaar gemeenteraadsverslag
P
g
g te maken.
je niet te geleerd
Wanneer Jje je
voelt,, om
g
je
gedragen
P
gteg
J beleefd en prettig
g tegenover
g
twee oudjes
J , die 'e
J komt feliciteren met
hunouden
echtverbintenis"
„echtverbintenis", of om moeieig
zaam een bericht los teeuteren
uit den
P
mond van den secretaris van een heng elaarsvereniging, die bizonder weinig
g besPraakt is. Wanneer je
J in één woord geen
g
onderscheid in werk kènt, maar dag
g en
nacht voor Jje krant klaar staat,, om alle
komen,
werk, dat je
kan komen
J krant ten goede
g
met hart en ziel aan teaken.
Dan eerst
P
ben je
ras-journalis en dan
J een echte,, een ras-journalist
ik er niet aan, r of jeJ ster-kwaliteiten
J
zullen vroeg
g of laat wel worden ontdekt
en tot haar recht komen. En wanneer je
J
dan daarbij
g een eerlijk,
J^ betrouwbaar
J nog
type
YP bent met een vaste overtuiging,die
je
J desnoods kunt verdedigen, maar tevens
een f
jongen,
die zich in anderer meningg ver g
P laatsen kan,
^ die niet eigenwijs
J is,, maar
g
steeds bereid om te leren, van wie dan ook,
ben je
journalist
te
g om een prima
J op
P weg
P
J
worden en tevens, en dat is natuurlijk
J
van veel meer belang,en
echt, , levend
g
mens.
Maar nu wil J'e natuurlijk
graagg weJ nog
gg
ten wat er verder met al het krantenvoed

Krant. — Aan de ene zijde van de rotatiepers zie je de zware rollen papier, die met
een hijskraan opgetakeld worden.

KRATON

Krant. — Aan de andere zijde van de grote rotatiepers komt het papier, dat langs de met
drukinkt bevochtigde stypen is gevoerd, als krant tevoorschijn.
sel, met de co
copie,
ie gebeurt,
^
, als het spitsuur
P
do P de redactie is afgelopen
g P en en de reac
teuren aan of op hun lessenaars gezeten,
zetterij het
even uitblazen. Dan is op
P de zetterij
spitsuur
in vollen g
gang.
copi
ie
g De laatste co
P
vliegensvlug
g over de verschillende
^
zetmachines verdeeld,
op
P de
, want precies
P
minuut af moet de krant worden afgedrukt
g
en verzonden. Wanneer alles is afgezet,
g
,
wordt de laatste vorm, die met het „laatste
nieuws", opgemaakt
— de andere vormen
Ag
liggen
natuurlijk
reeds lang
g gereed,
^
, de
J
gg
laatste matrijs
wordtgeperst,
eerst de laatste
J
stype
en de rotatiepers
begint
te
P
g
YP gegoten
gg
draaien
J inmiddels buiten de auto's
, terwijl
al klaar staan, om de lawines van kranten
op
en naar den trein te brengen,
P te vangen
g
g ,
die ze naar alle oorden van ons land vervoert.
Onder Drukkunst"
je
kun je nauwkeurgg
lezen, hoe een krantrecies
wordt gedrukt
P
g
en de foto's, waarmee we dit artikel illuduistreerden, brengen
het hele procedé
P roc
g
deli'k
J in beeld.
't Is allesaJen
g ,werken opP het
gvliegen,
^
nippertje
g zucht van verlichtingg
J en menige
wordteslaakt
wanneer straks de krant
g
menselijk
behoorlijk
„weg"
menselijke
g is en volgens
g
J ^,

berekening
g in al die duizenden brie^ veilig
eenbussen terechtkomt.
Denk hier maar eens even aan, als je
J
vanavond J je krantj
krantje uit de bus haalt.
is de naam ,dien men in ons Indië
maar vooral in Soerakarta en D Jok Jakarta
Hofen versterkte
er
geeft aan de grote
g
g
burcht, waar de vorst met zijn
g
J uitgebreide
familie en bedienden leeft.
In die kratons zijn
gewoonten
J Europese
P
g
nog niet of slechts weinig
en g ebruiken
g
g
binnengedrongen. Daar heerst nog
g het
oude Javaanse ceremonieel, daar worden
nog
^ dansen uitgevoerd
g
P
g, statige
g de prachtige,
en troont de vorst nogg in vollen luister als
een vertegenwoordiger van goddelijk
oddeli k gezag
g g
op
P aarde.
Krediet betekent vertrouwen op
P het g e bied vaneldeli'ke
J aangelegenheden. Als
g
iemand een hoed kootP en overeenkomt
dat die eerst over drie maanden betaald
hij krediet. Als
zal worden,
hij
, dan geniet
g
zijn huishouding
iemand zijn P
inkopen voor zijn
g
op
g koopt,
P, dan wordt hem
P jaarrekening
J
krediet verleend, .d.w.z. de leveranciers verg ezetten
tij
tijd bet hij
trouwen dat
hij op
P den gezetten
zal.

KREDIET
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Hetzelfde verschijnsel
doet zich ook in
J
den handel voor; ook in het handelsverkeer
wordt krediet gevraagd
g en gegeven;
g
gg
, ofwo
niet altijd en langg niet aan iedereen.
schoonJ
et stelgroothandel is het
Inden eigenlijken
g
g J
li geen regel
lig
, wel neemt
^
g krediet te geven;
men somsenoe
en
g in den
g met betaling
g
vorm van een wissel of een promesse,
p
, die
vo
door de daaraan verbonden rechtskracht
enige
g zekerheid biedt,, dat de schuldenaar
zijn
en nakomen. Daaren gzal
P
J verplichtingen
teen
g
g,dat de groothandel
g is het wèl regel,
aanederverko
ers of aan de fabrikanten,,
p
die hijJ van grondstoffen
voorziet, krediet
g
verleent. Derond
edachte
hiervan is,, dat
g
g
de kleine handelaar of de fabrikant den tijd
J
moet hebben deoederen
te verkopen
of
P
g
het fabrikaat aan den man te brengen,
g , om
dan uit de opbrengst den groothandelaar
g
te betalen. Deze treedt dan als het ware als
zij winst
deeldschieter
opP en vindt in zijn
g
J risico vergoed.
In hetrote
g
g handelsverkeer is het geven
van krediet de taak der banken. Echter niet
zonder onderpand.
Indien een koopman
P
P
zijn
grotendeels
heeft
ee aang
P
J
J bedrijfskapitaal
en de
P
g ewend tot het doen van inkopen
oederen
zijn wèl reeds verkocht,^ maar nog
g
i J
niet aangekomen,
dus nog
en
g
g niet geleverd
g
hij het
dus ook nog
g niet betaald,, dan kan hij
goederen verwaarop
cognossement,
waaro de oederen
g
scheet
b Jj een bank belenen; d.w.z.
Ji
P zijn

hij
aan de bank af^J kan het cognossement
g
staan en tegen
geld
bekomen.
g dat onderpand
P
g
Zo kan men ook opP zijn
J voorraad g oe deren of door het afstaan van vorderingen
g
Ook op
g eld opnemen.
geld
A
P an van efP onderpand
f ecten kaneld
worden;, dit heet
g geleend
g
geld lenen opPP
prolongatie.
g
g
Eveneens wordt er, en dit oP zeer grote
g
schaal geld verstrekt opP onderpand
schaal,
van
P
huizen en landeri'
J en (of schepen),o P
onroerend goed
goed dus. Dit heet geld
geven
g
g
oPhypotheek.
YP
In alle gevallen
g evallen echter,, waarin tegenover
g
krediet een onderpand
gegeven wordt,,
gg
speelt het vertrouwen
, wel een zekere rol,
blijf de hoofdzaak.
maar het onderpand
blijft
P
vertrouwen treedt wat meer opA den
voorgrond,
als er geen
onderpand
verstrekt
g
A
g
wordt, maar iemand voor den schuldenaar
g blijft.
borg
blijft. In dit geval
is echter het verg
trouwen in den borgg belangrij
gJk er dan dat
in den krediteur, ofschoon dit ook niet
zonder belang
g is.
Geheel anders ziet de zaak er uit bijJ
verlenen van blank o-krediet. Wanneer een bank met g
denJ
eldeli'ken toestand
van een koopman
of fabrikant door en door
P
bekend is, dan komt het voor, dat deze hem
een krediet toestaat zonder enig
g onderP and en dan natuurlijk
J tot een te voren
bepaald
en beperkt
bedrag.
P
P
g In dit geval
g
komt het woord krediet weer in zijn oor-

Kreeft. — Deze kreeft hoopt op een krab voor zijn middagmaal, maar misschien ontgaat
het lekkere hapje hem nog. Rechts: een degenkrab. Let op de lange piekstaart
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KREEFT
spronkelijke
betekenis terug,
g,
P
J
vertrouwen en niets dan dat.

geldt
hier
g

Kreeft — behoort tot de klasse der schaaldieren. De kreeft heeft een langg en smal
kopborststuk
en een eveneens lang,
P
g,
vormigachterlijf,
P in een grote
g
J, dat uitloopt
hij zwemt. Aan dit achterlijf
achterlij
vin, waarmee hij
paar gelede
aanhangzich ook vijf
g
gJP
(op
sels, die valse poten
worden genoemd
o
P
g
de afbeelding
J het
g niet zichtbaar) en die bij
wijfje
JJ dienen, om er de eieren aan vast te
hechten. De echteoten
waarvan
het eerste
P
,
paar is voorzien van geduchte
scharen,, zitg
P
ten aan het koPborststuk. Verder kenmerken de kreeften zich door lange
P
gsprieten.
De kreeft maakt eengedaanteverwisseling
g
door,
, doch bij
J sommige
g soorten,
, b.v. de
rivierkreeften, komt dit niet voor. Die hebben in hun jeugd
dan in den
P
J g minder poten
volwassen toestand.
In ons land komen drie soorten voor.
Hier leeft de r i v i e r k r e e f t o.a. in de
Limburgse
beekjes de z e e k r e e f t in Zeeg beekjes,
In het buitenland , b.v. in Midden- en
Zuid-Europa, vooral
langs de Franse kust,,
g
talrijker dan bijJ ons.
zijn
J de kreeften veel talrijker
Ze worden veel gevangen
en hun vlees
a
g
lekkernij
wordt,, zoals je
lekkernij
g
J weet,, als een grote
beschouwd.
Een derde soort,, die ook opP onze kust
voorkomt,
g PPe
, is de grappige
g h erem i e tzijn
g enaar
kreeft zo
t, genoemd
naar zijn
eigenaarg
die
g gewoonte,
g
, om in legeg slakkenhuizen
te kruipen, die hijJook wel zelf eerst leegg
eet. Hierdoorroeit
zijn
zij lichaam helemaal
g
en het achterlijf, dat in
de schelp
P
zit,, blijft
blijft week,, terwijl
terwijl het kopborststuk
P
hard wordt. De ene schaar is aanmerkelijk
J
groter dan de andere. HijJ
hiermede
de schelpopeningaf.
Zo past het dier zich
P
bi'
aan. Vooral het
J de omstandigheden
g
huisje
huisje van de wulk (een slak) is Jbijere
hmietkreeften zeereliefd. Vaak
zoekt hij,
J,
om zich tegen
vijanden
vijanden te beschermen,,
een slakkenhuis, waaroPeen zee-anemoon
zit. Dat hijJ deze ook weer meeneemt naar
eenrotere
woning,
niet bewezen.
g,
g
Op
zij de door heremietP onze kust zijn
bewoonde schelpen, evenals trouwens vele andere, dicht bezet met de ruwe
zeerasp,
soort poliepje,
P,
P
PJ , dat den kreeft
ook al beschermt. Zelf leven deze dieren,
die zich niet verplaatsen
kunnen,, o.a. van
P
voedselafval van den kreeft. Deze voor
beidearti'en
g heet
P J voordelige
g samenleving
symbiose.
Y
Kreeft (Cancer) is ook de naam van het
vierde teken in den dierenriem — zie aldaar
— en tevens van een sterrenbeeld in het
Noordelijk halfrond. Volgens
de Griekse
Noordelijk
g
mythologie is dit sterrenbeeld de grote
g
kreeft die door Hera (Juno) opP Herakles
kreeft,
strij voerde
werd afgezonden,
toen deze strijd
g
de hydra van Lerna. De held vertrapte
den kreeft echter en deze werd als
P

Krekel.

Boven: huiskrekel, onder: veldkrekel.
sterrenbeeld aan den hemele
1 ats.
t
gpa
Kreisler. Fritz Kreisler is een beroemd
ed
violist en componist,
in 1875
P
7s te Weenen
geboren. Hij
eerst in iJzijn
g
J werd opgeleid
Pg
g eboortestad en later te Parijs.
J Kreisler,, die
door herhaalde concerttournée's
, ook hier
te lande bekend en zeerewaardeerd
is
is,
g
heeft tal van belangrijke
werken voor viool
gJ
Zijnmeesterlijke
eniano
Zijn
P gecomponeerd.
g
P
J
bewerkingen
van klassieke muziekstukken
g
ziJn algemeen bekend.
Krekel. Een eigenaardig
g
g diertje,
J, dat je
J
veel op
P zomeravonden in den tuin kunt
horen
maar
dat je — een gevolg
b
J
g
van zijn
vlugheid
— bijna
bijn
J buitengewone
g
g
te zien krijgt.
Jg
Met dat zin
„ gen" van krekels is 't een
vreemdeval:
ze doen het niet met hun
g
monddelen,
wordt — speg
, doch het geluid
Pe
ciaal door de mannetjes
J — voortgebracht,
g
,
door een deel van het ene dekschild teen
g
een deel van het andere te wrijven.
HierJ
door ontstaat een zo hoge
g toon,
, dat er
mensen zijn,
die hem niet meer kunnen hoJ
ren. Deze mensen noemt men dan „krekeldoof" — zie ook: Geluid. De toon der krekels ligt
van ons
g dus vlak aan de grens
g
waarneming s- in dit geval
hoorvermogen.
g
g
krekeltj toch
Als je
J een enkele maal zo'n krekeltje
te zien krijgt,
J g , dan zie je,
J , dat het wel
iets lijkt
op
Het heeft twee
J
P
P een sprinkhaan.
sP
rin gP
oten. In ons land komen twee soorten van krekels voor: de v el d k r e k e 1,
die zwart van kleur is met bloedrode achterdij
heem 'e of
J en en de h u i s k r e k e l(heempj
die
vooral bi' de
J bakkersovens
,
zit en dieeelachti
g
gbruin is. Een derde
maar zelden
soort,
, de boskrekel komt
,
voor en deze kan niet zin
en".
„ g
En dan is er natuurlijk
J nogg de allerbekendste krekel: dat snoezige
g zangeresje,
g
J, dat
een wat wuft leven hadeleid
en toen van
g
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KRIJTFORMATIE

een brommerigen
bourgeois
van een mier
ee
g
^
den zuren raad kreeg:
g >>g aat het niet meer
hetezingen
dan nu maar!" Of de
met
et
g dans
,
kkels
inderdaad zo lichtzinnig
re
gzijn
J als
La fontaine in zijn
J fabel ons wil doen g e loven?

Kremlin. Zie: Moskou.
Krenten. Zie: druif.
Krib. In het hoofdstuk over rivieren zullen we jullie
vertellen, hoe het komt,> dat
J
een rivier veelal de neiging
g g vertoont,, haar
0 Pallerlei manieren
beddin g te verleggen.
gg
trachten de mensen dat te voorkomen; zijJ
hebben het liefst, dat de rivier netjes
in
J
haar bed blijft
J stromen en dit zo op vo ldoende diepte
P houdt.
Daartoe bouwt men dwars opP den stroom
kribben, smalle dammetjes,
die in bijna
al
J
J
onze bg rote rivieren,f vooral in Rijn,
J, Waal
en Lek, te vinden zijn.
J
De kribben bestaan uit zand, dat wordt
vastgehouden
door griendhouten
matten,
g
g
vaak bedekt niet een steenstorting.
g
De kribben steken maar weinigg boven
hetemiddelde
rivierniveau uit. Soms zijn
J
g
dat is 't einde in de
rivier,
op
den ko P>
P
>
staken aangebracht, om, wanneer ze onder
water staan, de scheepvaart van hun aanwezig heil in kennis te stellen.

Kri'
J gstucht is de tucht, waaraan een militair onderworpen
is en die veelal veel
P
scherper
regelen
bevat dan voor den g e P
g
wonen burger
Bovendien is de
g
g gelden.
krijgstucht
in geval van oorlog
g weer
g nog
J gg
extra-scherp.
P
Deze regelen
betreffen vooral den plicht
P
g
algemene
gehoorzamen
ehoorzamen aan de al
voo r te g
g
schriften en de bevelen der meerderen.
Krijtformatie.
Zoals we reeds eerder verf
telden delen we deeschiedenis
der aardg

Krijtformatie. — In de gemeentegrot te Valkenburg, een enorme uitholling in het krijtgesteente, vind je dit model van den Megalosaurus, een reusachtig reptiel uit het
Krijt-tijdperk.

Krijtformatie. —Fossiel van een zee-lelie
in krijtafzetting.

korst in verschillende tijdvakken
in. Het
J
vierde tijdvak,
J
^ dat is dus het tiJ d
P erk dat
voorafgaat aan dat,
waarin we thans leven,
>
is in drieën te verdelen en wel in trias,Jjura
en krijt,aarvan
het krijt
is.
Jt
J het jongste
J g
Dit tijdperk dankt haar naam aan het witte
schrijfkrijt, een gesteente,
dat in dezen tijd_
J
g
veel tot stand isekomen
ge
g
^vooral in Engeland Frankrijk
Krijtg
Jt
J en het Oostzee gebied.
agesteenten bestaan voornamelijk
J uit kalksteen; hoe die ontstond, vertelde ik reeds
onder Kalk. Krijt is dus ook een afzettin gsgs
mijn getrouwen
g
g esteente in zeeën en 't zal mijn
lezeressen en lezers in heteheel
niet verg
veel f oswonderen dat we in krijtformaties
J
sielen vinden vanlanten
en dieren,, die eens
P
in zeeeleefd
hebben.
g
Ik behoef jullie zeker
niet te vertellen,
r
dat de zeeA eriode
in dezean
een geheel
g
fiere uitgebreidheid
had dan tegenwoordig.
g
Ware dit niet zo, dan zouden we n u
nooit krijtafzettingen
op
J
g
P het land kunnen
vinden.
De zee had in 't begin
g van deze periode
P
nog
als in hetJurag
g dezelfde uitgestrektheid
tijdperk
(zie: Jura-formatie).
In het krijt
sau J leefden de laatste grote
g
riërs (zie ook: Dinosaurus), zoals de Brontosaurus en de Mosasaurus; de laatste is
een reusachtige
^ die in en bijJ de
g hagedis,
g
Maas heefteleefd.
g
Ook komen in dezeeriode
al enige
g zoogg
P
dieren voor, maar de meeste behoren nog
tot derimitieve
buideldieren, waarvan
P
thans nog
g slechts enkele soorten leven. Ik
denk daarbij
en de
J b.v. aan den kangoeroe
g
buidelrat.
Tenslotte vinden we zeer veel sponzen
P
tijdens
de krijtperiode.
Hoewel het ^,e
J
JP
g steente" krijt
zijn naam aan de formatieg
af,,
J zijn
zijn
zijn er in den Krijttijd
Krijttijd ook anderegesteenteg
soorten ontstaan, b.v. zandsteen. Omgekeerd is er ook krijt"
,^ J in andere tijdperken
gevormd.
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KRIS
Kris is een soort dolk metg
g e olfd lemmet. Het is een bekend wapen
in ons
A
Indië. De eenvoudige
g krissen hebben een
houten of hoornen gevest
g evest die der hoofden
zijn
rij met edelstenen versierd
J meestal rijk
Ook de
hebben dan een agouden gevest.
g
schede is veelal van kunstig gbewerkt goud.
g
Kristallijn. Wat kristallen zijn,
Kristallijn.
J hebben wijJ
herhaaldelijk
g en vind Jje ook in het
J ggezegd
volgende
artikel. Ze kunnen hele
en
g esteg
ten opbouwen,
za
, dat 'hoofdP
, zoals ggraniet,
keli'k
, mica en
A
J uit kristallen van veldspaat,
kwarts bestaat. Zo'nesteente
noemt men
g
kristallijn
in tegenstelling
g met de b.v. oop
J
^
g
aanevoerd
slib en zand
den zeebodem uit aangevoer
opgebouwde,
of sedimentaire
^ g
g eA g, „„gelaagde"
steenten.
Kristallisatie, Je hebt natuurlijk
J allemaal
wel eensenoten
? van suikerwater, Je
g
weet ook, dat ej dat maakt door in warm
water suiker opP te lossen. Nu moet het echn ,
suiker weer uit
ter ook mogelijk
g J zijJ
het water terugg te winnen.
Misschien hebben Jjullie zelf wel eens
gezien, dat zich in het suikerwater, als het
afkoelde, weer suikerkristalletjes
J vormden.
Dat komt, omdat in koud water minder
suiker opgelost
kan zijn dan in warm water.
P gzij

J. van Dijk, Amsterdam.

Kris met schede.

Als men nu no ag het water laat verdamP en, zullen er steeds meer kristallen in de
overblijvende
vloeistof te voorschijn
J
J komen.
Niet alleen in suikerwater, maar in bi' Jna
alle mengsels
kan kristalvorming
plaats
g
gA
hebben. Denk b.v. maar eens aan het ag een
ik jullie
vertelde over het uitkristalliseren
J
uit het mama
g van verschillende mineralen.
Ook in een enkelvoudige vloeistof kunnen kristallen ontstaan, wanneer namelijk
J
die vloeistof een temperatuur
krijgt,
A
Jg , waar
beneden de vloeibare vorm niet mogelijk
g J is.
a
Denk maar aan water
gaat bevriezen.
, dat ga
de bekende ijsbloemen
op
J
P de ruiten
in den winter zijn
J niet anders dan vormen
van ijskristallen.
Zie ook: Kandij
Kandij(pag.
P gIo 94 .
J
Krokodil. Zo heet derootste
van de
g
thans nog
HijJ behoort
g levende reptielen.
P
tot dezelfde soort dieren als de alligator.
g
In het artikel „Alligator"
ator" kun 'e
J de verschilPpunten tussen beide diersoorten lezen.
Alle krokodillen leven in de warme streken.
Het klassieke land van den krokodil is
hij
Egypte;
hij komt echter ook in de oude
gy A
Midden-Afrikaanse landen voor. De Ni'lJ
krokodil is een reus, die een lengte
g van 9
M. bereikt. Hetehele
lichaam is bedekt
g
met hoornen schilden, die vooral op den
rug
g
dik zijn.
HijJ is een vraatzuchtige
g rover,, die
J
ook voor den mensevaarli'k
wijfj
^
J is. Het wijfje
van een
gt o3 tot 8o eieren, die de grootte
g
ganzenei
anzenei hebben. De schil is van ruwe,, witte
kalk. De eieren worden in het zand be g ra bewaakt.
r
n en
door het r^
ven
e doo
wijfje
t. Alle
e kroJJe bewaa
kodillen zijn uitstekende zwemmers en duizij door longen
kers maar aangezien
zij
g
g ademen moeten ze om de io minuten aan de
oppervlakte
van het water komen,, om lucht
PP
zijn ze traag
te happen.
Op
P het land zijn
g en bePP
ween
Alleen wanneer
g ze zich langzaam.
g
ze inevaar
verkeren, ,tonen ze,, dat ze ook
g
aan wal vlug kunnen
ik
lopen.
Gewoonlijk
P
J
gaan
aan ze 's nachts op
P roof uit. Overdag
gli giJ geopenden
eo enden muil oop
g en ze liefst met wijd
een zandbank en laten zich de zon in de
schijnen. Als ze hun middagdutje
keel schijnen.
g
J e houden, zijn
zijn ze het minst gevaarlijk
g
J en kunnen
we ze voorzichtig
g naderen. Daartoe trekken
we er met een boot op
P uit en laten die
liefsteruisloos
met stroom mee naar een
g
waar ze hun siësta houzandbank drijven,
t
den. Daar liggen ze, een
stuk of twintig
g
bijJ
, als vermolmde boomstronken in
de brandende zon. Naast hen op het zand,
,
zelfs op
ruggen
P de geschubde
^
^g en vandemon zij
sters, huppelen
een paar
vogels.
Dat zijn
PP
P
g
krokodillenwachters. Ze zijn
J niet groter
g
dan onze spreeuwen.
De reptielen
doen hun
P
P
geen kwaad. Ze dulden het zelfs, dat dc
in hun bek springen. Onbebrutale vogels
g
vreesd wandelen deze tussen de verschrikkelijke
kaken rond,,A
pikken de bloedzuigers
g
J
uit het tandvlees en verorberen ze met
smaak, evenals de vleesresten van den laatsten maalti'
J d, die ze tussen de kiezen van-
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g educht
Er wordt tegenwoordig
g
Jjacht g e g geducht
maakt op
hun huid.
P de krokodillen wegens
g
Schoentjes
damestassen, portefeuilles
van
P
J
krokodillenleer zijn
J
J in de laatste jaren
gezochte mode-artikelen. Met eengoed
g
g nog
weerewa
end
is deze jacht,
, schoon no
g
P
J
altijd
niet meer zo g e g
J wel een waagstuk,
vaarlijk
eeuwen. De arme
J als in vroegere
g
inlanders, alleen met speer,
pijl
P
PJ en boogg
uitgerust,
de
g
g
, stonden weerloos tegenover
monsters in hun hoornenantsers.
P
Bi' de oude Egyptenaren werd de krokoBij
idil beschouwd als eenpersonificatie van
denod
P
g van het kwaad, Seth. De priesters
van denod
vijvers
een
P
J
g hielden in aparte
aantal van deze reptielen
, en brachten hun
P
slaven als mensenoffers. De leende
vertelt
g
dat de monsters, alvorens hun buit teJ
g ri'Pe n , uit medeli'J den tranen met tuiten stortten.
Daarom zegt
no
g nog,
g men tegenwoordig
g
wanneer iemand huilt, zonder dat hijJ het
meent; Hi'
g krokodillentranen."
,^ Jvergiet

foto : J. van Dijk, Amsterdam.

Kristallijn. - Foto van een beker van kristallijn, gelijk de dichters het kristal ook wel
noemen.
daan halen. Die vogels
zijn
zijn de tanden poetg
P
sers van den krokodil. Het ondier gunt hun
het voedsel,
de
J
, omdat het op
P deze wijze
lasti g e bloedzuigers
lastige
kt. Dit samen kwijt
g
J raakt.
leven van dieren van verschillende soorten
op
noemt
g wijze
J
P een voor beiden voordelige
men symbiose.
(Zie ook: (heremiet-) Kreeft
Y
en Zee-anemoon).
Belangstellend
beschouwen wij
J het won-g
derli'ke
tafereel een poosje.
de
g
J Dan geeft
J
A
hoofdman van de roeiers ons een wenk, de
geweren ter hand te nemen en fluistert:
heren, nu schieten!" Twee schoten
„ Let oP,
knallen en de ontploffende
kogels
hebben
P
g
voor twee krokodillen hun werkedaan.
g
Ook de andere monsters richten zich verschrikt of,maar ze doen niet, , wat wijJ ver wachten: ze storten zich niet vluchtend in
het water, maar zwaaien radeloos met hun
afgrijselijke
hoofden heen en weer. Daarbij
Daarbij
g J
J
openen en sluiten ze hun bek in een vervaarlik
J snel temp,
A, dat het kla Pt. Er heerst
blijkbaar
een paniekstemming
J
P
g onder de uit
hun vadsige
beesten. Het
g rust opgeschrikte
Ag
toneel is zo vreemd en lachwekkend, dat
wij
te schieten. Eindelijk
J vergeten,
g
^opnieuw
P
J
zijn
J ze tot het bewustzijn
J van den toestand
gekomen. In een oogwenk
hebben ze zich
g
g
omgedraaid
en dan verdwijnen
ze met een
g
J
hoog
g oP P Tons in de ggolven, dat het water hoo
spat
en onze boot gevaarlijk
gevaarlijk schommelt.
P
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Kromme. In de wiskunde is „een kromme" eenebo
en
g lijn,
P
J,al of niet in een plat
g
vlakele
g ag en. De bekendste krommen zijn:
J
de cirkel, de ellips,
P, de Pparabool en de hYP erbool.
Kromo is een Javaanse naam, die ook
dikwijls
in samenstellingen
voorkomt,, b.v.
J
g
oo enz. In 't alKromosemito,, Kromowidjojo
gemeen duiden de Europeanen
met dezen
P
g
naam den Javaan" aan.
Kroniek. Hieronder wordt oorspronkelijk
P
J
gebeurverstaan een beknopt
overzicht van
ebP
tenissen naar volgorde
van den tijd,
J^ waar g
in zij
gehad.
In een kroniek
P
J hebben plaats
g
moet men niet een aaneengeschakeld verhaal zoeken van historischeebeurtenissen
g
en verschijnselen,
gelijk
g J de eschiedschri'
J
g
Jver of historicus dateeft.
De kroniekg
schrijver
vermeldt alleen de blote feiten, de
J
historicus stelt ook het logisch verband tussen de gebeurtenissen vast. De Middeleeuwen vooral zijn de tijd
J der kronieken.
Bijna al onze kennis van de gebeurtenissen
Bijna
g
uit die tijden
is in dezen vorm tot ons geJ
komen. In hun stille cellen, ver van het
rumoer der wereld, zaten de kloosterbroeders, de kroniekschrijvers
bij
d
J
J uitnemenheil en schreven met hun schone letters op
duurzaamerkament
de edenkwaardi
P
g
gheden hunner dagen
neer. Later komende
g
g eschiedschri'vers
maken dan van deze,, soms
J
na eeuwen ontdekte, handschriftenebruik
g
,
om er de stof
uitden
teoP
P utten voor
bouw van het aaneengeschakeld verhaal.
Als de oudste wereldkroniekeldt
die
g
van Eusebius, welke in het Grieks iseg
schreven.
In de Nederlanden zijn de oudste kronieken berijmd;
J
, de bekendste van deze is
de rijmkroniek
van Melis Stoke.
J

KROON

De bijbel
bevat twee boeken,, die de KroJ
nieken heten, waarin eengedeelte van de
gebeurtenissen
ebeurtenissen uit Israëls hisbelangrijke
g
torie is vastgelegd.
hoofdtooi,, meest
Kroon is eenouden
g
en
rijk
versierd met Ppaarlen en edel
g esteJ
ten enedra
en
g door vorsten en andere
g
tijde
hoge
In de oudste tijden
J
g persoonlijkheden.
P
droegalleen de koninggof keizer een kroon
en als zodanig
g is de kroon al zeer oud. Er
wordt reeds van koningg Salomo verteld,, dat
deze geleek
meer
hij
g,
g
J een kroon droeg,
oPeen diadeem of voorhoofdsband. Het
Latijns
woord kroon is afgeleid
van het Latijnse
g
corona, den naam van den kostbaren g ou den of zilveren krans, die aan de kri'Jgsliezij zich ' dapper
en
den, wanneer
zij
,
PP gedragen
^
ghadden werd uitgereikt.
g
Toen door de wapenbrieven
ook anderen
P
danekroonde
hoofden het recht kregen
g
g
een wapen
te voeren, bleef de kroon niet
P
meer uitsluitend het rang-teken
van den
g
adellijkeP
vorst;
personen,, steden
vorst; ook aan adellijke
enz. werden kronen verleend, die verschillende vormen hadden naargelang
g hunner
g
waardigheid.
g
Toen hetebruik
van de kroon dus meer
g
werden
n voorr ver
algemeen
was
geworden,, wer
g
w g
schillende adellijke
rangen
J
g verschillende
kronen (zie tekening)
ti als embleem vastverenigingen
g esteld, terwijl
J ook gilden,
b
,
enz. dikwijlseen kroon als teken voerden.
plechtige
Ook de Paus draagt
g g n
^ bij
J P
^ gelegenheden een drievoudige
g kroon, doch deze
wordt tiara genoemd.
Kroon is verder de naam van een munt
of munteenheid, die in verschillende landen
voorkomt. In Denemarken, Zweden en
Noorwe ag en heeft de kroon een nominale
waarde van 662/3 cent, ook kent men er zilvan 2, I,
veren kronen, alsasmunt
P
, Ia,
2/5, 1/4
J
4 en 1/io kroon. Ook in Ts'echo-Slowaki'e
J is de kroon de munteenheid. In Eng eland heet de bg rootste zilveren munt
crownshillingen).
5
Ook wordt onder de Kroon" verstaan
het keizer- of koningschap
g
P met alle voor-

V. 1. n. r., boven : kroon van een
baron ; kroon van een markies (Frans)
Onder : algemene adelskroon ; kroon van
eenraaf.
g
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rechten, die hieraan verbonden zijn.
Men
J
spreekt
b.v. over de prerogatieven
van de
A
P
g
Kroon, degoederen
van de Kroon enz.
g
Kroondomein. Hieronder wordt verstaan
het onroerendoed,
dat aan den Staat toeg
behoort, maar waarvan de Kroon de inkomsten trekt. In ons land heeft het huis van
Oranje-Nassau eerst deze domeinen,, later
Oranje-Nassau
de inkomsten daaruit ontvangen als schadeloosstellin g voor de grote
offers, die dit
g
vorstenhuis voor ons land heeftebracht.
g
Bij
J het uitbreken van den Tachtigjarigen
Oorlog
een der
g was Willem de Zwijger
Jg
rijkste
vorsten van Europa,
hij en ook de
J
P, hij
andere leden van zijn
geslacht hebben in
J g
den strijd
J voor Nederlands onafhankelijkJ
heil veel van hunersoonli'k
P
g
J eigendom
alle
ooPpgeofferd.
Bovendien werden na 1795
g795
goederen van het huis van Oranje-Nassau
Oranje-Nassa
^
verklaard.
Daarom werd in de grondwet van 1815
bepaald,
dat de Koninggzoveel domeinen
P
onroerendeoederen
zou ontvangen,
g
g , dat
zij
vij tonnen
J een zuiver inkomen van vijf
zouden opbrengen.
De opbrengst van
A
a
deze domeinen zou dan in mindering
g komen van het inkomen der Kroon.
Bij
Bi' ide wet van 1822 werden toen aan
Koning
g Willem I vele landeri'J en in eigeng n
domgegeven, doch kort daarna stond de
Koning
g deze weer af aan de Maatschappij
PPJ
te Brussel. Bij
voor Volksvlijt
sc
J
J de afheidingan g
België kwamen deze domeinen,,
voor zover ze in Nederland wareneg
legen,
leen aan de Kroon terug.
Kroon
ont.
e
roon
gDe
vangt nu de opbrengst
P
b van deze Kroondomeinen, die bgedeeltelijk
edeeltelijk uit goederen
re beg
ontvangen
staan en ^g edeeltelijk
J uit kapitaal,
P
g
voor verkochte bg oederen.
Vervreemding
g of ruiling
g van deze g o ede ren kan slechtseschieden
bijJ de wet.
g
Het beheer van het Kroondomein is o P
aan het kantoor van den admig
agedragen
gjaarlijks versla
verslagg moet uitnistrateur, die jaarlijks
g en aan den Minister van financiën.
brenge
bren

is de naam voor een ridderorde, die door den vorst verleend kan
worden, zonder medewerking
g der ministers;,
bij
de Huis-orde van Oranje-Nassau.
Jons
Oranje-Nassau.
Kroonprins is de titel van den oudsten zoon van een regeren
reerend
vorst of alg
van diens nakomeling,
vermoedeg,
lijk
zal worden. In
g
J tot den troon geroepen
A
verschillende landen heeft de kroonprins
P
een bizonderen titel; in En
hij
Engeland
g eland heet hij
Prins van Wales, in Griekenland heet hijJ
hertog
g van Sparta,
P
g van
g hertog
, in België
Brabant,
, in Japan
P Kwotai-shi (keizerlijke
J
kroonprinses
Juliana,
kroonprins). Onze kroon
P,
draagt
prinses van Oranje-Nassau,
g tevens
P
J
den titel van Prinses der Nederlanden.
Kruger,
g . T. S. Paul. President van de Zuid-
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Kroon. — Een aantal bekende kronen: I. Nederlandse koningskroon. ll. Franse koningskroon. III. Engelse koningskroon. IV. Kroon van Karel den Groten. V. De ijzeren kroon,
de vroegere kroon van Lombardije. VI. Kroon van Karel V. VII. Kroon van Stephanus
(Hongarije). VIII. Duitse keizerskroon. IX Kroon van Philips V, koning van Frankrijk.
X. Portugese en Poolse koningskroon.
Afrikaanse republiek,
geboren in 1825
P
,g
5 in
o
Rustenburg
P kolonie,^g estorven I94
g Kaa
hij
in Clarens (Zwitserland). In 1848
4 werd hij
Oranje Vrijstaat,
J
„ commandant" in den Oranje
, later stichtte hijJ mede de Transvaal,, waarvan
hij
en in 18
1874
J in 18 72 commandant-generaal
^
vice-president
werd. Engeland
moest na het
P
g
verlies van den slag
de onafg van Majoeba
J
hankeli'kheid
van de Transvaal erkennen
J
en Kruger
g werd in 1883,in 1888 ,in 1893
93en
in 1898
van
gekozen als president
P
9 telkensgekozen
Engeland
gaf zijn
de Transvaal,, doch En
g eland
g
J doel
(de annexatie) niet op
1899
P en trok in 18
steeds meer troepen
samen op
P
P de grenzen
b
van de beide republieken.
Kruger
P
g begon
g
toen den aanval tegen
deze troepen.
g
P en Aanvankeli'k
J hadden de Boeren succes,, maar
op
zijtegen
g de overmacht
P den duur moesten zij
het onderspit
delven. Toen de En bg elsen
P
in i oo
9 Pretoria in bezit namen, , vluchtte
Kru g er naar Lourenco Marques
Kruger
en vervolq
^^Yens op
P een Hollandsen kruiser naar

Europa.
Daar trachtte hij
hij hulp
J
P
P voor zijn
land te kri'J gen, vooral van den Duitsen keizer — tevergeefs!
Teleurgesteld
en moe g
gee
^
g
streden trok de energieke
oude man zich
g
terug
o ver van het land
land,
g — en stierf in I94
waarvoor hij
g
J tot het laatst had gestreden.
a . 2239vlg. en
(Zie ook„Boerenoorlog",P^
de foto
van.
P resident Kruger
g aldaar
Bi' tal van oude volken was het
Kruis. Bij
kruis een werktuig ,dat tot voltrekkingg van
de doodstraf werdebruikt.
Dit kruis beg
stond óf uit éénaal
P 6f uit twee palen,
, die
P
op
werden samen g
gee
J
P verschillende wijze
voed.
g Soms lag^ er een dwarsbalk over de
rechtoAstaande balk;• soms kruiste de dwarsbalk de rechtopstaande
balk en dan werd
P
bovenaan de laatste een bord bevestigd
g met
den naam en de misdaad van den veroordeelde , • aan zulk een kruis zou,, naar de algege
mene voorstelling,ok
Jezus gekruisigd
g
gzijn.
J
g
Door den kruisdood van Christus is het
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KRUISTOCHTEN
g kruis het symbool
van het Christendom ge
Y
worden. In dee eeuw van
onze jaartellingg
J
ontstond hetebruik
tot nagedachtenis
van
g
g
Jezus of om bozeeesten
af te weren, een
g
kruis te maken.
Constantijn de Grote liet opP openKeizer Constantijn
P n
p , inpaleizen
en kerken kruisen
bareleine
P
P
zijntijd
J bouwde men de funplaatsen
en na zijn
P
damenten der meeste Christelijke
kerken in
J
den vorm van een kruis,
a
J K, zoals men bij
tholieke kerken nog
g zien kan.
Sinds dien tijd
werd het kruis als een
J
heili
heilig teken vereerd en werden op
P de altaren der kerken en ook door de ridders
op
P
, kruisenn aan
P hun vaandels en wapens,
gebracht. Uit dien tijd
J dateert ook het crug
cifix — zie aldaar.
Aangezien
het kruis zulk een belangrijk
g
gJ
ssYymbolisch en heraldisch teken is,, heeft
men op
van het kruis verA den grondvorm
g
schillende variaties opgebouwd.
Enkele
Pg
Het A n hiervan zijn
J hieronder afgebeeld.
g
dreas-kruis is zogenoemd
naar den heiligen
g
g
Andreas die aan zo'n kruis den marteldood
is gestorven.
Kruis is in de muziek een teken, hetwelk aangeeft,
dat de noot,, waarvoor het
g
kruiseg laatst
is een
halven toon moet
P
,
worden verhoogd.
g

Kruistochten. Onder dezen naam staan
aangetekend
de kri'
in
des
Jg g
g eschiedboeken
tochten die van ongeveer
Tioo tot z3 0o n.
g
Chr. door Westerse volken werden onderg nomen ter vestiging
Christelijkge
g g van het Christelijk
zagin het Heilige
g eg Land. Reeds sinds on
veero95hadden de vrome pelgrims,
, die
P g
naar deewi'de
der Christenheid
P
g J plaatsen
in Palestina ter bedevaart toen
g , bitter te
lijden
van de aanvallen der Muzelmannen,
J
doch eerst teen
g het einde der He eeuw
namen de mishandelingen
en plunderingen
P
g
g
ontzaglijke
afmetingen
aan. Al meer dan
g J
g
een halve eeuw was de lucht in WestEuropa
over de aang
P vol van geruchten
staande verovering
g Land
g van het Heilige
door een eensgezinden
opmars
van een ontP
g

r1. H Is
l^
Kruis. — V.1. n. r., boven : Het Griekse kruis,

kruis, het hakenkruis. Onder:
het Latijnse
J
Andréaskruis en het Lotharings
g of atriarp
chenkruis.

Kruistochten. —Tafereel uit den kinderkruis-

tocht (1212).
zag-lijk
internationaal heir en toen Peter
gJ
van Amiëns, bijgenaamd de
Kluizenaar,
,
voorzien van smeekbrieven van Simson,
, Patriarch van Jeruzalem en met den zeen
g van
zijnpropagandatocht
Ppaus Urbanus, in 094
J
door Italië en Frankrijk
het
J aanving,
g^
hem niet moeilijk
in geestgee
J de gemoederen
g
drift te doen ontvlammen.
Er hebben in heteheel
zeven kruistochg
tenlaats
gehad,
ongerekend
enige
g
b
P
,
g Pogingenscharen,
van ongeregelde scharen die reeds
in den aanvang
g mislukten. De eerste goed
georganiseerde
kruistocht,^ eigenlijk
b
g
g
J de enige welke een enigszins
blijvend
blijven succes
g
^,
behaald, hadlaats
onder leidingg van
P
Godfried van Bouillon, die erin slaag de eruzalem te veroveren en daar tot koning
werdekroond.
In de daarop
a
g
^
P volgende
J 'ren taande allengs de macht der Westerse
veroveraars,
P van twee
, hoewel in den loop
eeuwen door de vorsten van de machtigste
g
rijken
van dien tijd,
J
J, telkens weder P o gingen werden
gedaan, om het christelijk
iJk
g
geza g in het Heilige
gezag
blijven te yesg Land blijvend
tig-en, de onderlinge verdeeldheid, het klimaat en vooral de taaie tegenstand der
sluwe en dappere
Muzelmannen deed al die
PP
in gen met een ontzettend verlies aan
Pog
mensenlevens en rijkdommen,
)
^ op
P niets uit-

KUNST
lopen.
Het eigenlijke doel is dus nimmer
P
1 eft Europa
rikt maar toch heeft
bereikt,
P door de
Een nieuwe,
kruistochten veel gewonnen.
g
1 met een oude,, hoo gontCOosterse wereld
cultuur, bloeiende kunst en ver
1
wikkelde
ende zich voor
wetenschap, opende
gevorderde
w
P,
zelfgenoegzame
mogelijk wat zelf
verbaasde,zame
g
g
Westerlingen,
wier beschaving'
ogen
der Wes
gi J
g
g
dslechts
kon winnen. Ook
eze kennismaking
werden de wegen
voor een nieuw handelsg
gebaand
en door de gezamenlijke
eb
J
verkeer g
g
tochten leerden de verschillende volken elkander beter kennen. De adel, van ween er
duizenden in den strijd
waren,, verg
f gebleven
loor veel van zin
J macht , de steden kwamen
totroter
welvaart en aanzien; de sameng
leving schikte zich tot nieuwe machtsverhoudingen.
g
de lijdensweg,
Kruisweg
g,
J
g
g w ordt genoemd
dien de kruisdrag ende Christus moest afleggen
van het rechthuis van Pilatus naar
gg
Golgotha.
Ter nagedachtenis
hieraan vindt
g
g
men in vele R. K. kerken een kruiswegen
g,
groep
schilderijen (staties),,
roe van 144schilderijen
de
verschillende'
gebeurtenissen
tij dens Jezus
J
tocht langs
g den lijdensweg
J
g
gin beeld brengen.
Deelovi
en
g
g kunnen dezen kruisweg
g afleggen
en hun gebede
gebeden verrichten.
gg
is de naam van eeneg
heimolitiek
genootschap
P
g
P in de Verenigde
g
Staten van Noord-Amerika. Ditenootg
scha
Tennes
P ontstond omstreekss i86 in
see en breidde zich vandaar over alle Zuidelijke
staten der Unie uit. Aanvankelijk
Aanvankelij
J
de beweging
zij
moet zij
g g een grap,
g P,
veeler
hebben. Doch langzamerg
g oeds gedaan
g zam
hand werden doeleinden der vereniging:
bestri'
den invloed der kort te voJ dingan
g
ren bevri'J de negerslaven,
te, van politieke
g
P
g enstanders en van al wat de overheersendepositie der ,
blanken, naar hare mening,
g,
in enigerlei
opzicht
zou kunnen schaden. De
g
P
middelen werden hoe langer
g hoe meer:
moord en doodslag,
op
g,
P negers,
g
, en
voorts een schrikbewind in den ergsten
g
vorm. De vereniging
g g vorderde van hare
leden strenge
g tucht,
, volstrekte geh oorzaam heid eneheimhoudin
opPstraffe des doods.
g
g
Men beweert, dat de wonderlijke
naam, KuJ
Klux-Klan is ontleend aan heteklikklak
g
dat wordtehoord
wanneer
de grendel
van
g
,
g
eeneweer
wordt geopend
en na het laden
g
g P
wederesloten.
De leden wonen hunne
g
plechtigeJ
bijeenkomsten, welke met allerlei
zonderlinge
gaan,
g ceremonieën gepaard
gP
g
,bij
J
in een fantastisch costuum.
Hunewelddaden
namen,, voo
vooral in Zuidg
Carolina, zulk een omvang
gee
g aan,, dat de re g
ringich
genoodzaakt
zaggeen speciale
wet
w
g
g
P
uit te vaardigen,
waarbij de allerstrengste
g , waarbij
g
maatregelen
tegen de Ku-Klux-Klan werg
den vastgesteld.
De krachtdadige
e
g
g e uitvoringdezer maatregelen
n maakte
aan het beg
staan van hetenootscha
genootschapin die 'aren
een
J

Tijdens
den wereldoorloggechter, , ine d.
einde.
e Tijdens
vorm,
1915,leefde de beweging, in zachter
,
w eer open verbreidde zich thans in korten
ganse gebied
der Unie,, maar
tijd
over hetg
g
J
zo sterk als vroeger is ze toch
niet meer,
,
al blijkt
nu en dan, dat haar leden tot in
J
de hoogste
kringen
g
g worden gevonden.
g

Kunst. Dit woord, dat een der verhevennoemt, welke den menseli'J ste begrippen noemt
keneest
ooit hebben beziggehouden
ggouen
of beg
wogen,
van het woord „kunnen",
kunnen"
g
g , is afgeleid
dat het menselijk
J vermogen
g opP ieder gebied
g
hetzij door
omvat. Ieder mens „kan" iets; hetzij
, zijn
zijn
zijn handigheid,
, beg
J lichaamskracht,
kwaamheid of door andere verstandelijke
J
enOnder de voortbrengg
J gaven.
g eesteli'ke
g
selen of de verrichtingen
menselijke
g van menselijken
zijn er echter,, die
zijn
arbeid, vernuft of gevoel
g
door een bizondere bezieling, (kunstzinnigg
heid of artistiekevoel
genaamd)
van een
g
g
eheel
apart allooi zijn,
omdat zijJ niet g e geheel
J
P
maakt zijn of verricht worden met een nuttigheidsdoel, maar uitsluitend om te bekoiJ
ren en te behagen
en om den menseljken
g
geest in hoger
g sferen in te leiden. Eigenlijk
g
g J
worden zij
of
J niet met een doel geschapen
g
P
verricht;
verricht; de kunstenaar schept
P kunstwerken, zoals een nachtegaal
zingt
g
g of een

Kruistochten. — Bestorming
t rmingvan Jeruzalem

door Godfried van Bouillon en zijn scharen.

KUNSTMEST

I190
poneren); tot de laatste de danskunst,, de
toneelsAeelkunst en een onderdeel der toonkunst n.l. het uitvoeren van de muziek.
Tot de schone kunsten rekent men ook
de kunstnijverheid,
welke zich in het bizon)
der beijvert
aan voorwerpen
van practisch
J
P
P
nut, aardewerk, kant,
nut
la,ggeweven stoffen,
, glaswerk> smeedwerk, enz., een kunstzinnigg karakter te verlenen.

Ku-Klux-Klan. — Candidaatleden van dit geheime genootschap leggen den eed van
trouw af.
hij
bloeit;
rozestrik
ruik
boe — eenvoudig
g omdat hij
niet anders kan.
natuurlijk
r
Hiermede wordt
g
g,
J niet gezegd.,
dat een kunstwerk nimmer tot enig
gPracd zou kunnen dienen of dat een
t isch doel
kunstvoor
er van practisch
nut geen
voorwerp
A
g
k zou kunnen
wezen. Niet het gebruik,,
g
dat men van eenebouw,
P,
,een voorwerp,
een g
geschrift enz. maakt, bepaalt
het kunstee
p
zinnigkarakter ervan,, maar alleen de artisdengene,
van den
ene ,
g
t ieke geest, het kunstgevoel
die daaraan het aanschijn
gaf.
J g
None kunsten wordeng eTot de schone
rekenel de bouwkunst,
de beeldhouwkunst,
,
de schilderkunst, de dichtkunst, de muziek,
Welde danskunst en de toneelspeelkunst.
P
licht
heb je
li
c
P
J ook wel eens horen spreken
over de beeldende kunsten. Hiertoe
behoren dan de bouwkunst, de beeldhouwkunst en de schilderkunst: zijJ beelden iets
in vaste vormen uit.
Ook kan men de schone kunsten verdesche
len in werk van
PPenden en van weergevenden aard: tot de eerste rekent men
de bouwkunst, de beeldhouwkunst, de schilderkunst, de dichtkunst en de muziek corn-

Kunstmest. Akker- en weidegronden hebben om vruchtbaar te worden of te blijven,
,
bemesting
ges
g Deze bemestinggeschiedg nodig.
g
alleen d
door
de vroeger
oo middel van natuurg alle
like
J meststoffen, zoals stalmest,gier,
g ^roen
g
bemesting,
Zij
g^
J zou op
P den duur een
bezwaar voor de uitbreiding
g van den landbouw hebben betekend, daar van die meststoffen altijd
altijd maar een be
beperkte
hoeveelP er
heil voorhanden is. Omstreeks het midden
van de 19e
9 eeuw echter kon wetenscha PPe lijk
g
, later met zeer grote
J worden vastgesteld,
g
nauwkeurigheil welke voedingsstoffen
voor
g
eenezonde
ontwikkeling
g
P
g van de planten
in den bodem aanwezig
g moeten zijn,
J^ n.l. in
hoofdzaak stikstof en in de tweedelaats
P
P hosPhor , kalium, zwavel en kalk. Als g e volgvan deze ontdekkingg ontstond weldra
een nieuwe industrie, die zich bezigg hield
met de fabricage
g van kunstmest, , welke deze
voedingsstoffen
in voldoende mate bevatte.
g
De toepassing
A
g van kunstmest betekende
niets minder dan een omwenteling
g in den
landbouw. Immers niet alleen dat door de
industrie meststoffen
in onbepaalde
hoe
.
P
veelheden ter beschikking
g kwamen,^ hetgeen
g ee
weer ontginning
g
g van nieuwe kultuurgronden
g
mogelijk
maakte, ook kon men het voeg J
dingsvermogen van den bodem veel nauwkeuriger
bepalen
en meer in overeenstemP
g
ming brengen
behoeften
g met de speciale
P
van hetewas
waardoor
de opbrengst vaak
g
^
enorm werd verhoogd.
Kunstmest wordt
g
gewoonlijkg
gefabriceerd in poedervorm
en
P
in baaltjesg
afgeleverd. Het spreékt
vanzelf,,
P
dat ook voor de ontwikkeling
g en de financiële resultaten van den Nederlandsen
landbouw de toepassing
P
g van de minerale
meststoffen van derootste
betekenis is
g
van kunstmest
g eweest. Aan hetgebruik
g
zijn wellicht ook nadelen verbonden. Beweerel wordt, dat het met kunstmesteg
wonnenroduct
zeker niet beter is dan het
P
vroegere,
terwijl het heet,, dat de grond
oop
g
^ terwijl
g
den duur zal bederven door die stoffen in
de kunstmest, welke delanten
niet oPP
nemen. Het spreekt
vanzelf,, dat onze LandP
bouw-hogeschool
in Wageningen ook rakgP
tisch hulp
P verleent bi'J het onderzoeken van
den bodem (door monsters) en het vaststellen van de vereiste soorten en hoeveelheden
kustmest. Mede alsevol
daarvan kunnen
g
g
thansronden
worden gebruikt
, die vroeger
g
g
nutteloos braak moesten blijven
liggen.
J
gg
Kunstnijverheid.
Zie: Nijverheid
en Kunst.
J
J
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KUNSTZIJDE
EEN VERNLiFTIGE NABOOTSING VAN DE NATUUR
Een der interessantste artikelen van den
modernen tijd
kunstzijde.
J is ongetwijfeld
J
J
g
Afgezien
nog
e
g
g van de uiterst vernuftige
gbereidingswi'Jze
van het P ro g
, die is afgekeken
ces idat de natuur zelf door middel van de
zijderups
zie : Zijde volgt,g,was het oop
,J
zi chze1 f voor de mensheid al eengrote voldoening,at
een zo algemeen
begeerd
g
g
g er artikel in wijder
kringg bereikbaar werd. De
J
kunstzij
J den stoffen voor dameskleding,
g, de
ondergoederen,
g
, kousen,
, shawls enz. van
kunstzijde
zijn
op
en
e
J
J
P de markt gekomen
g
blijken
in de praktijk
goed te voldoen.
'oD ui
den.
J
P
J g
zenden die zich dat anders nooit zouden
de
hebben kunnen veroorlovenn
gaa nu in
zijde
gekleed.
Wel is de natuurlijke
zijJ
J
g
J e zijde
steviger
J e, maar
g en elastischer dan kunstzijde,
de natuur is hier dan toch op
P b ewonderens waardige
nagebootst.
g wijze
J
g
Alle kunstzijde
wordt gemaakt
van cellul
g
lose. Cellulose is het hoofdbestanddeel van
hout. Menaat
g dus in den regel
g uit van
hout, en wel van
dennenhout, dat zodanig
g

De foto's bij dit artikel zijn welwillend afgestaan door
de Algemene Kunstzijde-Unie N V. te Arnhem.

Kunstzijde.— I. De kolossale ketels,, waarin
ede cellulose wordt behandeld met natronloog
en zwavelkoolstof.

Kunstzijde. — II. Een deel van de apparaten,
welke worden gebruikt bij de behandeling
van cellulose volgens het viscose-procédé.
gezuiverd wordt
w
, dat een witte substantie
overblijft.In Scandinavië,, Canada en de
zijn grote
g
Verenigde
Staten zijn
fabrieken,, die
V
g
het 'hout verwerken tot cellulose, welke in
papierg eden vorm van vellen,, die veel opAa
PP
lijken naar de kunstzijdefabrieken
gestuurd
lijken,
J
g
wordt.
Het eigenaardige van de kunstzijfabricage
J
g
is nu, dat de cellulose lansgchemischen
weg
gebracht wordt,, d.w.z. ze
P
gg
g -in oplossing
wordt omgezet
in een dikke,, stroopachtige
g
ewer
vloeistof. Al naar de scheikunde g e bkingonderscheidt men het viscose procédé,
P
,
het koperprocédé, hetP
acetaat procédé en het
meeste kunstnitroProcédé. Verreweg
g de mee
roc
ver zijde
wordt volgens
het viscose Pprocédé
g
f
vaardig gd • alle in Nederland gemaakte
g
kunstzijde
is viscosezijde.
J
J
Bi' het viscose Pprocédé wordt de cellulose
Bij
behandeld met natronloog
g en zwavelkoolstof. De foto's I en IIeven
een denkbeeld
g
van de apparaten
en kolossale ketels, , waarin
PP
deze bewerkingen
vinden.
g plaats
P
Tenslotte heeft men dan een dikke, , roodebruine vloeistof verkregen,
g , die viscose g,
noemd wordt,
g e, en waaraan men in het
heel
e meer kan zien van de witte Gelee niets
lulose, die er in opgelost
is, , evenmin als
Pg
nogg de suiker zien kan.
men in suikerwater
no
w
Deze vloeistof wordt nu versponnen,
P
, zoals ditenoemd
wordt,, en dit is een verg
interessante bewerking. De vloeistof
bazendg
wordteerst
door de gaatjes
van een
g J
g P
spindop
of platina,
P
, die eruit ziet
g
P van goud
P
als een hoedje met een doorsnede van onJ een aang eveer I c.M. In den bodem zijn
talaatjes
geboord.
Deze gaatjes
aatjes
talg
J hebben
g
g
een doorsnede van ongeveer
één tiende
g
millimeter, d.w.z. als men er ioo naast el-

KUNSTZIJDE
kaar had, dan zou de breedte i c.M. zijn!
J
Natuurlijk
Natuurlijk moet de vloeistof buitengewoon
g
zuiver zijn,
want door het kleinste vuiltje
vuiltj
J
kleineg aatjesdadelijk
die kleineaatjes
dadelijk verstopt
P
worden. BijJ de bereidingg van de viscose
moet daarom alles zo schoon en zor gvuldigg
mogelijk worden klaargemaakt.
De viscose stroomt dus uit den spindop
P
P
en uit elkaat
g e Jkomt een uiterst fijn
J
straaltje.
J Nu is het merkwaardig
g om te zien,
straaltjes onmiddellijk,
hoe die fijne
straaltjes
J
J^ zodra
ze uit den spindop
P komen,^ door de werkingg
van de vloeistof, waarin de spindop
P
P onderg edomP eld is tot een draad verstarren: de
kunstzijdedraad
ontstaat als bijJ toverslag.
J
g
0 Pfoto III is duidelijk
duidelij te zien, dat de
die door de glazen buis stroomt,,
g
met dunne straaltjes
uit den gouden
spinP
g
J
do spuit.
De spindop
Psteekt een weinig
g
P
P
naar buiten uit den zwarten houder. De
vloeistof, waarin de viscosestraaltjes
tot
J
draden worden, heet het spinbad
P
,; het bevat
in hoofdzaak zwavelzuur en zwavelzure
zouten.
Nu
u iss uit elk gaatje
P een
P
g J van den spindop
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Kunstzijde. - IV. Overzicht van de fabrieksafdeling, waar de kunstzijde op spoelen
wordt gewikkeld.

draadje
en deze worden o Agevan g
J gekomen
waarop
P een spoel,
g en op
P
P dus de draad als
een bundeltje
J van verscheidene naast elkaar
liggende
zeer dunne straaltjes
straaltjes is gewikkeld.
gg
g
Het aantal bij
J elkaar behorende zo g enaam de elementairdraadjes
kan zeer verschillend
J
zijn
J, n.l. tussen 15
s en 200.
j elementairdraden
Om nu het bundelte
sterker te maken, wordt het ineengedraaid.
g
Dan wordt de draad noggg
gebleekt, om de
kleur zuiver wit te maken en er worden
strengen
of spoelen
van gemaakt,
g
P
g
, die door
den kunstzijdefabrikant
verkocht worden.
J
Foto IVeeft een overzicht
van een ruimte,
,
waar de kunstzijde
opP spoelen
wordt g e P
J
wikkeld.
Het spinnen
van koperzijde
gebeurt
in
P J
g
P
hoofdzaak op
P dezelfde wijze,
J , hoewel de
chemische bewerkingen
g , die de cellulose
moet ondergaan,
gebracht
g
^ om in oplossing
P
gg
te worden,^ geheel
anders zijn dan bijJ de
gzijn
viscose,
Het spinnen
van acetaatzijde
acetaatzijde g
gaat heel
P
anders. De cellulose wordt bijJ dit procédé
A
omgezet
in een chemische verbinding,
om
g
g,
niet in water kanoopgelost
worden, maar
A g,
in aceton, een vluchtige
g vloeistof. Om uit
deze oplossing
Jg , wordt
P
g een draad te krijgen,
ze door een spindop
P
Pin benedenwaartse
glucht;
richting
uitgespoten in warme lucht; door
blijf de
de warmte verdampt
P de aceton en blijft
over.

Kunstzijde. — III. Op deze afbeelding is duidelijk te zien, dat de vloeistof, die door de
glazen buis stroomt, met dunne straaltjes uit
den gouden spindop spuit.

De nitrozi'de
wordt opP ongeveer
dezelfde
J
g
wijze
verkregen
als de acetaatzijde,
J , alleen
g
J
de chemische bewerking
anders
g
g is enigszins
en langer
van duur. Dit procédé
is het
P
g
oudste en levert nog
io%
g
g slechts ongeveer
van de wereldproductie.
P
De kunstzijde
wordt door de fabrieken,
J
zoalseze
d
g in
, den vorm van witte,, ong
strengen
g en of op
P s P oc bg everfde draden, als stren
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Kunstzijde.— V. Sterk vergrote
opname
van
g
P
een kunstzijden
weefsel.
J
len
verkocht.
nuuhieruit
kledingstukken
e ve
koc t. Om
e
te maken,, gaat
de kunstzijde
naar andere
g
J
fabrieken, naar weverijen
en breieri' Jen.
J
Soms wordt ze vóór het weven of breien
bgeverfd,
, maar meestal pas
P daarna.
o PFoto's V en VI zijn
J sterk vergrote
g
namen van een kunstzijden
weefsel en van
J
een breiwerk. Het breiwerk van foto VI is
gemaakt op
g
P een rondbreistoel, een zeer ingewikkelde machine, zoals uit foto VII
blijkt.
blijkt. Van de spoelen,
P
, zoals die o P. de machines van foto IVemaakt
zijn,
g
J ^ lopen
P de
draden af en van onderen komt heteg
breideoed
uit de machine.
g

Kunstzijde. — VI. Sterk vergrote opname
van een kunstzijden breisel.

Bij
f donker hebben wijJ dus de kustverlichtingode
die van staatswege, vooral
g,
g
in meer beschaafde streken, goed
is aang

Kurk is eenlantaardi
P
gweefsel, dat g e vonden wordt aan de oppervlakte
van den
AP
stam van sommige
bomen. Het bereikt
g
soms een aanzienlijke
dikte en laat dan van
J
zelf los. Het weefsel is elastischporeus
,P
neemteen
water opP en is zeer licht.
g
In ons land zijn
J de olm of iep
P en de es doorn de bomen,
vormen
product vormen,
, die eenP
dat oA kurk lijkt,
J ^ doch als zodanig
g toch
niet teebruiken
is. Voor de industrie
g
komt uitsluitend in aanmerking
g de kurk
van den kurk-eik, die ineheel
Noord-Afrig
karoeit
en ook op
g
P de Balearen en in
Spanje.
In Tunis en Algerië
wordt deze
P J
g
boom stelselmatig
g aangeplant. Deze Franse
koloniën zijn dan ook de voornaamste exportlanden van kurk.
Wegens
de bovengenoemde
eigenschapg
g
g
Pandere geschikt
P en is deze stof als geen
g
g
voor het afsluiten van flessen en voor het
vervaardigen
van drijvers
drijvers, stootkussens
g
(kurkenzakken),reddingboeien,
zwemvesg
ten enz. Het afval wordtemalen
geperst
g
,gP
en tot kurkP laten verwerkt of Jbij de no
lileumfabricag
e gebruikt.
g
Kustverlichting
g i s verlichting
g van de ze
zee,
daar, waar zij
J extra gevaarlijk
g
J is: bijJ de
kust. Hier helen
A niet altijd
J, en zeker niet
's nachts, deewone
middelen om denweg
e
g
op
radio).
P zee te vinden (bestek,^ kompas,
P , radio

Kunstzijde.
— VII. Een rond-breistoel de in1
breiwerk
Irgewikkelde machine, waaropet
P
van foto VI isemaakt.
g

KUSTVERLICHTING
daar in staat stelt
PP
gele
g d en den schipper
en
naar de lich geregeld
zijn plaats
te bepalen
P
P
g
g
ten die hijJ kan waarnemen.
Laten wi
wijJ een voorbeeld mogen
g nemen.
Een schip
P vaart 's nachts langs
g de kust van
Noord-Duitsland over de Oostzee van Swinemunde naar Dantzig.
P van
gBijJ het uitlopen
het Haff vaart hijJ onder het rode licht bijJ
Swinemunde en onder een vast wit licht in
dezelfde buurt. N.O. koersend wordt het
rode vuur (met kleinen zichtbaarheidskring)
algauw onzichtbaar, doch het veel sterkere
hij meer
witte licht daar blijft.
Plots ziet hij
J
naar het Oosten een flikker-licht of een
veranderend licht, nu weet hij:
J dat is de
toren van Gr. Horst halverwege Kolberg.
g
Dus nu dat licht maar in het oogghouden.
Eerst verdwijnt
nu in het Westen het
J
(eerste) vaste witte licht van Swinemunde.
hij nu weer een vast
Naeruimen
tijd
tijdpeilt
hij
P
g
licht,, van Funkenhagen,
dat al voorbij
voorbij Kolg
hijprecies opP de kaart
bergtaat.
Nu kan hij
g
nagaan,
waar hij
waar men
J is: opP de plaats
P
g
zowel Gr. Horst en Funkenhagen
ziet. De
g
schi er vaart verder. Daar duikt een rood
schippe
(met kleinen zichtbaarheids-kring)
o P.
g
Dat is Kolberg.
al gauw
het licht
g
g Nu gaat
g

1194

van Gr. Horst verdwijn
verdwijnee n en daarna
dverhij nu vaart oop
J nt ook Kolberg,
a, zodat hij
het vaste licht van Funkenhagen.
Na
g
g eruimen tijd duikt weer een ander schitterof veranderend) licht op,
is dus ersP
hoft zegt
verschijn ook
g de kaart,^ en nu verschijnt
spoedig
r
P
g het rode licht van Rii genwaldemunde. Nu kan de schipper
PP dus weer heel
waar hij
hij is.
P de kaart nakijken,
P recies op
J
En zoaat
g het door: steeds nieuwe lichten die telkens weer een nieuwe kleur of
een nieuw soort schittering of verandering
g
vertonen en die nauwkeurig met hun zichtzijn aangetekend.
De
g rootte op
P de kaart zijn
g
schiPP
er weet dus voortdurend precies,
waar
P
hii zich bevindt.
Ziedaar dus een van derote
functies
g
. Zij heeft er ook anvan de kustverlichtingJ
fiere. Zo b.v. de taak omrecies
aan te
P
wijzen,
haven moet
gg
J
^ hoe Jje in een gegeven
binnenvallen. Ook de daarvoor dienende
lichten zijn
precies op
P de kaart aan gete J P
kend. De schipper,
die dus bijJ donker wil
PP
binnenvallen, weetrecies
met welken stand
P
van de lichten dat mogelijk
is en kan zo
g J
manoeuvreren zonderevaar
van op
g
P de
kust of op
P
P een dam te lopen.

Kustverlichting. — De lichtbundels van de „Brandaris" op Terschelling.
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KUYPER

redacteur van „de Standaard" werd,, oefende
—1
18 37
Kuyper
9 20 . Wie aan de oudere
YP
groten invloed uit op
hij weldrag
hij
zou vragen,
Nederlanders
Nede
P het g ees P
g , welkepersoonleven dier dagen.
In 18
telijk
enpolitiek
1874
li'kheid
in de veertig
J
P
g
gJjaren voor den wereldJ
Kamer voor het
leven betrad hijJ als . lid der Tweede
w
rl
op
p
oorlog
p het terrein van hetpublieke
eerst het terrein derTactische ,
isggetreden,,
staatkunde,
h
meest op
p den voorgrond
g
doch reeds drie jaren
later moest hij
belangstelling
hij die
het
e meestt de algemene
g
g heeft
J
g
gemoederen van
functie omezondheidsredenen
weer neergetrokken,, het sterkst deg
g
g
e zich heel aan
leggen.
Thanswijdde
wijdde
in beroering
ij
h hij
voor- en tegenstanders
g heeft
gg
g
g
verreweg
stellig
van
de
de
redactie
van
De
Standaard"
en van een
die
zou
gebracht,
g
g
„
,
g
meesten ten antwoord krijgen:
dr. Abraham
nieuw blad, opgericht
voor de verdediging
g
P gg
g
dat zeer
van de orthodox-Hervormde beginselen,
Ku
er. En het is ook wel zeker,,at
Kuyper.
,
g
„De Heraut".
velen van die Nederlanders met waardering
zullen terugdenken
Na den dood van
g
den beroemden
aan den belangwekkenden tij
, toen dit
Groen van Prinsted
J,
rer in 187 6, werd dr.
krachti g e , manneli'J ke leven zijn hoogKuyper aangewezen
bYP
g
sten bloei bereikte.
tot leider derarti'
P J,
Den tijd, toen zijn
welke ook heden
J
J,
in
fors stemgeluid
Calvijns beginno g Calvijns
nog
g
g
woord . en g eschrif t ,
selen op
P staatkunde drijvende
kracht
digterrein zoekt te
J
zijn
van
stoeren
belichamen
J
, n.l. de
geest de aanhangers
Anti-Revolutiong ers
hoger
tot steeds
nairear
arti' a.r. P g beA
J
zielin g, de tegenij
ti'l . Onder zzijn
g en
J be standers tot steeds
zielende leiding
g bewakkerder verdedig on deze zich krachin van eigen
ging
ti g te ontwikkelen
gge estelijk
en sterk aan betekeJ bestaan dreef
en zo het leven van
nis en invloed te
beiden in hoge mate
winnen.
verrijkte.
Deze dr.
Thans deed zich
J
Abraham Kuyper,
de behoefte ga evoeYP , de
bekende Nederlandlen aan een universe staatsman,godsiteit, waar de we,g
tenschaPP
en konden
g eleerde en schriJ ver,, werd te Maasworden onderwezen
sluise oren. HijJ
volgens
richtlijnen,
g
J ,
studeerde te Leiden
aan het Calvinisme
enromoveerde
alDr. Abraham Kuyper, de grote Nederontleend, en die dan
P
daar tot doctor in
landse staatsman en schrijver (1837-1920).
ook zou kunnen
de theolog ie. Hiervoorzien in de bena stond hij hterachterhoefte aan rechtzineenvolens
alspredikant
te Beesd,, Utrecht
nig
gepredikanten.
g
P
P
en Amsterdam.
In 188o, nadat een nieuwe wet op
P het
Hoger
Wie Dr. Kuyper
Onderwijs hiertoe de mogelijkheid
Onderwijs
g
YP wil kennen,, moet eerst
gJ
had g
eo P end, stichtte Kuyper,
Calvijn
hij was CalviYP , in
samenwer ) leren kennen,, want hij
nist in hart en nieren. Doorgeboorte en kingmet andere voormannen,, een dergelijke
gJ
opvoeding
hogeschool,
gezin,
P
J
a in een streng-vroom
g
, door bijzondere
g
g
, de Vrije
J Universieigen
aanle
teit, waaraan hijzelf
aanleg
g en studie,, was de J
hijzelf als hoogleraar
jonge
optrad.
eo
g
g
P
g e thOnderwijl nam zijn strijd
Onderwijl
loo ng tot de diepgewortelde
strij voor de handovertuiging
Pg
g ge
g komen
van Calbeginselen
in
, dat in deggrondgedachten
g ac
g der streng-Christelijke
g
J
g
vi'n
zijne de kern der
de kerk zelf steeds scherper
J voor hem en de zijnen
P vormen aan
was te vinden en dat slechts
en toen ook zijn
J modernggezinde tegeng en
de toepassing dezerggedachten op
tstanders vaneen
wijken
wijken wilden weten,, nam
P elk er
g
rein van het leven,, kon leiden tot het waarhij
op zich energ
groep,
J de leiding
g P
P,
achtig e heil van land en volk. Al spoedig
P
g zich „Dolerenden" noemde,, en het verband
na zijn
te Beesd koos
met de Nederlands-Hervormde kerk verJ intrede alspredikant
P
hij
gen de z.i. onchriste- brak. Dezeroe
J krachtigpartij
gP J tegen
g
P vormde later(in 1892 ,
li'ke
Christelij Gereformeerde
J , de z. g. vrijzinnige,
J
g, stroming
g in de verenigd
g met de Christelijk
Nederlands-Hervormde Kerk,
een nieuw kerkgenootschap, n.l. dat
grote
, welkeg
vrijheid
in leer en belijdenis
belijdeni toeliet en beder Gereformeerde Kerken in Nederland.
J
Het duurde niet lang,
zijn
Door dit krachtdadig
g,
J
g doorzetten van begeniale
enialePpersoonlijkheid
trok in breder
reer krin- g inselen, welke door tienduizenden CalviJ
hij in 1872
g en de aandacht en toen hij
7 2 hoofd- nistische Nederlanders werden aangehan-

KWAKERS
hij zich een grote
gen,
en verwierf hij
plaats
in
g
P
de harten zijner
volgelingen en bracht hij
Jhij
de leden der a. r.arti'
P J tot geestdriftige
g
g
samenwerking
In
g en hechte eensgezindheid.
g
dien tijd,
dagen
vooral van
J, in de grote
g
g
twee andere belangrijke
staatslieden,, dr.
g J
SchaeP man en Jhr. mr. de Savornin Lohman, oefende zijn
i A
part Jj den meesten invloed
J
uit. In zijn
e
J onnavolgbare,
g
, tekenachtige
gterhij haar graag
minolog ie, noemde hij
g
g de partij
P
J
der kleine
lu den"
daarmede
doelende oop
,^
Y
,
het feit, dat zijn
merendeels tot
J aanhangers
g
den eenvoudigen
burgerstand
behoorden.
g
g
Later echter begon,
g , o.m. als gevolg
g van
g
de opkomst
van het socialisme, de greep
P
g P der
anti-revolutionnaire beginselen
op
g
A het geesteli'ke
en politieke
leven in Nederland aan
P
J
kracht te verliezen. Deersoonli'ke
P
J invloed
van dr. Kuyper
is echter tot enkele jaren
YP
J
vóór zijn
J dood steeds merkbaar gebleven.
g
In 1894
werd hijhij
weder lid van de Tweede
94
Kamer en van 1901
tot i9^
05 was hijiJ minis9
ter van Binnenlandse Zaken en voorzitter
van den ministerraad. Het kon niet anders,
of het optreden
van een man vanzijn
zij
r
P
J fomaat moest aanleiding
geven tot veelpoligg
P
zij daden als bewindtieke beroering
g en zijn
worden dan ook zeer verschillend
•
beoordeeld. EnigeJ
jaren na deze periode,
P
,
in 108
YP benoemd tot minister
9 ,werd Kuyper
van Staat en in datzelfde jaar
ten derden
J
maleekozen
tot lid der Tweede Kamer.
g
Gedurende al dieJ 'aren, bijna
tot aan het
J
einde van zijn
zijn vol geJ leven,, bleef hij
ge
Jzijn
lingen in het ganse
Nederlandse volk aan
g
zich verplichten
met tal van boeken, geP
schriften en dagbladartikelen,
g
, die meren zijn in een prachtig
deelseschreven
zijn
g
g N eP
derlands, dat de schoonheid onzer taal o P nieuw in het licht stelde.
Ook als redenaar bezat dr. Kuyper
on
g eYP
evenaarde talenten. Hij
J moet dan ook g e rekend worden tot derootste
figuren,
g
g
, die
ons land de laatste eeuw heeft voortgeZijn arbeidskracht was enorm;, van
bracht. Zijn
hem kan men leren,
, dat „veel werk" vooropstelt:
systematische
indeling
indeling van arbeid
P
Y
en tijd.
J

Kwakers of Quakers is de naam van een
Protestants-godsdienstige secte
, die om streeks 1650
ontstond. De aan5 in Engeland
g
han
hangers
dezer beweging
g
g g noemen haar
„„Christelijk
J ggenootschap
P der vrienden of
zonen des Lichts"; zij danken hun eigen-g en
aardigen
naam,
= sidg
, kwakers (quakers
q
ermoedeli'k aan de vermaning,
vermoedelijk
g,
secte, George Fox in
welke de der
stichterg
rechters
e e n redevoering
g tot de Engels
g
richtte, n.l. dat
zij Jzouden sidderen voor
„
jare
r des Heren". In de eerste jaren
het Woord
• de stichting
g der secte ontstonden weldra
wa
verschillende
Ki
g
in versch
P plaatsen in Engeland
echter bleek,
o
, dat de
kergemeenten. Toen
de
g
nieuwe secte zich mett beslistheid tegen
kerkgenootschappen keerde vinbestaandekeerde,

iigó

Kwakzalver. — De ouderwetse tandentrekker,
die niet altijd pijnloos werkte.
gen weldra hevige
g
g vervolgingen aan. Als
gevolg
g
g hiervan weken de Kwakers in g ro tenetale
naar Noord-Amerika,, West-Indië,
g
de Nederlanden en Oost-Friesland uit. In
Noord-Amerika stichtten zij
zij onder de
hoogst
g kundige
g leiding
g van den begaafden
g
William Penn, een grote, voorbeeldig bestuurdeemeenscha
g
P, die later een groot
g
gebied
ebied verkreeg,
lvanië thans een
g, Pennsylvanië,
der staten van de Unie. Onder de regering
g g
van den Stadhouder en Koning
g Willem III
braken voor de Kwakers betere dagen
g aan.
Zij
in Engeland
en Amerikag eJ verkregen
g
g
li'kstellin
Buiten
g
J
gmet andere godsdiensten.
En eland en Amerika bestaan op
Engeland
g en
P het ogenblik zeer weiniggKwaker-gemeenschappen.
Hun aantal wordt in Groot-Brittannië op
20.000 en in Amerika op
ongeveer
g
P 120.000
berekend.
geen
kerk en g
e
De Kwakers erkennenn
g
zij hebben geen
om kerkelijke
organisatie,
g
g
, zij
J
schreveneloof
sbeli'J denis
, maar houden
g
zicheheel
aan den geest
van het Chrisg
g
tendom. Zij
en de
J achten den krijgsdienst
Jg
eedsafle
in en bovendien ook alle weelde
eedsaflegging
en werelds vermaak on geoorloof d. Hun eenalgemeen
voud
ene
gg
g oede trouw wordt
waardeerd.
Een eigenaardigheid der Kwakers is,, dat
sterfelij wezen het hoofd
zij
sterfelijk
g
J voor geen
ontbloten. Indien een Kwaker aan
W
het hof voor den Koningg verschijnt,
J , dan
hij
is hetebruik
dat een lakei hem, ,voor hij
g
de zaal betreedt, den hoed van het hoofd
neemt.

Kwakzalver. Zo noemt men iemand, die,
,
zonder dat hijJ daartoe de bevoegdheid
beg
zit deeneeskunst
uitoefent. In vroeger
g
g
eeuwen ontbrak op
P de weekmarkten in ons
vaderland nimmer de kwakzalver. Tussen
hij
had hij
de kramen en tafels der kooplieden
P
zijn
Zijn helpers
— ieder
P
J tent opgeslagen. Zijn
kw
wakzalver van enigen
rang
k
g
g had er een
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paar in dienst — begonnen dan in het volle
Pg
r de trommel te roeren en de
mar r moe
aangemene
trompet
te steken, om de algemene
P
dacht te trekken. Had zich voldoende volk
om hetlatform
verzameld, , dan vertelden
P
eachte
publiek onder eheimhouzij
geachte
g
P
J het g
dingun
levensgeschiedenis.
Tot tranen beg
g
wogen, deelden de dankbare mannen mede,
hun tegenwoordigen
hoe zij door^
g meester,r
eeneboren
Hongaarsen
prins,
geheel en
A
,g
g
g
al warenenezen.
thans o
Pwasop
gDe prins
zijn wereldreis ten bate van alle misdeelzij
den en lijdenden
ook hier gekomen,
om zijn
g
J
gaven ter beschikking
g te stellen van het g e achte marktpubliek.
HijJ was bereid om voor
A
zijn
prestaties geldelijke
vergoedingen aan
g
J
J A
te nemen, voornamelijk
J om daardoor den
ernst derenezin
zoekenden
te beproeven.
P
g
g
Wanneer nu de eerste lijders
maar voor den
J
dag
g wilden komen, dan zouden de dienaren
zij
trachten hun meester te bewegen
uit zijn
g
te komen en zijn gaven
te tonen. Meestg
al waren er liefhebbersenoe
g
g en ook de
prins liet zich gewoonlijk
P
g
J spoedig
A
g ver bid den om te voorschijn
g
J te komen en de goede
lieden te helpen.
In de meeste gevallen
P
g
kwam de begaafdeman tot de ontdekking,
g,
dat liet g ebruik van dit of dat watertje
watertj
zalf, na twee of drie dagen,
g , gewis
g
volslag
en g
genezingg zou brengen.
De P a g
tiëntin
naar huis en, baat
of geen
g
g g
,
hij niet,, want de prins
baat verhaal had hij
baat,
P
was inmiddels reeds verderereisd
g
, zon der een adres achter te laten.
Dit is ongeveer
het type
wa g
YP e van den kwakzalver of charlatan, door wien het marktliet beetnemen. In
P ubliek zichgaarne
g
onzen tijd
J staat dit type
YP kwakzalver niet
kwakzalverij
oPden voorgrond,
^
,doch de kwakzalverij
bloeit nog.
g

Kwallen zijn
J zeedieren, polypen,
P .P , met
eeneleiachti
lichaam
g
g, doorschijnend
J
in den vorm van een schijf
J of een A a raPlu. BijJ het baden in zee heb je
J deze
wonderlijke
wezens zeker wel eens g e J
zien hetzij
drijvend als
J in het water drijvende
prachtiggekleurde of melkwitte schijven
schijve
klokken, hetzij
J op
P het strand aan gesPoeld als onogelijke
klompjes
g J
PJ gelei.
g
De badgasten
zijn
zijn overigens
op
g
g
P de
kwallen weinig
gesteld, want een aangg
raking met deze dieren heeft opP some mensen ongeveer dezelfde uitwermipg
kingals het contact met een brandnetel.
De huid loopt
P n.l. rood op
P en soms
kunnen zelfs lichte koortsverschijnselen
J
optreden.
P
Van de onderzijde
der schijf
J of klok
J
han gen bij
hangen
J het zwemmen lange
g van g armen in het water af, die als een baard
den mond van het dier omgeven. Met
zij bedeze armen, die met netelcellen zijn
zijnPprooi. Kwallen
, vangt
g het zijn
zwemmen met de bolvormige
zijd
van
g zijde
lichaam; men zou kunnen zeggen

KWARTET
door het plotseling
van
I
g krachtiggopvouwen
P
deara
P lu
P ,wordt het water met kracht
weggestoten en ontstaat een voorwaartse
verplaatsing. De rand ontspant
zich weder,,
P
waarna de beweging
g g wordt herhaald.
De in onze zeeën voorkomende kwallen
(Medusa aurita) zijn
betrekkelij klein. In
J betrekkelijk
schij
tropen
P leven soorten, waarvan de schijf
middellijn
van ± i 1 2 meter heeft.
J

Kwartet is een uit vier delen bestaand
bgeheel, b.v. in de muziek: vier zangers,
g
, die
vierstemmig
zangkwartet;
g
, vier
g zingen:
g
strijkinstrumenten:
strijkinstrumenten: ie viool,
, 2e viool,, altviool en cello: strijkkwartet.
Dit strijkJ
J
kwartet is wel de voornaamste soort van
kwartetten. Ook noemt men wel stri'kkwarJ
tet de samenvoeging
g g van de boven g enoem de strijkinstrumenten
(eerste en tweede
J
viool, alt en cello) in een orkest.
Naast het strijkkwartetg
bestaat dan nog
hetiano-kwartet
alt, cello en piano),
, (viool,
P
,
het fluitkwartet (fluit, viool, alt en cello)
en het kwartet voor blaasinstrumenten enz.
Ook de voor een kwartetecom
Poneerde
g
muziek wordt kwartetenoemd.
Grote
g
meesters als Ha do Mozart, Beethoven,

Kwal. — Een kwal, die juist een ongelukkig
g
^
visje
J heeft weten te verschalken. De naam van
Oorlogsschip."
deze kwal is het „Portugese
g

KWARTIER
Schubert, Schumann, Brahms, Dvorak en
ook moderne Franse comP onisten als DebussY en Ravel hebben
composities
voor
P
,
strijkkwartet
geschreven.
J
g
sommi ekaartTenslotte noemt men ook sommig
spelen
kwartetspelen.
De kaarten,, b.v. 40
P
P
4
stuks,, bestaan uit io groepen
A van 4, die telg
kens een bepaald
soort namen noemen: 4
P
bloemen,,4 dieren,,4 rivieren,
, enz. Door
onderlingen
ruil moeten de spelers
trachg
P
ten zoveel mogelijk
g J series te bemachtigen.
g
Kwartier betekent een vierde deel van
eengeheel, b.v. van een uur. In den welbekenden verkleinvorm„ kwartje"
is dit het
J
vierde van onze munteenheid,, den gulden.
g
In ruimeren zin, n.l. niet juist
een vierde,,
J
maar een bepaald
deel van een geheel
beP
g
doelende spreekt men,
van stadskwartieren,
b.v. van het schilderskwartier of het bloemenkwartier van een stad (dus ter ve rvangin
Men bedoelt dan die
bg van buurt").
a
1,
ag edeelten der stad, waar de straten naar
schilders,
zijn.
zijn
, bloemen enz, genoemd
g
de heraldiek (zie aldaar) worden de
verschillende velden,, waarin sommige
g e wa iJ verdeeld,, even pens opP wapenschilden
zijn
P
P
eens kwartieren bg enoemd. Deze kwartieren
stellen de wapens voor
van de geslachten,,
a
waarvan de drager
g van het wapen
P afstamt.
S
SPpreekt men van iemands vier, acht,, enz.
kwartieren,, dan zijn
zijn dat de wapens
van zijn
zij
P
vier, acht enz. voorouders. In de wapenP en
kunde telt men bijJ vorstelijke
J geslachten
g
hoogstens tot 32
3 kwartieren.
Ook de schijngestalten,
J g
, die de maan bg e durende haar omloop om de aarde
vertoont,
,
heten kwartieren, n.l.: eerste kwartier: wassenile maan; volle maan;, laatste kwartier:
afnemende maan en nieuwe maan.
Er zijn nogg verschillende andere betekenissen van dit woord, als b.v. die van verblijf
J Plaats van militairen (denk aan hoofdkwartier enz.
Kwarts is een van de meest verbreide
mineralen.
Een typisch
kwartskristal ziet er PrachYP
ti ag uit. Het bestaat uit een zeszijdi
zeszijdig
g risP
ma, dat van boven en van onderen afgg esloten wordt door een zeszijdige
J gpyramide.
PY

Kwartier. —Verschillende kwartierindelingen op wapenschilden.
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Maar in dezen vorm vindt men kwarts
slechts heel zelden. Alleen wanneer het
kwartskristal uitgekristalliseerd
is uit een
g
magmag
ma gma waarin
geen andere mineralen
g no
g
g evormd waren, zal het voldoende ruimte
zijn
gehad
hebben,, om zijn
eigen
g
g n vorm te kunnen aannemen — zie ook: Mama.
Als er
g
veel mineralen tegelijk
gma
uitg J uit het magma
kristalliseren zullen ze namelijk
J elkander de
ruimte ontnemen om hun eigen
vorm aan
g
te nemen.
In eenranitisch
gesteente
(zie ook: Grag
g
niet is kwarts juist het laatste
mineraal,
,
dat uitkristalliseert en in datesteente
zaI
g
het dus nooit zijn
J mooien vorm kunnen
aannemen. Zie ook: Edelstenen.
Kweekscholen. Kweekscholen
zij
tn inrichtingen
van onderwijs,
g
J, die een opleiding
P
ge
ag ven voor bepaalde
beroepen.
Zo zij
zijn er
P
P
voor de Zeevaart te Amsterdam, LeidenDelfzi'
en J l en bestaan te Amsterdam Rotterdam en Heerlen Kweekscholen voor vroedvrouwen. De middelbaar-technische school te Amsterdam heette vroeger
er alleen Kweekschool voor machinisten.
Gewoonlijk denkt men bij
Gewoonlijk
J het woord
kweekschool echter aan inrichtingen
g , waar
jongens
en meisjes
tot
meisjes worden opgeleid
Pg
g
J
onderwijzer
of onderwijz
onderwi'
Jeres. Zulk een
J
schooleeft
niet alleen onderwijs,
J, dat bijJ
g
den leeftijd van
deze jonge
P ,
g mensen past,
J
zoals ook b.v. de H.B.S. doet, maar tevens
kweekt ze die karaktereigenschappen en
kundigheden
aan,
, die de onderwijzer(es)
J
g
heft in zijn
zijn of haar beroep.
nodig
J
P Er zijn
g heeft
thans in ons land Io8 van die kweekscholen,
waaronder ruim4 o R.K. zij
zijn en ruim 20
w
Chr.; de overige zijn Rijksof GeProt.zijn
J
meenteli'ke
scholen. Volgens
de nieuwste
g
J
zij de kweekscholen bestemd
bepalingen zijn
van I 5—18 jaar;
voor jongelieden
J
, voor de
J g
toelating
toe
g wordt vereist het diploma-U.L.O.
P
o f het bewijs
J, dat van de H.B.S. de eerste
gi zijn
or
jare met gunstig
J n doeldrie jaren
g bgevolg
g
. Aan het eind van den kweekschoolopen
gee
tijd
J' moet een schoolexamen worden af g
1 dd,dat bij slagen
van
leg
g
g de bevoegdheid
J
onderwijzer(es)
verleent. Aan de meeste
onderwi'
J
kweekscholen
is een cursus verbonden ter
W
voor de akte van hoofdonderwi'J opleidingvo
zer 18-20 jaar).
J
zij
onderwijzer voor zijn
Het inzicht, dat een onderwijzer
He
werk moet worden opgeleid,
, is nog
g niet
Pg
zo heel oud. Vóór 1800 bestonden ereen
g
akten voor onderwijzer;
g
J
, dat een afgedankt
onderwij werd
k tier of tuinman met het onderwijs
koetsier
ast, kwaam op
belast,
P de dorpen b.v. herhaaldelijk voor. In ons land is het denkbeeld van
voor onderwijzers
leidm
kweekschoolopleiding
J
het eerst uitgesproken
door de Maatschappij
PP J
a P
tot Nut van het Algemeen
, die in tal van
g
plaatsen zulke scholen stichtte. De oudste
in ons land is de RijksJ
1jongenskweekschool
g
kweekschool te Haarlemesticht
in 1806 ,
g
is de kweekde oudste meisjeskweekschool
)
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Kweekscholen. — De zeevaartschool „Noorderkweekschool Abel Tasman" te Delfzijl.
school van onderwijzeressen
te Arnhem
J
(gesticht in 186o).

Kwikzilver of kortwegg kwik, is een scheiheikundiglement
en wel een metaal, dat bijJ
g
normale temperatuur
in vloeibaren toestand
P
verkeert. Het is een van de zwaarste onedele metalensoortelijk
gew. 1
J gew.
3, 6 dat in
geringe
e hoeveelheden in de natuur in zuiveren vorm voorkomt, n.l. in Spanje, Peru
Peru,
Californië en in het Oeraig eber
g te. Het
wordt echter hoofdzakelijk
gewonnen uit
J g
cinnaber, een verbinding
g van 85 o kwik met
15%
zwavel. Dit mineraal, dat. o.a. in Spanje
^
P J
en Californiëevonden
wordt,, heeft een
g
prachtige
rode kleur en wordt, fijn
gee
P
^
Jg
malen
g ebruikt
verf veel als verfstof b
miljo
J en
Kwik wordt inede
en toestand gebruikt
g g
g
voor instrumenten als thermometers, barometers, manometers enz.
In de industrie maakt menebruik
van
g
de eigenschap
g
P van het kwik, dat het alle
metalen — behalvelatina
en ijzer
P
J zer — o P lost zoals koffie een klontje
J suiker. Zulk
een oplossing
P
g heet amal ^gaam. Het amal
g abelangrijke
nieren is een belan
grijke methode bij
J het
winnen vang
vanoud
ou en zilver (zie ook onder
.
De foelie, waarmee de achterkant der
spiegels bedekt is, bestaat grotendeels uit
tin-amalgaam.

Kwint ofuint
is een in de muziek veel
q
g ebruikte uitdrukking.
g Bedoeld wordt de
uinvijfdetoon (dus naar het Latijnse
q
J
tus = vijfde),
van een bepaalden
gP
J
^ gerekend
grondtoon, In de toonladder met C als
grondtoon
rondtoon b.v. is gde kwint. Zie ook: Drieklank.
Kwint heet ook dede
snaar
(hoogste)
g
4
op
P een viool, dus de e-snaar.
Kwo-min-tang
volkspartij
P J in
g
g i s de grote
China, waarvan we, sinds deebeurtenissen
g
daar ons meer en meer zijn gaan
interesg
seren Tederen dag
g in de kranten lezen.
Ze ontstond na de verdrijving
J
g van den
laatsten keizer uit de tot dit doel door Sunat-Sen ^g evormde revolutie-partij:
P J Komin g g geworden
was.
tang,ie
overbodi
overbodig
g
g
In ons artikel over China en een Chinese
jongen
^en opP Java vertelden we al iets van de
idealen, die Sun-Jat-Sen met zijn
J
„ Drie
volksbeginselen" in de harten der arme Chinezen wist te wekken. Na zijn
J dood, in
1925,
g b verder en breidde
9^, leefde de beweging
zich naar alle kanten uit, daarbijJ aanvankeli'k
door de grote
scharen,, die
g
J gesteund
g
gb van den roten
alsevol
nood fwaarin
g
b
China leefde, tot het Communisme waren
overgegaan.
Uiteindelijk
Uiteindelijk hiervan bevrijd, is
gb
de Kwo-min-tang
g met Ts'an
J -Kai-Ts'ek
J
g
aan het hoofd het bolwerk in den strijd
J
voor China's vrijheid en ontwikkeling.
g

LAAGVLAKTE

begrip;
Laagvlakte
is ee n aardrijkskundig
aa^la
g A,
g
J
men verstaat eronder eengebied
, dat niet
g
of slechts weinig
van
PP
g boven de oppervlakte
de zeeele
en is en weiniggof geen
verg
g g
heffing en van den bodem vertoont.
Een laagvlakte
kan zowel uit diluvium
g
zand enrind
als uit alluvium (klei en
g
veen) bestaan. Daar het water der beren
g
door het laagland
naar zee stroomt,,P
spreekt
g
het vanzelf, dat de laagvlakten
in den regel
g
g
door rivieren doorsneden zijn en dat
daar,
,
waar -de rivieren delta's vormen,, klei-afzettingplaats
heeft. Dicht bijJ de zee,, in de
P
stilstaandelassen
en poelen,
A
, wordt het
P
laagveen
gevormd.
g
g
In de laagvlakte
vinden wij
P de
J dus op
g
wat hoger
gelegen
soms heide
g
g g
g zandgronden
en bossen,
J veelal uit
, verder bestaat zij
vruchtbare kleigronden,
waarop
P allerlei g e g
wasseneteeld
kunnen worden. Hier ving
voornamelijk de steden,, middelden wij) ook voornamelijk
punten van handel en nijverheid,
J
, want de
P
mens heeft zich steed s bijJ voorkeur daar
gevestigd, waar de bodem het meeste o P leverde en het verkeer de minste hindernis
ondervond.
Ons land ligt
laagvlakte,
J in de grote
g
,
g bijv.
g
die zich van de Pyreneeën,
, langs
gs de zee Y
kust van Frankrijk
Frankrijk en België,
g over NoordDuitsland en verder bi'J na over geheel
Eurog
P ees Rusland uitstrekt. Onderbroken door
het Oeral-gg eberg te gaat
deze laagvlakte
g
g
door over het Noordelijke deel van
Siberië,
,
steeds smaller
toelo
e end naar het NoordOosten.
Andere zeerrote
laagvlakten
vinden wijJ
g
g
in ChinaYan -tse-Kian
g
g, in Voor-Indië
(de Ganges-vlakte),langs den Indus in het
smalle dal van den Nijl,
), larf g s de Hudsonbaai, aan de Golf van Mexico (Mississippi),
PA ,
in het zeer uitgestrekte
gebied
der Amag
g
zone-rivier enz.
Laagvlakten
worden,
zoa
g
, zoals uit b oven staande blijkt,
genoemd naar de
J , gewoonlijk
J g
g
voornaamste rivier, die er door stroomt.
Labberdaan. Dit is de oud-Hollandse
naam voor zoutevis; tegenwoordig
g
g wordt
deze benaming
g zelden meer gebruikt.
g
r
Zoutevis is kabeljauw.
kabeljauw. Deze wordt,, voornamelijk
opengesneden, van
J in Noorwegen,
g
kop,
en ruggegraat ontdaan en
P,ingewanden
g
gezouten. Vervolgens
wordt de vis op
g
g
P de
rotsachtige
uitgelegd en
g oevers der fjorden
J
gedroogd.
Dit drogen
moet met grote
zorgg
g
g
g
en zeereleideli
k
's Nachts of
g
J geschieden.
g
bi'J ongunstig
P
g
g weder wordt de vis opPhopen
en afgedekt.
gestapeldg
Er wordt uit Noorwegen zeer veel zoutevoornamelij
vis uitgevoerd,
voornamelijk
naar Italië en
^

naar de Spaans-sprekende landen. Vroe
er
Vroege
zoutevis ook bijJ ons veel genuttigd
g
g
en was zij,
den lagen
prijs,
g
J, wegens
g
A i J, een g e wild volksvoedsel. Den spreekwoordelijk
P
J
lagen
prijs
g
P J vinden wij
J terug
g in de uitdrukking,die wel eens gebezigd
g wordt,, om iets
g
aan te duiden, dat bijzonder
goedkoop
J
g
P is.
Men zegt
kun je
g dan: Daar
„
J geen
g en labberdaan teen
g eten."
Labialen(van het Latijn: labium
= lip)
P
is de wetenschappelijke
naam voor li
letlipletPP J
Dat zijn
J die medeklinkers, welke g e vormel worden door beide lippen
(bilabiaal)
PP
of door de onderlip en de boventanden
(lip-P
tandletters of labiodentalen).
Bilabialen zijn
de b,, de p, de m;, laJ bijv.
J
biodentalen de f en de v.
Labiaten is de naam van eenlantenfaP
milie die der lipbloemigen, waarvan ruim
3000 soorten over de ehele
gehele aarde verzijn
spreid
zijn. Het meest vindt men ze in de
P
gematigd-warme luchtstreek. Tot deze familie behoren o.a. de lavendel, de kruizemunt, de rosmarijn
J (balsemkruiden) en de
dovenetel en hondsdraf (onkruiden).
Laboratorium betekent letterlik
) werkin den zin van
P laats en wordtgebruikt
g
wetenschappelijke
werkplaats,
bijv.
bij
v voor
PP J
P
ge ,natuurkunde ge of technische
onderzoeking en. Men vindt dus de laboratoria ineerstep
de eersteun
laat
laats aan de
iversiindustriële on , maar ook aan grote
g
zijn zulke wetenschappelijke
derneming en zijn
PP J
werkplaatsen
verbonden,
P
, met het doel het
fabrikaat en deroductiewi'ze
steeds te
P
J
verbeteren.

Laagvlakte.
— Dit polderlandschap
9
p
^bij
J Hallum
(Friesland) g
geeft eengoed
idee van een
g
laagvlakte.

LAFAYETTE
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jectiel
met een ontplofbare
stof A ikrineA
J
zuur, ecrasiet, enz.).
Onder de lading
g van een condensator verstaat men de hoeveelheid electriciteit, die
de condensator bevatten kan, zonder de
spanning
en negatieve
g
P
P
g tussen de positieve
doorslag
platen zodanig
g te verhogen,
g , dat doorsla
P
A laats heeft, m.a.w. zonder dat er een vonk
overspringt.

foto: J. van Dijk, Amsterdam.

Lading..— Een deel van de lading stukgoederen van een zeeboot wordt in een rivierschip gelost.

J

Laconiek. Dit woord is afkomstig
g van
iJ
Laconië,
deel van den
, het Zuid-oostelijk
Peloponnesus.
De bewoners van dit gebied
g
P
heetten in de oudheid Laconiërs, Lacedaemoniërs of Spartanen.
Deze hadden de
P
eigenaardigheid zich zeer kort en bondig,
g,
in weinig
g woorden veel zeggend,
, uit te
gg
drukken. Naar verluidt,, zou de wetgever
g
LY
curgus hun dit bevolen hebben.
Laconiek of laconisch is dus de s P re ek waarbij men zich kort,,P
wijze waarbij
pittig
wijze,
g en zon der den minsten ophef
zéér veelzeggend
P
gg
uitdrukt.

Lading.
g Dit woord heeft een veelzijdige
J g
betekenis. We spreken
van de lading
P
g van
een scha P, van een vuurwapen,
P , van een
condensator, enz.
De scheepslading
A
g is de hoeveelheid g oe deren, die in het schip P
geladen
wordt.
g
Voor elk vaartuig
diep
g is vastgesteld,
, hoe die
g
heteladen
mag gworden. Een witte cirkel
g
met dwarsstrepen
geeft
A opP den scheepswand
P
g
dit aan: het Plimsollmerk.
De lading
g van een vuurmond is de voor
een bepaald
projectiel
vereiste hoeveelheid
P
AJ
ontploffingsmiddel buskruit en de ladingg
van eengranaat
is de vulling
g van het pro-g
Encyclopedie voorJongeren
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Lady.
P g van het woord
Y Over den oorsprong
duister; volgens
lady
g in het duister;
g
Y tast men nog
sommigen
zou het zijn
afgeleid
van het
g
J
g
oude Angelsaksische
woord hleafdie,, d.i.
g
zij
J, die het brood kneedt en klaarmaakt.
Het was dus bi'J de Angelsaksers
de titel
g
van de vrouw des huizes.
Bij
had vroeger
J de Engelsen
g alleen de
g
koningin
iden titel van Lad
g
Y, later ook de
prinsessen
van denbloede;
bloede; nog
P
g later de
vrouwen van alle Engelse
pairs,
P
g
, baronets
en ridders, benevens de dochters van hertoen
en graven.
g
g markiezen
,
Wanneer zulk een lady
Y huwt met een
niet-adellijk
blijftzij
zij haar titel be, blijft
J Ppersoon,
houden.
In de tweedelaats
is ladyYhet gewone
P
g
Engelse
woord voor dame. Een spreker
P
g
begint
b.v. zijn gehoor
aan te spreken
met
P
g
g
„ ladies and gentlemen". En tenslotte wordt
— ook in ons spraakgebruik — onder „een
echte lady"
Y verstaan: een beschaafde,, ontwikkelde vrouw vanoeden
stand.
g
In Engeland
wordt Maria,, de moeder van
g
Jezus,, Our LadyYg
genoemd.
Markie s de Lafayette
Lafayette.
g eboY
Y
is een bekende figuur
1757)
ren 6 September
g
757
P
uit de Franse (en Amerikaanse)geschiedeg
nis van het laatste deel , der 18e en het
eerste deel der 19e eeuw.
zijn tijdgenoten
Evenals bij velen van zijn
stonden zijn
J denkbeelden sterk onder den
invloed van dehiloso
hen
der i8de eeuw,
A
P
die vrijheid
voor den mens eisten. Blakend
J
van begeerte
om deze theorieën in dePrakg
hij mee in den
tijk
P
, vocht hij
J toe te passen,
hij
Amerikaansen Vrijheidsoorlog
g en wist hij
J
zelfs met Franklin de hulp
P van den Fransen
koning
P
g voor de Amerikanen in te roepen.
In den oorlogg onderscheidde Lafayette
zich
Y
hij
zeer. Toen het doel bereikt was,, keerde hij
zijnsuccesvol; o A naar Frankrijk terug.
g Aan zijn
treden in Amerika ontleende hijJ een zekere
autoriteit. Hoewel hij zelf van ,
adel was,
koos Laf aY ette de zijde
van den Derden
J
hij de
Stand. Den iaden Juli 1789
79 stelde hij
„ Déclaration des droits de l'homme et du
cito
en" voor. Na den val van de Bastille
citoyen
organiseerde
hij
hij de burgermilitie,
, de z.- g.
g
g
Nationale Garde.
d meer beLangzamerhand
wordt hi'
hij
g
J dan
club,
houdend. HijJ stichtte met BaillyY een club
waaruit later die der Feuillants voortkwam.
Deze club wilde het koningschap
g
P ten koste
van alles handhaven enaal
en erlstellen
P
P

LAFONTAINE

Lafayette, de Franse vrijheidsheld uit
het einde der 18 ae eeuw.
aan de uitspattingen van hetgepeupel.
In2 wordt
hij hij
als een der weinige
g
79
revolutionnaire bevelhebbers,
g be, die nog
schikbaar zijn,
van
g
J, aan het hoofd gesteld
den en
asten Coalihet nationale leger
J ens
g tijdens
datzelfde jaar de koningg
tie-oorlog.. Als in J
Jn waar
vervallen wordt verklaard van zijn
di eden wil
Lafayette
hem te hulpPkomen.
,
Y
echter geen
steun en moet
HijJ
g
vluchten; eerst onder het consulaat van
in va
zNapoleon,
P
, einde 799, keerti J hij zijn
derland terug.
g
Na de restauratie der Bourbons in 1814
treedt hij weer
op den voorgrond
g ron enn ver
P
hijJhet departement
te^enwoordi
SeineP
gth
et-Marne in de Kamer. Na den slag bij
J
Waterloo drong
J sterk opP den afstand
ghij
van Napoleon
aan. Daarna had hij nogg ver f
scheidene malen zitting
g in de Kamer,, waar
linkerzijde
hij plaats nam aan de uiterste linkerzijde.
hij
Tijdens
de Juli-revolutie van 1830 wordt
J
hij
aanvoerder der Nationale
J nogmaals
g
Garde en werkt hijJ er krachtigg toe mede
dat de Hertogg van Orleans,, Louis Philippe,
PP ,
tot koningg wordt uitgeroepen. Niettemin
bestreed hijJ diens conservatieve politiek
in
P
de Kamer en richtte zelfs een reP ublikeins
gezinde vereniging
g
P den tosten Mei
g g oP. Op
1834
hij te Parijs.
J
34 stierf hij
Lafontai.ne. Ieder heeft wel eensehoord
g
van den beroemden Fransen dichter Jean
de Lafontaine1621-16 95 , den man van
de fabels La cigale et la fourmi", Le corbeau et le renard" en honderden andere, die
uitmunten door den mooien,, echt dichterlijken
vorm en de grote
levenswijsheid,
J
g
J
, die
ze bevatten.
Lafontaine wordt terecht — met Racine,
Boileau en Molière — tot de Franse klassiekenenaar
g erekend. Hij
J had een zo eigenaarg
digkarakter, , dat het wel de moeite waard
is iets van zijn
J levensloop
P te vertellen.
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In zijn
je ugd
hij een afkeer van het
J J
^ had hij
leren; hijJ zwierf bijJ voorkeur met een boek
hij maar
door bos en veld. HijJ las alles, wat hij
in handen kon krijgen
en dacht er geen
J gg
o
og
genblik aan, dat hijJ later iets zou moeten
doen, om in zijnJ onderhoud te voorzien.
Eens, toen hijJ 25
hij zc
5Jjaar oud was,, werd hij
getroffen
door een gedicht van Malherbe,,
g
dat hijJ van dit ogenblik
af besloot,, zich ook
g
Zij vader
aan de dichtkunst te wijden.
Zijn
J
er echter anders over en daar hijJ een
welgesteld man
was met veel invloed, kreeg
g
,
zij
Jean een houtvestersbaantje
zijn
g
J en tegen
moest J zich verloven
rlet
meteeen lieftalhij
lig
ge Jjongedame
van 15
g
5 J jaar,
, met wie hij
spoedig
huwelij trad.
P
g in het huwelijk
nu liepP het helemaal mis,, want zijn
J
vrouw was allerminst een degelijke huisvrouw. Zij
Zi' verslond den enen roman na den
anderen en verwaarloosde de huishouding
en intussen liep
P Lafontaine in het bos te
dichten of viel onder de bomen in slaap,
zij bossen een waar
zodat de stropers
in zijn
P
paradijsje vonden. Het is duidelijk,
J, dat er
op
P die manier niets van terecht kwam.
Na enige
moest de gehele
inboedel
g jaren
J
g
wegens
schuld worden verkocht en gingen
we
g
g g
Lafontaine en zijn
vrouw in vrede en
J
vriendschap
P uiteen. Ieder zou dan maar
doen, waar hij
J het meest zin in had.
Daar zijn
hoe langer
J gedichten
g
g hoe meer
bekendheid haddenekre
g
gen, vond LafonParijs in de hoogste
kringen
taine te Parijs
vrien
g
g en
den en beschermers, die hem bovendien
vereerden om zijn
zacht,vriendelij
vriendelijkara
kkJ
Het bleek echter,, dat hij
hij in 't geheel
g
niet op zichzelf
kon passen. Zijn
Zijn leven langg
P
is hijJ een groot
kind gebleven:
hij
hij vergat
g
g
g
alle afspraken,
zijn kledingg
, verwaarloosde zijn
en verloor zijn
Eerst de schatrijke
J geld.
g
J

Lafontaine, de bekende Franse
fabeldichter.
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Parijzenaar
Fouquet,
later madame de Saq
J
blière en tenslotte Hervart namen hem in
huis en verzorgden
hem tot zijn
J dood toe.
g
In 1648
4 werd Lafontaine benoemd tot lid
van de Academie; hij
P het hoogJ was toen op
g
van zijn
tepunt
J roem.
P
in de
r "f Een
e merkwaardige
La g ^lo,
g figuur
g
is wel de Zweedse schrijfwereldletterkundef
J
Zij
Z' werd in 1858 0 P
sta r Selma La erldf.
J
Morbacka in Vármland
het oude landgoed
g
zij zich later,, na
geboren, in het huis waar zij
g
verschillende reizen te hebben gemaakt,
g
v
,
weer
vestigde
en ook nu nog
g
w
g woont. Van
was zijzijals lerares werkzaam te
1885 tot 1895
95
Landskrona (aan de Sond, schuin tegenover
g
Kopenhagen),doch
gevoelde reeds in
zijzijg
dien tijd
J
P g om schrijfster
J een sterke roeping
zij
te worden. In haar vrijen
tijd
J
J schreef zij
gedichten en werkte ook reeds aan haar
meest beroemde boek Gdsta Berlin g.
g
Met dit boek veroverde
Selma La gerlóf
o
stormenderhand Zweden en weldra deeg
dit boek van
hele wereld. Gósta Berlin
o erstromend
van
v
onuitP utteli'rijkdom,
Jken
leven,
jubelend
mensenliefde,
leven
, een boek van jubelend
van machtigen
zielestri'd
J van hartbrekende
g
vroomheid, van mystiek
smart, van fijne
Y
leven",
helderzien, van begrijpen, van het leven"
zoals Christine Doorman het beschrijft
J, is
een keerpunt
geworden
in de Zweedse letP
g
terkunde en heeft ook daarbuiten ineheel
g
Europa
gebracht.
P de harten in beroeringgg
Haar volgende
roman ^,Onzichtbare banden"
g
had eveneens veel succes.
In 1895
95 maakte de schrijfster, tezamen
met een vriendin, een reis door Duitsland,
Zwitserland, Italië en België en bezocht later ook Egypte
gYP en Palestina. Na deze reizen
schreef zij
J haar eveneens beroemd geworden
g
boeken De wonderen van den Antichrist"
en „Jeruzalem".
Verder noemen wi'
J van haar werken:
„Christuslegenden", Het huis van Liljecrona", De voerman", De keizer van Portogal" , Machten
en mensen" en haar ene
enig
,^
boek voor kinderen, het fijne
J sprookje
P
J
wonderbare reis". De
,^ Niels Holgersson's
g
meeste van haar boeken zijn
J in vele talen
vertaald.
In 1908
werd Selma Lagerlof door de
9
universiteit te UPsala tot eredoctor benoemd in 1909
9 9 werd haar de Nobelprijs
P Js
voor letterkunde toegekend.
g
Onderwijs. Welke plaats
Lager
Onderwijs.
een mens
P
g
hij
ook in de wereld bekleedt, welk beroepP hij
uitoefent, tot welkenodsdienst
tot welken
g
stand hij
J behoort, — iedereen heeft een
zekere kennis en ontwikkeling
g nodig.
g Wie
niet kan rekenen, wie niet kan schrijven
en
J
wie niet kan lezen,, staat ieder ogenblik
hulg en
P Bloos.
Ook dient in een beschaafd land ieder
mens zijn
hij
hij
J taal te kunnen gebruiken;
g
^
moet wat weten van deeschiedenis
van
g

Selma Lagerlóf, een Zweeds schrijfster van
grote betekenis.
zijn
J land en
J volk en van hoe 't er in zijn
in andere landen uitziet. Ook is 'tretti
P
g
en nutte
en
g , wat te weten van planten
P
dieren en van eigen
g lichaamsbouw. In de
kerk, bij den arbeid, in huis, in de clubs en
verenigingen wordt veel gezongen
en ook
g
g
te pas.
tekenen komt bi'
g
J veel bezigheden
Alle meisjes
moeten nuttige
g handwerken
J
meisjes is gymm
leren en voor jongens
en meisjes
J g
nastiekewenst
voor de ontwikkeling
g van
g
het lichaam.
Dit alles moet de Lagere
School geven.
g
g
En omdat ieder mens dit onderwijs behoeft is het bijJ de wet,
P het
^ de Wet op
Lager
La g er Onderwijs
geregeld.
Verder bestaat
J,g
g
in alle beschaafde landen, ook bij
J ons
iJn
sedert 1901,
de leerplicht.
Wie zijn
kindeP
9
ren (in den regel
7-13
dit onderdg van 7
3aar
J
wis
g , is strafbaar voor de
J niet doet volgen,
wet. Dit onderwijs
J heet eg w o o n lager
g
onderwiJ s.
Behalvee
g w o o n lager
g onderwijs
Js is er
ook buiten ewoon
lager
g
g onderwijs
J
op
P de scholen voor kinderen, die volgens
g
medisch advies,
lagere
dg
, het gewone
g ere onderwijs
Ook het onderwijs
J niet kunnen volgen.
g
J
aan schipperskinderen
rekent men tot het
PP
buitengewoon
lager
g
g onderwijs.
J
Tot het La ager Onderwijs
J behoort verder
nog
g het vervolgonderwijs
g
J en het U.L.O.
(Uitgebreid Lager
g Onderwijs).
Js

da
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Lager Onderwijs. — Een openbare lagere school te Baarn.
gee
rvolgonderwijs
Onderwijs
Onderwijs voor het gehele
land,, die sinds
Vervolgonderwijs
gg
J wordt 's avonds ge
g
en jonge
dien vele malenJ
ven aan kinderen,
J g mensen, die
g ewi'zig d is. De uiteenloroe geen
gelegenheid
hebben.
over de taak van de school
overdag
P ende meningen
g
g g
g
g daartoe
chool is bestemd voor kinwaren oorzaak, dat deze in denolitieken
D U . L . O school
De
A
strijd
deren van i2 tot i6 à 177Jjaar, die wat meer
J nogal
g eens naar voren kwam. Thans
leren dan de lagere school geeft
en
is de toestand zo, dat onderwijs
willeng
g
J van iedere
godsdienstigerichting
richtin
is gewaarborgd.
toch niet naar de H.B.S. of het Gymnasium
Y
g
gd
Naast de openbare
scholen,, die kinderen
n Op
0 de U.L.O.-scholen worden o.a. de
P
g aan.
moderne talen en wiskunde onderwezen.
van ouders met verschillendeodsdiensti
g
ge
overtuigingen kunnen bezoeken,
zijn er bi^ zijn
Voor deze
een beperkt
Voo
e scholen geldt
g
A er vakJ
zondere scholen voor Katholieken, Herleraren-systeem.
Y
vormden Gereformeerden, enz. Het Lager
Voor
Vo
r die lezers, welke graag
g g enkele g e g
Onderwijs
staat thans onder de wet van
tallen zouden willen zien, volgen
er hier
g
J
1920.
van de g eene
p aar: Het aantal leerlingen
g
n volksschool bedraagt
g in het geheel
wo ne
g
Lager
wal. De uitdrukking
i 6 van de bevolking van ons land;,
ongeveerg
g
g >>aan lager
g wal
stadje
geraken"
nv
vrij
In een stadje
Braken"
is, als zovele geijkte
Nederlandse
dit ^ 6 is een
J vast getal.
g
^
gJ
termen en zegswijzen,
zij ± i000 kinderen
van
oo inwoners b.v. zijn
60
g
J
, aan ,de scheepvaart
P
Aan de volksschool in Neontleend. De varenslieden bedoelden met
6-- jaar.
J
lager wal den
oever van het vaarwater,
derland zijn
,
J werkzaam vele duizenden onderwJ
' izers; het buitengewoon
lager
waar de wind op staat. Komt
een zeilschip
g onderg
P
door slecht manoeuvreren ofeweld
van
i' heeft
aantal leerling
wijs
e ook al een groot
g
wind en water te dicht bijJ dien oever,, dan
n en
onderwijzers.
Van hoe grote
betekege
e o
wJ
g
geraakt het dus aan lager
nishet
Lagerg Onderwijs
Onderwijsis, begrijpt ieder
g
g wal en loopt
P of
eJ w et, dat voor ruim
vast Of zal alleen met veel inspanning
onmiddellijk,
als hij
P
J
g en
van de kinderen in Nederland dit het
zeemanschapeer
in ruim vaarwater kun64%
A
4a
nen komen, omdat het dan tegen de windenige
onderwijs is dat ze ontvangen.
g onderwijs
richtingn
De figuurlijke
Aanvankelijk zorgde
de kerk voor het
Aanvankelijk
g moet gaan.
g
g
J beteg
i ks
kenis in het dagelijkse
el'e
is
der
even onheilLager
Onderwijs.leven
In de Republiek
d VerOnderwijs.
P
g
spellend
als de letterlijke:
immers aan lager
onderwijs g e enigde Nederlanden was het onderwijs
Pg
waleraakt
is iemand, die sterk is achterwestelijk
en stond het
g
g g
w
J en stedelijk geregeld
uitgegaan
en in moeilijke
moeilijke omstandigheden
onder toezicht van deredikanten
van de
gg
g
A
verkeert, waarin hij
hij licht zal kunnen onderNed. Herv. Kerk, die staatskerk was. Eerst
gaan.
in i$oi kwam er een wet op
g
A het Lager
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noemt men ondiepe
Lagunen
P baaien of
g
meren,, die in enkele streken door een evenwijdi
strandwal g e P
J g aan de kust lopenden
van ofe
de zee zijn
zijn af g
heel
ge^ edeelteli'k
J
scheiden.
De kaart van Frankrijk
Frankrijk vertoont bijv.
bij v ten
van den mond van de Rhone, vlak
aan de kust,, enige
meren. Vroeger
g grote
g
g
liep
Noord-westelijke
P de kustlijn langs
g den Noord-westelijken
van die meren. De Rhóne voert echter zeer veel slib aan en daar bovendien in
de Golf
du Lion" de zeestroom van Oost
„
naar West loopt,
gee
P, wordt dat slib mee g
voerd en westwaarts, waar de stroom minder sterk is, achter vooruitstekendeunten
P
vrijwel evenwijdig
afgezet.
Zo ontstond vrijwel
g
J gaan
de kust enige
g kilometers verder in zee een
strandwal,, die langzamerhand
zo aangroeig
g roe
de dat hijJ het water tussen de kust en dien
wal van de open
on
zee afsloot. Dataldus
ald afgesloten water noemt men lagune.
Steden
Steden,
g
g
die vroeger
aan de kust lagen,
g
g , zijn
J n zo en
de enige
g kilometers van de zee gescheiden
^
en soms tot dode stedeneworden
bij v
g
, bijv.
Derachti
e
P
g stad Venetië ligt
g ook aan
een lagune,
de schee P g
^
^ welke in dit geval
vaart niet belemmerd heeft.

Lapar is het in Indiëebruikeli'ke
g
J woord
voor den modder- of slijkstroom,
J
, die zich
vormt.
bij
J een uitbarstingg van een vulkaan dikwijls
J
Lairesse. Gerard de Lairesse1640-I1I
7

Gerard de Lairesse. -- Zelfportret.
P

was schilder,, etser en schrijver
over kunst.
J
Hij
en ontvingg een
g
J werd te Luik geboren
goede opleiding,eerst in Duitsland,, daarna
g
hij achtereenvolgens
in ons land,, waar hij
te
g
's Hertog enbosch, Utrecht en Amsterdam
woonde. HijJ was een ontwikkeld man,,g
goed
thuis in de klassieke mythologie en geschieen van zijn schilderdenis. De onderwerPJ
stukken zijn
J dan ook meestal aan deze stof
ontleend. Het werk van de Lairesse werd
in zijn
ewaardeerd
dan later.
g
g
J d hoer
J tijd
van zijn
zijn schilderijen
is onbeDe compositie
J en
P
risP
eli'k
technische vaar g
J en verraadt grote
is meestal convendlgheil ,doch het geheel
g
tioneel behalve in enkele kleinere stukken,
hij soms een onverwachtpersoonwaarin hij
P
lijken
toon kon aanslaan. De Lairesse heeft
J
in ons land enkele belangrijke
opdrachten
g J
P
vervuld; de beschildering
g van een eetzaal en
verscheidene andere vertrekken in een der
P gleizen is mede door hem verricht. Ook
van de vergaderde wandbeschilderingen
g er
g
zaal van het Hof van Holland te 's Gravenhagge heeft hij
hij uitgevoerd
,en in het RijksJ
g
museum te Amsterdam kan men, evenals te
Utrecht en in Den Haag,tukken
van zijn
g
J
hand vinden.
In 1690,
50-jarigen
leeftijd
leeftijd dus,, werd
9, op
P5J
g
de Lairesse blind, waardoor .het hem onmogeli'k
langer
te hanJ werd het penseel
P
g
teren. Hij
toen voor een beperkten
J begon
g
P
kring
nge
e kunstenaars voordrachten
jo
g van jon
te houden over de theorie der schilderkunst.
Uit deze voordrachten werd later, met bezijner zoons,,,
hulPzijner
Het root
g Schilderboek"
samengesteld,
bron is
g
, dat een belangrijke
gJ
voor de kennis van de kunstopvattingen
zijner
dagen,
doch dat nu nog
hisgslechts
ec
J
^
torische waarde heeft.
Lak is een hars,, dat uit sommige
g bomen
verkregen
wordt door insnij
g
J dik
g in den
stam. Het opP deze wijze
wijze verkre
verkregen
g en laksap
P
wordtefiltreerd
en ingedroogd,
g
b
^, waardoor
het dikker wordt. Vooral Achter-Indië
Siam en Assam),,
ook Bengalen
en
g
Sumatra leveren veel lak
, dat onder den
naam coPal in den handel gebracht
wordt.
^
Eenroot
gedeelte
van dit artikel wordt
g
g
naar China enaan
P,landen, , die
P verscheept,
reeds sedert de oudste tijden
om hun lakt
werken beroemd zijn.
J
Het ruwe lak isewoonli'k
^
J bruin of rood
gekleurd
g
, meer of minder doorschijnend
J
,
reuk- en smaakloos. Het wordt in lijnolie
J
of een andere organische
vloeistof onder
g
toevoeging
kleurstoffen
g g van de gewenste
g
opgelost
en voor het vervaardigen van de
P gg
bekende lakwerkenebruikt.
Vroeger
g
g was
de samenstelling
en Chig van het Japanse
P an e
nese lak eengeheim.
Nederland wasedurende
de I de
g
7 eeuw
de enige
van Oosterse lakwerken
g importeur
P
in Europa.
han-P Dat was een winstgevende
g eve
del want heta anse
lakwerk werd duur
P
betaald. Geen wonder,
P
, dat men probeerde

LAKEN

foto: Artis

Lama. — Een aardig jong exemplaar in den Amsterdamsen dierentuin.
heteheim
der lakbereidinggte ontdekken.
g
Maar eerst in de vorige
g eeuw is men er in
wer
te maa
eslaagd
geslaagd
Plakwerken
a ook in Europa
ken,, die met de Japanse
P anse en Chinese kung zij
nen concurreren. Tegenwoordig
zijn de
g
PJ zen der echte Oosterse lakwerken sterk
echter slechts voor de
g
g edaald. Ditgeldt
massaproductie.
De echte lakwerken zijn
J
P
nogsteeds
d zeer kostbaar. Koningin
g Maria
Antoinette bezat eenehele verzameling
g
van lakwerken, die thans in het Louvre te
bezichtigen is.
Lost men het coPal in alcohol of olie oop,
dan krijgt
men lakvernis, een volkomen
J g,
doorzichtige
wordt
g
g oplossing,die gebruikt
om schilderijen
te vernissen.
J
Zegellak
, dat dient tot het afsluiten van
g
couverts enakketten bestaat
uit schellak,
>
Venetiaanse terpentijn
en een kleurstof,
P
J
gewoonlijk
vermiljoen. Meestal voegt
g men
J vermiljoen.
g
er om het afdruppelen teJ
voorkomen, ,
krijt,
gips,
i s magnesia,
J
^ zinkwit enz. bij.
g

Laken is eenlad
g wollen weefsel, , dat aan
de oppervlakte
een zachte, viltachtige
^
g laagg
vertoont, waardoor de scheringg en inslagg

draden in 'teheel
niet zichtbaar zijn,
g
J, zoals
dit b.v. bijJ linnen of katoen het geval
is.
g
Toch heeft laken, evenals ieder ander weefsel een schering
deze
g en een inslag,
g,
zijn
door het z.g
. „vollen" of
J weggewerkt
gb
vervilten, waarbij
J het weefsel zeer inkrimpt
P
en er van de voor het wevenebruikte
drag
den nagenoeg
^
g niets meer te zien is. Deze
inkrimping
45%. Als
P g bedraagt
g
g nagenoeg
g 45o
het ruwe weefsel van het weefgetouw
komt,
g
is het vuilwit van kleur en draagt
g den naam
van ruwdoek of dunlaken. Eerst wordt nu
het weefseleno
t d.w.z. alle strootjes,
P,
J ,
houtsPlinters, knoopjes
PJ s van het aanhechten
enz. worden eruit verwijderd.
Daarna wordt
J
het weefsel op bizondere
wijze gewassen,
J
g
,
nogmaals
genopt
Dit
g
g
P en tenslotte gevold.
g
vollenebeurt
in volmolens,, waarin het
g
laken met zeepP en volaarde tussen walsen
wordteerst.
Het ruwdoek is door deze
gP
bewerking
g veranderd in 1 a k e n. De verdere bewerkingen,
het z. g
. apprêteren,
w.o.
g
PP
het rouwen en het scheren een voorname
plaats innemen, dienen alleen om het laken
een fraaier aanschijn
g
J te geven.
Bij
J het rouwen worden de haartjes
J s mac
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naal allen denzelf den kant o Pg^ treken en
bij
Tenslotte
^
g J afgesneden.
J het scheren gelijk
wordt het laken nog^gedecatiseerd,
g, d.w.z.
mh
om
het een
men stelt het bloot aan stoom,
duurzamenlans
te geven,
en eindelijk
J
g
g
wordt heteborsteld
en geperst.
gP
g
en
Ook is natuurlijk
g
J het laken ggeverfd
dit kan o Pesc
verschillende tijdstippen g
hieden n.l. vóór het weven, vóór de volling,
na de volling
g en zelfs na het scheren. De
eerste manier van doen noemt men in
de wol verven" ,wat de meest duurzame
en kleurvaste behandeling
g is. Vandaar de
zijn",
uitdrukking
zijn"
g „in (door) de wol geverfd
g
hetgeen
betekent, dat iemand zo brutaal
a is
g
en zo in het kwaad verstokt, dat hijJ niet
van kleur verschiet,, als 'hij
J betrapt
A wordt.

Lama. De lama is een dier, dat nauw verwant is aan den kameel, maar dat in tegenstellinget
dezen niet in Azië of Afrika,
g
maar in het Westen en Zuiden van ZuidAmerika voorkomt.
Deze dieren,, ook wel schaapkameel
of
P
kameelschaap
zijn kleiner dan de
P ggenoemd
,
J
kamelen; zij
kamelen;
g en wolJ hebben veel langer
lier
g haar en missen ook de vetbulten. Toch
Pen
gelijkt
het dier wel enigszins
op
den kag
g
J
meel door den lichaamsbouw en de uitdrukking van zijn
zijn kop.
P
Er bestaan verschillende soorten lama's:
enkele leven in 't wild, andere worden door
de mensen als kuddedierehouden
voor de
g
wolal aca-wol
of als lastdier.
P
Ze kunnen uitstekend klimmen, een eigeng
schaP,die ze in het hogegAndes-gebergte
ook wel nodig
J weig hebben. De lama schijnt
nigte drinken,, nuttigt
g ook zout water en
zij haar
aar ver
zondert veel speeksel
af, dat zij
f
volgers
toespuwt.
Vroeger
g
g meende men,, dat
P
dit speeksel
bijtend
bijtend of zelfs giftig
P
g g was.
Lamartine. Alphonse Marie Prat de LamartineI o--186
was een beroemd
79
9
Frans dichter van voornameeboorte.
Zijn
g
J
moeder voedde hem op
en
P in waarheid
„
goedheid,, doch zijn
zijn studies waren tamelijk
g
J
middelmatig.
g Na een lange
g reis door Italië
besloot hijJ zich geheel
aan de dichtkunst te
g
wijden.
Zijn
2
J
J eerste werk,, een bundel van 24
gedichten Premières Méditations A oétig
q ues zagghet licht in 1820 en deed hem
aan zijn
J volk kennen als een dichter met
een vurig
geloof in God,, dat grondslag
gg
g
g en
uitgangspunt vormt van zijn
J verheven g e dachten over natuur,, gezin
en samenleving.
g
g
Dezeedichten maakten
hem met één slag
g
beroemd. De Franse regering
g gbenoemde
hem spoedig
post.
P
gop
P een diplomatieken
P st Na
P
^ jaren
enige
jaren verschenennog:
nog Nouvelles Méditations, Mort de Socrate,, Dernier Chant
duélerina
e
P
g de Childe Harold,, die niet
mindereestdrifti
g
gwerden ontvan en.
In 1830
hij benoemd tot lid van de
3 werd hij
Académie fran^ aise. Na zijn
zijn ontslag
g uit den
diplomatieken
dienst maakte hij
hij een reis
P

Lamartine. — Frans
dichter en staatsman.
door Griekenland,, Syrië
en Palestina,, waarY
van hij
in zijn
J
P
J de indrukken optekende
VoYage en Orient 1835. Nadat hijJ tot lid
van de Kamer van Afgevaardigden was
g ekozen schreef hij
J o.a. nog
g
g twee grootse
fragmenten
van een helaas onvoltooid g e g
bleven epos
A , een nieuwen bundel verzen en
eeneschiedkundi
des
g
g werk l'Histoire
„
zijn schitterenden stijl
Girondins",, dat door zijn
J
een overmaat van fantasie vergoedt.
In de
g
zijn
g eomwenteling
hijhij door
zijn
g van 18
4 8 had
schriften en redevoeringen
een groot
aan g
g
deel. Hij
zittingg in de voor ) nam in dat jaar
J
loe igeg
regering
g als minister van buitenlandse zaken,
, doch de verkiezing
g van
Louis Napoleon
tot president
der republiek,
A
P
,
A
olitieke werkzaamheid
maakte aan zijn politieke
voorgoed
een einde.
g
zijn leven geraakte
In de laatste jaren
van zijn
g
J
deze dichter,, van wien eens gezegd
g
g is,, dat
hij
P ersoon
J„meer dan dichter,, zelf de verpersoonli'kin
was", in bekrompen
P
J gder poëzie
P geldeleJ ke omstandigheden,
te
g
, die hem noopten
P
Zijn
schrijven
ter wille van den brode. Z
J
J
werk uit dien tijd
g daarvan sterk
J draagt
de sporen.
Tenslotte aanvaardde hijJ van de
P
keizerlijke
regering
van een half
g een gift
g
J
g
millioen francs,
terwijl de stad Parijs
, terwijl
J een
kleine villa te PassYtot zijn
zijnbeschikkingg
stelde, zodat hijJ tot zijn
J dood van verdere
zorg
voor het dagelijks brood bleef gevrijgi
g
J
waard.

Lambeaux
1$ 5 2—I9 0$ . De Belgische
g
beeldhouwer Josef of Jef Lambeaux werd
te Antwerpen
geboren en aan de kunstacaA g
demie daar ter stede opgeleid.
Hij bracht
P gJ
vervolgens
enige
Parijs door,, doch
g
g Jjaren te Parijs
hij
kwam daarna te Brussel wonen,, waar hij
leraar aan de Academie werd.
Lambeaux schiep
beeldP vele belangrijke
gJ
houwwerken, waaronder vele afbeeldingen
g
van dieren. Op
rots bijJ Dinant
A een hogen
g
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van den Koning,
den
g, Ginevra, en wegens
g
haat dien Arthurs zuster hem toedroeg,
omdat hij
versmaadde. In
J haar genegenheid
g g
al zijn
ViJ avonturen stond de tovergodin
g
viane hem trouw terzij.
J
Lancelot stierf in eengevecht met Mordred,op
hij den moord opP koningg
P wien hij
thur wilde wreken.

Lancet is de naam van een dun, scherp
P
iJ
puntig, tweesnijdend
mesje,
J , dat de chirurgg
bij
gebruikt.
In oude geschriften
J operaties
P
g
g
en boeken wordt dit instrument ook wel
„laatvlijm"
laatvlijm" genoemd, omdat het voornamelijk
J het aderlaten dienst deed.
J bij
Het vaccineren of inenteneschiedt
b.v.
g
met een lancet.

Jef Lambeaua. — De kunstenaar in zijn atelier
bij een zijner beeldhouwwerken.
verheft
door hem gemaakte
t zich het grote,
g
g
beeld „,
De Zegepraal van het licht" dat ter
herinnering
g aan den schilder Wirtz werd
zijn g e opgericht.
In de bibliotheek van zijn
P^ g
boortestad vindt men zijn
J bronzen,, zittende
figuur
van den schrijver
J ve Hendrik Cong
science en aan de fontein voor het stadhuis
staat het door hemescha
en
A bronzen beeld
g
van Salvius Brabo met de afgeslagen hand
van den reus Antigonus.
Grote bekendheid
g
kree hij
hijin 18899door de tentoonstellingg
van het ontwerp
P van een kolossaal beeldDe menselijke
hartstochten"
houwwerk
J
voorstellende. Dit stuk wekte veel bewondering en werd door hem, in o Pdracht van
marmer-reliëf uitde Belgische
regering,in marmer
g
J
g evoerd. Andere werken van Lambeaux zijn:
De vuistvechter", De strijd met den adelaar",
De zegepraal
der vrouw",
Lucre^,,
„
tia", enz.

Landaanwinning.
g Het is bekend,, dat wijJ
Nederlanders,
, door alle eeuwen heen,
, hebben moeten vechten teen
g het water en dat
wij in dien
strijd niet zelden een veroveringg
J
geboekt hebben. In Groningen
g
g en en Friesland slibt de kust steeds aan en zo spoedig
g
P
het mogelijk
we een dijkje
dijkje om de
g J is,,leggen
gg
aangeslibde
strook en maken er een polder
g
P
van.
Onzerootste
landaanwinning
g
g zal wel
worden de afsluiting
g van de Zuiderzee en
haaredeelteli
ke
g
J inpoldering.
Ook door bet droogmaken van vele meren enlassen
hebben we grote
stukken
P
g
land weten te winnen. Denk maar eens aan
de Beemster, de Purmer, de Haarlemmermeer en vele anderelassen
(zie pag.
P
P g 555
vlgd.)
en aan de vele Nederlandse waterr
W
g
bouwkundigen,
g , die deze landaanwinningen
g
tot stand brachten.
Vaak dan ook zijn
en
J onze ingenieurs
g
aannemers naar het buitenlanderoe
en,
P
g
om daar landaanwinningen
tot stand te
g
brengen.
Maar vooral is er toch hetrootse
Nederg
landse:
P lan voor landaanwinning:
ghet afdammen van wat eens de Zuiderzee was.
Zoals jullie
weten,, is die afdamming
J
g een
feit en rijden
wij
J
J al met onze auto's over
den afsluitdijk.
Ook hebben wij
J
J hier al heel
wat landewonnen
in de buurt van Wieg
ringen.
g
En nu eenmaal de afsluitdijk
is,
J gelegd
g
g is
wordt het ook mogelijk
g J om de andere grote
g

Dei.
Lam Gods. Zie: Agnus
g

Lancelot is de naam van een der helden
uit de Tafelronde van koning Arthur. Volg werd hi'J na den vroegg ens de overlevering
g
tiJfdig en dood van zijn
door
zijn vader opgevoed
Pg
de tovergodin
Viviane, de vorstin van het
g
meer,, zodat hijgewoonlijk
J Lancelot du Lac
Jg
van het meer) wordtenoemd.
Aan het
g
hof van koning
J onder de
g Arthur werd hij
ridders van de Tafelronde opgenomen
en
Pg
werd hijJ al spoedig
g in allerlei avonturen g e P
zijn liefde voor de gemalin
wikkeld wegens
zijn
g
g

Lancet. — Boven:ewoon
g
lancet, beneden: inent-lancet.
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landaanwinnin in aang
polders, die voor
en voor exJ
^herking komen,^ in te dijken
ie gereed
te maken. De daarvoor
g
P loitat
die enigszins
vertraagdd
nodige
maatregelen,g
^
g
zijn
J
, zijn, mede
J doorr de ongunst der tijden,
alsg
gevolg
a
g van de behoefte aan werkverschaffin
g g
g , thans in vollen gang.
0 Pnevenstaande gekleurde
plaat
naar
P
g
n tekenin
gin kleuren van C. Vreedentekening
een
h > ziet men onder meer, wat er toch al
burgh,
nietedaan
moet worden, voordat
met de
,
g
landaanwinning
begonnen
kan worden.
g
g
Wantniet
et alleen
a ee de verbindingsdijk
g J moet
gemaakt worden om later land te kunnen
inpolderen
en dus aanwinnen. Doch ook
P
weer allerlei hulp-voor dien dijk moeten
P
werkzaamhedenedaan
worden.
g
Zo is men hier bezig
g met het maken van
een dam ofier,
A welke moet dienen om
verzandin tig te voorkomen vóór de schutsluis. De schutsluis is er al. Want het zeilschiP, dat 'eJ in de verte ziet varen komt
uit dieo de
P tekening gniet zichtbare) sluis,
terwijl
J links in de verte
J het land, dat je
ziet, de dijk
is.
g
J bijJ Wieringen
De tekening
van af den hoofdg
g is gemaakt
dijk
aan den Wieringer
A
g
J naast de spui-sluis
kant.
Zoals je
g links oop
J ziet,^ is de zandzuiger
den voorgrond
bezig
op
g zand te spuiten
P het
g
P
lichaam van den dam tussen de walletjes
J
van keileem, die Jje ver in zee ziet uitsteken.
Dat zij
zo weinigg ver om J op
A het ogenblik
g
hooguitsteken,
g
, komt,, doordat het juist
J
vloed was,, toen de tekeningg werd gemaakt.
g
Een eind in de verte zie je
J twee grijpers
g JP
bezig,ie
keileem storten. De linkse grijpt
gJP
g
eenportie
uit een bak,, de rechtse laat zijn
P
J
portie vallen.
Intussen zijn
de mannetjes
rechts oop
J
J
den voorgrond
bezi
bezigg die dijkjes
dijkj
es van keileem
g
te herstellen en zo stevig
g mogelijk
g J te m aken en te zorgen,
dat het met het o Pge g
spoten
zand meegekomen
overtollige
P
g
g water
weergelegenheidkrijgt
kri' t weg
we te vloeien.
Heel in de verte zie je
anere vaar
) noggandere
tuien
en bakken met kranen,
ba ehig
^ ggrmac
nes en dgl.
zijn
zijn bezig
g De sleepboten
P
glege
g
schuiten te halen of volle schuiten op
P hun
plaats
te brengen.
P
g

Landjuweel. In de 1 5de en 16de eeuw
Landjuweel.
waren de landjuwelen
gebeurtenissen
van
J
g
het allergrootste
belang.
g
g Het waren ten
slotte wedstrijden
en congressen
van redeg
)
ri'kerskamers
die tot heel veel vertoon en
J
tot zeer langdurige en uitbundige
g feesteli'kh
eden aanleiding
BijJ den wedg
t
g gaven.
strijd
J mochten alleen die kamers van rhetoricarac
wels
en
voor
voordrachtskunst)
meeA re kde
dingen,
P
g ^ die lid waren van een bepaalden
bond.
Aan denrijs
landjuweelheette
heette,
P J ^die zelf landjuweel
werd een buitengewoon
grote
waarde g e g
g
hecht.
Hoerote
betekenis men over het geheel
^
g

LANDRENTEN-STELSEL
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Landaanwinning. —Werkzaamheden in het
gewonnen land.
aan deze landjuweel-feesten
hechtte,, speJ
Pe
ciaal in Vlaanderen, hoezeer men ze toen
beschouwde als nu b.v.rote
tentoonstelg
ling
en, blijkt
blijkt daaruit, dat nu nog
g bekend is
dat Antwerpen
in 149
6 ,Gent in 1539
en
A
539
Antwerpen
weer in i 61
P
5 een schitterend
landjuweel
hebben gehad.
J
g

Landmeter. Zo wordener
g enoemd de P lonen aan wie wordt opgedragen het oPmeten en in kaart brengen
van terreinen en
g
gronden en die daartoe, op
hunner
g
P grond
g
speciale
opleiding,
de nodige
nodig bekwaam P
P
b^ ook de
g is in het
heid bezitten. Deze omschrijvin
omschrijving
J
bijzonder
van toepassing
J
P
g op
P de landmeters
van het kadaster (zie aldaar), die alle werkzaamheden verrichten,, welke voor het goed
g
bijhouden
van het kadaster worden vereist.
J
De landmeters van het kadaster staan
onder hoofdambtenaren, de ingenieurs-verificateurs die belast zijn
en
J met het regelen
g
verifiëren van de werkzaamheden der onder henA
g e laatste ambtenaren.
Landrenten-stelsel. Dit is de naam van
een deel van het belasting stelsel voor de
g
Inlandse bevolking,
verovering
bs dat na de veroverin
van Java door de Engelsen
in 1811
ter verg
,

LANDVERHUIZERS
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Landverhuizers. — Een groep landverhuizers aan boord van het schip, dat hen
naar hun nieuwe vaderland brengt.

van in van het oude systeem,
door den
vanging
Y
Engelsen
gouverneur
Raffles werd in gege
g
g
voerd en door het Nederlandseouverneg
ment, na het herstel van ons gezag
g
g in
1816, werd overgenomen.
g
Grondsla van het landrentensysteem
Grondslag
is
is,
Y
dat de Staat eigenaar
is van den bodem en
g
dus recht heeft opP een deel van eden o Pbren st. Daartoe worden de bebouwbare
breng
st. onderscheiden in sawahs (dat zijJn
gronden
de natteronden
ten behoeve der rij Jstculg
J oo
intuur en droge
(waarbij
ook
g gronden
g
begrepen de visvijvers
en de nipahbossen,
A
,
J
een niAah is een stamloze moeraspalm
met
P
buitengewoon
brede bladen). Deskundige
buiten
g
g
ambtenaren brengen
nu, na onderzoek en
g
opmeting
, de g ro ndcom g
P
g van iden grond,
van de verschillende,, in
P
P lexen of percelen
één districtele en
g dessa's, ,die onderlingg
in vruchtbaarheid of waarde ongeveer overeenkomen
(waar het betreftt
g
, in groep
P
sawahs in klassen (waar het betreft droge
gronden) bijeen in een districtsstaat. Dan
gJ
kan men op
van door
ervaring
P grond
gg
ver
zameldeegg
evens voor iedere groep
g P sa wahs vaststellen, hoeveel de rijstopbrengst
g eldswaarde
zal kunnen bedragen.
Uit de geldswaard
g
opbrengst wordt dan de belastbare
opbrengst per
er bouw afgeleid
en thans rest
g
no slechts het vaststellen van het
enog
P rcen

hiervan
tagge (tussen 8 en 20 percent),
A
,
aan landrente moet worden betaald.
0 Pgelijke
wijze wordt eveneens voor de
g JJ
onderscheiden klassendrog
e gronden)
de
g
gee
A er bouw verschuldigde
g landrente vast g
steld.
De dessahoofden zijn belastg
met de inning
der verschuldigde
landrente tegen een verg
g oedingvan 8% collectieloon.

Landverhuizers. Hieronder verstaat men
in het algemeen
lieden, die hun vaderland
g
verlaten,
, om zich elders te vestigen.
g e Emivan het land
g ranten heten ze ten opzichte
P
van vertrek; immigranten
ten opzichte
van
g
P
het land van aankomst (zie: Immigratie).
Landweer. De manschappen,
PA , die hun ver diensttijdbij
J het z. g. actieve leger
P lichten diensttijd
g
volledi hebben
vervuld, blijven daarna nog
blijven
g
enigen
tijd
tij behoren tot de landweer. Deze
g
troepen,
en die dus bestaan uit lieden,, die hun
dienstplicht
bij
P
J het leger reeds vervuld hebben worden in tijd
J van oorlog
g meest gebruikt voor kust- enrensbewakin
z
g
g, beetvijandelijkgebied
g
tingvan veroverd vijandelijk
en vele
andere diensten buiten het eigenlijke
front.
g
J
Lange.
De naam de Lange
g heeft in de
g
Nederlandse muzikale wereld eenoeden
g
klank.

LANS
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Daniel de Lange(1841-1918)was
nnen in de muzikale krinti
een der voormannen
f stad. Voor de ontwikkeg en van d^ hoofdstad.
Nederlandse muziek heeft
li nbder
d moderne Ned
n en criticus veel edaan,
Na
hij als dirigent
^
g tot direct eur vanhetAmzin
b
J enoemin
hij tallomse Conservatorium heeft hij
sterda
bezijn grote
g
zen aan zich verplicht
Plicht door zijn
langstelling
g streven naar
g
g in een krachtig
de verbetering
J
g van het muziekonderwijs.
Samuël de Langeg Jr.(1840-1911),
een broeder van den bovengenoemde,
g
, was
een componist,
pianist en vooral organist
g
P
,P
van meer danewone
betekenis. HijJ werkte
g
als leraar en dirigent
te Rotterdam en den
g
Haag
g
g en in verscheiden buitenlandse grote
steden o.a. te Stuttgart,
di^ waar Jhij tot rec
g
teur van het conservatorium was benoemd.
De vader van den NederlandLangendijk.
^
J
sen bliJP(1683
seldichter Pieter Langendijk 168
—1756)
heette eigenlijk
Arend Kort,, maar
g
J
75
hij
met
g
J verwisselde dezen geslachtsnaam
dien van Lang ende
J,k naar de streek ten
Noorden van Alkmaar,
waar Jhij werd
,
g eboren. Pieter zag
g te Haarlem het levenszijn schooljaren
naar Am
licht
engin bg na zijn
J
sterdam om les te nemen in tekenen, etsen
en schilderen. Eenpoos
lang
hij met
P
g wist hij
de in deze kunstvakken verkregen vaardiggverdienen; daarna was
held zijn
J brood te verdienen;
hij
J nogg enigen
g tijdJ kantoorbediende,, doch
weldra keerde hij
J naar Haarlem terug.
g
In zijn
voorzag
P
J geboorteplaats
g
gi hij
J gedurende enige
in zijn onderhoud door
g jaren
J
het ontwerpen
van patronen
voor damastP
P
weverijen.
Inmiddels hadden tal van blijJ
J
spelen,
welke in ,den loop
van zijn
P
P der jaren
J
J
hand verschenen, de aandacht doen vallen
zijn belangrijke
op
letterkundigegaven.
Pzijn
gJ
g
Aan deze begaafdheid
had hij
hij dan ook in
g
I 749zijn
zijn benoeming
g te danken tot historieschrijver
der stad Haarlem. Bekende werken
J
van hem zijn o.a.: Krelis Louwen of Alexander de Grote opP het poëtenmaal
en Spiegel
P
der Vaderlandse Kooplieden.
Zijn
stukken,
P
J stukken
en het zijn
nog
J er vele,, worden ook heden no
wel eens ten toneleebracht.
g

Lange
Pier(ook Grote Piergenoemd)
g
was eengrote
uit de Friese g es ceg rote figuur
^
denis. Hij
Hi' werd in de tweede helft van de
15e
geboren, in een tijd,
5 eeuw te Kims g
J, toen
de strijd
J tussen de Geldersen en de Saksers
om het bezit van Friesland in vollenan
g g
was.
Pier,
, een reusachtige,
g, fors gebouwde,
g
,
blonde Fries, had zich bij
J de Saksers aanhij de Geldersen,, de Hollangesloten,^ daar hij
g
ders en alles wat verder niet tot den Friesen
stam behoorde, als erfvijanden
van FriesJ
land beschouwde. Vooral op
P de Hollanders
had hijJ het voorzien. Als vrijbuiter
zwierf
J
J bijwijlen
hij
bijwijlen met een aantal schepen
op
P
P de
Zuiderzee rond,P
plunderde en verbrandde
alle Hollandse schepen,
die hij
hij tegenkwam,
P
g
,

en w
wierp
overe
p de Hollanders zonder genade
g
boord. WeetJ,
je,hoe
o „g reate Pier", zoals de
hem noemen,
uitmaakte, of de opoe
Friezen he
' buitgemaakt
schipP wer n van zon
varende
g
Hollanders waren? HijJ liet
l,eli'J kallemaal
a
de mannen een Fries rijmpje
J AJ opzeggen, at
als volt
g luidt::
Boter, brea en riene
tsiis
g
rjucht Fries.
Hwa
w dat net sizze kin, is nin rjuchte
brood enroene
kaas
g
Wie dat niet zeggen
kan, is geen
echte
g
gg
Fries.
De Friezen onder de bemannin g
a brachten
het er natuurlijk
goed af, doch de HollanJ g
ders begonnen
te stotteren en moesten hun
g
gestamel
onmiddellijk
met den dood beJ
g
koen want zachtzinnigg ofmodern-vredemo
kopen,
lievend was Lange
g Pier niet.
Ook wordt verteld, dat „g reate Pier" verbazend sterk was. Eens toen eenaar
HolP
landers naar Friesland warenekomen
g
, om
hem tot eengevecht
uit te dagen
en aan
g
g
hem,, die op
P het land aan het ploegen
P g was,
vroegen, waar ,
de beroemde Pier woonde,
nam hij
P g met één hand opP en wees
J de ploeg
ermee naar zijn
huis, zeggende:
J eigen
g
gg
,^Daar
woont hij
J en hier staat hij."
J Men vertelt
ook, dat de Hollanders toen aan den haal
ginen
g .
Later verdedigde
hij Sneek tegen
de
hij
g
g
Bourgondiërs
en veroverde hij
hij Hindeloog
hij gestorven is,, kan
P en. Te Sneek,, waar hij
men op
P het stadhuis noggzijn
J zwaard bewonderen, terwijl
J in de Grote Hervormde
kerk zijn
wordt gewezen.
g
J graf
g

Lans is een soort spies
of speer.
In vele
P
P
musea kun je
rijke verzameling
J een rijke
g van
deze steekwapens
zien: een lange
P
g steel met
een scherpe
P metalen Ppunt. De lans is een
van de oudste wapens
en was zowel bijJ het
P

Pieter Langendijk,
de Hollandse blijspeldichter.

LAOCObN
voetvolk als bij
ruiterij in gebruik,
^
, tot
J de ruiterij
handvuurwapen
en s ve rze door de moderne handvuurwa
en werd.
De krijgslieden van koningg
Jg
Alexander den Grote,, die in een dicht g e vijand
slotenhalanx
tegen
oprukten,,
P
g den vijand
P
waren met 6 meter lange
g lansen gewapend.
g P
De lansen der ridders in de Middeleeuwen
hadden ongeveer
idezelf de lengte.
Tegeng
g en
g
woordi g heeft de lans als oorlogswapen
haar betekenis verloren. BijJ de meeste legers
g
is er nogg slechts een steeds kleiner wordend
gedeelte der cavalerie mee uitgerust:
de
g
g
voetvolk bestaat de lans
lanciers. BijJ
ewi' zi
echter ginJ
^ den vorm voort als baJ'onet.
Als symbool
heeft de lans een bizondere
Y
betekenis en wel in verband met den Heili en Graal (zie:
Graal). Deze Heilige Lans,,
g
die volens
de le gende met den Graal in
g
Montsalvat bewaard werd,
, is het wapen,
P ,
kri' skht
nec
Lon
waarmee de Romeinse krijgsknech
den gekruisigden
Christus in de zijde
zijd
g
g
g
Daarom werd zij, evenals de
Graal,
,
als symbool
der Verlossingg vereerd.
Y
Het feest,, waarbij
J de R.K. Kerk de g e dachtenis aan de Heilige
g Lans vierde,, heette Festum
armorum Christi" of Festum
„
„
lanceae et clavorum Domini".
Laocon is een figuur
uit de Griekse
g
heldensa
heldensagen.
gen. Toen het beleg
g van de stad
Troje
J door de Grieken eindeloos duurde
(zie ook: Troje),
men eindelijk
eindelij na 10
J ,
opPde gedachte
een krijgslist
te g e g
J
Jg
bruiken, om de stad te bemachtigen.
Men
g
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bouwde eenroot
houten paard,
g
P
, dat van
binnen hol was, en verborgdaar een aantal
Griekse soldaten in. Toen deden de Grieken, alsof zij
en wegP
J het beleggopbraken
g
zeilden. Een der Grieken,, die achter gebleven was,, liet zich gevangen
nemen en wist
g
g
de Trojanen over te halen,, het houten paard
P
in de stad te halen. Het zou huneluk
g
brengen,
was zo groot,
P
g
,
J Het paard
, zei hij!
dat het niet eens door deoort
kon en zo
P
moest men een deel der vestingwerken
g
slechten
binnen de stad
g
, om hetgevaarte
Sommige
te kunnen slepen.
ver
f
g Trojanen
J Trojtrouwden dieeschiedenis
met dat paard
P
g
niet;
niet • hun woordvoerder was de priester
P
Laocodn. Maar tevergeefs
g
, men luisterde
niet naar Laocoiins raadgevingen.
Deoden
die
Troje's
g
g g beslo,
J ondergang
ten hadden, waren ondanks het mislukken
van Laocodnslannen
in hoge
P
g mate opPhem
hij de plannen
vertoornd,, omdat hij
der goden
P
g
doorzien had en daarom stuurden ze twee
reusachtige
op
P Laocoon en diens
g
g slangen
beide zonen af
, terwijl
J deze een offer aan
Poseidon brachten. Iedereen vluchtte, maar
Laocoon en zijn
J zonen bleven bijJ het altaar.
hen alle drie en
De sla p g en omstrengelden
g
wurgden
hen.
g
Dit moment hebben twee beeldhouwers
uit de school van Rhodos in beeld gebracht.
Het kunstwerk bevindt zich heden, hoewel
beschadig,
d in het Vaticaan te Rome.
In den nacht na Laocoóns dood kropen
P
de Grieken uit hun schuilplaats
P
, verrasten
de stad en haalden hun heimelijk
J teru gge keerde landgenoten
binnen door de bres in
g
g evallen. De uitdrukden muur. Troje
) wasgevallen
Het
J
P van Troje binnenhalen"
^
„ aard
is hiervan afkomstig
g en betekent: iets
nieuws beginnen,
g zeer
PP
g
, dat oppervlakkig
onschuldig
maar dat noodlottige
J
g geg lijkt,
volgen
na zich kan slepen.
P
g
Lao-tze is een van derootste
Chinese
g
hijleefde omstreeks 600 vóór
wijsgeren
,; hij
Jg
Chr. Hij
J was geschiedschrijver
J ver e bibliog
thecaris te Chow. Omtrent zijn
J leven is
weinig Zijn
bekend.
wijsgerige
Zijn wijserie
g geschriften,
g
,
Tao-Teh-King
^ (het Boek van den Weg
g en
zijn voor ons Westerlingen
de Deugd),zijn
g
moeilijk
J te begrijpen.
Lapidoth-Swarth.
Zie: Swarth (Hélène).
P

Laocoón. — De beroemde Laocoóng
roe P
in het Vaticaan te Rome.

LaPland — en de Lappen.
Lapland
is niet
P
PP
de naam van een bepaald
rijk
P
J, maar van
een landschap,
in Noord Europa
P,
P ligt
g
en waarvan de Zuidgrens
ongeveer
sameng
g
valt met denoolcirkel.
De Westgrens
is de
P
g
Atlantische Oceaan,
de
, de Noordgrens
g
rens WitNoordelijke IJszee en de Oostgrens
Noordelijke
gde
te Zee. Hetebied
heeft een oppervlakte
g
PP
van meer dan 12 X Nederland maar het is
noggeen
g
zeer dun bevolkt, no
twee inwoners
geen
wonder,
g
P er K.M. 2 Dit is overigens
g
daar
hete
zeer geringe
g gbeg ebied slechts
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Lapland. — Een Laplands huis met zijn bewoners in het openluchtmuseum Skansen
bij Stockholm.
staansmo eli'kheden
staansmogelijkhede
biedt. Het klimaat is
J
door de hoge
de
P
g ligging
gg g een pool-klimaat,
winter is zeer lang
g en strengg en de zomer,
die nog
twee
betrekkelijk heet is, duurt geen
g
g betrekkelijk
gemaanden. Alleenplanten
en landbouw g
P
wassen die een zeer korten tijd nodig
g
hebben om rijp
JP te worden, kunnen dus in
dezeebieden
groeien
en gekweekt
worden.
g
g
g
Het Oostelijke
bestaat
Oostelijke deel van Lapland
P
eheel uit Toendra's: uitgestrekte,
's zomers
geheel
g
vaak moerassi g e , vlakten, waaropP een mos soortroeit.
g
In ditebied
wonen de Lappen,
wier taal
PP
g
nauw verwant is aan die der Finnen. Het
grootste deel woont in Zweden en Noorg
wegen waar de meesten hun oude nomadenleven hebben oP e
en tot den landg even
g
bouw en vooral ook tot de visserijJ zijn
J
overgegaan.
Oostelijke Lappen,
De Oostelijke
PP ^ vooral die op
P het
schiereiland Kola wonen, zijn rendierhouBende nomaden.
Oorspronkelijk
J bezaten de Lappen
P
PP alleen
den hond als huisdier, maar ze hebben het

rendier weten te temmen en tot huisdier
gemaakt en thans is het veelal hun voornaamste bezit. Het is alles voor hen. Het
dier verschaft hun voedsel, kleding
g en het
materiaal voor menigg huishoudelijk
huishoudelij
voor P. Niets laten de Lappen
PP van het dier
on
ongebruikt,
zelfs de pezen
worden als sterk
g
P
naaigaren gebruikt.
Het rendier doet dienst
g
als trekdier, rijdier
en lastdier. Is het een
J
wonder, dat het leven van deze nomaden
geheel is aangepast aan hun rendier.
g
Ten einde de kudde voldoende voedsel te
verschaffen, trekken zij
zij voortdurend heen
en weer, 's omersaan
zijJaar
naar
de Noorg
deli'ke
Toendra's,^ want de Zuidelijke
Zuidelijk T oen J
en de bosstreken zijn
als
J dan zo goed
g
onbewoonbaar wegens
de miljarden
miljarde mus
g
en 's wintersaan
zijweer terugg naar
g zij
derens
van bos en Toendra, waar het bos
g
de beschutting
g en het brandhout en de
Toendra het voedsel voor de kudde levert.
Kudden van 200 totoo
zij
4 rendieren zijn
geen zeldzaamheid; de dieren van de verschillende eigenaars kent men uit elkander,

LASSEN
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metalen dele n. De einden of kanten
van de te verbinden metalen delen worden
daartoe tegen
elkander gelegd
g
^ g en door een
steekvlamlaatseli'k
J tot smelten gebracht,
,
g
waardoor deze laskanten tot een hechteg
heel samenvloeien. De steekvlam ontstaat
bij
g van een z.g. lasbrander door
J de opening
P
het aansteken van eenaszuurstofinen
g
gsel.
Hetas
g in dit mengsel
g is in negentig
g g van
de honderdgevallen
acetyleengas. Dit is in
g
zekere verhoudin bg gemengd
gg met zuurstof
en doet bijJ ontsteking een vlam ontstaan
met een temperatuur
van3 600—
graden
A
4 00og
Celsius.
Het smeltpunt
van b.v. ijzer
ijzerligt
g op
P on A
zijn,
eveer
C.,
1600° C. dus zal het je
duidelijk
J duidelijk
J,
dat men met zo'n brander i'J zer en verscheidene andere metalen als was kan doen
ri
smelten. Ten einde de las op
P dikte te bregen en materiaalverlies aan te vullen wordt
materiaal lasin de vlam noggelijktijdig
g
draad of lasstof) gesmolten.
g
Een las-installatie bestaat o.m. uit een
en
g as-ontwikkelaar,
, een zuurstofcylinder
Y
een lasbrander. Acetyleengas en zuurstof
foto: G. L. Loos en Co., Amsterdam.

Lassen. — Autogeen
lassen.
g
doordat hun een merk op
P de huid is g e brand of doordat men hun oren opA verschillende wijze
heeft geknipt.
A
g
J
De mannen bekommeren zich overigens
g
weinig om
zij 'houden zich bezig
g
,de kudden,
zij
met de jacht
en het maken van wapens
en
J
P
ebruiksvoorwer
en
P en. De vrouwen zorgen
g
voor de kudden.
De slede van den Lap
P wordt door reng lijn
lij
dierenetrokken
die aan een lange
g
lopen,
A , soms zelfs zes of acht
P
J
gewi'ze
tegelijk.
Met een langen
stok houdt hun
g
g J
baas hen in bedwangg en met dienzelfden
stok remt hij
J ook ,de slede.
Het voedsel van de Lappen
PP en bestaat voor namelijk
zi grote
J uit vlees en vet, waarvan zij
kunnen verorberen. Vis laat
men bederven, om ze smakelijker
te maJ
ken. Daarnaast zoeken de Lappen
AP ook veel
eetbare bessen en knollen.
Hun kleding
^ bestaat uit aan elkander g e naaide rendiervellen, die zo bewerkt zijn,
dat schoenen, broek en buis uit één stuk
bestaan. Toch zijn
J de Lappen
PP helemaal niet
kouwelijk
van
J, want bi'J een temperatuur
P
onder nul spelen
de kindertjes
kindertje naakt buiten
P
de sneeuw en 's nachts let
g men de kleren
buiten de hut te drogen.
g

Lassen. De technische bewerking,
g,
door twee afzonderlijk
afzonderlijke delenn van een vo o r
Atot één eenheid worden gevormd,
, heet
g
lassen. Dit zou eigenlijk
g
J betrekking
g kunnen
hebben op verschillende
stoffen zoals hout,
,
touw,, enz.,
enz. maar in den te genwoordi gen tijd
J
wordt onder lassen bi'f na uitsluitend verstaan het autogeen verbinden van

foto: J. van Dijk, Amsterdam.

Lassen. — Electrisch lassen.
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Lateraan. —Gezicht op de gebouwen met op den achtergrond
de koepel van de St. Pieterskerk.
worden door rubberslangen
w
J
g elk afzonderlijk
naar den brander, het eigenlijke lasinstrument,g
gevoerd.
In iedere constructiewerkplaats
kun je
J
A
bpaar asbestwel zo'n autogeenlasser met een P
handschoenen aan en een donkeren bril o P,
om de ogen
teen
g
g het verblindende licht en
de verterende hitte te beschermen, aan het
werk zien.
Naast dit autogeen
lassen heeft in de
g
laatste jaren
het electrisch licht-boog-last
g
sen een sterk klimmende belangstelling
g
g en
toepassing
gevonden. Evenals bij
P
gg
J het autog een lassen worden de einden of kanten
van de te verbinden metalen delenlaatP
seli'k
verhit,, doch thans
J tot het smeltpunt
P
natuurlijk
J door de hitte van den electrischen
bong,welke wordtgetrokken
tussen het
g
werkstuk en een metalen staafje,
J^ de z.g.
electrode. Het opsmelten
van dit staafje
A
J
levert dan het materiaal voor het vullen
van den lasrand.

Lasso. Iedere jongen
kent de namen van
de bekendste lassowerpers
uit de Wild
P
West-lectuur: Buffalo Bill en Winnetou, het
opperhoofd
der Apachen.
Als hij
hij padvinder
P
PP
A
is, dan heeft hij
hij zelf geleerd
de lasso beg
hendig te slingeren.
g
Een lasso is een leren riem of eeneg
vlochten koord van tien à vijftien
meter
J
lengte,
dat vooral door de Indianen en d
g
de
veehoeders(cowboys)van Noord- en ZuidAmerika veel werdebruikt.
De lasso,, die
g

meestal met het ene einde aan den zadel
is bevestigd, eindigt in een losse lus. Deze
wordt door de ruiters metrote
vaardigg
g
heido Pverscheiden meters afstand om den
kop
g
g , dat
g dier geslingerd,
P van een te vangen
hi erdoor volkomen machteloos wordt.
De lasso is niet alleen bekend in Amerika,
Celebes,
doch ook op
i' nen ,op
P de PhiliPPJ
PCelebes
in het hoogland
van Bali en in Kameroen in
g
kenden haar
Afrika. De oude Egyptenaren
gYP
reeds, evenals de Parthen en de Hunnen
zij in Europa
en nog
P in de
g heden wordt zij
poesta's van Hongarije
Ma warse
P
g J door de Magyaars
g

Lateraan is de naam van een Pauselijk
J
gelegen
te Rome. Het dankt zijn
J
g
Apaleis, g
naam aan het oud-Romeinseeslacht
Lag
teranus dat reeds vóór de regering
g g van
keizer Nero de aldaar aanwezige
g gebouwen
g
in eigendom
had. Nero liet den laatsten
g
afstammeling
g van dit geslacht,
g
, Plautius Lateranuseheten
ter dood brengen
g en eigeng en
g
de zich hetaleis
toe zodat
het voortaan
P
,
aan den Romeinsen staat toebehoorde. Constantijn
aan
J de Grote gaf
g het ten geschenke
g
den bisschop
tijd
A van Rome. Langen
J had
g
, later ,nadat de Paus te
deze erJ zijn zetel,
Avignon
geresideerd
had,, namen de Pausen
g
g
hun intrek in het Vaticaan, daar het Lateraan inmiddels verwoest was. Naast dit
paleis werd door Constantijn
P
J den Grote de
kerk St. Jan van Lateranen of San Giovanni in Lateranoebouwd.
In 1308
brandg
3

LATIJN
de deze kerk af, doch zijJ werd later door
Sixtus V weer opgebouwd.
In 1693 werd in
P g93
het Lateraan een weeshuisevesti
g
g,d in
1843
43 een museum van oudheden. Thans is
hieraan nog
Christelij
museumtoe
g een Christelijk
.
g
gd
Lateraanse concilies noemt men
zij
,de vijf
J concilies,
^ die in het Lateraan zijn
gehouden. — Zie: Concilie.
Het Lateraans verdraggis het in
1929
verdrag tussen den Paus en
g
99 ggesloten
Italië. — Zie: Kerkelijke
Staat.
J
Latijn
P
J de taal van de
J was oorspronkelijk
bewoners van Latium,
, een landschap
P in
Midden-Italië. Tijdens
Tijdens de uitbreiding
g der
i' heeft deze taal echRomeinse heerschaPPJ
ter zeerrote
betekenis gekregen;
g
g
g , het werd
toen een wereldtaal, d.w.z. deze taal werd
deel van de toen
^
g esProken over een groot
bekende wereld.
De Romeinse overheersers voerden het
Latijn
in en daarg
J in de veroverde gebieden
uit ontwikkelde zich een talen-groep,de Lawaarbij de lands-taal
ti'nse
talen geheten,
waarbij
a
J
sterk door het Latijn
Latij beïnvloed werd. Hierbehoren Frans,,Spaans,
Portugees,
g ees
A
liaans en Rumeens. Behalve dus, dat het
Lati') n ,den grondslag vormde voor verschillendees
talen ,bleef het de eerste
P
g roken
«eeuwen na Christus in de verschillende lanUden als schrijftaal bestaan. Wel verschilde
Latiji n der Ro«dit Latijn
J van het klassieke Lat
g er con , vooral door de eenvoudiger
-structie, maar het Middeleeuws Latijn
Latij stond
oude Latijn
altij veel nader
J toch nogg altijd
de bovengenoemde
gesproken
talen.
g
g
Eerst in de tweede helft van de 15e eeuw,
,
onder den invloed van het Humanisme betaal ook
J gesproken
g P
P
^ ent men de plaatselijke
als schrijftaal
te gebruiken,
terwijl
J het oude
J
g
klassieke Latijn
weder in ere hersteld
J
wordt.
Deze taal, die nog
g
g in vele kerken gebruikt
wordt, zou nog
tijd
er we
g
J de taal der
g langen
tenscha
J een over de
J
P blijven,
, omdat zij
gehele
wereld door de wetenscha ^beoefeP
g
zijzich
zic
naarsekende
taal was en omdat zij
g
biJ uitstek leent voor scherpe,
e
beP,
:^ rijP sonderscheidin g .
Ook nu worden voor vele wetenschapP
benamingen
gnog
en begrippen no steeds
J
pelike
Latijnse
of ver-Latiniseerde uitdrukkingen
g
J
.g ebruikt.
Laurillard. Eliza Laurillard183 0-19 08
is een zeeroPP
ulair Nederlands schrijver
schrijver
Hi'J werd geboren
te Rotterdam
g
g
studeerde enromoveerde
te Leiden in de
P
theologie
en stond achtereenvolgens
als
g
g
poort,
, te Leiden en te
P redikant te Sant P
Amsterdam.
Hij
schrijver
J is een zeer vruchtbaar schrijver
ge -weest
l, die behalve eeng groot aantaleer
redenen ook tal van liederenbundels no-vellen en verhalen in hetg af.
lichtvoe
WijJ
-
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Laveren. — Met strak aangetrokken zeilen
laveert de zeiler tegen den wind in.

men uit zijn„Peper
werken: Peer en zout",,
en klapg zonder God",
P„ Geen dag
" ,„
rozen" „Sprokkelhout" en tal van andere
bundels. Hij
tegenstander
g
J was een groot
g
van de doodstraf, dieJ juist inzijn
zijn Jtijd 1870
in ons land werd afgeschaft. Over dit onderwerp schreef hij o.a. „De doodstraf"
(1865)
g van de doodstraf
5 en De afschaffing
verdedigd
L. J. van Rhijn"(1870).
J
g tegen
g
re
Ook heeft hijJ veel voor jongeren
g es chJ g
ven. Het tijdschrift
voor de jeugd
„
J
J g Bato"
dat onder zijn
g stond, bevatte veel
J leiding
zij hand.
bijdragen
van zijn
J
g
zijn
zijn
hunzijeenvan zijn
g gedichten
J om h
voudig
e geestigheid
en frissen, o Pgewe k^
g
ten toon nog
g zeer de moeite waard,, om
gelezen te worden.
Ino werd
Laurillard emeritus- P re di94
hij
poort, waar hij
kant en vestigde
zich te Sant P
g
vier jaar
later overleed.
J
Lava. Onder lava verstaan wij
J de
gloeiend-vloeibare ^gesteenten, die bij
J uitg
barstin
g en uit de kraters 'der vulkanen
vloeien en, dikwijls
dikwijls nog
g in historischen tijd,
J,
door afkoeling
zijngeworden.
g
g vast zijn
Lava is derhalveeen
steeng bepaalde
P
soort want zijJ kan van alles bevatten,, dat
van vul'kanischen oorsprong
a de uitP g is. Na
barsting stolt de lava aan de oppervlakte
PP
betrekkelijk
massa
J snel,, maar de gloeiende
g
de korst en
in het binnenste verbrijzelt
drijft
de koudere stenen met grote
kracht
g
J
voor zich uit.
In die landstreken, waar de lava voor het
grijpen
ligt, gebruikt
men haar als bouwg
J
g
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l sommi
sommigg e soorten leveren uitstemateriaal;
molenstenen. Ook puimsteen
is een
kende
e de
P
vorm waaronder de lava voorkomt.
Als
Laveren komt bij
J het zeilen te pas.
P
een vaartuig den wind recht van voren
heeft, kan het alleen vooruit komen door
zigzagsgewijze tegen
den wind op
P te zeig
len. Dit noemt men laveren.
Overdrachtelijk
) heeft het woord de beteknoeien;
kenis van: schipperen,
modderen, knoeien;
PP
niet recht door zeeaan.
g

Law. John Law, een Frans bankier van
Schotse afkomst, leefde van 1671
7 tot 1729.
Lodewij XIV ver • 'Onder de regering
g
g van Lodewijk
Frankrijk
J in een zeer slechte financiëleositie.
De vele oorlogen,
het minder
g
P
g oede bestuur en het verkwistende Hof
brachten het land aan den rand van den
.afrond.
g
De staatsschuld werdroter
en groter,
g
g
terwijl
g g De
J de welvaart steeds achteruit ging.
staat werd met ondergang
g g bedreigd.
g Toen
kwam als redder in den nood John Law.
Deze meende, dat de welvaart afhankelijk
J was van de hoeveelheid beschikbaar
hoe groter
welvaart.
geld;
g eld; hoe meer geld,
g
g
°Om nu in de behoefte aaneld
te kunnen
g
voorzien, kwam hij
op het denkbeeld PaJ P
ieren
geld als betaalmiddel in omloopP te
g
brengen,
de welvaart te
J
g ^ om op
P deze wijze
bevorderen. Als dekking
van
g of onderpand
P
ieren geld
hijden gehelen
,ditaPP
g wenste hij
g
Fransen bodem, denrond van
Frankrijk,
J,
beschouwd te zien.
Hij
P van Orleans, den
J stelde aan Philips
Reent
Regentvan den minderjarigen
J g Lodewijk
J k XV
voor een staatsbank opP te richten en deze
aPieren geld
te doen uitgeven.
Daar velen
g
p
hetlan
P afraadden, kreeggLaw voorlopig
Pp
geen
toestemming
p hiertoe,, doch slechts
p
vergunning
van een P ar P
p
p tot shet oprichten
Ban4 ue
d'Escompte).
In
ticuliere
bank.
P
den beginne
voorzag
p
p de bank in een werzij p het vertrouwen
keli'ke
beh zij genoot
Joefte,
van handel en industrie en men nam haar
bankbiljetten
gaarne
als betaalmiddel aan.
J
p
Door dit succes aanpemoedip,
d trachtte
nie o
Law een ComP ap
opte richten, die dienen moest, om het afzetgebied
van den
g
Fransen handel te vergroten en die het terrein van haar werkzaamheden zocht in de
Franse koloniën in Amerika (Louisiana) en
Azië. De „Compagnie des deux Indes" kwam
tot stand. De aandelen van die Compagnie
kon , men betalen met staatsschuldPP
a ieren.
In187 werd Law's bank verheven tot
^^ Banue
Y
q Royal".
Delannen
van Law groeiden
met den
P
g
g Hij
dag.
Hi' wilde de Franse staatsschuld delvanPP
a ierpeld en
g en door het uitgeven
p
natuurlijk
daar veel voor.
J voelde de Reent
p
In plaats van staatsschuldPP
a ieren kon
men bankbiljetten
van Law's bank kri'Jgen.
J
In een minimum van tijd
J waren de door
Encyclopedie voorJongere
on eren
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Law
hiervoor beschikbaarbankestelde
g
biljetten
in circulatie. Tallozen moesten teJ
leurggesteld met hun staatsschuldbrieven
naar huis teruggg
gaan.
Allesin
prachtig,
P
g g
g^ zolang het publiek
P
vertrouwen in Law stelde en niet terug
kwam, om de bankbiljetten
wederom tegen
J
g
g oud in te wisselen.
In 1720
werd Law zelfs„Controleur
Control
Géné7
ral des finances". Hij
J stond toen op
P het
toppunt
vanzijn
zijn macht. Een ware
sAecu
PP
latie-woede was ontbrand in de aandelen
der door hem opgerichte
maatschappijen.
Pg
Weldra stortte het kaartenhuis ineen. Hoe
het begon,
weet niemand. Enige
g
g mensen
kwamen hun aandelen inwisselen teen
g baar
geld.
Dit kon, maar toen greep
g
a P de regering,
g
g,
die bang
g was, dat er teveel zouden komen,
in en verbood het bezit van veelemunt
g
geld. Plotseling
g was het vertrouwen weg.
g.
Een run opA de loketten volgde.
Law kon
g
in de verste verte niet aan de aanvragen
g
voldoen,
H aar bilg
, de bank werd gesloten.
jetten verloren
alle waarde, vele mensen,
,
die hunehele
kapitaal
in die bankbiljetten
bankbiljette
g
P
d hadden, waren straatarm.
belegd enige
g resultaat was, dat de staat een
groot
zijn schuld gedelgd
root deel van zijn
^
g had.
Toch was Laween
g ^ hijJ g e g bedrieger,
loofde zelf vast en zeker in zijn
J zaak,, wat
wel het beste hieruit blijkt,
hij ook zelf
J ^ dat hij
straatarm werd en in 1729
79 te Venetië in zeer
behoeftige
gestorven
is.
g omstandigheden
g
g

Lawine. Zoals reeds in het hoofdstuk
over Gletschers opgemerkt
werd, valt de
P g,
neerslag
in het hooggebergte bijJ
pbijna
uitsluitend in den vorm van sneeuw.
Die sneeuw kan natuurlijk
J op
P de steile
rotshellingen niet in J
iedere hoeveelheid blij-ven liggen.
Als het heel koud is en als de
pg
zon niet schijnt,
J ^ zou dit misschien edug
rende korten tijd
mogelijkwezen
Jwezen,
maar zo -

John Law.

Frans minister en speculant uit de
ló de eeuw.

LAWN-TENNIS
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dra de Föhn (zie: Föhn) over het hoo gge bergte strijkt
strijkt of de zon schijnt,
gJ
J , dan glijdt
been
de sneeuw
w van de steile hellingen
gnaar
neden en ontstaan de lawines.
Nu kunnen we twee soorten van lawines
onderscheiden
de stoflawine en de
,
g rondlawine. In den winter komt de
stoflawine verreweg
g het meeste voor. Wanneer droge sneeuw
op een sneeuwlaagg valt,,
P
waarvan het bovenste deel bevroren is, dan
natuurlij
biedt die bevroren sneeuwlaagg natuurlijk
weinig
g
g houvast en de vers gevallen
sneeuw
zalJ naar beneden kung emakkeli'k
nenlijden
b jn steeds ook de
g J
,daarbijiJ bijna
liggende
sneeuw meeslepend.
P
gg
Deze laatste zal ook de daaronderliggende
gg
sneeuw in beweging
en zo vervolg
g g brengen
gens.
Een stoflawine kan door deerin
g gste
oorzaak in beweging
De
g g worden gebracht.
g
schreeuw van een bergbewoner,
de luchtg
trillin
en die veroorzaakt worden door een
trillingen
schot, zelfs luid niezen, dat alles is reeds
voldoende,
te doen plaats
g
P
, om het ongeluk
vinden. Want een lawine is soms eenroot
g
ongeluk,
, niet alleen door de massa's valg
lende sneeuw, maar ook door den orkaanachtigen wind, die er een gevolg
g
g van kan
zijn.

Derondlawin
zn
zijn
gevaar
J nog
g
g
voorjaar
li'ker.
Zij
o
op,
J
J treden vooral in het voorjaar
als bijJ betrekkelij warm weer de sneeuw
akt
vochtigwordt samen
P en niet meer vast
,
op
rust. Er ontstaat dan
g
P den ondergrond
eenaPP
achti egmassa tussen rots en sneeuw.
Inrote
g brokken stort de sneeuw naar benellen, alles verwoestend
, wat ze op
P haar
weg
g ontmoet. Soms rukt ze steenbrokken
los en voert die mee omlaag.
g
Dikwijls komen lawines op
Dikwijls
P dezelfde
plaats voor
en volgen denzelfden wegg naar
g
beneden, en in de Alen
in Zwitserland
P
noemt men die banen deLawinenzu
„
ge".
Men zorgt
g
g er dan voor,, aan die baan geen
huis te bouwen eneen
akker aan te le^r
g
gen.
altij echter weet men van te
Lang
g niet altijd
voren, welken wegg een lawine zal volgen
g
en veleebouwen
en kerken zijn
zij dan ook
g
de Alpen voorzien
van een driehoekig
g
voetstuk,
voorzijde
ggekeerd is naar
, welks voorzijde
den kant , vanwaar men de lawine verwacht.
dien
De lawine,, die dan tegen
gen
en
driehoek
oe aan loot
ter weerszijden
van
PJ
P,zal zich splijten
J
'te
g ebouw en dit laatste zal misschien g sPaard blijven.
blijven
Zijn de lawines zeer omvangrijk,
k
gJ, dan kan
het voorkomen,
zij het dal,, waarin zij
zij
, dat zij
neerstorten,
versperren,
P
, zodat het
, geheel
g
watereen
uitwegg kan vinden en het g e g
hele dal boven de versperring
P
g onder water
komt te staan. Ook komt het voor,
dat
,
g ehele dorpen door een
lawine worden wegg
zelfs
gevaagd, terwijl
terwijl voor bergbeklimmers
g
de kleinste lawine noodlottig
zijn
g kan zijn.

Lawn-tennis. Zie : Tennis.
Van de vele bekende Engelse
g
mannen met dezen naam, waaronder schri'J
vers, schilders en geleerden,
g
, is de bekendste
weleworden
Thomas Edward Lawrence
g
(1888-1935).
Afgestudeerd
in Oxford,, was
g
935
hij
J eerst werkzaam als archaeoloogg en bereikte na een uiterst interessant en avontuurlijk
leven
zijn hoogtepuntden
in dezijn
we
J
reldoorlog als politiek
agent
van Engeland
P
g
g
onder de Arabieren. On gekroonde koningg
van Arabië" werd zijn
J eretitel.
Tenslotte stierf hijJbij
tragisch: bi' een motorongeluk, toen hij,J, teleurgesteld
en zich
g
zijn illusies had o Pge miskend achtend,
, al zijn
g even en als eenvoudig
g mécanicien had
dienstenomen
in het Engelse
leger.
g
g
a
bijzondere
Hi' schreef
enkele bijzondere boeken,,
waaronder„Seven pillars
illars of Wisdom" beroemdeworden g
is. Veel van het belangwekkende leven van dezen buitengewonen
a
man wacht nog
g en waar gop
P bekendmaking
Bering.
foto: Ned. Alpen-Vereniging

Lawine. — Een sneeuwmassa stort van den
Wetterhorn (Zwitserland) omlaag.

verhalen, dat tiLazarus. De Evangeliën
g
J
dens Christus' omwandeling
P aarde,, in
g op
hetehucht Bethanië
een gezin woonde,,
g
bestaande uit twee zusters en een broeder.

DE LISLE
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d
Lazarus. De leden dezer orde
d en Heiligen
g
onderscheidden zich doorgrote
dapperheid
PP
g
en door bekwaamheid in ziekenverpleging.
Sinds omstreeks 1250
s verbreidde zich deze
orde overgeheel
Europa,
P, vooral over
g
zij zich in 16044 met de
Frankrijk,
J, waar zij
orde van onze Lieve Vrouw van den berg g
van Karmel verenigde.
ZijJ verdween met
g
de Franse revolutie.

Leander is de naam van een jongeling,
g,
J g
even onafscheidelijk
J met den naam van Hev die van Hans en
ro verbonden, als bb
bijv.
Grietje. De geschiedenis
van Hero en Leang
der vinden jullie
opPpag.
A g903.
J
93

Lazarus. — De opwekking van Lazarus,
naar een ets van Rembrandt.
De zusters heetten Martha en Maria, de
broeder Lazarus. Wanneer de Heiland op
Zijn tochten Bethanië bezocht,,A
placht HijJ
Zijn
gaarne in dit ggezin te vertoeven. Op
g
P zekeren dag
g werd Lazarus, zeer ziek en de zusters, bevreesd voor zijn
J levenzonden een
boodschap
g zich
P aan den Meester. Deze begaf
oAweggnaar Bethanië, , doch vóór Zijn
J n aan
komst was Lazarus reedsestorven.
Het
g
Evangelieverhaal
gdan,
beschrijft dan hoe aza
Lrus door den Heiland uit den dood werd
opgewekt
en aan zijn zusters teruggegeven.
P gJ
De naam Lazarus wordt ook vaakeg
bruikt met betrekking
g tot een of anderen
ongelukkigen, van alles beroofden stakker.
Deze betekenis is ontleend aan eengelijkeg J
nis van Christus, die de figuur
van den met
g
zweren bedekten verworpeling
P
g Lazarus,, den
armen man, voorstelt in tegenstelling
g
g tot
den weelderigen,
g eg , alle aardse voorrechten
naetenden, rijke
rijken man.
Bij den naam Lazaret, ,leprozenhuis,
P
, d.i.
een speciaal
voor melaatsen ingericht
in ericht zieA
kenhuis, moet men niet denken aan Lazarus
uit bovengenoemde
Aparabel,
, maar aan den
g
Lazarus, die door Jezus uit den dood werd
opgewekt.
Daar men aanneemt, dat hij
hij ook
P g,
door de melaatsheid was aangetast,
g
, wordt
hij
der kranken en melaatJ wel eens patroon
P
senenoemd.
g
In de Middeleeuwen ontstond, tijdens
de
J
Kruistochten, een ridderorde, die den naam
droeg
van
g van Orde der hospitaalridders
A

Leconte de Lisle 1818-18
g
94 . De grote
Franse dichter Charles-Marie Leconte, beter
bekend als Leconte de Lisle,, werd op
P het
eiland Réunioneboren.
HijJ was als jongen
g
J g
geen bijster goede
leerling
g
g
g van de school te
Saint-Denis, de hoofdPlaats van het eiland.
hij nogal
Men weet te vertellen,, dat hij
g eens
de lessen verzuimde,, om de werken van zijn
zij
den schrijver,
g
J
, Walter Scott,, te ver slinden. Enige
later ging
g jaren
J
g gCharlesMarie naar Frankrijk,
om daar zijn
zijn 'uriJ
J
dische studiën te voltooien. Na volbrachte
studie maakte hij
hij zeereizen, om zich dan (in
1846)
voorgoed
in Parijs
Parijs te vestigen.
4
g
g
In den loopP der thans volgende
jaren
g
J
verschijnen
in drie bundels,, zijn
J
J n in onberisPeli'ken
vorm ,geschrevengedichten
en
J
g
g
een reeks vertalingen van de Griekse klassieken. Deze werken doen Leconte de Lisle
kennen als een derrote
dichters van zijn
g
J
tijd
fijne
J, een man van diepe
P kennis en fijnen
HijJ werd door de jongere
dichters
l g
van dien tijd
J in Frankrijk,
J, (de Parnassiens ,die een nieuwen stijl
stijl schiepen,
P en zon der aarzelen als hun leider erkend.
Leconte de Lisle heeft het lijden
opA deze
J
aarde trachten te verstaan en alleen zijn
J
schoonheidsideaal heeft hem bewaard voor
den ondergang
daar
^ g in zwaarmoedigheid:
^
zij werk.
van spreekt
zijn
P

Leconte de Lisle.
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LEDER
Leder is eenproduct, dat
door looiing
g
van de dierlijke
huid wordt verkregen.
Van
g
J
alle vellen van dieren kan men leder be^ zijn
natuurlij te
reiden, doch sommige
zijn natuurlijk
te
klein, om de bewerkingg winstgevend
g
maken.
De dierlijke
huid bestaat uit drie,, in bouw
J
en functie verschillende lagen,
g , n.l. de o P P erhuid, de lederhuid en de onderhuid;, de
lederhuid is voor de looierijJ de hoofdzaak.
Het bewerken van de dierlijke
J huid tot leder
geschiedt in korte trekken opP de volgende
g
g
wijze.
J
Men laat de huidedurende
3á4dagen
g
g
in een kuipP met stromend water opP een
temperatuur
van 10-155graden
weken,, o A g
P
dat de zouten,, waarmede men de huid, tegen
g
bederf had ingewreven
, er weer uittrekken.
g
binnenzijde Men
Hierna reinigt
g men de binnenzijde.
daartoe de huid, met het haar naar onderen opP een schuinstaanden, halfronden
balk, den schaafboom". De arbeider zet zich
voor den boom en schaaft met een stomp
mes, dat de
kromming van den boom heeft,,
g
. Daarna worden de huide onderhuid weg.
den nogg eens gespoeld
en zo nodigg wordt
gA
het schaven herhaald.

Volgt
geschiedt
esc
mec hag het ontharen. Dit g
nisch door middel van bijzondere
messen.
J
Voordat men hiertoe overgaat,
g
, zijn
J n de huiden door een chemischroces voorbereid,
,
n.l. ,door zelm.
dage
en te laten weken
P 8 da,
een bad van run(eikenbast)kalk
of
,
zwavelnatrium. Ook worden de huiden wel
ingesmeerd
met een mengsel
van kalk en
g
g
zwavelnatrium (in 't Duits rhusma, dat
ook als scheermiddel agebruikt wordt door
sommige
van het
g volkeren,, wien het gebruik
g
scheermes verboden is). Deze laatste manier wordt vooral veel toegepastA
op huiden,
,
welke moeten dienen voor het maken van
glacé
en bovenleder.
g
Na het ontharen moet de kalk, die er in
is achtergebleven,
g
,bg eheel of gedeeltelijk
g
J
verwi'
J derd worden. Dit hangt
g af van de bestemmin
g van het leder. Voor technisch
leder en zoolleder wordt het niet ontkalkt,
voor bovenleder gedeeltelijk
g edeeltelijk en voor glacé
g
g eheel.
Dit ontkalkeneschiedt
door de huiden
b
tij
enigen
tijd te laten weken in een chemisch
g
Menebruikt
hiervoor zoutzuur of
g
zwavelzuur; dikwijls
dikwijls ook de z.g. rode bij,
J,
doch deze laatste alleen voor leder, dat
roodelooid
moet worden.
g
Daarna begint pas het eigenlijke looien.

.., .....
..

eder. — Een kijkje in de afdeling van een grote lederfabriek, waar de vellen worden
gereinigd, van de vetdelen ontdaan en onthaard.
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Leder. —

In de bassins op bovenstaande foto ondergaan de huiden enigen tijd de inwerking van looisto ff en.

Men let
g daarvoor de huiden in een bad
.
waarin extracten gemengd
w
g zijn,
J, z.g.
glooig
stoffen. Eerst begint
men met verdunde
g
oude soppen
van looistof en klimt op
P tot
AP
sterke, verse, aangezien
de huid soepel
P
g
en niet direct hard en onbui g moet blijven
J
zaam worden,
zou,, als men
g
, wat gebeuren
ze direct in een vers looisopA
legde.
g
Het looien is hiermedeereed
en thans
g
heeft de afwerking
plaats. Die bestaat uit
gP
invetten en verven. Voordat het ledereg
heel droog
en in gege
g
g is, wordt het ingevet
olieel. (Dit is echter alleen van toepassing
g
P
op
moeten
g
P huiden,, die zacht en buigzaam
blijven).
Daarna verft men het leder. Alle
J
kleurstoffen, adieeschikt
zijn
g
J om wol en
zijde
te verven,, zijn
J ook voor leder g e J
schikt. Men verft leder door indompeling
A g
in ede verfstof, indien men wil dóórverven.
De kleur moet zo sterk zijn,
dat men in
J
5-20 minuten klaar is.
Indien men niet dóór moet verven, maar
alleen b.v. den bovenkant kleuren, dan kan
dit door bestrijken
J
ag eschieden. Hiertoe
wordt het leder opP een tafel uitgespreid en
met een borstel,
s
, ggedrenkt in de verfoP losing,bestreken en als het droog
gee
g is,, na g
sPoeld.
Onder technisch leder verstaat men onge-

looid leder,, dat alleen onthaard,, ontvleesd ,
gekalkt en speciaal
hiervoorgeprepareerd
P
g
wordt. Hiervan maakt men drijfriemen
en
J
derg
el'ke.
J
Er zijn
J verscheiden ledersoorten, als b.v.:
Zoolleder, verkregen van dikke runderhuiden.
Bovenleder, verkregen van dunne runderhuiden en kalfshuiden.
Glacéleder,
van geiten-,
g
, verkregen
g
, schaA en- en kalfshuiden.
Saffiaan- of Maroki') nleder (echt),, verkre
^ en van geitenhuiden.
g
Saffiaan- of Marokijnleder
(namaak),, ver f
kregen
van gespleten
schapenhuiden.
g
g P
P
Juchtleder,
achtleder verkregen
van runder-,, paar-g
den- kalfs- eneitenhuiden.
g
Technisch leder, verkregen van bufferhuiden.
De fijne
ledersoorten,, zoals peau
de Suède
J
P
(van schaP en-, bastaard-,,g
geiten-,, kalfs- en
rundleder),,
geperst),
erst
, zee g
g P
hondenleer,
juchtleer,, var
varkens, haaienleer,,J
leer, lakleer, reA teelleder enz. worden gebruikt voor de fabricatie van luxe-lederwaren, zoals damestassen,, portefeuilles,
A
,
boekbanden enz. De belangrijkste
centra
gJ
van deze industrie zien Weenen, Parijs,
J Offenbach en Praag.
g In Nederland worden
w

i

echter

LEEGHWATER

te

dien

tijde
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dat

die zijn
J naam aan een bekend Nederlands
waterbouwkundege en wel aan Jan Adriaenszoon Leeghwater, die
echter zelf de droogg
makeng van de Haarlemmermeer niet meer
heeft Meegemaakt,
daar hij
hij omstreeks i600
g
leefde. Wel heeft hijJ een belangrijk
gJ aandeel
van verschillende
g ehad in het droogmaken
g
anderelassen
en meren, zoals de BeemP
ster en de Purmer. Ook buiten Nederland
is hijJ werkzaam geweest,
bij
g
J het droogmag ma
ken van moerassen in Zuid-Frankrijk,
J, Lotharingen en Sleeswijk-Holstein.
J
In zijn
hij
J Haarlemmermeerboeck had hij
eengeheel
plan
tot droogleggingvan de
P
g
Haarlemmermeer uitgewerkt
,; men durfde
g
grote werk
g nogg
niet aan.
Behalve waterbouwkundige
was Lee
hLeeghg
ook eengoed
klokkenmaker. HijJ
g
heeft o.a. het speelwerk
voor de bekende
P
Westerkerk te Amsterdamemaakt.
g

Leder. —Afdeling van een leerfabriek, waar
drijfriemen worden vervaardigd.

Leek(betekent oorspronkelijk
P
J man uit 't
volk). Dit woord heeft verschillende betekenissen. In de Rooms-Katholieke kerk
worden alle leden der kerk, die niet behoren tot deeesteli'kheid
leken
genoemd.
J
g
,
^

nagenoeg
geen luxe-lederwaren vervaardigd.
gá
g
a
Voor lederbewerking
g worden dezelfde
ledersoortenebruikt
als voor fijneIederg
waren. Een aparte
plaats
neemt hetplantP
P
P
aarde
aardig gelooide, blanke leer in,
, dat in de
kunstnijverheid
grote
belangstelling
J
g
g
g heeft
gevonden door eigenschappen, die sspeciale
g
P
versieringstechnieken
mogelijk
g
g J maken.
Boekbindersleer neemt een bizondere
plaats in. Aan
dit leer worden zeer hoge
e
g
eisen gesteld.
nier
g esteld. Saffiaan,, varkensleer,
, nige
(geitenleer door in:boorlingen
in Nigeria
g
g
en Liberiaelooid
en kalfsleer worden
g
voor luxe boekbandenebruikt.
g
Handschoenleder is meestale
gg lacélooid. Herte- ree- en rendierleder zijn
J in
den regel
dierlijk
g met dierlijke
g zeem ggelooid (looiing
. Een oudeze
de luidt: Spanje
g g
P J voor
Frankrijk voor het model, Engede vellen, Frankrijk
g
land voor het naaien. De beste luxe handFrankrijk
en Ooschoenen komen Frankrij
thans uit
s
k terwijl
de sportieve
handg
P
J Engeland
t,
schoenen vervaarde
g t. In Nederland bestaat nagenoeg
geen luxe-handschoenen-in^
g^
dustrie. Echter is ook hier het zelf vervaardeg en van handschoenen van leder (zelfs
van re Pteelleder meer in zwanggg
gekomen.
„ru
CLeeghwater. Zoals in artikelen over
quius" en Haarlemmermeer" vermeld, is
de g
Leeghwater" een van de drie gemalen,
g
,
die de Haarlemmermeer hebben droo
ggemaakt.
Reeds werd opgemerkt,
P g, dat de Lee ghwater in het Zuiden vlak bij
J de KagerPlassen
ligt.
dankt
g
g Evenals de twee andere gemalen

foto: „De Auerhlan", Amsterdam.

Leder. — Voorbeelden van eenvoudig leerwerk: Spoorboekomslag
kalfsg van gedreven
g
p
1
r; beursje
leer;
e
^ en schaarétui van zebra-slang.
g
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kerken bestaat dit PrinIn de Protestantse
ote
ciPiële verschil niet.
e R.K. Kerk,
er niet beWanneer leden der
tot
zich geroepen
h
r
horend
o de geestelijkheid,
P
g
J
g
leer onder
o0
voel e n , om deRooms-Katholieke
de mensen uit te dragen en zich daarmede
b'ezhouden, dan noemt men dat het lekenbezighouden,
apostolaat.
P
wordt met leek bedoeld
In het alemeen
g
iemand beeen niet-vakman.W
Wanneerdus
us
een leek,, dan
be opP dit gebied
weert: ik ben
g
wil hij daarmede
zeggen, dat
hij op
zich o
w
hij gg
iJ
bedoelde terrein geen
vak-man gevoelt.
het
e be
g
g
die
L
Learn
iss de naam van een grondsoort,
g
veel met klei overeenkomt. Leem bevat
meer zand, vooral kwartszand,, meer
echteree
n no eni
e andere
stoffen, die
enig
ijzeraarde
en nog
,
et van
va klei onderscheiden. Deze g ron door issmeer kneedbaar en vormbaar dan
soort
leem.
Daar leem bijna
alle eigenschappen van
J
klei heeft, is het verschil niet scherp
P te
omschri
J ven te meer, daar alle leemsoorten niet eender zijn. Zo spreekt men in het
Oosten van ons land van Limburgse klei,
,
ofschoon dit eigenlijk een soort leem is.
De landbouwkundeg e waarde der verschil1e n de leemsoorten loop
P sterk , uitéén, in het
algemeen
lenen zij
voor
go
J zich echter goed
g
grasland.
(het woord zegt
Leerplicht
g het reeds) is
P
delicht
van de ouders, ^of van diegenen,
g
P
die in bepaalde
gevallen
de plaats
der
P
g
P
ouders innemen, om de kinderen te laten
leren. Vroeger
J, om
g was ieder ouder vrij,
zijn kinderen al of niet naar school te sturen. Dat dit tot heel wonderlijke
toestanden
J
leidde is duidelijk.
Duitsland heeft in de
J
tweede helft van de 19e
9 eeuw een begin
g
emaakt met den leerplicht.
In alle bondsgemaakt
P
staten werden toen wetten ingevoerd,
, waar g
inrecies
omschreven werd,^ gedurende
ren
hoe
p
g
veel jaren
de kinderen opP school moesten
J
gaan. Frankrijk
volgden,
, even g
J en Engeland
g
g
als Scandinavië, Denemarken, Oostenrijk
J
enaan.
P Sinds i 01
9 is ook in ons land
de leerplicht
ingevoerd
bi'
P
g
J de wet van 7
Juli 190o..
Ieder normaal ggezond kind, dat
9
den leeftijd vanJ
zeven jaar bereikt heeft,,
moet volgens
deze wet naar school,, moet
g
onderwis
eenbepaald
J ontvangen
g
g gedurende
P
aantalaren
en maggniet van school we g J
blijven
zonder geldige
J
g
g reden.
Leeszalen. In iederee
P laats van enige
gbetekenis in ons land is tegenwoordig
g
g een
openbare
leeszaal en bibliotheek,
P
, die met
enkele korte onderbrekingen den
helen dag
g
eoP end is en waar iedereen boven een
g
zekeren leeftijd
in een goed
ingericht
en
J
g
g
verwarmd vertrek kanaan
zitten lezen.
g
Tegen betaling
g van een gering
g
g bedragg magg
men tevens boeken mee naar huis nemen.
Ook zijn
J er tegenwoordig
g
g in heel wat

foto: H. J. van Zuyle7
Leem. —Kijkje in een leemgroeve.
plaatsen kinderleeszalen opgericht,
P
, waar de
Ag
jeu
J
gd zich met lectuur kan vermaken.
In de vorige
g eeuw was in ons land van
ooPpenbare leeszalen nog
gggeen sP rake. De
mensen hielden wel veel van lezen, misschien wel meer dan nu, en daarom stichtten zijJ zelf hun eigen
g leesgezelschappen en
ooPpenbare bibliotheken of leeskabinetten,, die
zij
Verder werden in vele
J zelf bekostigden.
g
waar
P laatsen volksbibliotheken opgericht,
Pg
minvermo g enden voor een zeer gering
minvermogenden
g
g bedraglectuur konden bekomen en heel goed
werk deed in dit opzicht
de bekende „MaatP
schaPPJ
i' tot Nut van het Algemeen",
, kortg
we g ^, 't Nut" genoemd.
g
Omstreeks het midden der i 9e eeuw echter, toen in Engeland
en Amerika de openg
P
bare leeszalen reeds ingevoerd
werden,,
w
wekte dit in ons landgrote
belangstelling
g
g
g
en men wilde in navolging
g g van het Engelse
g
voorbeeld vanemeentewe
g
ge openbare
P
leeszalen doen oprichten
, doch de overheid
P
liet het aan hetarticulier initiatief
,over,
om hier hetionierswerk
te verrichten.
P
Een der eerste leeszalen" in ons land
was die te Enschede oPg
ericht in 1862.
Deze had het karakter van volksbibliotheek en was hoofdzakelijk
J bedoeld als instellingen
bate van de arbeiders en de
g
kleine burgerij.
brak echter
g J Langzamerhand
g
de Engelse
gedachte
baan van Public Lig
g
biarY,0 enbare
Leeszaal waar
iedereen:
P
,
werklieden
, kunstenaars, beoefenaars van
wetenschap,
a 1 1 eg
groepen
der beroe
P,
P
volkingiets van hun gading
g
gzouden kunnen
vinden. In 1892
9 werd te Utrecht de eerste
Openbare
leeszaal opgericht,
doch deze
P
Pg
trok in het begin
g weinigg belangstelling
g en
g
had metrote
financiële moeilijkheden
moeilijkhede te
g
Iets later volde
P
g Dordrecht en hier
slaagde
men beter. Groningen
i 903 en
g
g
den Haag
o volgden.
g 195
g
AlPog
dezecu
in
g en werden door
P artilieren ondernomen en bekostigd
g,; er was
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nog
geen sprake
van, dat de overheid de
P
gg
kosten dezer leeszaleneheel
of gedeeltelijk
g
g
J
zou dragen.
Het leeszaalwezen kwam in
g
een nieuwehase
van ontwikkeling,
A
g,
leesin 1906,
op voorstel van het Gronings
9 , P
g slzaalbestuur de vertegenwoordigers van leeszalen in Nederland te Utrecht bi' Jeenkwamen
en naar aanleiding
g hiervan „de Centrale
Vereniging
Leeszalen en
P
g g voor Openbare
Bibliotheken" werd opgericht.
Nu was er
Pg
onderlin
onderling contact en kon men verder gaan
g
bouwen. Later werd ook subsidie van Gemeente en Rijk
J verkregen en kwamen overal in ons land, de filialen meegeteld,
g
, II 9
openbare
leeszalen en bibliotheken tot stand.
P
het in dit artikel eerst
Leeuw, WijJ
eens hebben over den leeuw als symbool.
Y
De mensen noemen den leeuw den „Koning
g
der dieren", en de dichterlijke
J fantasie heeft
menselijk
hem uitgerust
met de schoonste menselijke
g
g
, moed,, rec htvaargden: edelmoedigheid,
digheil , enz. waar in werkelijkheid
werkelijkhei niets
vaststaat.
Reeds de Griekse fabeldichter AesoPus
omstr.o
55v. Chr.) schetst ons den leeuw
als den Koning
g en de onbekende Nederlandse dichter,, die het bekendste dierenepos
P
van den vos
Reinaerde" schreef,,g
gaat nogg
"
verder, alshij„
hNobel" den
koning,
oP,
g,
zichte van den sluwen vos niet alleen rechtvaardiheid
toeg
g
,maar zelfs barmhartigheid
schri'Jf t.
Ook in de symboliek
is de leeuw zeer in
Y
bijnaa
aanzien. Als bi'
naam of attribuut is de naam
den „Koning
g der dieren” een uitdrukkingvan de bewonderingg der mensen voor
een held, uitmuntend door edelmoedigheid
g
en onverschrokkenheid (Hendrik de Leeuw,

Richard Leeuwenhart),en ridderorden, die
in verschillende staten aan verdienstelijke
J
mannen verleend worden, voeren den leeuw
als embleem, o.a. de orde van den Nederlandsen Leeuw.
Ook in de heraldiek of waPenkunde vinden we den leeuw als sYmbool in de emblemen en wapens
van vele adellijke
adellijke g e P
slachten, steden,,P
provinciën en rijken.
rijken
wanneer we over den leeuws Pre ken, bedoelen we gewoonlijk
g
J het prachtige
P
g
roofdier, waar de Schoolmeester zijn
zij onvergetelijke
verzen over geschreven
heeft,,
g
J
beginnende
met de regels:
g
g
„De leeuw is
iemand, die bangis voor niemand". Dat de
„ Schoolmeester" met zijn
J karakteristiek van
den leeuweli'k
g J heeft,, kan men niet beweren, want de leeuw is betrekkelijk
betrekkelij laf en
gaat den mens liefst uit den weg.
g Alleen
als hij
heeft,
hgevaarlijk.
J honger
g
, wordt hijg
J
Tegenwoordig
hij in het wild alleen
Te
g
g komt hij
in Afrika voor, vroeger
g ook in Klein Azië,,
Arabië en Perzië. Al naargelang
g van de
g
landstreek,
hij bewoont,, onderscheidt
, die hij
men Berber-,, Soedan-,
en Kaapg
P, Senegalleeuwen. De Berberleeuw,, ook Koningsgs
leeuwenoemd
P
g
,is de prachtigste,
g , grootste
g
zij
enevaarli'kste
soort. De kleur van zijn
g
J
is meer rood daneel
g en de manen
zijn
zwart.
J bijna
J
De leeuw leeft hoofdzakelijk
J van wild.
's Nachts trekt hij
J op
P roof uit. Maar ook
hij veel
onder het vee der bevolking
g richt hij
schade aan. Geen wonder, dat de mensen
zijn en ijverig
bang
opP hem
g voor hem zijn
J
g jacht
J
maken. Voor den met het moderne vuurzij
wapen
uitgerusten
jager,
a
P
g , die zeker van zijn
J
en niet zenuwachtig
de leleeuweng , is, is
betrekkelijk geringe
met betrekkelijk
J'acht slechts sport
P
g
g
kans op
Voor de van primitieve
A gevaar.
gP
wapens
voorziene inlanders,
wa
P
, zoals de Kaffers Hottentotten en Zoeloe's der vorige
g
eeuw,
J waag, was het een levensgevaarlijk
g
stuk den leeuw. aan te vallen, want het g e tegenwonde dier is 'een verschrikkelijke
J
g en
stander. De minder heldhaftige Hottentotten en Kaffers trachtten denevreesden
g
vijand
in kuilen te vangen.
De moedige
J
g
g
Zoeloe's echter zochten hem op
P en grepen
g P
hem aan. Hun strijdwijze
strijdwij ze was heel merkwaardig.
g
g Je hebt zeker wel eens gehoord
ofelezen
dat
het hoofdwapen
van den
g
,
Zoeloe de assagaai
is (zie: Assagaai).
g
g aa . Gewoonlijkg
gingen
er
^
3 of 4mannen te zamen
op
met een
P d e leeuwenjacht,
P
J
, elk gewapend
g
aantal korte assagaaien
en voorzien van
g
een schild, groot
en hol, zodat een man er
g
gemakkelijk
onder kon liggen.
Dit schild
g
J
gg
was aan den binnenkant voorzien van sterke
riemen van buffelleer en aan de randen van
scherpe
het edele
P Ppunten. Hadden de jagers
Jg
wild ontdekt, dan verspreidden
ze zich en
P
naderden voorzichtig van verschillende
zijJ
den. Op
gekomen,
slingerden
P worpafstand
P
g
g
ze met onfeilbare zekerheid hun speren,
P
,
lieten zichlat
vallen en
P opAden grond
g

^

J

Orde v
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Leeuw. —Leeuwen in de kunst. Deze grootse preekstoel in de kerk San Pantaleone te
Ravallo, is met een prachtige leeuwengroep versierd.
dekten zich met hun schilden. Deewonde
g
schilleeuw sprong
er
P
g dan brullend opP eender
den, rukte er aan,, wondde zich de klauwen
en timmerde dan woedend op het obstakel,
,
dat hem van zijn
1 d.scheidde. Ik kan
J vi'an
me voorstellen,
aangenaam
g
, dat het geen
g
verbli'
J f voor een Zoeloe was,, want als het
den leeuw lukte, het schild op
P te tillen of te
dan
verbrijzelen
, was het met den koenen
er edaan.
jager
gedaan.De onzekerheid duurde echzodra zijn
zijn strijdmakkers
ter niet lang,
J
g,
merkten,
, dat het dier niet opA hun schild
zat,, gluurden
ze voorzichtig
g
g onder den rand
van het schild door,
, richtten zich op
P en
slingerden oPnieuw hun assagaaien,
, waar g
oPde leeuw zijn
zijn aanval opP een anderen
r
jager
richtte. Dit meedogenloze spel
heJa
P
g^
haalde zich, totdat het dier, door vele assagetroffen,r door bloedverlies verg etroffen
zwakt, niet meer in staat was zich te verweren. Dan was de strijd
J beslist.
Inevan
enscha
gewent
de leeuw zich
g
g
Pg
zijnoppasser
spoedig
en is niet moeilijk
moeilij
P
AP
g aan zijn
temmen. Vooral de inevan
g g
^enscha Pe
boren welen
P verliezen hun wilde natuur
grotendeels en zijn
rcus
J daarom bijJ alle circus^
sen een attractie, diepubliek
lokt.
P

Sommige
Koningen
(Ramses
^ Egyptische
gYA
g
II en Romeinse keizersHelio abalus
g
hielden tamme leeuwen in hunaleis
als
P
huisdieren en lieten zelfs hun wagen
door
g
een sPán leeuwen- trekken. Ook de vroegere
g
Neus van Abessynië had,, naar men zegt,
Negus
g,
nog
g huisleeuwen.
L e e u w. Dat de leeuw een sterrenbeeld
is, werd reeds onder „Dierenriem" vermeld.
De helderste ster in dit sterrenbeeld is Reg nlus. Het is bekend, dat de meteorenzwerm, dien we in de heldere Novembernachten bewonderen, schijnbaar
nbaar uit dit sterrenbeeld voortkomt. Men heeft dezen
zwerm dan ook de
g
„ Leonieden" genoemd.

Leeuwenhoek. Een zeer bekend Nederlands natuurvorser, wiens naam tot ver
over onzerenzen
bekend is geworden,
g
g
, was
Anthonius van Leeuwenhoek1632—z73
2.
iJ k Delfts
Hij
J was een zoon uit een aanzienlijk
g eslacht, studeerde eerst in de rechten en
zijn
werd reeds op
zestiende jaarboekhouA zijn
der en kassier op
A een handelskantoor te
Amsterdam. Hij
t hield dit droge
a werk ec hter niet lang uit. Het onderzoeken
, van alles,
wat leeft, het P
zelf naspeuren van de wetten,,
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Anthonius van Leeuwenhoek, een bekend
natuurvorser.
die het leven beheersen,, was zijn
J grootste
g
liefde.
leivooropleiHoewel hij
voorn
g
J in deze studie geen
afscheid
hijin 1654
,nam hij
54
g
ghad genoten,
van Amsterdam en vestigde
zich weer
g
te Delft, om zicheheel
aan zijn
eliefkoosJ g
g
de studie, de microscopische anatomie onthij zijn
leedkunde te wijden.
Zelf maakte hij
J
J
microsco en
, wel een tweehonderd stuks,,
die, hoewel natuurlijk
J in vergelijkingmet
dee gP
erfectionneerde instrumenten van
in
tegenwoordig,zwaar
en plomp,
P,
P
staat stelden dingen
te zien , waarvan vóór
g
hem niemand zelfs vermoed had
, dat ze
bestonden.
Hoeroot
was de verbazingg en ewon
bg
deringvan onzen van Leeuwenhoek,, toen
hij
J leven ontdekte in een waterdruppel.
PP
Ook zijn
g van de bloedoe
) de ontdekking
lichaampjes
en die van de dwarse strepen
P
PJ
der willekeurige
aan hem vooral te
P
g spieren
danken.
Gedurende'aren
39 re
ja was van Leeuwenhoek
als kamerbewaarder der heren
Schepenen
te Delft: een kalm baantje,
J,
P
iJ
waarvan hij
J veel tijd
J overhield voor zijn
onderzoekingen.
Zijn
J werken verschenen in7 delen onder
den titel: Sendbrieven
, ontledingen
g en en ont„
dekkingen,
g e en beschouwing , ondervindingen
g en"(1685-1718).
woord legende is afkomstigg
Legende. Het
g
Latijnse
„legenda,
" dat betekent
van het Latijnse
moet worden". In de Midg
„ Iets dat gelezen
deleeuwen noemde men een verzameling
levensgeschiedenissen
van Heiligen
en
won g
g of
derverhalen metodsdiensti
ge strekkingg
legenden.
De legenden
der Heiligen
g
g
g werden
oPhun gedenkdagen
, vandaar
g
g
g voorgelezen,
de naam.
Bij
g
J voorkeur behandelt de legende
ge -

beurtenissen uit het leven van Maria, de
aPostelen of de martelaren. Zowel wat betreft vorm als inhoud, verschilt de leende
g
van de kerkgeschiedenis,
g
, doordat deze
laatste alleen rekening houdt met
de feiten,
,
die kort en zakelijk
De
Pg
J worden opgesomd.
legende
leende verhaalt meestal in dichterli'ken
J
vorm en met een uitgesproken ethische
strekking allerlei ,
mooie verhalen, ,
ook die,
waarvan de waarheid historisch niet vast
staat.
Onder de Middeleeuwse verzamelingen
g
van legenden
is de z.g.
g
g„Gulden leende"
g
,
e
in de 13e
door Jacobus
3 eeuw bije
J ngebracht
g
van Genua. Een tweede belangrijk
g J werk oop
dit"
gebied is de Acta Sanctorum" , die sinds
de 17e
7 eeuw bi'J een^ebracht worden door
de z.g. Bollandisten (Jezuieten). Een bizonder soort van legenden
zijn
zijn de mirakelen,
,
in de Middeleeuwse letterkunde, die beschrijven
schrijven, hoe bijJ verschillende gelegeng g en
heden de Heiligen
na hun dood in de
g
levens der mensen ingrij
J Pen. De Mariamirakelen — w.o. de bekende leende
van
g
zijn hiervan 'de belangrijkste.
Beatri's
J — zijn
gJ

LEGER DES HEILS
In het artikel over William Booth is
vermeld,, dat deze omstreeks 1865 den gronddslag
legde
g des Heils,, dat
a voor het Leger
zijn
thans ino verschillen
e landen zijn nuttigg
werk doet.
In 1878 werd deze beweging,die in 't bezending"
heette, om g
gee
g in „Christelijke
g
„
J
doopt
Le
des Heils"e en in deaar
dP in „Leger
op volgende Jjaren breidde zij zich ong ekend snel uit.
Het Leger
b des Heils is internationaal en
doet niet aanolitiek:
zijn
zijn enigg doel is
is,
P
om aan alle mensen en vooral aan armen
en maatschappelijk
het evan PP J verongelukten
g
en hen ook
g elie van Christus te brengen
g
stoffelijk
J zoveel mogelijk
g J te helpen.
P
Aan het hoofd van het Leer
staat de
g
Generaal; op
is dit Catherine
P het ogenblik
g
Booth de dochter van den stichter. Is deze
„generaal"
dus een Engelse,
verdere
lei„g
g
, de verere
dingan
het Leger
g
g berust bij Jmensen van
verschillende nationaliteit.
Het arbeidsterrein van het Leger des
Heils wordt verdeeld ino
5„territories", tezamen bevattende vele duizenden korpsen.
Ieder korps
P staat onder bevel van een
bevelvoerend officier met één of twee assistenten, die overdag
g huisbezoek doen in het
tot hun korPs behorend district. Ze trachten de armen te helen
P , staan zieken en
stervenden bij
de Le
^ aJ en verkopen
P
g eruit
ven
de
, in Holland in 't bizonder „Strijdkreet" het officiële orgaan
van de or gag
nisatie.
Verder worden er, om de aandacht van
de massa op GodJ
en Zijn dienst te vestigen,
g ,
geregeld, zowel buiten als in zalen, bijeenJ en
komstenehouden
meestal met begeleiding
g
g
g

l
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arme, verwaarloosde
inrichtingen.Ook voor arme
kinderen
wordt gezorgd;
de
e
w
g
g , dat bewijzen
J
vele bewaarscholen,
v
w
, tehuizen voor jongens
J g
en meisjes
J, industrie- en huishoudscholen en
dagscholen.
gscholen. Deze veelomvattende arbeid
wordt
door
w
t uitsluitend in stand gehouden
g
vrijwillige
Zoveel mogelijk
g J moet
g
J
J
g bijdragen.
ieder territory
(legerafdeling)
g
g zichzelf onY
derhouden.
Behalve de officieren, die salaris ontvangen,
bestaat het grootste
deel van de
g
g
Leger
des Heils-werkers uit gewone
solg
g
daten. Ieder die zich hiertoeeroe
voelt,
Pen voelt
g
kan na eenproeftijd
inwo
P roefti'd
J als soldaat worden
mogen
aan en
g
g ezeg end. Bekeerlingen
gzich
sluiten als recruten"
en dragen
hen
er
„
g als
kenningsteken een klein stukje
in
g
J Leerlint
de kleuren van de Legervlag,rood
g eel
en blauw, welke kleuren achtereenvolgens
g
symboliseren
het bloed van Jezus Christus,
,
het vuur van den
Heili
g en Geest en reinheil des harten.
De Heilsoldaten ontvangen
g van het Leger
g
geen enkele geldelijke
vergoeding
g
g
J
g
g en blijJven dus in hun eigen
g beroepPwerkzaam.
Als een enkel staaltje
J van den enormen
omvang
kan dienen
dienen,
g van den Legerarbeid
g
dat in één jaar
tijds
tijds door de in de gehele
J
g
wereld bestaande hotels, toevluchtsoorden
enaarkeukens
tezamen werden verstrekt
g
niet minder dan ruim 133 millioen bedden en
J
34 millioen maaltijden.

Leger des Heils. —Hei Blackfriars Hostel
te Londen, een „tehuis", dat plaats biedt
aan 686 mannen.
van muziek en zang,ant
William Booth
g
beschouwde de muziek als een machtig
hulpmiddel
P
, om de mensen te bereiken.
Maar behalve in deze takken van dienst
is het Leger
opPveel ruimer gebied
g
g nogg
werkzaam. Het bezit thans vele honderden
maatschappelijke
inrichtingen,
b..
v nachtPP J
g ,
as ls lokaleng,
voor voedselverstrekking,
tijdelijk
volkslogementen,
waar daklozen tijdelijk
g
onderdak vinden en waar zeP
P a ier sorteren houthakken enz. totdat werk voor
henevonden
is.
g
Ook in de reclasseringet
streven om
g,
voor ontslagen
gevangenen
de terugkeer
in
g g
g
g
de maatschappij
te maken
maken,
g
J
PPJ gemakkelijker
sPeelt het Leger des Heils een tamelijk belangJ
rijke rol. In ons land heeft het voor dit
doel 16 doorgangshuizen en verschillende
landkolonies, waar de mensen worden oPg eleid, om straks als landarbeiders in hun
onderhoud te kunnen voorzien. Verder zijn
J
er tehuizen voor hulpbehoevende
moeders,
,
ziekenhuizen, tehuizen voor drankzuchtigen,
g ,
hospitalen,
klinieken
P
, sanatoria en andere

Legioen.
Zoals het leger
^
g verdeeld wordt
in regimenten,
bataljons
en compagnieën,
g
J
zo verdeelden de oude Romeinen hun kri'J s macht in leioenen
g
,cohorten en centuriën.
Een legioen
was oorspronkelijk o0o man
g3
sterk, later 6000. Inlaats
van een vaandel
P
voerden de legioenen den Romeinsen adeFrankrijk was sedert Napoleon
laar. Ook in Frankrijk
P
„legioen" de benaming
re
g voor degrotere
g
delingen
der
Nationale
garde.
ar
Het
g
g
delingenlegioen is een gewichtig
g
g onderdeel
van de Franse troeeenmacht in NoordAfrika.
„Legioenvan eer" (légion
Het Leioen
g d'honneur
is een Franse ridderorde, die in 1802 door
Napoleon
ingesteld
werd: een vijfarmig
P
g
J
g
kruis, dat aan een rood ordelintedra
g
gen
wordt en zowel aan militairen als ook aan
verdienstelijke
burgers
verleend wordt.
w
J
g
Een legitimist
noemt men een
Legitimist
$^
g
aanhanger
van het legitimiteitsbe ginsel. Leg
van lex
g
g itimiteit is een woord, afgeleid
leis
gg = wet, en wil dus zeggen
gg wettigheil of rechtmatigheid.
Men gebruikt
de
g
g
woorden legitimiteit
en legitiem
meestal
g
g
met betrekkingot
een regering. Als men
g
b.v. spreekt
van een legitieme
regering,dan
P
g
wordt daarmede bedoeld een regering,die
volens
de bestaande wetten des lands is
g
tot standekomen
in tegenstelling
g
g
gmet een
willekeurige.
regering,die zich het gezag
g
g g
op
heeft toegeëigend.
P onwettige
J
g wijze

LEIBNIZ
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Leger des Heils. — De kweekschool voor officieren te Amstelveen.
In Frankrijk
waren de
Frankrijk omstreeks 1900
9
legitimisten
diegenen
onder de monarchisg
g
ten, die het huis van Bourbon, als hebbende de wettelijke
rechten,
P den troon
^ op
J
wilden herstellen. Hun candidaat was lanen
g
tijd
J de Graaf van Chambord, Henri V, die
onder de vlag
lelies als Ro Y
g met gouden
g
de France" zou regeren. Tegenover hem
stonden de Orleanisten, wier candidaat de
Graaf van Parijs
J de tricolore (driekleur)
zou ontplooien als Roi des Fran ais."

Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz, was
een Duits natuurkundige,
en
g^ een wijsgeer
vooral een --wiskundig
'-wiskunde genie. Hij
J werd in

Leibniz. — Een Duits natuurkundige
g

1716).

zij vader
1646
te Leipzig
geboren, waar zijn
P gg
4
PP was.
gleraar in de rechtswetenschappen
Met derootste
wis- en natuurkundigen
g
g
hij in persoonlijk
der 17e
P
J con ? eeuw stond hij
tact o.a. met Christiaan Huygens,
Boyle
Y gY
en Newton. Met laatstgenoemde
samen
g
hij de differentiaal- en inte graalrekevond hij
nin
g uit, onderdelen van de hogere wiskunde die voor alle moeilijke
g
J berekeningen,
b.v. voor den astronoom en den ingenieur,
g
onmisbaar zijn.
J
Hij
te Hannover.
J overleed in 1716
^

Leibomen noemt men bomen, wier stam
niet sterkenoe
is,
om op zichzelf
te staan
P
g ^
g
en die langs
g worden
g muren en schuttingen
geleid.
g eleid. Ook in kassen worden leibomen
g ekweekt opdat
de vruchten zoveel mogelijk
g J
P
van de zonnewarmte kunnenrofiteren.
We
P
vertelden hierover reeds 't een en ander
onder: Druif. Leibomen, die uit slechts één
genoemd,
enoem leitak bestaan,, worden snoeren g
bomen waarvan de hoofdtakken opPregelg
gekweekt zijn,
heten Palmati ag e afstanden g
J
metten andere leibomen zien in waaiervormeleid.
g
Leidmotief, meestal met den Duitsen
term Leitmotivenoemd
is in de muziek
g
de naam voor een bePaald thema, dat telkens terugkeert
als uitdrukking
g
g of s Y m bool van een bepaalde
persoon,^ handelingg
P
ofedachte.
Reeds bij JBeethoven vindt men
g
zij
derond
bgedachte van het leidmotief in zijn
g
Vijfde
SY
mPhonie die men wel de
J
Noodlotssarm
P honie noemt. Ditzelfde motief, het noodlots- of klop-motief
genaamd,
P
g
komt herhaaldelijk
terug.
J
g Ook bijJ Berlioz

LELY

1229

vindt men enigermatede gedachte van het
vg
leidmotief in wat ^hi'
J ez lf het >>idée f ixe"
noemde.
mo
etleiddieeg
de gedachte van het
Degene,d
Lief als uitdrukking
tief,
P rsoon voor
g van een persoon
al doch ook als uitdrukking
g van een geee doorlachte , een kracht een geloof
heeft
g
gevoerd,
Vele fi
g ug
^ was Richard Wagner.
g
ren , die in zijn
optreden,
P
^ vele grondA
J opera's
gedachten
hebben hun eigen
motief,
, dat
g
g
steedses
wordt, wanneer van de per-A
g eeld
snnen of deedachte
sprake
is.
P
g
In de ouverture van Tannháuser" komt
ide strijd
J tussen twee levensopvattingen
machti tot uitingg in twee tegen
machtig
g elkander
stri'
strijdende
leidmotieven.
J

Leisteen is een verzamelnaam voor die
gesteenten, welke door druk, temperatuur
P
makkelij
ien tijd
J^ dat ze makkelijk
J zo vervormd zijn,
dunne vlakke lagen
Zo
AJ
g kunnen splijten.
kunnen leem, klei en ook andereesteeng
ten tot lei worden.
Veel leisteen wordt in de steengroeven
nn e n e in oo
Nin de Belgische
Ardennen
rwe
g
en gevonden
en dient als dakbedekking.
g
g
.
De leisoorten der Ardennen en ook uit het
Rijndal
zijn
zijn uit klei ontstaan. Men g e Rijndal
bruikte ze vroeger
g ook voor de zo bekende
schoolleien. Vroeger werd door alle kinderen in de laagste
klassen der lagere
scholen
g
g
oPde lei geschreven,
daarna kree
kreeg
g het kind
g
eenotlood
om ten slotte naar pen
P en inkt
P
over teaan.
Tegenwoordig
g
^ is de lei g e g
geraakten af eschaf
heel in onbruikeraakt
t.
g

Lelie. De lelie is een bloem, die door
haar fraaien vorm en lieflijke verschijning
J
g
zozeer de verbeeldingskracht
der mensen
g
heeftetrof
f en dat zij
zij ook in de symboliek
g
Y
en in de heraldiek(wapenkunde)een belangrijke
rol speelt.
J
P
Reeds in de oudste tijden
was bij
J
J de
Oosterse volken de lelie het symbool
van
Y
onschuld en reinheid en zo is in de R.K.
Kerk de lelie het symboolg
van de maag-deli'ke
reinheid van Maria. OpP oude
)
ou schilderi'en van
de Aankondiging
g
g aan Maria,,
dat zijJ uitverkoren is de Moeder van Jezus
te worden, komt dikwijls
J de engel
g Gabriël
voor met een lelie in de hand.
Ook in de waP enkunde is de lelie een
geliefd ornament. Oorspronkelijk
een Oos
g
P
J
tersatroon
is
door Lodewijk
Lodewij
P
^ het in 1179
79
in het Franse wapen
Onder
A gebracht.
g
Philips
men ookkroningskronin sP II Au ggust begon
g
gewaden, kerkelijke
voorwerpen,
J
P , kruisen
enz. met lelies te versieren.
Ook in hetadvinders-embleem
is een
P
lelie opgenomen.
Ag
Eigenaardig
g
g is echter, dat al deze lelies
eigenlijk gestyleerde
est leerde irissen zijn
zij (onze lis
fleur de lys)
feitelij aan een
Y en dus feitelijk
geheel andere bloem doen denken.
Lely,
Lel (1854-1929),en
bekd Nedeeen bekend
r
lands waterbouwkundige. Dr.Y
Cornelis Lely
werd in 1854
en
54 te Amsterdam geboren
g
zette nadat hijJ de H.B.S. had afgelopen,
te Delft zijn
J studiën voort.
Als civiel-ingenieur
maakte hij
hij de waterg

foto : H. J. van Zuylen

Leisteen in het Kautenbacher gebied in Luxemburg.

LENIN
hij
zijnhoofdvak; hij
bouwkundeeheel
tot zijn
g
werd toen chef van het technisch onderzoek bijJ de Zuiderzee-vereniging. In deze
functie bleef hij
vijftal
jaren en werd
jare
J een vijftal
(in 1891)
9 benoemd tot minister, hoofd
van het DePartement van Waterstaat, Hanhij reeds in 18 78
del en Nijverheid,
daar hij
J
bij
P
J de oplossing
^ van de technische vraaggstukken van de Kanalenwet vanrote
keng
nis had blijk
J gegeven.
gg
In zijn
ministertijd 189 I -18 94 kwam
J ministertijd
hij
J met een ontwerpA voor de droogmaking
g
g
van de Zuiderzee
hij
hij smaakte de
en
voldoe
nin^
d^, dit door een Staatscommissie goedgekeurd te zien.
Tussen 1894
en i 902 was Dr. Lely
94
Y lid van
de Tweede Kamer, terwijl
J hij
hij tussen 18
1897
en 1901 weer belast
werd met de leiding
g
van het Departement
van Waterstaat. In
P
hij al zijn
zij aandacht
dezeeriode
besteedde hij
P
den aanlegg van spooren tramwegen,
P
g
waaraan in ons land met haar opkomende
P
industrie en toenemenden landbouw toen
grote behoefte bestond.
Een rustig
g leven was Lely
Y echter niet
beschoren. In 1902
werd hij
hij benoemd tot
9
Gouverneur van Suriname. Drie jaren
lang
g
werkte hij
beg
J in dit weinig
g door het geluk
gewes
gewest en keerde toen weer naar
g unstigde
hij
moederland terug.
g Tot I910 werd hij
weer lid van de Tweede Kamer, om daarna
in de Eerste Kamer zijn intrede te doen.
In 1913
93 werd Lely
Y voor den derden keer
tot het ambt van minister van Waterstaat
en in 1918,
op
A
ggeroepen
9
P den 5d en Juli, ver scheen zijn
droogJ wet tot gedeeltelijke
g
J
g
makingan
de Zuiderzee in het staatsblad.
g
De afsluitdijk
zijn
zij thans
J en de N.W. polder
P
en ook met de inpoldering
g
P
g van
de N.O,older
is men thans reeds een
A
goed
eind gevorderd.
Te zijner
zijner ere draagt
g
g
g
hetrote
bij JMedemblik zijn
zij naam
g gemaal
g
foto op
pag.
PP
g 555).
Van 1919-1923was
Lely andermaal lid
Y
van de Tweede Kamer en tevens voorzitter van den Zuiderzeeraad.
Zijn belangstelling
g
g betrof echter niet alleen de waterbouwkunde; ook het tot stand
komen van de Rijksverzekeringsbank
is zijn
zij
J
g
en verder de stichting
g van het Staatsmijnbedrijf in Limburg.
mijnbedrijf
g

Lenin ei enli'k
J Wladimir Iljitsj
J J Oeljanow
J
w
geheten(187o-1924),zich later noemende
g

Lelie. — De lelie in de heraldiek.
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Lely.
Een vroegere Minister van Waterstaat.
Lenin, stichter van de huidige
g Russische
Sovjet-re
Sovjet-republiek,
A
^ werd te Simbirsk geboren
J
g
als zoon van een adellijk
J schoolopziener.
P
Reeds in zijn
studententij te Kazan nam
J studententijd
zij iets ouderen broeder deel aan
J met zijn
revolutionnaire anti-czaristische beweiJ broeder werd in 188
ging
in in Rusland. Zijn
1887,
in verband met een aanslag
gop
P den Czaar,
hij-ter dood veroordeeld en terechtgesteld;
J
dorp.
zelf verbannen naar een afgelegen dor
bekwaamde hij
J zich verder voor het
examen in de rechten, dat hij
J metggoedgevolgaflegde.
De jonge
J g advocaat hield zich
g
daarna echter meer met de arbeidersbeweging
in bezigg dan met de rechtspractijk.
P
J HijJ
predikte onder het volk ijverig
A
J
g in woord
eneschrift
het socialisme. In 1895
g
95 werd
hij
f dientengevolge naar Oost-Siberië verzijn ontsla
oedi na zijn
bannen. Spoedig
ontslaguit de bal=
lingscha P trok Lenin naar Zwitserland,
waar hi) een revolutionnair ti Jdschrift stichtte wetenschappelijke
werken van marxisAP J
tische strekking
i Jn en
dkbeelg schreef en zijn
den langzamerhand
ordende tot een omlijnd
g
J
systeem:
het bolsjewisme.
bolsjewisme. In i95
o keerde
Y
hij
hij
hij moest in
g,
J naar Rusland terug,
1907
vluchten. Tot kort voor
P
97 weer opnieuw
den oorlog woondeJ;
Lenin meest te Parijs;
werd
na het uitbreken de'r viJj andelijkheden
J
hij
doch mocht
g
J in Krakau geïnterneerd,
naar Zwitserland uitwijken,
waar hijJ zich
J
bezighield
met anti-oorlogspropaganda. Zi' n
gJ
kans kwam in 1917
97 bij
J het uitbreken der
eerste Russische revolutie. Onder bescherming van den Duitsen Generalen Staf werd
Lenin met enkelen zijner
aanhangers
naar
g
J
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Lenin (X) te midden van een groep dorpsbewoners.
Rusland overgebracht.
Hier begon
hij
hij een
g
g
krachtige
tegen
gen
denen
leider
a
erKe
g campagne
Pg
renskY en stichtte in 1917
P u97 de Sovjetre
J
bliek. Sindsdien tot aan zijn dood
in 1924
94
leidde Lenin als voorzitter van den Raad
van volkscommissarissen,bijgestaan
door
Trotzk
Boecharin, Zinowjef, Stalin, enz.
de regering
Rusg g van het bolsjewistische
J ew
land. Hij
Hi' sloot in 1918
den vrede van Brest9
Litowsk met Duitsland en verijdelde
in de
volgende drie of vier jaren
allepogingen
J
totewelddadi
ge omverwerping
g
P g van het
nieuwe regiem.
g
Deractische
verwezenlijking
zij
P
J
g van zijn
leerstellingen in de nieuwe Russische maatschaPPJ
i' bleek niet mo
mogelijk
eli'k en dit noodzaakte Lenin tot het treffen van een oversr^
N.E.P. (nieuwe economische
gang
gelin g,
politiek) geheten.
P
g
Het Russische volk, voorzover dit bestaat
uit aanhangers
van het bolsjewisme
bolsjewisme, houdt
g
zijn
in hoge
eer.
J nagedachtenis
g
g e

Lennep.
^P De Nederlandse romanschrijver
J
en dichter Jacob van LennepP (1802-1868)
werd te Amsterdameboren.
Hij
g
J is de
schrijver
van een aantal,, vooralgeschiedJ
g
kundige,
zijn tijd
J en ook
g , romans,
, welke in zijn
daarnaaarne
gelezen
werden. De jonge
g
g
J g
Jacob had totouvernante,
een Zwitserse,
een zekere mejuffrouw
Waegeli,
J
g , en deze

schijnt
op
J letterP de ontwikkeling
)
g van zijn
kundige talenten groten
invloed te hebben
g
hij
zijner romans voert hij
uit
uitgeoefend.
In een zijner
g
beminnelijke
haar als de
juffrouw Staufjuffrou
„ beminnelijke
acher" ten tonele.
Als zovelen van zijn
ging
J geslacht,
g
,g
g Jacob
hij
te Leiden in de rechten studeren,, waar hij
in 1824
4 den meestertitel verwierf.
In 1829
g hij
hij zijn aanstelling
g tot
9 ontving
jaa verscheen
rijksadvocaat
en in hetzelfde jaar
J
roman „De
g
g
J eerste geschiedkundige
hij trachtte personen
Pleegzoon",
P
, waarin hij
g
en toestanden ten ti'
tijd
de van Prins Maurits
Frederik Hendrik uit te beelden. BijJ
hij
schrijven
van zijn
zijn romans volgde
hij het
J
g
voorbeeld van den Engelsen auteur Walter Scott,, die met zijn
zijngeschiedkundige
g
^ e ro uenmans zoals Ivanhoe" Waverle "
tin Durward" enz. eengeheel nieuw letterkundigtype
n.l. den histog
P
g YP had geschapen,
rischen roman.
volgden,
0 P „ De Pleegzoon"
, behalve
g
g
Onze Voorouders", De Roos van Dekama",„Elisabeth Musch",
ZJ e Zeven„ „Klaasje
ster" en Ferdinand
Hu ck".
Deze laatste
Y
„
roman wordt algemeen als de beste beschouwd.
een echt smaVan Lennep
getwi'feld
J
P is ongetwijfeld
keli'k
t verteller. Hij beschikt over een helderen stijl
en humor en weet den
g
J, veel eest
loop
zijn verhaal zodanig
g te leiden,
P van zijn
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dat eerst de verwarringg en verwikkelingg der
gebeurtenissen en
de ophopingd
ger
moeiei onoverkomelijk dreigen
li'kheden
onoverkomelijk
te wo r t
g en
den, om dan het kluwen behendigg en keu
rigte ontwikkelen,, tot alles weer terecht
komt.
Enkele van zijn
zijn in het Frans
J romans zij
Duits vertaald. Dan heeft van Lennep
eenroot aantal,
dramatische werken, zo wel treur- als blijs
en buiJ Pelen, geschreven
^
tenlandse dichtwerken vertaald. Zeer veel
gelezen werd zijn
zijn boek De
g
„ voornaamste
geschiedenissen
van Noord-Nederland,
,
aan
kinderen verteld". Hij
een
en
J
J bezorgde
g
volledig
volledi e uitgave van Vondels werken en
er een levensschets met verklarinbij.
b'.
g en en aantekeningen
g
Van Lennep
P was van 1853-1856 lid van
de Tweede Kamer, voorts lid van de Academie van Wetenschappen
en en van verscheidene binnen- en buitenlandse letterkundige
g
Zijn
en wetenschappelijkegenootschappen.
g
PP
J
herhaaldelijk
P roza- en dichtwerken,, die herhaaldelijk
worden herdrukt, beslaan tezamen
^ iet minder dan 31
3 delen.
Mogen
voor onze moderne jeugd
zij taal
^
J gzijn
•
stijl
J wat ouderwets aandoen, velen,, die
gevoel
hebben voor geest
en humor weten
g
g
zijn
goed te waarderen:
J werken ook nu noggg
^J zijn
zijn de moeite altijd
altijd nog^ waard.
zij

Jacob van Lennep. — De geestige romanschrijver.

LENZEN
Lenzen zijn
zeldzame voorwerpen.
men dan ook het brandpunt
der lens of met
P
P
J geen
g
De brilleg lazen,g
het vergrootglas, de lazen een vreemden naam f o c u s. De zon is z6
ver van ons verwijderd,
in de kijkers
— het zijn
zijn lenzen,, d.w.z. doorJ
, dat wijJ de lichtstraf
len, die van haar tot ons komen, kunnen
zichti e lichamen, die de daarin vallende
lichtstralen naar elkaar toe of van elkaar
af buigen. Men , onderscheidt bolle en holle
lenzen.
De bolle of convexe lenzen zijn
J in het
midden dikker dan aan de randen , cie holle
of concave daarentegen
g aan de randen
dikker dan in het midden. Soms is slechts
een zijde
van het glas
bol of hol geslepen
g
P
g
J
en de anderelat ,
ook heeft men lenzen,,
Th
e
waarvan de ene zijde
bol en de andere
J
ruifig.
I
kun
Op
je
de
eb
holesle
en
is.
J
g
P
g
n -keli'ke
oortenlenzen
ln in doorsnede zien
soorten
J
zie ook: Concaaf.
We willen ons eerst met de bolle of convexe lenzen bezig
g houden. Als het zonlicht
evenwijdig
J g aan de as door de lens schijnt,
J ,
kunnen we aan de andere zijde
der lens
J
een kringvormig,helder
schijnse
verlicht schijnsel
Peen scherm opvangen. Door den afstand
tussen scherm en lens te vergroten
of te
g
verkleinen kunnen
we een plaats vinden,,
P
waar het lichtkringetje
g J één fel schitterend
Fig.
g 1.
lichtpuntje
P
PP
J wordt. Is het scherm van papier
of van een andere brandbare stof, dan wordt Lenzen. — Ia. biconvex, b,lanconvex
p
,c. coner in weinige seconden
gaatje in gecaaf-convex. IIa. biconcaaf, b, planconcaaf,
g eenJ
g
,
P
brand, Ditunt
(in fig.g 2 punt
F) noemt
c. convex-concaaf.
P
P

^

I

'cc
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Fig. 2.

s_ . "-. .

Fig. 3.

bevinden;
zich betrekkelijk
J dicht bijJ de lens bevinden;
in elkeval
binnen brandpuntsafstand.
Van
P
g
de lichtstralen,
PJJ uitgaan
g
, die van het pijltje
en door de lens dring
en , zijn
J alleen die uit
de eindpunten
A en B getekend.
Deze
P
g
stralen worden door de lens naar elkaar
toegebogen in de richting
g naar 0,, waar
het oogg zich bevindt,, natuurlijk
natuurlij eveneens
brandpuntsafstand
en dichter bijJ h
het
P
glasPJJ
dan het pijltje. Het menselijke
menselijke oog
g
is zoeconstrueerd
, dat het de brekingg
der stralen niet volgen
kan;• het neemt alg
leen de richting
g waar, waaruit de lichtstraal
komt. Achterwaarts verleng,
g , snij Jden alle
zijn elkanlichtstralen, die uit A afkomstiggzijn,
in a en alle van B uitgaande
in b. Het
g
oo ziet derhalve een beeld van het pijltje
oog
PJ J
A B in a b. Waarom dit beeld veelroter
g
zijn
duidelijk
J moet dan het voorwerp,
P, blijkt duidelij
de tekening.
geen wer ke g Het is echter g
lijk
J bestaand,, reëel beeld,, maar evenals een
spiegelbeeld, een
schi'
schijnbeeld,
J
, dat niet in
werkelijkheid
bestaat. Men noemt hett een
J
virtueel beeld.
Watebeurt
er, wanneer
we het pijltje
,
g
PJ J
een eind van de lens verwijderen
buiten
,
brandpuntsafstand?
(zie fig.
w
P
g44). Houden we
het oog
g vlak bijJ de lens,, dan nemen wijJ het
virtuële beeld niet meer waar en we zien

Fig. 4.

Fig. 5.
beschouwen als evenwijdige stralen. Van
alle stralen,, die op
gaat
P onze lens vallen,,g
slechts die, welke door het middelpunt
M
P
gaat,
aat rechtlijnig
door het
g
J g en ongebroken
glas.
las. Het is de straal A F,, de hoofdas der
lens. Alle andere stralen worden naar elkaar toegebogen en ontmoeten elkander
inunt
P F. Geen wonder,, dat het er heet en
licht is, want zowel de warmte- als de lichtstralen worden in ditunt
P geconcentreerd.
g
Omgekeerd
worden alle stralen van een
g
lichtbron,
lichtbron b.v. een electrische lamp,
we
P,
in F opstellen,
P
, door de lens zodanig
g g ezij het las
broken, dat zij
zijd
g aan de andere zijde
evenwijdige stralen verlaten.
Als wij
wi' door een bolle lens naar de letters van een boek kijken,
lijken
lijke deze ons
J
Hoe komt dat? Bekijk
fig.
Bekijk
g
g 3
eensoed.
In plaats
van een letter staat er
g
P
eenpijltje A B g
getekend. Dit pijltje
PJJ moet
Encyclopedie voor on geren
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Le nzen. — Grote lens voor portret-fotografie.
P
g

(De samenstellende delen zijn
zij hier uit elkaar
geschroefd).
g eschroef
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Leonidas en zijn metgezellen worden door den priester ten dode gewijd.
(Naar een tekening van H. Leutemann).
niets dan een flauw lichtschijnsel.
Maar als
J
we de lens vastzetten en een stuk achteruitg aan dan zien we, opP meer dan dubbelen
een sterk vergroot,
brandpuntsafstand,
g
, om gekeerd beeld van het voorwerp
P A B in b a.
g
De van A B uitgaande
lichtstralen zijn
zij door
g
lensebroken
geworden.
Alle van punt
P
g
g
A komende stralen snijden
elkander in a
J
en de uit B afkomstige
g in b. Het beeld b a
is een reëel beeld,, het bestaat ter plaatse
P
werkeli'
P een scherm
J kunnen het op
J k en wij
opvangen, wat ons met de virtuële beelden
nietelukt.
Zo ontstaan bijv.
bijv.de beelden oop
g
bioscoo. D
De mihet witte scherm in de bioscoop
P
g van
Pis eveneens een toepassing
deze eigenschap
g
P der convexe lenzen. (Zie:
^
Microscoo
P.
Brengen
wij
P meer
J het voorwerp
g
P A B op
dan dubbelen brandpuntsafstand,
d
dan ontstaat er aan de andere ' zijde der lens eveneens een omgekeerd,
g
, reëel beeld,, maar thans
tussen brandpunt
en dubbelen brandPuntsP
afstand en wel dichter bijJ het brandpunt,
P
,
naarmate het voorwerpP verder verwijderd
J
is. Het brandpunt
zelf is n.l. niets anders
P
dan een zeer klein beeldje
J van de zon.
0
Opdit principe
P
P berust de werking
g van
onze verrekijkers
en telescopen
en ook van
P
J

onze fototoestellen. In de buis van den
kijker
ontstaat een omgekeerd,
, verkleind
g
J
beeld van het verwijderde
voorwerp,
we
P,
J
bekijk e of door een
door een vergrootglas bekijken
microscoop
P vergroten
g ^ en nogg eens
omkeren,, zodat we het weer rechtopstaande
P
zien (zie: Verrekijker).
J
De holle of concave lenzen breken de
lichtstralen van elkaar af (zie fig. 5).
5 Van
een reëel brandpunt
kan dus geen
sprake
P
P
g
zijn
J, evenmin van reële beelden. Door een
holle lens ziet men van alle voorwerpen
P
rechtopstaande,
verkleinde,, virtuële beelden.
P
Hetezichtsor
aan
g
g van den mens en van
de hogere
dieren bevat een bolle lens (zie
g
ook: Oog). Door deg
lichtbrekende werking
van deze lens ontstaat van de voorwerpen
P
der omgeving
verkleind,,
g een omgekeerd,
g
reëel beeld op
deze
P het netvlies. Aangezien
g
voorwerP en nu eens ver weg,
weer
g,
dichtbij
moet de lens zodanigg worden
J zijn,
J
ingesteld,
dat de beeldjes
beeldjes steeds o p het
g
netvlies en niet er voor of er achter vallen.
Voor die instellingg zorgen
spieg bijzondere
J
P
ren. Bij
Bi' sommige
g mensen werken deze org anen echter niet behoorlijk
J, de afstand van
lens tot netvlies is of te lang
g of te kort.
In 't eersteevalzijn
zijn de mensen bijziende,
J
,
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in 'tt andere vèrziende. De bijzienden
kunJ
ne n baat vinden bijJ een bril met concave
en van elglazen,
11
(holle)
e de lichtstralen
, die
g
r af buigen,
z dat het
beeldje meer
kande
ao
J
dus
van de lens af,
r
naar achteren,
du verder
vd
komt teliggen. De vèrzienden daarentegen
g en
een bril met convexe (bolle) lazen
moeteng
hebben, omdat die de lichtstralen naar elkaar
waardoor het beeldje
aa toe buigen,
g
^ meer
naar voren, naar de lens toe,, verplaatst
P
wordt.
Wat men bi'J een fototoestel onder een
lens verstaat, is in 't algemeen een samenstel van lenzen.
De eenvoudige
g lenzen hebben het g e brek de beelden te vertekenen).
Deze combinatie heeft ten doel de fouten, n.l. die vertekenern
g, welke de eenvoudie
,op
P te heffen.
g
g lens geeft,
dan gewoonlijk
Men spreekt
J van anasti g P
g
maten.
De figuur
geeft
een afbeelding
g van een
g
g
uiteengenomen
anastigmaat.
g
g

Lento is een muziekterm en betekent
langzaam,
slepend.
P
g
koning
Leonidas. In de dagen van Xerxes,
g
der Perzen, was Leonidas koning
P
g van Sparta. Toen Xerxes met een ontzaglijk
g J leger
g
in80
4 v. Chr. Griekenland binnenrukte,
werd hem bijJ de Thermopylen
PYen de doortocht betwist. De verdediging van den
smallen toean
g g was opgedragen aan
Leonidas, die tegenover de honderdduizenden van liet Perzische leer
g niet meer dan
enige
en enige
P
g e duig honderden Spartanen
zenden aan hulptroepen kon stellen. De
Pers zond Leonidas een bode met het bevel :„geef
uw wapens
over”; de Spartaan
P
P
„g
liet antwoorden: kom ze halen!" Xerxes
pijlen zijner
deed daarop
P weten, dat dePJ
J
ontelbare boogschutters de zon zouden verduisteren"
, waaroPLeonidas antwoordde:
„dan zullen we in de schaduw vechten". In
den verbitterden strijd,
J, welke daarop
P ontbranddeelukte
het den Perzischen verg
overaar niet, enig
g voordeel te behalen,, zodat zijn leger door dit handvol verdedidagenlang
enlan werd o
ehouden. Er veropgehouden.
g ers da
scheen echter een verrader, EP hialtes geheten, die den Perzen een geheim
pad
wees,
g
P wees
dat hen in staat stelde een omtrekkende
beweging
g g uit te voeren. Toen Leonidas zich
zc
aldus van twee kanten door een overmacht
ct
zag
hij al zijn
zijn krijgers,
g
g aangevallen,
, zond hij
Jg
,
diegeen
Spartanen
waren
waren, weg.
g
p
g Zevenhonderd Thespiërs
echter weigerden
om te
g
P
vertrekken: zij
wensten met den koning
Jte
sterven. Thans ontbrandde een homerische
strijd,
J , waarin Leonidas en de zijnen
zJ en allen
sneuvelden, doch hun heldendood
o d bracht
gans Griekenland in beroering
bezielde
g
e be
elde
g en
hetehele
volk.
g
Inschriften in de rotsen der Thermopylen
len
PY
vermeldden de daden derevallen
I
g
helden.

DE LESSEPS
Een van deze luidde: „Vreemdeling,
ga naar
g,g
„
Sparta
en zeg,dat wij Jhier gestorven
zijn,
g
P
am de wetten teehoorzamen."
g

Lesseps.
^ Ferdinand de Lesseps
P 18o 5 —
van zijn
18 94 bracht , de eerste jaren
J leven
J
in Italië door, waar zijn
J vader consul van
hij aan consuFrankrijk
Frankrijk was. Zelf werkte hij
laten te Tunis, te Alexandrië en te Cairo.
In deze laatste stad kwam reeds deeg
g van de landlachte van een doorgraving
g
engte
van Suez bij
J hem o P. Intussen bleef
g
consulaat en in de dihij tot 1849
hij
J het co
49 bij
P lomatic werkzaam. Ten gevolge
g van de
g
Februari-revolutie werd hij
J echter uit den
staatsdienst ontslagen,
toen ging
hij zich
g
g ghij
meer en meer aan zijn
J doorgravings-PlanHierbij ondervond hij
nen wijden.
Hierbij
hij veel meJ
zijde van Said Pasja,
dewerking van de zijde
J, den
zoon van den Khedive. Toen deze in 1854
zelf aan de regering
gekomen was,, nodigde
g
gg
g
hij de Lesseps
hij
zijnPplannen
l
uit te voe P uit zijn
ren. Opf den 3osten
November 1854
3
54 ver kreege
g Lesseps
P de concessie tot door g ra vingondanks
de tegenwerking
,
g
g der Engelg
sen. Hetelukte
hem het benodigde
g
P
g kapitaal
van 200 millioen francs bijeen
te brengen
J
g
en in 1859
59 werd met het werk begonnen.
g
In de onderneming
g werd nogg ioo millioen

Lesseps. — De schepper van het Suezkanaal.

LESSING
francsestoken
,• het kanaal was op
P den
g
15 den Augustus
18699 voltooid.
g
Vervolgens
begon
de Lesseps
P aanplang
P
g
nen voor doorgraving
g van
g
g van de landengte
Panama tussen den Atlantischen en den
Groten Oceaan. HijJ ontwierp
P daartoe een
plan,
hij onvoldoende rekeningg hield
P
, waarbij hij
met derotere
moeilijkheden,
, welke de
J
g
situatie van het terrein opleverden.
P
Na een mislukteo
P gingin 18 79, slaagde
g
hij
J er in 1880 in 300
3 millioen francs aan
aandelen telaatsen
en in 1881 werd de
P
Panama-Kanaal-Maatschappij
PPJ definitief oPgericht. Het verliep
P echter met deze ondernemingiet
naar wens. Telkens stiet men
g
op
P nieuwe moeilijkheden,
J
, telkens moest
meergeld
geleend
worden,
g
g
, eerst een
obligatie-lening,toen
een premie-lening,
P
g,
het
zijn
veren ten slotte begon
P publiek
J zijg
trouwen in de zaak te verliezen. Toen een
nieuwe lening
g mislukte,
, staakte de maatschaPPJ
i' in 1888 haar betalingen
en werd
g
zij
gerechtelijk
J in 18899g
J ontbonden.
Groot was de verontwaardiging,toen
bleek, dat zeer veelgeld
besteed was aan
g
het subsidiëren van dagbladen,
die de leg
ningen bijpubliek
J het P moesten aanbevelen.
Eenroot
politiek
en financiëel schandaal
P
g
was er. hetevol
g gvan en een storm van
verontwaardiging
de Lesseps
P
g g brak tegen
g
los. Het einde was,, dat de Lesseps
P en zijn
J
zoon Charles ieder tot'aren
gevangenis5J
b
g
straf werden veroordeeld; het vonnis werd
echter door het Cassatiehof vernietigd.
Het is waar, dat er enorme zwendelarijn
J
gepleegdJ
zijn, maar vermoedelijk
J heeft de
LesseP s daar de hand niet in gehad.
Na
g
hetroces
was hij Jeen gebroken
man,, die
P
g
de schande nooit meer is te bovengekomen.

Lessing.
2
g Gotthold EPhraim Lessing
g 179

—1781)
behoort tot de klassieke Duitse
7
dichters. Hij werd te Kamenz in Saksen
geboren, studeerde eerst theologie, daarna
medicijnen,
J
, doch verliet de universiteit,, om
zich aan zijn
er
) lievelingsstudie,
g
, de letterkunde, te wijden.
Lessing
J
g heeft zich in de
eerstelaats
verdienstelijk
gemaakt door
P
J g
de Duitse dichtkunst van vreemde, vooral
Franse, invloeden te zuiveren en den grond
te leggen
en voor een Duitse litteratuur en
critiek. In de tweedei
streP laats was zijn
Jn
ven eropgericht,
vred tussen de beP g, enden
lijders
van drie grote
wereldgodsdiensten:
g
J
Christenen, Joden en Mohammedanen,
e, te
bevorderen. Zijn
meesterwerk Nathan der
J
de
Weise" met de bekendearabel
van de drie
P
ringen
is een blijvend
blijvend
g
getuig`enis van dit
Streven.
Naast dit werk moeten nogggenoemd
g
worden het blijspel
Minna von Barnhelm
en het treurspel
P Emilia Galotti.

L'état c'est moi(de staat ben ik) is een
o
uitspraak,
P
g screven aanL, die wordt toegeschreven
dewi'k
XIV. Volgens
sommigen
zou de
g
g
J
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Lessing. — Een klassiek Duits
dichter.
zonnekoning
g hebben g e g deze uitdrukking
zijn te g
bruikt, toen een rechter in zijn
enwoordigheid de woorden koning
en staat uitgn
sprak. Anderen
beweren, dat de koningg
,
rijeens in jachtcostuum
ge
JJ
g
, met een ver
zweepn
de hand
an in het Parlement verf
gelegenheid
deze trotse
scheen en bijJ
g
g
woorden zou hebbeneuit.
g

Zettres de cachet waren in Frankrijk
J de
g,met
m meewer
dbrieven
waarbij de koning,
brieven, waarbij
kingvan zijn
zijnministers,, een bevel of edict
uitvaardigde;
bijv.
bijv. tot bijeenroeping
P g der
J
g
staten. Maar vooral werden ook lettres
schriftelijke
de cachetenoemd
de schriftelijke bevelen,,
waarbij
J on g
g zonder gerechtelijk
J de koning
dediele g en heid tot
derzoek eng
zonderver
verbanning
ingte geven,gevangenneming,verbannin
,
g
er
of internering
personen
geP
P
g van bepaalde
lastte.
In dien tijd
J macht
P
J was de persoonlijke
van den koning
Over allerg
gnog
g zeer groot.
lei zaken vaardigde hij
hij bevelen uit,, die lettres royales heetten. Deze waren verdeeld
in lettresatentes
(open
P brieven),,
P
verordeningen
enz. werden aangeduid
en
g
g
lettres de cachetverze elde
brieven). Deze
g
laatste brieven werden opPpersoonlijken
J
P
last van den koning
geschreven en met het
erg
klein koninklijk
ZijJ waren
g gesloten.
J zegel
g
voldoende,
g te doen
, om iemand Pplotseling
arresteren en in 'deevan
enis
te werpen.
g
g
Lodewij
Vooral onder de regering
g van Lodewijk
g
sloop
P het misbruik in,, dat de luitenant-generaal van politie
een groot
aantal
P
g
blanco lettres de cachet in voorraad had,
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zodat
hij
gevangen
hij den naam, van wien hijJg
g
o
wilde
de nemen, maar had in te vullen. Ook
gebruikten
eb ruikten de hovelingen
g deze brieven vaak,
om hun vijanden
uit den weg
g te ruimen.
J
Naar verluidt zou men in deze lettres de
cachet zelfs handelgedreven hebben.
In 1790
g
79 werd door de Nationale ver gadee
ringan
deze bedenkelijke
een
J toestanden
g
eindeemaakt.
g

Levant(het Italiaanse woord is rril levante"r ,de opgaande,
het land,, waar de zon
Pg
opgaat
P gr het Oosten) is de naam,r dien de
Venetianen, derootste
kooplui
der MidA
g
deleeuwen in Zuid-Europa,
hebbengegeven'
P,
aan de kuststreken in het Oosten der Middellandse Zee. De Levant omvat o.a. Griekenlandr Klein-Azië, Syrië
en Egypte.
Y
gYP
Ook voor ons is de Levant in de i6de
en 17e
betekenis geweest.
g
g
7 eeuw van grote
Wij
J dreven, vooral na 1612,, toen Cornelis
Hagga een capitulatieverdrag
P
g (zie aldaar)
met Constantinopel
P sloot, waardoor wijJ een
zelfdepositie
verkregen
als de Fransen en
P
g
Engelsen,
een winstgevenden handel oop
g
Constantinopel
P en Smyrna.
Y
Om dezen handel tegen
g de Algerijnse
g J
zeerovers te beschermenr werd de directie
van den LevantsenLevanti'nsen
handel
J
benoemd. Iedere Levantvaarder moest contributie betalen, maar kreeg
g dan ook steeds
een Konvooi mee (zie: Konvooi). Werd
ondanks deze voorzorgsmaatregelen toch
nog
genomen,r dan weren
werden
de beg een schip
Pg
zitters schadeloosgesteld. De Levanthandel
was met dat al in die tijden
lang
J
g niet zo
g evaarlijk als thans.
on
ongevaarlijk
Levensbeschrijving.
^hie.
J g Zie: Biora
g P
Levensverzekering.
g Hieronder wordt in
het algemeen
verstaan een verzekeringgtegen
g
g
deeldeli'ke
g
J schade,r welke uit het overliJ
den van een mens kan voortvloeien. Zo
kan b.v. uit het overlijden
van den kost)
winner van eengezin
g
r of van iemand met
eengrote
schuld,r die alleen uit de o P g
zijnarbeidskracht aflossingg
breng st van zijn
kan betalen,^a
grote schade voortvloeien. Dergelijke
kwade kansen worden dan gedekt
g
J
g
door het sluiten van een levensverzekering,
welke de uitkering
som
g van een bepaalde
P
als schadevergoeding
g
g waarborgt.
g
Degeen,
die de verzekering
g
g sluit,, dus de
verzekeringnemer,
zal aan de verzekerin
g
g smaatschappij
ander verz eke
pp J net als bij
J alle andere
ringen
een bepaalde
premie
moeten betalen.
p
p
e
g
Hoe ouder eenersoon
is des te roter
A
g
zijn
premie.
J sterftekans en des te hoger
ie.
a deepe
Voor de berekening
r
g van deze laatstee wordt
gebruik gemaakt
van sterftetafels,
e tetafels, welke
g
g
berusten op
aan de statistiek ontleende e Pg
g evens. Met behulp
e
P van wiskundi g e ber ekningen is het dan mogelijk
g J voor ieder geval
g
een waarschijnlijkheidsberekening
op
J J
g
P te
stellen, welke derondsla
g
gvormt voor de
premieberekening.
.
g

Er bestaan tegenwoordig
g ook vormen
g
die niet veel anders zijn
van verzekeringen,J
dan verkapte
spaarmethodes
en die niet
P
P
berusten o p iemands dood, doch op
Pzijn
J
in leven zijnJ op een
bepaalden
leeftijd.
nog
og
P
P
Bv. ik kan o P20-jarigen
en overJ g leeftijd
J een
eenkomst sluiten (en verder daarvoor de
- gleefen
premie betalen rdat mijJop
P65-jarigen
5J
P
tijd,
g in leven ben, een
Jr indien ik dan nog
som van f 25.00o
zal worden uitgekeerd
of
g
s
dat mij
J
J ten behoeve van de studie van mijn
zoon,
J n achtA zijn
, die dokter wil worden,r op
tiende ^jaar een som van s 000.— zal worden uitgekeerd
of dat ik een pensioen
zal
P
g
hebben van mijn
jaar
af,r enz.
J
J 65ste
5

Leviathan. Dit is de naam van een dier,
dat enige
J bel wordt g e g malen in den Bijbel
noemd en met name in het boek Job en
in de Psalmen (Psalm 104
gs
4 : 26) ook enigszins 'beschreven. Volgens
deze dichterlijke
J
g
g zee beschrijving
g
l g moet het een geweldig
zijn.Volgens
monstereweest
zijn.
sommigen
g
g
g
zou de beschrijving
J g in het boek Job 'o P
een krokodil duiden. In iedereval
moet
g
men aan dezen naam de voorstellingg verbinden van een zeedier van monsterachtige
g
kracht en afmetingen.
g
schee vaartkrin en is LeIn 'de moderne scheepvaartkringen
viathan nog
g een bekend begrip,het geen kan
blijken
uit het feit,r dat een der allergrootste
J
g
an heeft g e Oceaanschepen
de „Leviathan"
rr
P
heten.
Levieten. Levi behoorde tot de twaalf
zonen van den aartsvader Jacob en zijn nakomeling enr de Levieten,, vormden dus een
der twaalf stammen van het volk Israël.
Bij
van
P
J de regeling
g g van den tempeldienst
het oude Joodse volk r werd deze aan den
stam der Levieten opgedragen.

Levant. —

Gezicht

op
P Smyrna.
Y

LEYDEN

Van zijn werk is verder niet veel bewaard
gebleven. Een reeks schilderijen
J in de musea
g
van Den Haag,Londen en Weenen, meent
men op grond van
deskundig onderzoek,,
g
doch volaan hem te kunnen toeschrijven,
t
strekte zekerheid bestaat daaromtrent natuurlijk
J niet.
Te Berlijn,
J Amsterdam, München en Petersburgbevinden zich, behalve de bovenbedoelde twi'felnummers
J
, ook authentieke
schilderijen
van den meester. Zijn
Zij schoonste
J
schilderwerk, het beroemde drieluik,, voorstellende Het Laatste Oordeel, is voor ons
land bewaardebleven
en bevindt zich in
g
hetemeentemuseum
van Leiden.
g
Lucas van Leden
wordt beschouwd als
Y
de bewaarder der oorspronkelijk
P
J Nederlandse traditie en als deeniale
voorloper
Pe
g
van derote
g Hollandse schilders der z 7e
eeuw.
De laatste jaren
van zijn
zij leven werden
J
door zijn
J kwaal,, de tering,
g,
gleeftijd
hem op
leeftijd ten grave
P nogjeugdigen
g
sleePte.

Lucas van

Leden.
— De musici.
Y

Ten tijde
van koning
konin David waren de LeJ
vieten verdeeld inroe
en overeenkomstigg
P
de functies,, welke zijJ bekleedden,, zoals
schrijvers,
en
P
J
, bewakers der tempelschatten
e
P oortwachters zangers,
g , musici enz.
Het derde boek van den Bijbel
draagt
J
g
den naam Leviticus, omdat daarin de verordeningen
voor den eredienst (die door
g
de Levieten wordt verricht) zin
J vervat.
Iemand de levieten lezen" betekent dus:
iemand het verordening enboek onder den
neus duwen.
Een belangrijk
Leden.
gJ Nederlands schilt'
(1494
der enraveur
is Lucas van Leden
g
Y
—1533),, eigenlijk
J Lucas of Jacobs geheten),
g
,
g
te Leideneboren
en opgevoed.
Lucas was
g
Pi;
een echt wonderkind: reeds opP9-jarigen
9J g
leeftijd
hij de graveerstift
en oop
g
J hanteerde hij
zijn
hij al proeven
van
P
J twaalfde Jjaar had hij
zijn
In 1515
J schilderkunst gegeven.
gg
55 huwde
hij met Elisabeth van Boshuyzen,
hij
, een doch Y
ter van een der voornaamste en rijkste
J
Leidse families, waardoor de kunstenaar in
goeden doen kwam.
zijn kort, , doch
Derootste
kracht van zijn
g
vruchtbaar kunstenaarsleven ligt
op het
^ P
terrein derraveerkunst:
er bestaan niet
g
minder dan bijna
J tweehonderd,, merendeels
zij hand.
van zijn
prachtige, renten
d
P

Liberalen is de naam,, dien we geven
aan
g
de aanhangers
van een geestelijke
enpoliJ
g
g
P
tieke stro n^^, die aan het einde der i8de
eeuw opkomt,
vooral in de landen,, waar de
P
bevolking-zich verdrukt en benadeeld voelt
door een oppermachtig
PP
g staatsbestuur, , zoals
Frankrij onder het absolutisme der
bijv.
in Frankrijk
J
Bourbons.
Zoals de naam (Lat. liber = vrij
J reeds
aanduidt, streven ze naar sociale, economische enolitieke
vrijheid.
vrijheid
P
willen vrijheid
van vereniging,vri'J J
handel opheffing
accijnzen directe beA
g der accijnzen,
gen en rechtstreeksen invloed van de
bevolking
g op
P de regering. Naar gelang
gg van
de staatkundeg e toestanden in de verschillende landen hebben de liberalen meer den
nadrukele
d op Pde sociale,,op
g g
P de econo mische of opP de politieke
kwesties.
P
Het eerste begonnen
deze opvattingen
g
veld te winnen in Noord-Amerika, tijdens
J
den Vrijheidsoorlog,
in Europa,
tijd
P , ten tijde
J
g,
de Franse revolutie.
Na den val van Napoleon
geraakte
htt
P
g
liberalisme door .den overvee
overwegenden
ende invloed
reactie meer opP den achtergrond,
, doch
g
geleidelijk
namen de liberale gedachten
g
J
g
meer en meer vasten vorm aan en wies
gelijktijdig
en
g
J J g het aantal hunner aanhangers
g
hun invloed. In Nederland bereikte de strijd
J
in 1848
hoogtepunt en einde de met
4 zijn
zijneindigd
eengrondwetsherzieningin liberalen geest.
g
Het kiesrecht werd uitgebreid en het oneorganiseerd.
derwi's
J g
g g
Het liberalisme was toen een tijd lang
g
toon-aangevend
in West-Europa,
P,
a doch na g
dat het vele van zijn
verwezenlijk
J idealen verwezenlijkt
moest het, ook do or he t o P g
dringen
der linkerzijde
linkerzijde en door onenigheid
g
g
in eigen
in den
P
g boezem,, de eerste plaats
staat die het veroverd had,prijsgeven.
,
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Libretto is het Italiaanse verkleinwoord
van libro = boek en betekent dus eigenlijk
J
g
boekje.
J bedoelt men er mee het
J Gewoonlijk
tekstboek bij
of oratorium en
P
J een opera
ook wel den tekst zelf.
Licenten. Het woord licent betekent oorsPronkeliJ k vergunning
g
g of verlof. In den
tegenwoordigen tijd
.t wordt dit vooral (ook
in den vorm: licentie) veelgebruikt met
betrekking
g tot industriële of technische uitvinding
en, waarvan hetgebruiksrecht
door
g
een octrooi wordt beschermd.
Wanneer b.v. Fokker de bouwplannen
van
P
een der beroemde vliegtuigtypen van een
buitenlandse firma koopt,
hij het
et
dan
P, zodat hij
in ons land zelf kan construeren,, dan zegt
g
men, dat Fokker bouwt met een licent licentie van deze fabriek.
In den ouden tijdd had licent de betekenis
van een heffing
welke aan een
g,
g of belasting,
vorst of bestuurslichaam moest worden betaald, in ruil voor een verlof tot het verrichten van bepaalde
handelingen,
P
g , meestal
in verband met handel en handelstransport,
P
tijdens den 80-jarigen
Als men bijv.
oorlog
J tijdens
J g
g
in Holland en Zeelandgoederen,
gekocht
g
g oc t
inrins
ezinde
steden wilde
vervoeren naar
P
g
,
Spaansgezinde steden,
steden dan werden
w d
daarop
P

licenten of verlofgelden
geheven.
g
g
Lichamelijke
Lichamelijke opvoeding. De Nederlandse
bond voor lichamelijke
opvoeding
P
g N.B.L.
J
0.) is een vereniging
g g, die zich ten doel stelt
om, ook met behulp
P van de weermacht,, de
lichamelijke
opvoeding
volk
P
g van ons gehele
g
J
te helpen
bevorderen. In 1908
werd deze
9
P
bond opgericht.
regelt afstandsmarsen
P gJ Hij
g
iJ
te voet,, ritten voor wielrijders
en spelleiP
derscursussen
de
g
, enz. Verder organiseert
Bond sportfeesten,
o ent
sspeeltuinen;
P
, in
P
het kort, doet alles, wat nodig is, om de
lichamelijke
opvoeding
P
g van het volk te beJ
vorderen.
zo eenvoudig
Licht. Het is 'niet
g uit te
,
leggen,
wat het licht eigenlijk
g J is. Men kan
gg
Licht is trilling
wel zeggen:
g van den
gg
aether." Maar in de eerstelaats
zegt
P
g deze
men van die trilom
verklaring
g niets,, omdat
lipgg
geen duidelijke
duidelijke voorstelling
g heeft en
het woord aether eveneens een leeg
g begrip
is het no
nog
P
P is, en in de tweede plaats
g
of deze verklaringgwel juist
eenoen
g,
J
P vraag,
is. Het is een hypothese,
even als het beyP
staan van den aether zelf , waaromtrent we
nog
een positieve
kennis bezitten. In vroeP
gg
, dat het licht uit
g er ti'J den meende men,
fijne stofdeeltjes
stofdeeltjes bestond,^
oneindig
z.g.
g cor gfijne

Licht. -Verlichte fonteinen op de Lichttentoonstelling te Parijs.
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lichamen
Ppusculi, die door de lichtgevende
g
uitgezonden
ghypothese
werden. Deze h othese noemt
uit
men de emanatie-theorie. Toen men echter
te weten kwam, dat het licht zich door de
ruimte met een snelheid van 00.00o
kilo 3
meterer
P
, heeft men
P seconde voortplant,
YPStof,
deze hypothese
opgegeven. Stof die zich
met zulk een enorme snelheid voortbeweegt,
g,
achtte men toentertijde
ondenkbaar! Toen
J
se ver
Isa a c Newton een nieuwe hypothese
YP
trilgns welke het licht een
kondigde,
en
g , volgens
is,
lingsverschi'nsel
van den wereldaether is
J
werd zijn
P
g algemeen
g emeen aan J theorie spoedig
othese noemt men de unduvaarel. Deze hYP
latie- of vibratie-theorie (vibratie betekent
trilling).
g
, dat het
„ Hoe is men te weten gekomen,
g
lichter
van 300.000
K.M.
3
P seconde een weg g
gvraag,
aflegt?"
Dat is een begrijpelijke vraa
dat men deze snelwant het is duidelijk,
t
beid niet meten kan oP de wijze
J ,zoals men
de snelheid van heteluid
meet.
g
De Deense sterrenkundige
g Olof Romer
(1644-1710)was de man,
man die het raadsel
oploste.
Deze geleerde
hield zich gedurende
g
g
P
enege jaren
bezig
g met het observeren van
J
delaneet
Jupiter
en haar manen. HijJ beP
P
^de
rekende de omloo
n van deze satellieAJti'
ten, door nauwkeurig
g waar te nemen,, wan neer zij
P r
J in den schaduwkegel
g van Jupiter
verdwenen. Nu had hij
J eens, toen Aarde
gaanenu iter
stonden (zie bijJg
aan
P in oppositie
PA
precies uitgerekend,
de tekening
g
g stand 1 0 ),,P
,
wanneer de ene maan over een half jaar
J
weer in den schaduwkegel
van Jupiter
verg
P
dwi'
hij zes maanden later
J nen zou. Toen hij
deroef
op Pde som nemen wilde door te
P
controleren,
, of het berekende tijdstip
J
PJjuist
hij
was, moest
hij met verbazingg vaststellen,,
dat de maan86
9 seconden te laat was. HijJ
meende eerst, dat hij
hij een fout bi'
bij de berekeninggemaakt
had en herhaalde het
g g
ex
experiment
met de meeste nauw g
ezetheid.
P
Toen hij eenJ
half jaar later de berekening
g
door waarneming controleerde,
, vond hij,
J,
dat de maan thans86
vroeg
g
9 seconden te vroe
zijn achterstand ingehaald
was,
had.
, dus zijn
g
Romer mijmerde
J
, wat de oorzaak van deze
zijn kon en kwam tenzijn
slotte tot de overtuiging
g g, dat ze door de
beperkte
voortAlanting ssnel:heil van het
A
licht veroorzaakt werd. In den stand (2°)
van de hemellichamen is de aarde veel verder vanJ
uP
iter verwijderd dan in stand

waargenomen

zijn

Licht. — De verlichte Eiffeltoren tijdens de
Lichttentoonste ll ing te Parijs.

(1°). De aarde maakt in 6 maanden immers
terwij
een halve omwenteling
g om de zon,, terwijl
iter,
voor een omwentelingg
J
, die elf jaren
nodig
, in den tijd
J van 6 maanden
g heeft,
slechts 1/22 van den ellipsomtrek,
A
, dus maar
een betrekkelijk
J klein stuk,, heeft afgelegd.
De vermeerdering
g van afstand, die het licht
in stand (2°) moest doorlopen,
P , is ongeveer
g
eli'k aan de middellijn
gelijk
J van de aardbaan
d.i.oo
3 millioen kilometer en het had ei
ca. moo seconden voor nodig,
—
g,
aldus redeneerde Romer — let
g het licht in
één seconde een weg
g van oo
3 millioen :
1000 =00.000
kilometer af. Later is het
3
ookelukt
op Aandere wijze
wijz de snelheid van
g
licht te bePalen. De uitkomsten bevesti den de theorie van den Deensen sterrenkundige.
g
Dat het licht zich rechtli'
J ni
g voortbeweegt, zolang
g het zich in dezelfde middenmen duidelijk
duidelijk waarstof voortplant,
P
nemen, wanneer een straal door een kleine
opening
A
^ in een donkere ruimte valt. De in
de lucht zwevende stofdeeltjes
J , die door
den straaletroffen
worden, , schitteren en
g
wijzen
den weg
g aan,, dien het licht volgt,
J
g, en
altijd rechtlijnig.
die weg
de
J g (Volgens
g
g is altijd
nieuwste onderzoekingen
is dit niet geheel
g
g
Jjuist doch de afwijkingen,
g , die men heeft
J
zijn
zo gering,
deze voor
g
g,
g
het dagelijks
leven niet van betekenis zijJ n ..
g J
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Volgens
deze redenering
g moest het dus
g
overal,
brandt en het zonPran
, waar ggeen lamp
licht niet rechtstreeks binnendringen kan,
,
donker zijn.
Dat dit niet hetggeval is,
dJ
, an
ken we aan de lucht , die het licht verstrooit
r
en aan het feit,, dat de omringende
voorg en
weren
g
P het licht weerkaatsen. Waar geen
lucht is,, zoals in de wereldruimte of oop
onze maan,
, daar is het overal,, waar de
zonnestralen niet rechtstreeks doordringen
g
kunnea, pikdonker;
aangenaam
P
, daar is geen
g
g
verstrooid licht eneen
g,
g schemering,
alleen felle,, verblindende zonneschijn
zonneschijn of
nacht.
Deze
factoren,verstrooiing door
eetweede
de lucht en de weerkaatsing door omligg
zijn
vers
g ende voorwerpen,
A
J van geheelverschilg
lenden aard. De eerste vindt voornamelijk
J
plaats in de hogere
luchtlagen,
A
g
g , wel 5 00
K.M. boven het aardoppervlak;
AP
, aan dit ver schijnsel dankt
de lucht haar blauwe kleur,
,
omdat het blauwe licht het meest verstrooid
wordt. De weerkaatsingg daarentegen
g geschiedt in onze onmiddellijke
J omgeving.
Zodra een lichtstraal uit een middenstof
andere, ijlere
in een andere
of dichtere stof over J ere
gaat,
g
, b.v. uit de lucht in water of glas,
g , dan
wordt zijn
afgeleid
of gebroken.
J richting
g
g
g
Welkeevol
en
g
g dit heeft en hoe de mens
van deze eigenschap
g
P van het licht, gebruik
g eb
maakt, werd o.a. in het artikel over L e nz e n medegedeeld.et
Over de kleur van het
licht hebben we onder Kleur"
uitvoerig
ggesproken.
P

Lichter. Derote
vaartuigen,
g
ge
, zonder

eigen
voortstuwingsvermogen, die je
J vaak
g
op
A de rivieren en kanalen van ons land,, ge trokken door sleepboten,
,
A
, kunt tegenkomen,
g
heten lichters. Het voordeel van deze scheruimte behoeven af te
g
A en is, dat ze geen
staan aan machinerie,, doch dat hun ganse
g
inhoud voor berging
berin van ladinggbeschikbaar is. ZijJ voeren meestal een paar
lichte
P
masten met laadboom en een korten boegg
spriet
voor het ophalen
van het anker.
A
P
Het zijn
drijvende
drijvende pakhuizen.
P
J eigenlijk
g
J

Zie: Gas.
Lichtas.
g
Lichtgevende
dieren. Als je
P een
J op
g
mooien zomeravond lans
g den rand van het
bos wandelt, zal het
je aandacht trekken,
J
,
dat tussen de takken en het donkere lover
honderden lichtpunten
zweven,
P
, nu eens
hoog
gen
opstijgende
weerr dalenlaag,
g,
de, en je
of glimg
J weet,, dat het vuurvliegjes
gJ
wormpjes
zijn,
J , die daar rondzweven. Het
PJ
zijn
insecten
J
, behorende tot de orde der
waarschijnlijk het g e kevers. Het licht is waarschijnlijk
volgvan de verbranding
g van vet in hetachterli'f.
g
J — Zie ook: St. Jansworm. Deglimwormen zijn
J niet de enige
g dieren,, die licht
zijn
g
geven. Onder de landdieren zijn
er enige
g
soorten duizendpoten,
P
, die dezelfde eigeng n
schaPbezitten. Onder de zeedieren, , vooral
onder de op
diepte
zijn de
P levende,, zij
g
Pgrote
zij
lichtgevende
soorten veel talrijker,
J
, het zijn
g
zeldzaamevormde
vissen, , kleinee zee
g
kreeften en verder verschillende kwallen
en infusoriën. Het lichten"
der zee oop
,^
warme zomeravonden wordt eveneens ver-

Lichtgevende dieren. — Een paar lichtgevende vissen, die leven in de
duistere diepten der oceanen.
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J zijn
en zandbanken moeilijk
zijn
benaderen, signaleren degewoonze onheilsplekken
A
g
lijk
van
J door het uitleggen
gg
zij
z.g. lichtschepen.
Dit zijn
P
betrekkelijk
J kleine,, doch
rksterkzeer zeewaardig
zeewaarde e en
e
scheen
schepen, met of
g
zonder eigen
voortstuwin ss-voortstuwing
g
vermogen,
en die een soort van
kleinen vuurtoren dragen,
g ,
welke des nachts een sterk
licht uitstraalt,
, dat tot oop
zeemi' len voor
een 10 à 20 zeemijle
zeevarenden waarneemzij
baar is. Overdag
g zijn
Jzij
reeds op
geruimen afstand
Pg
te herkennen aan de bi'zonJ
dere kleur,, het topteken,
de
P
tuigage en bovendien aan
den naam,, welke met grote
g
zijw
letters op
anden is
P de zijwanden
geschilderd. Voor onze kust
liggen
vijf van zulke lichtti gvij
en. n.l.: Noord-Hinder,
,
Schouwenbank, Maas,
s,
Haaks en Terschellin g er bank respectievelijk
op 46,
P J P4,
14,
27
4, 3,
7 en 20 K.M. uit de
blijven gewoonlijk
kust. ZijJ
blijven
g
J
twee jaren
op
J
P hun station
en worden op
P hun plaats
P
gehouden door ankers van
g
bijzondere
constructie,
J
, z.g.
P araA luie-ankers
, doch bi'J
buiten ygewoon zware storfoto : „Ons Zeewezen"
men is het wel
voorgekomen dat zijJ zelfs van deze
Lichtschip
P Noord-Hinder.
ankers nog
g werden los g e slagen.
g
Het is wel een eigenaardig
leventj aan
0orzaa kt door millioenen microscopischA
g leventje
g
van zo'n lichtschip, , de bemanning
kleine diertjes.
g
J
wordtewoonli'k
Men moet het lichtgevend
vermogen
g
J om de maand afgelost.
g
g
g
Men leeft daar in een kleine republiek,
gee
ezer dieren niet verwarren met het zo g
dezer
P
,
waarin eenoede
kameraadschappelijke
bijv.
g van
naa
md lichten,
dat men bijv.
bij Jogen
e
g
,
PP J
verhouding
aarneemt.
waarneemt.Dit is een lichtweerkaata
g even nodig
g is als brood.
dat in volslagen duisterJ
sings-verschijnsel,
Liebknecht. De oude Wilhelm Liebknecht
nis niet kan optreden.
P
(1826-190o)
6}—I 0o is een van de vooraanstaande
sociaal-democrateneweest
uit het Duitsg
Lichtmis,ook wel Vrouwendag
of
Mariag
land der i 9de eeuw.
Lichtmiseheten
is
, een Rooms-Katholieke
g
Tweemaal is hij
J uit Duitsland verbannen
feestdag,diep
valt op den 2en Februari en
wegens
revolutionnairepropaganda, in 18 48
g
is aan het tempelbezoek van Maria,
gewijdP
en in 1865.
hij met Bebel de
5 In 1869
9 richtte hij
de moeder van Jezus, ter voorstellingg van
Sociaal Democratische Arbeiderspartij
J op,
P
eerstgeboren
zoon. Opp dien dagg wordt
haar
a ee
g
maar deze kon aanvankelijk
niet tot bloei
b oef
J
in de Rooms-Katholieke kerken een mis
komen door hetestren
van
g
ge optreden
P
opgedragen, waarbij
waarbij een g
groot aantal kaarBismarck tegen
gen
de soc
socialisten in de zeven sen wordt ontstoken enewi'd
g
J,hetwelk
tier
Van 18
g jaren.
J
7 2-1874zat hijJ in de g e zinnebeeldig
van den
P
P de profetie
g doelt op
vangenis. In dienzelfden tijd groeiden
de
g
ouden Simon (Lucas II :2
3 , dat Jezus een
partijen van Lassalle en Liebknecht saPJ
zijn
licht tot verlichting
g der heidenen zal zijn.
men tot de Sozialistische
Arbeiterpartei
P
„
naam Lichtmis, wordt danemakkeli
g
Jk
Deutschlands". Van 1874
—1
9 oo had Liebverklaarbaar.
knecht voor dearti'
P Jzitting gin den Rijksdag.
J
g
Zijnzoon
Lichtschip.
J nzoon Karl Liebknecht 18 7 1—
P Landen, wier kusten door de
zijn
P
1919)
was in zijn
opvattingen
er
aanwezigheid
van verraderlijke
ondiepten
a veel radicaler
J
P
g

LIFT

1243

hij ging
danzijn
z
g in de politiek
P
J vvader. Ook hi
. er
lid va
van den Rijksdag.
en werd in I9 1 id
J
g Hhij in botsing
haa 1d eli'k
g met de P ar J kwam hij
zij fel anti-militairisme. In
i' vooral
door zijn
tij,
e
1914
hij zich tegen
de oorlo g scre hij
g
94 vverzette
hij wegens
dieten in 1916
werd hij
opruiing
P
g
g
9
gestraft en eerst in 1 18
Jg
9 weer vrijgelaten.,
ge
tegen
I
HijJ keerde zich toen (1919)
g de ReP u99
k en lokte een opstand
uit, den S A arta bliek
P
c istenoPstand die bloedigg onderdrukt werd.
hij doodgeschoten.
Bij
zijn arrestatie werd hij
J zijn
g
heeft in een groot
Lift. Ieder van jullie
J
g
reisj
hotel of winkelbedrijf
J wel eens een reisje
een lift mee op
Je
P en neer emaakt.
g
eruisloos naar boven of naar beglijdt
dt geruisloos
neden en op
verdieping
P g houdt
P de gewenste
g
Jje met een eerenden schok stil: de deur
je,
klapt
en in een wip
P ben je
P
P voor Jje open
waar je
J wezen moet.
Een lift, zeggen
de mannen van het vak,,
gg
is een niet verplaatsbare
inrichting
g voor het
P
vervoer vanersonen
of lasten door midP
del van kooien,, zelfstandig
langs
g
g
g bewogen
in een schachtkokere
g Plaatste vaste geleidingen.
Een lift met één kooi is in het
g
algemeen een stoplift,
waarbij
waarbij het in- en
P
uitstappen
of het laden en lossen bijJ stilPP
stand van de kooilaats
heeft.
P
Maar er is ook nog
g een andere soort: de
lift met verscheidene kooien en een dubbe-

len schachtkoker, dieaternoster-lift
wordt
P
genoemd,
waarbij een reeks onderlingg ver g
, waarbij
bonden kooien boven elkaar wordtebruikt
g
en waarbij
of laden
PP
J het in- en uitstappen
en lossen tijdens
de beweging
J
g g van de kooi
plaats heeft.
De kooien
bij dit type
P
P
J lopen
YP
achter elkander aan en wanneer nu een kooi
zijzijJ
het hoogste
punt
nadert,, dan wordt zij
P
^
delings verplaatst
en gaat
daarna door den
P
g
tweeden schachtkoker weer naar beneden.
Nadert zij
punt,
J beneden het laagste
g
P
, dan
ver laatst en
wordt zijJverplaatst
wederom zijdelings
stijgt
nu door den eersten schachtkoker o
J gP
nieuw omhoog.
oop
g De kooien doorlopen
P
deze wijze
een gesloten
baan,, waarbij
waarbij ze
J
g
dus, overgaande
van de opgaande
in de
g
Pg
nedergaande beweging
g g en omgekeerd,
g
, toch
behouden. Omhaar verticalen standblijven
}
van
liften zonder
dat uit
gebruik
hetvoor
g
zorgsmaatregelen groot
gevaar
kan ontg
g
staan,e
zijn
er van regeringswege uit
reide
Jg
veiligheidsvoorschriften
vast
vastgesteld
esteld. In deze
wordt onderscheidemaakt
g
tussen de liften in verband met hetebruik
g
dat er van wordtemaakt
, waarnaar de veilt
ligheidsvoorschrif ten worden vastgesteld.
g
Overi
Overigens
worden de liften naar de wijze
wijz
g
aandrijving,
in: hydraulische,
J
g, ingedeeld
g
Y
hand- transmissie- en electrische liften.
Het meest voorkomende lifttYP
e is de electrischeersonenlift
met druk-kno bestuP
P

foto J. van Dijk, Amsterdam.

Lift. —Liftinstallatie, doorlopend tot in het sousterrain. Rechts de electromotor.
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ring,
reel wanneer de
g, waarbij men in den regel,
lift vrij
J is, de liftkooi kan laten komen naar
de verdieping
P g, waar men zich bevindt. Dit
geschiedt dan, zoals je weet, door het drukken opP een knopP buiten aan de schacht.
Staat de kooi eenmaal voor u, dan is het
mogelijk
en men
P
g J de schachtdeur te openen
kan de kooi betreden, waarna men de
schachtdeur sluit. In de kooi bevindt zich
een z. g
g. drukknoptableau,
waarop
P
P voor
iedere verdieping
gee
P g een drukknop
P is aan g
bracht. Een druk op de betreffende
knop
P
voert denassa
gier naar de g ewenste verf

zxr. . luunsiouli
tinumuirtsi:

7.4;;;;,,^-^
,

foto : P. M. Duyvis en Co , Koog aan de Zaan.

Lift. — De schachttoren met liftinstallatie
van de staatsmijn „Maurits" te Lutterade.

dieping. De passagiers
worden door vernufP
g
ti g
ge apparaten
bijJ mogelijke
storingen
PP
g J
g tegen
g
ongelukken
on
beveiligd.
g
g
Jan Ligthart.
g thart, De Nederlandse opvoedP vo
kundige
werd in 18
1859
g Gerard Jan Ligthart
g
te Amsterdam uit behoeftige
ouders ebog
ren;, opgeleid
voor onderwijzer,, werd hij
hij
P gJ
op
a
leeftijd
hoofd van de school
P 27-jarigen
in de Tullinghstraat
te 's Gravenha ge,
g
g, welke
betrekking
hij tot zijn
zijn dood in 19 1b beghij
kinderjaren heeft hij
kleedde. Zijn
hij beschreJ kinderjaren
ven in:eugdherinnerin gen.
Tullie hebt ongetwijfeld
in je
schooljare
J
g
J schooljaren
een, of meermalen 'n onderwijzer
of
J
onderwijzeres,
,
, 'n leraar of lerares gehad,
g
bij wien
altijd
't in de klas altijd
P
prettig
g en rustigg
was,, bij
J wien niemand er aan dacht „herrie
te schoppen",
PP
, bij
J wien veel werd geleerd
g
en met opgewektheid
werd gewerkt.
P gg
Zulk een onderwijzer
was Jan Ligthart;
J
,
g
dat heeft hij getoond als J
klasse-onderwijzer,,
als schoolhoofd,
, als leraar aan de Haagse
g
Normaalschool en als leider van verschillende cursussen.
Ligthart
was een uitstekend stylist:
èn
g
Y
voor volwassenen èn voor kinderen kon hijJ
derote
gaven
van verstand en hart,, die
g
g
zijn
J deel waren,, in mooie,, heldere en vaak
geestigeg
taal weergeven. En zo heeft hij
hij een
opP de opvoeding
g rote^invloed uitgeoefend
g
P
g
en het onderwijs
o jaren.
J in de laatste 4
J
In zijn
praktijk
J P
J en in de vele opstellen
P
en artikelen in zijn
J weekblad „School en
Leven" toonde Jan Ligthart steeds de meningte zijn
zijntoegedaan,
dat het kwaad alg
leen kan wordenenezen
en voorkomen
g
door hetoede.
Zoek bijJ hen, , die ge
g
g moet
opvoeden,
g
P
, naar het goede,
, — maak dat tot
uw aangrijpingspunt.
Die manier van doen
J
gaf hij
namen,, zo
hij verschillende typische
g
YP
dsprak
hij
hij van ,^ ordaan
P aeda
P
g go iek"
, aar
mee bedoelende,
,neigindat de opstandige nei invan de ,
bewoners des Jordaans, een wijk
i Jk
in Amsterdam
, waar Jan Ligthart als kind
heeftewoond
g
ge
, door vertrouwen en te gemoetkomendheid beter werden bestreden
dan door denolitiestok
of de revolver.
P
Elders heeft hij
e
J 't over de„ sinaasa
PP elmat de
thode", waarmee hij
hij zeggen
wil,
gg
, dat
straatjongens, die voor uw deur en onder
uw raam herrie schoppen,
scho
eerder hun streken zullen staken,, indien g
naas
ge hun een siappel
dan een dracht stokslagen.
PP geeft
g
g
Wie wil opvoeden,
met oop
P
, moet beginnen
g
te treden in liefde en vertrouwen, vertrouwen ook in de krachten, die in het kind aanzijn. Eén keer: Doe
wezig
zijn.
dat" is van meer
„
betekenis dan honderd keer:„Dat mag
je
gJ
niet doen". Deze en nogg veel meer mooie
hij in zijn
zijnoP
eng oede denkbeelden heeft hij
zijn dood zijn
zij deze
stellen uiteengezet.
Na zijn
g
door deoede
zorgen
g
g van Prof.
Casimir in een volksuitgave
algemeen
verg
g
t Lig
zijn
ssPpreid en zo zijn
g harts ideeën in tal
van huiskamers en schoollokalen doorge-
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gevierde presidenten
van de Verenigde
van deze bundels
drongen.
Ve
ro g n Verschillende
g
A
g
Staten van Noord-Amerika was Abraham
Jvertaald
, Zweeds,
zijn
in het Frans, het Zweeds
Lincoln180 9—186
Duits en Deens.
5,de man, ,wiens naam
voor altijd
De
voor de
g
e betekenis van Jan Ligthart
J verbonden is aan de afschaffingg
der slavernij.
school ligt
voornamelijk in de mooie,, ge J
g voornamelijk
Zijn figuur
behoort tot die orde van uiten
es
lebheel in den kindertoonoek
g
g ehoud
nemendeneng
enroten
roten wier leven men niet
en
P
J'es, die hijJ met de heren Scheepstra
kan bestuderen zonder eigen
liefde voor de
Cremer schreef. Ieder kind in Nederland
g
mensheid te voelen toenemen.
kent ze: Ot en Sien", Pim en Mien",
Abraham Lincoln werdeboren
opP een
Dicht bij huis", „Nog bij moeder", Het
g
boerderij
nabij Hodgen
Ville in Kentucky.
boek van Piet van Dam"
g
,,, OPde fiets door
1 nabij
Y
zijn leven groeide
De eerste jaren
van zijn
Nederland" enz.
J
g
Jan Ligthart
heeft de onderscheidingge
Abraham bijna
o
ggeheel in het wildop.
J
b
g P Gere ggeld sc hoolondnoten, door de Koning in te worden
g hij nooit.
wijs
J kreeg
uitgekozen om leiDaar hij
J later als
dinge
geven
aan
volwassene eenoeg
g
g
het lager
de hand schreef en
g onderwijs
J
zeeroed kon,
lezen,
van Prinses Juliana.
moet hijJ zich in deze
Hoezeer zijn werk
en zijn
kunsten door eigen
.l persoonlijkP
J
g
inspanning
heil door de geP
g hebben
nin^ in werden g bekwaamd.
Tot. aan zijn
waardeerd, blijkt
J meerJ wel
uit
het
der'ari
heil was hij
hij
treffende
J g
werkzaam als landzij
woord,, waarmee zij
Jan Ligthart
eens
arbeider, varkensslag
g er en s'ouwerman
aanduidde: „De
J
vriend en de been hielp
hijzijn
P hij
J n va
schermer van het
der in diens landkinderhart".
bouwbedrijf.
J Van die
Jan Ligthart,
Jjaren valt niet zo
g
, die
in 1916
overleed,
veel bi'J zonders te
, is
9
g raven op
be
begraven
vertellen, behalve
p het
e
dat hij
kerkhof te Dieren;,
hij toen al reeds
op
grafsteen
bekend was om zijn
P zijn
J
g
J
staat een woord van
welbespraaktheid
en
P
hemzelf,, dat spreekt
vertelkunst en niet
P
van een ' die P e lehet minst ook om
vensovertuiging:
zijn
J reusachtige
^
kracht.
ehele
o voe„ De gehele
P
dinag is een kwestie
0 P21-jarigen
J g leefvan liefde, geduld
tijd
J trok Abraham
g
Jan Ligthart (t 1916).
en wijsheid
en de
Lincoln als zelfstanJ
Een onzer bekendste opvoeders
laatste tweeroeien
ds ^ man de wi' Jde
g
,
wereld in. Hij
Hi' werd
waar de eerste
eerst winkelbediende
heerst". En daaronder: „Gods weg
g is vol, daarna houder van
een eigen
winkelbedrijf,
hij echter
maakt."
g
J, waarin hij
spoedig
in
n tenslotte werkte
en
P
g failliet ging,
hij
bekwaamde zich in
Dit is een term ontleend aan de
Lij.
J bi'J deposterijenen
P
J
J
het landmeten. In die jaren
nam hij
hij voor
scheepvaart.
l
P
het eerst deel aan hetolitieke
leven door
Wanneer eenzeil-)schipP niet recht o 1p of
P
in vergaderingen als sspreker
op
van de windrichting
P
P te treden.
g vaart,, maar van terzi'J In 1834
g
werd hijhij
gekozen
tot lid der Wetde door den wind wordteraakt
dan heeft
34
g
dat schip
De loefg evende Vergaderingvan den staat Illinois
JJ
P een loef- en een lijzijde.
en in 183 6 in die functie herkozen. Geleizijde
is die kant van het schip,
J
P, waar de
de
deli'k
thans de grote
kwestie tussen
andere, de lijzijde,
wind op
g
J begon
A staat, de andere
g
Zuidelijke en de Noordelijke
Noordelijke Staten,, de
kant, die van den wind is afgekeerd.
de Zuidelijke
g
negerslaverij,
der belangJ, in het brandpunt
g
P
gstellinge
hij voor
deed hij
is het land, waar Gulliver in het
Lilliput
g komen en in 1837
37
1}
zijn stem voor geleidelijke
het eerst zijn
bekende boek van Swift Gullivers reizen"
J afschafg
finghoren. Tussen 1834
hij al
de kleine mensjes
vindt. WijJ noemen een
3 had hij
34 en '36
J
tijd besteed aan rechtskundige
zijn
heel kleinpersoontje
J tijd
g studie
P
J daarom ook wel eens
en in het laatste jaar achtte hij
hij zich beeen lilliputter.
P
kwaam g enoeg^om met een compagnon
een advocatenkantoor te SP
rin
Lincoln. Een der beroemdste en meest
gfield te

LINCOLN

,
^;.,^
zt^.:

n}kx ;:

Abraham Lincoln. — De beroemde president
der V.S., die de afschaffing der slavernij
bewerkte.
dat hem voldoende inbracht,
stichten,,
om
in 1842
Y Todd.
4 te kunnen huwen met Mary
Zijn
politieke
invloed in de Wet g evende
Po
J
hij in 1846
Vergadering
totdat hij
Ver
Jg
g
g bleef stijgen,
werdekozen
tot lid van het Congres
g
g
Amerikaanse Volksvertegenwoordiging).
legde Lincoln zijn
zijn mandaat neer,,
In 18
g
om zicheheel
aan de rechtspractijk
J
J te wiP
g
hij in de daaropP volgende
den, waarin hij
jaren
g
J
hij
ruimschoots zijn
J brood verdiende,, doch hij
verloor denan
der gebeurtenissen
niet
g
g g
uit het oog
g en liet zich steeds meer kennen
als 'nemati
dg,
vastberaden voorstander
g
slavernij
vaneleideli'ke
g
J afschaffingg der slavernij.
1858
hij in den Senaat gekozen
g
5 werd hij
en in 186o door de Republikeinse
Partij
Partij
A
candidaatesteldA
voor het presidentschapP
der Verenigde Staten. Vooral door de verdeeldheid onder zijn
tegenstanders,
e
J
, de Dg
mocraten werd hijJ tot president
gekozen.
p
g
De Zuidelijke
Zuidelijke Staten,, vrezende,
, dat de
lovergaan
tot
nieuwevo
P resident zou over
g
strekte afschaffing
slavernij (hetgeen
g der slavernij
g
aanvankelijk niet was),,
Lincolns bedoeling aanvankelijk
begonnen
haar bekende beweging
g g tot afg
scheidingan
de Unie, welke door Lincoln
g
niet kon^
gedoogd
wordenaar
g en die kort do P leidde tot den burgeroorlog
g
g tussen
Noord en Zuid. Thans bevond de voormaligge boerendaggelder
zich in uiterst moeigg
li'ke
omstandigheden:
aan het hoofd van
J
g
eenroot
jong
stond
g
, J gvolk, dat gereed
g
zich in een burgeroorlog
g te storten. HijJ

was een man zonder behoorlijke
behoorlijke oA voe ding,
weinig
politieke ervaring,
goed
g,
gP
g,
g
als onbekend met diplomatie
P
, financiën of
militaire zaken,, terwijl hij
hij aanvankelijk
aanvankelij niet
•
bekwame medewerkers beschikte.
Toch bleek hij
J de rechte man op
P de rechte
leider met een
P laats te zijn;
J, een geboren
g
helder,
helder practisch verstand,, een vaste over tui^
in g, een onverzettelijke
onverzettelijke wilskracht,, een
volkomen toewijding
eneen sterk zelfgn
ver
f
trouwen, dat toch nimmer zelfoverschattingg
werd.
Ondanks alle teleurstellingen
en tegensla^
g
hij
jaren,
g en in de daaropA volgende
g
J
, bleef hij
P zijn doel,, herstel en bevestiging
recht op
g g
der eenheid,, aanhouden. In 1863
3 werd de
sgedeeltelijk afgeschaft.
slavernijg
In -186
1864
J
g
werd Lincoln voor de tweede maal totreP
sidentekozen
en een jaar
later,, ,den 28sten
g
J
januari 1865,
een bepaling
rod
P
g in de Grond5,
slavernij in de
wet opgenomen,
waarbij de slavernij
A g, waarbij
Staten beslist verboden.
r
rb
Verenigdewerd
Korten tijd
J daarna moesten de laatste
Zuidelijke strijdkrachten zich overgeven:
de
g
zee
g was bevochten , de eenheid hersteld.
Vervuld vanedachten
aan de middelen,, om
g
de wonden van den broederoorlog
g te g e nezen, keerde Lincoln naar Washington
g
terug,doch reeds den den
zij
9 April
P kwam zijn
g
geinde. In Fords theater te
Washington
werd hijJ door een dweepziek
g
P

'

Lindbergh.
g
zij vrouw.
„Lucky Lindy"
Y met zijn
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der Zuidelijken, den toneelspeler
aanhanger
de
gA
h met een pistoolschot
gedood.
Zijn
J. Boot
Booth,
g
J
P
werd te S A
rin g
f iel^d in staatsgrond
ter
lijk
wed
g
J
aarde besteld; in diezelfdelaats
werd te
P
i' e
r ere een monument onthuld en te
zJ
nhin
verrees
een standbeeld voor
Washington
g
hem.
Naresident
Washington
wordt van alle
g
P
Amerikaanseresidenten
Abraham Lincoln
P
door zijn
beschouwd.
g
J volk als de grootste
Charles
Lindbergh
gh
es Augustus
Lindbergh.
g
gh. Cha
is d man, di e in 1927
97 de eerste Oceaanvlucht volbracht door dwars over den At^•luc
Oceaan in één stuk van NewI
Lindbergh
Yorknaar
vliegen.
en. Lindber
h werd
aa Parijs
J te vlie
L iFalls
Fain Minnesota V.S.
in i 9o2 te Little
hij een
geboren.
Van
jongs
V
J g af aan was hij
g ebo
moedig
g mens met een ggoed hart en een
grote liefde voor
techniek.
Op 19-jarigen
9J g
g
P
en
bezat hijhijal het diploma
voor werkleeftijd
P
tui
kundi ingenieur
en daarmede g ewa tuigkundig
g
hij
hij zich bij
J de vlie g school
g
A end vervoegde
te Lincoln, om het vliegen
te leren. Toen
g
hij
volkomen machtig
g was,
g
J de vliegkunst
bijJ een garagewerkte hij
g ge
P
J eerst een poos
houder, doch zodra hij
bijJ elkaar
g
J wat geld
hades
kocht hij een
afgedankt
legerg
g er
J
g aard
e
vliegtuig
daarmee voor eigen
g en reg
g g en begon
kenin een luchttaxidienst.
Met dit vliegg
tuigverscheen hij
hij ook opA kermissen,, om er
op
P te treden als luchtacrobaat en P arac huBi' den militairen luchtvaartdienst betist. Bij
haalde hij
Daarna
P
J den rangg van kapitein.
iJ een luchtpostmaatwerd hijJ aangesteld
bij
P
g
schaPAJ
i als piloot
voor den nachtdienst.
P
Op
e zijn nachtvluchten voor deze onderneming
zagg
hijJ zich tot viermaal toegenoodg
zaakt met eenparachute
uit zijn
P
J vliegtuig
g g
te springen, zonder dat hijJ daarbij
daarbij enig
g
letsel bekwam! Zijn
J kameraden noemden
hem dan ook om het onafscheidelijke
J geluk,
g
,
dat hem scheen te vergezellen,
g
,„Luck Y
Lindy".
Y
Dateluk
verliet hem ook niet, toen hij
hij
g
op
2 's middags
P 2 0 M ei i 97
g met het speciaal
P
voor dezen tochtebouwde
vliegtuig
g g „S Pig
rit of St. Louis" alleen van het vliegveld
g
bij
sprong
J New-York opsteeg
P
b om den groten
g
P g
te wagen.
Om 3uur Zaterdagmiddag
g
g
g bereikte hij
J de Ierse kust en met zo on
g elofeli'ke
nauwkeurigheid
had hij,
J
g
J,geleid
g
door een waarostduiveninstinct
P
, ondanks
storm,, mist en duisternis,, den 'wisten
juiste koers
te bewaren, dat hijJ slechts 5 K.M
Noordelijker
Noordelijker uitkwam,
hij tevoren op
, dan hij
de kaart had uitgestippeld! Tegen
Teen half elf
e
Zaterdagavond
verscheen de„P
S irit of S
St.
g
Louis" boven het vliegveld
Le Bourget
g
g te
Parijs,
Parijs waar tienduizenden mensen
afe hem
e
wachtten.
Om dezerestatie
werd
hijJ m
p
w
met eretekennoverladen,
ehij werd`'Jrang
in militairen
verhoogd tot
kolonel en maakte de terugerugreis naar zijn
van de
g
J vaderland als gast
Amerikaanse regering
g
de
g aan boord van den

Mr. P. W. A. Cort van der Linden.
De uitnemende Nederlandse staatsman.
kruiser „ MemP his". President Coolidge
g
sPrak hem te Washington
in het openbaar
A
g
toe en zowel daar als te New-York was
deeestdrift
onbeschrijfelijk.
onbeschrijfelijk. De regering
g
g
g
schonk hem een belangrijke
positie
bijJ den
P
g J
vliegdienst
en nog
g
g tot heden treedt Lindberg
h opP als gezaghebbend
adviseur in
g g
luchtvaartaangelegenheden.

Linden, Cort van der. De bekende Nederlandse staatsman mr. Pieter Willem Adriaan Cort van der Linden werd in 1846 te
's Gravenhagge
g
ggeboren. Na de voltooiing
van zijn
g studiën was hij eerst
J rechtskundige
commies-griffier
van de Tweede Kamer,
g
later achtereenvolgens
hoogleraar
in de
g
g
economie aan de universiteiten te Gronintijd
g
J
g en en te Amsterdam. Na nog
g enigen
geweest aan het de parte zijn
A ar
J verbonden g
tement van Justitie als adviseur voor sociale
aangelegenheden, tradhij
hij in 1897
op als
97 A
minister van Justitie in het kabinet Pierson-Borgesius. De Koningin
g benoemde hem
in 1902
tot lid van den Raad van State en
9
droeg
I de samenstellinggop
g hem in I93
A van
een kabinet. Onder dit ministerie zijn
J twee
belang rijke
hervormingen
hervormin en tot stand g
ekoJ
men, n.l. die van het kiesrecht en die van
het onderwijs.
werd het
J Binnen enkele jaren
J
kiesrecht algemeen, ook
voor vrouwen,
,
op
e den grondslag
g
g der evenredige
g verte geng en
woordi
g in
g . Voorts werd een einde g e maakt aan de bestaande tegenstelling
g
gop
P het

LINNEN
van het onderwijs,
gebied
ed
J
J, doordat het big
zonder onderwijs
werd
P
J financieel practisch
gelijkgesteldP
met het openbare.
Bi' het uitbreken
van den wereldoorlog
g
in 1914 stond mr.
Cort van der Linden nog
g
aan het hoofd der regering
g g van ons land
en het wijs
J beleid van het door hem g e leide kabinet waarbij
g voor
J de regering
g
schier onoverkomelijke
moeilijkheden
werd
J
J
esteld is een der oorzaken gebleken,
en waar
gesteld,
g
door ons land voor den oorlogg werd g e sPaard.
Ons volk is aan Mr. Cort van der Linden
veel dank verschuldigd
g en leerde hem algege
wij bestuurder en
meen hoogachten
als wijs
g
scherpzinnig
P
g ^ onkreukbaar staatsman.
I werd de toenmalige
In I 95
g minister-preA re
sident benoemd tot minister van Staat en
later tot Grootkruis in de Orde van de
Nederlandse Leeuw (een zeer zeldzame onderscheidin
g.
Na zijn
is
J aftreden als minister-president
A re
de heer Cort van der Linden weder benoemd tot lid van ,den Raad van State.
Hij
J overleed in i1935.
Linnen. Iedere enigszins
gegoed
e o ede Hol g
huisvrouw bezat, nog
g niet zo heel
langgeleden,
gg
^ een linnenkast met een groten
g
voorraad keurig
bedde- en tafelgoed:
glijf-,
J
g
haar trots
haarn
glorie.
Dergelijk
linnen
e
^ en
g J li
was dan het klassieke li'
nwaad van den
lijnwaa
tijd,
geweven.
eweve
Er beJ uit zuiver vlas g
staan namelijk
J verschillende kwaliteiten van
linnen, evenals derondstof,
waaruit het
g
wordt vervaardi
^d verschilt. Naast het
g,
vlaslinnen is er b.v. ook het henneplinnen
P
(of alleen van hennep
P Of van hennep
P en
vlas), werklinnen (alleen van werk) en halflinnenedeelteli'k
gedeeltelijk
g
J katoen, ,
g
J
vlas). Halflinnen is wel zachter dan zuiver
linnen, maar het is lang
g niet zo sterk en
ook werklinnen is minder sterk. HennePlinnen daarentegen
is wel zeer sterk,, maar
g
ook erg
grof. De beste kwaliteiten zeildoek
gg
worden hieruiteweven
de
g
, minste uit werk.
Pak-, zak- en andere soorten ruwlinnen
worden uit hennep,
jute
of jute
gemaakt.
P^
g
De soorten linnen, die voor lijflijf- en tafelworden gebruikt,
g
, zijn
g
J n zeer ver
schillend in fijnheid
en dichtheid en dragen
J
ge
zeer verschillende namen, afhankelijk
J van
deebruikte
grondstof
en van de vraag,
g
g
g,
zij
geverfd of bedrukt
J al of niet gebleekt,
g
,g
zijn,
u J , enz. De verschillende benamingen di
den alleen de soorten, niet de herkomst
o st
aan; zo wordt b.v. Hollands linnen in Bohemen en Silezië, Iers linnen niet in Ierrland en Osnabriicker linnen in Engeland
g
vervaardigd.
Sluierlinnen,
g
, batist en Linon
fijn linnenweefsels.
(licht batist) zijn
J fijne
vaak wordt een weefsel,^ dat agedeeltelijk
e
J uit katoen bestaat, voor echt linnen
verkocht. Er bestaan verscheidene methoden, om dat bedrog,
met het
blote oog
e
og
niet waarneembaar is, vast te stellen. On-

1248

GEMALEN
UNOXYN

KLEVREN
MARS

6

LINOZYN

AP

KURKMEEL

LINOLEUM

CEMENT
GEKOOKTE
LUNOLIE

LINOLEUM

TOF

LJnOUE

oROOyaTOF

LINOLEUM
tekening : „Linoleum Krommenie'

Linoleum. — Op
l; tekeP deze merkwaardige
precies, uit welke stoffen linoleum
ninl; zieje
l p
isemaakt.
g
120 maal
der een mikroskoo
g
P, die ongeveer
vergroot,
duidelij te constateren,
, is het duidelijk
g
men brengt
g het ook vaak aan het licht
door middel van chemischeroeven
, vooral
P
die met zwavelzuur, waardoor katoen veel
meer wordt aangetast dan linnen.

Linoleum. Dit is een der belangrijkste
gJ
van de stoffen, welke wordenebruikt
als
g
vloerbedekking.
186 heeft zekere Freg In 1863
voor het eerst
derik Walton , ditroduct
P
efabriceerd. Wij zullen hieronder eens vergefabriceerd.
tellen hoe linoleum wordt bereid.
Onder bepaalde
omstandigheden
dan
g
P
heeft lijnolie
de eigenschap
P tot oxydatie
Y
g
J
over teaan
zuurstof
gg
g dat wil dus zeggen:
uit de lucht opA te nemen en aldus van
vloeistof tot vaste stof te worden.
In de linoleumfabrieken verkri'
J gt men
deze oxydatie
door lijnolie
gedurende
g
geJ
Y
ruimen tijd
g P
g verticaal gespannen
J langs
fij
neteldoeken te laten druipen.
In dezen fijn
P
toestand aan de lucht blootgesteld kan de li' lijnoli
nolie voldoende zuurstof
J zet zich dan aan
g
Pnemen en geleidelijk
neteldoekjscentie een
e
weerszijden
van het neteldoek
J
dikke, rubberachtige
g massa af,^ de z.g.
lijnoli wordt
linoxyne.
Deze geoxydeerde
lijnolie
g
Y
Y
en gemengd
g met harsen en
g
g
n wordt ver gommen. Het product,
g
P
, dat dan
kregen,
noemt men Linoleum-cement".
>>
g
De tweedeJ
g rondstof bij de linoleum-fabricage is kurk. De schors van den kurkeik
wordt in de linoleumfabrieken tot een f i'J n
poeder,
het kurkmeel,> vermalen.
P
Door intensieve vermenging
g g van het linoleumcement met kurkmeel en eenpoedervormige kleurstof ontstaat de linoleumstof.
Het effen linoleum wordt nu verkregen
g
door de losse, korrelvormige
g linoleumstof
op
te persen.
P
P een jutebaan
J
Het bedrukte linoleum, dat men nogg veel
in woonhuizen ziet toege Past, wordt ver-
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foto: J. van Dijk, Amsterdam.

Linoleum. — Kinderkamer met linoleum-vloerbedekking.
g
kregen
door het verlangde
dessin ó
P een
g
g
effen linoleum-ondergrond
te drukken door
g
middel van een sterke verf- en laklaag.
g
Mooier en duurzamer dan het bedrukte
is het z.g. inlaid-linoleum, waarvan dessin
en kleuren door deehele
dikte doorlopen,
A,
g
zodat het kaal slijten
der vloerbedekking
J
g is
uitgesloten.
g
zijn
Het dikke kurk-linoleum met zijt veerkrachtign
enigszins
ruw oppervlak,
dat
g
g
PP
vanwege
g zijn
zijn sterk geluiddempende
werkingg
P
g
veelvuldig
J
g in het moderne bouwbedrijf
wordt toegepast, wordt opP dezelfde wijze
J
vervaardigd
als het effen linoleum. Het
g
daarbij is echter,, dat een
enige
g verschil daarbij
groter
roter
percentage
ercenta e kurkmeel er in wordt verwerkt.
Er bestaat ook een andere fabricage-methole n.l. die van Taylor-Pernaco,
, waar Y
bi'
g chemischen weg
g in 10 of 12 uren
J langs
hetzelfde resultaat wordt bereikt als bi'J het
systeem-Walton
in langen
tijd,
t
g
J, doch dit fabrikaat is van mindere kwaliteit.
Lister. Sirose Ph Lister (1827-1912) was
een Engels
chirurg
g
g en de uitvinder van
de antiseptische
verbandmethode — zie ook:
P
Antiseptisch.
P
Encyclopedie voor ong eren

79

Lister was lanen
aan de
g tijd
g
J hoogleraar
1884
universiteit te Edinburgh
g en werd in 188
tot baronet benoemd. Hij
Hi' schreef vele boekeno P
geneeskundig
gebied.
gg
g

Liszt. Franz Liszt was een Hongaars
g
HijJ werd in 1811 in
Ppianist en componist.
P
Raiding
en toonde
gbij
J Oedenburg
g geboren
g
reeds als l
jongen
van9 jaren
een o A mer keg
J
lijk muzikaal talent. In het vertolken van
Bach en Beethoven was hij
hij onovertroffen.
Van 1827
hijdoor Frankrijk
reisde hij
Frankrijk,
7 tot 1847
47
Duitsland, Rusland, Zweden, Denemarken,
Spanje
overal uitbunun
P J en Italië,, en oogstte
g
dien
De universiteit te Konin
er
J
g bijval.
g sbg en verleende hem den doctorstitel,, vele
regerende
vorsten schonken hem hoge
ridg
ge
derorden.
Het is onmogelijk
g J in een kort bestek een
begrip
van de buitengewone be
g p te geven
g
tekenis van dezen
virtuoos-comAonistschrijver,
die èn als kunstenaar èn als
J
veelzij
J di
g ontwikkeld mens èn alsgodsg
dienstig-voelende
en componerende
e
e geest
p
g
eengrote betekenis heeft.
Hij
in 1886, waar
J overleed te Bayreuth
Y
hij
werd.
g
J ook begraven
talrijke composities
Van zijn
zijn
de
J talrijke
A
J
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LITANIE
Hongaarse rhapsodieën
algemeen
Hon
prachtigeg
A
g
bekend. Bovendien schreef hij
J ,rtranscri P ties" (van allerlei composities)
voor piano,,
P
Dichtungen,
en een Chors Y m 12 SYmAhonische Dichtup
fonie op
P Faust en opP de Divina Commedia
van Dante, twee iano-concerten
en veel
P
gewijde
muziek (2 oratoria — 2 missen,,
J
v de bekendste is,r een
waarvan de ,rGraer"
requiem,
P
r enz.).
, cantates,psalmen,
q
van
Litanie. Het woord litanie is afgeleid
g
een Grieks woordr dat bidden of smeken
betekent en is de benamin ag voor een gezamenli'k gezongen
of gesproken
smeekg
g P
g
ebed, waaraan dus behalve een voorbidgebed,
der of voorganger
^
g of
r ook de vergadering
deemeente
deelneemt. Reeds de Joden
g
kenden dezen vorm vanebed.
De voorg
bidder richt zijn
J aanroepingen tot God
en de anderen herhalen zijn
J woorden en
versterken deze.
ieder g e De eerste christenen begonnen
g
bed met de aanroeping: K Yrie eleison, , d.w.z.
rr Heer,, ontferm U onzer". Uit deze vaste
aanroeping
e g heeft zich dan in de RoomsKatholieke kerken de litanie ontwikkeld.
tij
d e wordt de litanie
Sedert onheuglijke
tijden
g J
als boet gebed tot afwending
gebezigdg
g van
dreigende rampen
als overstroming,
P
g,

foto: P. Kruseman, Den Haag.

Liszt. — De Hongaarse
pianist
en componist.
p
g
P

oost besmettelijke
oogst,
besmettelijke ziekte of oorlog.
g In
zulke benauwde tijden
werden vaak o
tochoptoch)
en ommegangen gehouden,
waarbij het
g
, waarbij
volk barrevoetsin
g gen litanieën zong.
g
Sommige
Sommi e Protestantse kerken en secten
e
meest in het buitenland) hebben de litanieën na de Hervorming
g behouden of later
aangenomen
, doch deze hebben dan een
g
evangelisch
karakter gekregen.
g
g
g
Lithogra^ hie. Zie: Steendruk.
Liturgie. Hieronder
wordt verstaan het
a
et
geheel
g eheel der godsdienstige
en
g
g handelingen
g
plechtigheden, die volgens
gens
vaste voors chriftenlaats
vinden. Deze omschrijving
A
J g heeft
in de eerstelaats
betrekkinggop
P
A de liturgie
ge
der R.K. Kerk, die, aleer dan anderegodsg
dienstenr zich naar buiten manifesteert in
gebeden,
gezangen,
r g
g r handelingen,
,
g, gebaren,
g
gewaden enz.,
g
, daar het woord liturgie
g een
zekere indrukwekkendelechti
P
gheid in het
verloop der
godsdienstoefeningg aanduidt,,
b
welke minder eigen
is aan het strenge
e
g
gkarakter van het rechtzinnigg Protestantisme.
In de Grieks-Katholieke kerk bestaan in
hoofdzaak twee verschillénde liturgieën r n.l.
die van Basilius den Grote en die
e van
a
ChrYsostomus.
(1813-1873). Afrika,
Afrika 't we Livingstone
g
relddeel dat het dichtst bijJ Europa
P ligt
g en
hetemakkeli'kst
g
J te bereiken is, , had langen
g
tijd
van
P
g, open
P plekken
P de kaart grote,
J op
onbekende gg ebieden. Dit is misschien eensdeels te wijten
aan de onherbergzame,
g
, vaak
J
steile of met oerwouden bedekte kusten,
anderdeels ook aan de verlatenheid van het
zij duizenden
onmetelijke
binnenland met zijn
J
woestijn
Jen en oerwouden.
g
Eerst in de vorige
g n
g eeuw is men begonnen met het systematisch
onderzoek van
Y
het „Zwarte" werelddeel. Onder de ontdekkingsreizi^ers
r die hun leven veil hebben
gehad voor deze kennis,r neemt Livingstone
g
g
laats in.
een eerstep
eerstelaats
Hij
en
g
J was een Schot van geboorte
vankeli'k
van beroep,
A
Pr
J katoenspinner
vij
in later studeren en promoveerde
opP vijf
ging
P
leeftijd in de medicijnen.
medicijnen
twintigjarigen leeftijd
hij als missionaris naar
1840
4 vertrok hij
hij
hij alras de grote
betekede Kaap,
g
P,
nis van het reizen voor de zaak van de zenon te reizen en trok dus
bego
g . Hij
dingnza
J be
g inzag.
eerst door Afrika van West naar Oost
en vervolgens
constateerde hij,
g
J, dat de LoeaJ maar
P oela niet een bronrivier van de Nijl
van de Congorivier
was.
g
Toen men in de bewoonde wereld verder
niets meer van hem hoorde, vreesde men,
en zond hul
dat hij
P ex
P eg
J was omgekomen
dities uit. Eén daarvan, die door een Amewas uitgerust, onder den
rikaans dagg
hem te OedEngelsman
Stanley,
Y,
g
s'ids'i
g J
J
J aan het Tanganjika-meer.
Na de ontmoeting
g van de beide mannen
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voorkwamen. Uit de bi' Jeenkomsten in
langzamerLloyd's
koffiehuis ontstond lan
g
Y
hand een machtige
g maatschappij
PPJ voor
zeeverzekeringeehandel
en classificatie
g,
van zeescheen
P , die nogg steeds onder den
naam van Lloyd
g
y te Londen gevestigd
g is.
Deze maatschappij
in alle
PPJ heeft agenten
g
havensLlo Yd a encies
die
geregeld
beg g
g
,
richteneven
van alles,, wat opA handel en
g
scheepvaart
betrekking
eze me
g heeft en deze
P
delingen
worden bekend gemaakt
in een
g
g
blad, dat nogg altijd
J den ouden naam van
gt
,^ LloYd's List" draagt.
Deze maatschappij
PA J is een machtigg lichaam
scheepvaartgebied. Scheen
bgeworden op
PP,
Patent willen verkrijJ die een z.gg. Lloyd's
Y
en moeten geheel
volgens
gen,
gens
de voorsc hrifg
ten van Lloyd
worden.
Ygebouwd
g

Livingstone (1813-1873). — Een groot
Engels ontdekkingsreiziger en zendeling.
ieder
vervolgdenStanle 5 en Livingstone
g
hunieg
en weg.
w gStanleyYvoer onder duizenen moeilijkheden
in een paar
d en gevaren
p
J
g
kano's den Congo af.
eenvoudigeg
Livingstone trok zuidwaarts, maar overleed bij
aan dysenterie.
Y
g
J het Bangweolomeer
zijn lijk
J en
Zijn negerbedienden
balsemden zijn
Zijn
g
brachten het naar de Oostkust. Later is
het bijgezet
in de Westminster abdy.
J gY
Als bestrijder
van tropische
ziekten was
A
J
den beLivingstone
een voorganger
g g er van d
g
roemden Schweitzer. — Zie aldaar.

Lloyd.
J het
Y Allemaal ken Jje natuurlijk
woord Lloyd
als: de
g
Y uit samenstellingen
Rotterdamse Lloyd,
Y,
Y^ de Hollandse Lloyd,
de Noord-Duitse Lloyd
Y
enz. Dit zijn namen van
grote scheepvaartmaatA vaartmaat
g

Lloyd
Engels
PP
g is een populair
g
Y George
staatsman. HijJ werd in 1863
3 te Manchester
geboren
en heette eigenlijk David George.
gg
Hij
J was de zoon van een eenvoudigen
g
schoolmeester uit Zuid Wales. Zijn
J moeder
werd in Wales bij de opvoeding harer kinderenehol
en
g
A door haar broer Richard
Lloyd;
Y, uit dankbaarheid nam David George
g
er later den naam Lloyd
Y bijJ aan.
school te hebb
Na de lagere
hebben drlooo
g
hijgaan
en wilde hij
studeren, maar.., geld
pen,
g
g
ontbrak. Na enige
van ijverige
e
J
J
g jaren
gzelfstudie in Frans, Grieks,, Latijn
Latijn enz. vestigde
g
hij
J zich in 1884
4 als zaakwaarnemer te Portmadoc en werd hij
J in 189o voor de liberale
partij
Al s P oe P
J in het Parlement gekozen.
g
hij een buiten gewonenpolitiedi g bleek hij
g
P
ken aanleg
g te hebben. HijJ was vrijmoedig,
J
g,
geestig
dit bleek in 10o
g
g en dapper:
AP
9 , toen

schappij en. Maar hoe
komt men nu aan dat

woord LloYd?
In het laatst van de
I7e eeuw woonde er in
Londen een zekere Edward LloYd, die een koffiehuis oprichtte,
P
, dat al
spoedig
oc t
P
g druk bezocht
werd door kooplui,
p , agenten van
verzekerin
g smaatschappijen
en
J
e z.
z.,, alleenaal mensen dus
, die
erroot
belangg
bijJ hadg
den de nieuwste handels- en scheepvaartb e richten snel te vernemen.
Edward Lloyd,
y , die eeen
pienter
zakenman was,
akenman
ging
in in I1696 Jn
voor zijn
gasten een weekblad uitgeven onder den naam
van„Lloyds
New "en
later van „Ll
"
o d s' List",
,
waarin al die berichten
e achten

Lloyd George.
De grijze staatsman brengt zijn vacantie
het liefst op zijn modelboerderij door.

LOCARNO
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^
^

a„„4,.

Locarno. — De Arcaden te Locarno, die een open galerij vormen. Aan deze
galerij lag de lunchroom, die een rol speelde als officieus conferentie-lokaal in
de geschiedenis van den Volkenbond.
het hartje van het kamp
hij te Birmingham,
a
gen
anti-Boeren,
nt
o
a
, eeen felle rede hield tegen
iJ z
zijn
j leven zelfs
den Boe
oe
g, waarbij
liep.
•
P
.
In 1903
hij minister van handel, van
93 was hij
Tijden
1908-1915minister
van financiën. Tijdens
oorlog
•
g heeft „de kleine tovenaar uit
Wales" een buitengewoon
belangrijke
rol
gJ
g
hij aan het hoofd
gespeeld.
In I95
I werd hij
es P
g
gesteld van het ministerie van Oorlog
g en
g
in hetzelfde jaar, na het aftreden van Asplaatste Lloyd
g zich aan het
q uith^P
Y George
ona renieuw evorm de nationale
hoofd van de nieuwgevormd
gering, waaruit hijJ een klein kabinet samenstelde
sg aan
, dat besliste in alle oorlo
• 1egenheden. Sindsdien stuurde Lloyd
yd
George
op
g aan
P de overwinning
4
g consequent
en met succes. Ook opPde Vredesconf erenhijgroten
g
Parijs in I 99
tie te Parijs
I oefende hij
invloed uit.
Later
waren een aantal belangrijke
fou^
gJ
ten opP
't gebied
der buitenlandse politiek
P
g
oorzaak dat hijJ moest aftreden.
Jarenlang
g Asquith,
q
J, eerst tegen
g heeft hij,
astreden
om de leiding der liberale part
P
J,
g
ten slotte is hijJ een eenlinggb
geworden, die
telkens weer van zich doet spreken,
P
, laatsteli'k
groot plan
tot
zijn geheimzinnig
P
gg
g
J met zijn
e
verbeterin van den maatschappelijken
toverbetering
PP J
stand in Engeland.
g

Locarno. Dit oude, bekoorlijke stadje
J met
zijn
ligt
g in het Zwit P
J internationale reputatie
serse kanton Tessino aan het Lao Magg
-

giore, amPhitheaters g
ewi'ze
tegen
g
J gebouwd
g
g
stadje met zijn
de bergen.
Het stadje
klig
J n zac
maat is een bekend herstellingsoord.
g
an
Wij
al deze
eze voor
) zouden,, zelfs ondanks
treffeli'kheden
n
^ van het stadje
J e in onzeEJ
cY
cloPedie geen
meldingg hebben gemaakt,
g
g
a een g e indien daar niet in October I 95
beurtenis hadlaats
gevonden,
welke een
P
g
feit van wereldbetekenis zal blijven,
J
, ook
zij niet
direct
aleeft
heeft
d act de ^gevolgen
en gehad,
J n et
gavo g
g
die men er van verwachtte. In dien tijd.
J
kwamen er namelijk
J de toenmalige
g re gege
ring sleiders van vele
WesteWesterse
g grote
g endheden bijeen,
J
, om er te komen tot een
overeenstemming,
aan het onderlinge
g^
g
wantrouwen en de bestaande wrijving
J
g inderdaad en voorgoed
opP een belangrijk
g
gJ
punt een einde zou moeten maken. Daar
P
zag
g men den kalmen Chamberlain, den welsPrekenden Briand , den 'ovialen
Stresemann
J
en anderen. 'Ten slotterikten
prijkten aller handtekeningen
onder een verdrag,
z.g.
g
g,
waarbij alle partijen
West-pact,
P , waarbij
P J en overeen
kwamen de bij
J het Verdrag
g van Versailles
Rijngrenze
vastgestelde
Ri'n renzen als vaststaande te
g
en af te zien van elkeo
in g
Ag
totewelddadi
e
g
g veranderingg der grenzen
g
in het Westelijk
Westelijk gebied.
g
Men zou niet alleen
elkaar niet aanvallen, doch elkander ook
wederkerig gbijstand
verlenen,, in g
gee
J
val er toch een aanval opP een der ondertekenende mogendheden
mocht plaats
hebg
P
ben op
P 't terrein, waarover 't pact
P ging.
g g Als
zoveel andereroducten
van goed
bedoeld
P
g
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menselijk
overleg
in de laatste jaren, is
g
J
ook het Locarno-pact
door de met grote
g
P
snelheid daarop
gebeurtenissen in
P gevolgde
g^ g
Italië Duitsland en Oostenrijk
voor een
J
emaakt
gemaakt.
goed
deel krachteloos g
g

Locke. De bekende filosoof John Locke
(1632-1704)werd in Wrighton
bijJ Bristol
g
B
g eboren. HiJ studeerde aan de beroemde
universiteit van Oxford in de medicijnen
en
J
i filosofische g e de wijsbegeerte. Door zijn
zn
schriften w.o. het voornaamste was zijn
J
„Essayconcerning
g human understanding",
^,
oefende hij
invloed uit op hetwijsws
J ggroten
P
geri
gdenken van zijn
J tijdgenoten.
g)
Locomobiel. Dit is een (in den reel
verplaatsbare
stoommachine (met ketel
ketel),
P
waarvan de lichtere modellenewoonli'k
g
J
van wielen voorzien zijn,
zij zich
J^ waardoor zij
gemakkelijk, soms oopei en
n
g kracht, , kunnen verplaatsen.
Hun vermogen
gaat de
P
g g
l000 P.K,aardekracht
niet te boven.
A
Door hunedron
en
zij o.m.
g
g bouw hebben zij
de volgende
voordelen: ^
geringeplaatsruimg
g P

wk.. .d^^ ,

:..)

,w

..,

H

"rC .

te, eenvoudige warmteen drukverliezen,
,
gemakkelijk
transport,
P
, eenvoudige
g e bedieJ
g
ningen gering
g gkolenverbruik.
Locomotief. Allereerstver
g even wijJ de
rij
klaringan
de plaat
opP blz. 1255; Eerste rij
P
g
(links) van boven naar beneden: een sterke
indruk van snelheideeft
deze foto,, g' eno g
men van de voetplaat
van een Engelse
loP
g
comotief, die met een 120 kilometer-vaartje
J
troep
over de railsakkert
P
J
J
^• een vrolijke
asPirant-matrozen die hun reis vermoedelijk
J niet opP deze manier zullen volbracht
hebben; eenewone
oederentreinlocomog
g
tief van de Ned. Spoorwegen en een Eng else locomotief van nieuwen vorm.
Tweede
rij
w
J (rechts) van boven naar benellen; een exprestrein-locomotief
van de
P
StaatsPoor op
P Java voor de ééndaagse
^
a•Malleteen
verbindin
verbinding Batavia-Soeraba'J^
locomotief van de Staatsspoor
op
A
P Java; een
z.gg. Jumbo, een sneltreinlocomotief van de
Ned. Spoorwegen; de locomotiefherstelN.V. te Amsterdam
P
P laats van Werkspoor
(men ziet er een serie Jumbo's voor de
NederlandseSPoorwegen in aanbouw).

At

foto : N. V. Machinefabriek Du Croo en Braun, Amsterdam.

Locomobiel (verplaatsbaar)et
liggenden
ketel.
p
gg
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foto : Nederlandse Spoorwegen.

Locomotief. —

Zware sneltreinlocomotief Ned. Spoorwegen. Voor grote sneltreinen op
lange afstanden. In dienst sedert 1920, maximum snelheid 100 K.M. per uur.

Het woord locomotief is afgeleid
van een
g
Lati'J
Latijnse
uitdrukking,
J
g,
„ zich van zijn
betekent. Dit bewegen
g
g
geP laats bewegen"
schiedt, doordat stoom beurtelings
g aan de
voor- en achterzijde
van een zuiger
J
^ wordt
toegelaten.
toe
De zuiger
g wordt daardoor heen
g
en weer bewogen,
g , zo ook de zuigerstang,
g
g,
di-e via de drijfstang
)
g deze beweging
g g over ronddraait; o
op
brengt
P 'n krukas,
, die ronddraait;
g op
deze krukas zitten de drijfwielen
bevestigd,
J
g,
die de locomotief in beweging
g
g g brengt.
De stoom wordt ontwikkeld in een ketel,
dieJ
gevuld
k evuld is met water en verg
hit wordt door een kolenvuur.
De eerste locomotief werdebouwd
in
g
door Richard Trevithik.
Engeland
in 1803/4
g
34
Deze locomotief was heel anders dan de
onze. Zij
Zi' had gladde
wielen en werd door
g
tandwieloverbren in voortbewogen.
tandwieloverbrenging
g
In 1815
grote
g Stephenson
P
^ bracht George
g
verbeteringen aan. Een door hem gebouwde
g
locomotief genaamd de Rocket,, won in een
locomotief,
gee
door de Stockton-Darlin
.w..g ton baan uit g
schreven wedstrijd
den eersten prijs
PJ en
J
werd wereldberoemd: de„stamvader
destamvader" van
tegenwoordige locomotieven.
Hierbij
Hierbij was de tandradoverbrenging
g g ver vallen en werd voor het eerst gebruik
va
g
ge-

maakt van een overbrenging
P
g met behulp
van een drijfstang.
Die machine had 2 assen. In den loop
zijn
zijn de locomotieven steeds g ro der tijden
J
zij
ter en zwaardereworden
en moesten zij
g
dus op meer assen
rusten. Het aantal assen,
,
dat een locomotief heeft, wordt bepaald
P
door hetewicht
van de machine en de
g
bodemgesteldheid.
g
Jullie ziet aan een locomotiefrote
en
g
zijn
kleine wielen.
Dever
J zijg rote wielen
bonden met stangen
Door
en .
g (koppelstangen).
PP
^
deze stangen
wordt de kracht,, die de zuiger
g
g
van den stoom ondervindt, oPverschillende
wielen overgebracht
g
, waardoor de machine
in staat is zware treinen te trekken. Dit
noemen we de drijfwielen ,• de kleine heten
de loopwielen.
Deze dienen alleen,, om het
P
gewicht van de machine mee te dragen.
g
g
We duiden de loopwielen
aan met een ci'J P
fer. De drijfwielen
met een letter van het
J
alfabet,.Zo'heeft ook -jumbo, een
der
otgrootste machifts bijJ de N:S: , 2 loopwielen
en
P
dus a-c.
Een
schrijve
drijfwielen.
d r ijf
J ielen. We schrijven
onderscheid, dat we maken, is tussenersonenen oederentreinlocomotieg
P
ven; we duiden die aan met een P of een G.
Zo is de bovengenoemde
Jumbo een
g
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foto: Werkspoor N.V. Amsterdam

LOEVESTEI'N

Loevestein. — Het slot in onze dagen.
P033 machine. Dat wil zeggen
een P erso gg
nentrein machine — de 0 duidt aan, dat
de stoom voor het bewegen
der zuigers
g
g
extra wordt verhit, oververhit, waardoor
meer effect van den stoom wordt verkreg en. De 3 betekent krachtserie 33.
Een voorbeeld voor eengoederentrein is
GTO3. G betekent goederenmachine.
T wil
g
zeggen
ze
en dat de tender met de machine één
geheel vormt. 03
3 als bi'
J PO 3.
g
Om te bereiken, dat de steeds langer
g geworden machinesemakkeli'k
g
J door bochten
kunnen lopen,
loopwiewiep , worden de voorste loo
vaak tot een soort wagentje
g J (bogie)
g
'ereni dwaarop
verenigd,
P rust
P de ketel met een spil
m die spil
`ldraaibaar is.
én dat om
Aan den ketel bevinden zich allerlei hulpP
toestellen, die dienen ter regeling
g
g van den
Hiertoe
sstoomtoevoer naar de cylinders.
y
behoren de regulateur
en de ganghandel.
g g
g
Verder bevinden zich nog
g aan een ketel een
vuurkist, met daaronder
een grote ,
asbak,
g
waarin de kolengestookt worden. Dan is
er een „dom", waarin de stoom wordt verzameld van den ketel uit voor de cylinders.
Y
Dat is de, meestaleel-koeren
,helm,, die
g
P
jullie zien tussen schoorsteen en machinistenhuis. Eindelijk
Eindelijk is er nogg de veili gheidsautomatisch opengaat, wanneer de
klep,
P,
stoomdruk te hoog
g wordt in den ketel en
dan zo'n geweldig
g lawaai maakt.
a
Allerlei controle-toestellen zijn in het maeen manochinistenhuis aanwezig,
g,
meter, voor het meten van den stoomdruk;,
eilg lazen, voor het waarnemen van den
P
waterstand in den ketel;
ketel;thermometer,, voor
de temPeratuur van den stoom; snelheidsmeter, voor het meten van de snelheid.
zijn: waterpomp
Andere hulptoestellen
zijn:
A voor
P
A
het vullen van den ketel met water, dat
in den tender meegevoerd
wordt. In plaats
g
A
van eenpomp
P worden ook wel injecteurs
P
J
i J er nogg een luchtpomp,
ebruikt. Verder zijn
gebruikt.
P
A,
dieebruikt
wordt bijJ het remmen van den
g
trein,, fluit, bel en allerlei aftapkranen,
P
, zoals
stoomketel voorkomen.
er bijJ
lezen van
Loevestein. Velen zullen bijJ
het woord Loevestein denken aan het

1 256
bociciide boek van Oltmans,, dat zo spanA an
nend verhaalt van de verrassing
g van h^t
slot Loevestein door Herman de Ruyter.
Y
Aan de historische juistheid van dit verhaal wordt overigens
— met allen eerbied
g
voor Oltmans en Herman de RuYter —
tegenwoordig
Toch is
g
g wel eens getwijfeld.
g
J
het slot Loevestein, gelegen daar, w er
Maas en Waal tezamen vloeien, En Gorcum
rijst
van ver",, wel van belang.
J
g
Wie het kasteel heeft of hebbenestich
g
,
is niet zeker;
zeker; bouworde en inrichtingg doen,
aan de Noormannen als stichters denken.
Sommigen
beweren
g
, dat een der heren van
Altena, aan wien het slot later kwam, het
nayr' zijn vrouw, Johanna van Louvain
(Leuven) Louvainstein zou hebben genoemd. Anderen ze bggen, dat de sterkte
oorspronkelijk „Leeuwenstein" heette en
dat er dan ook in vroeger tijd op
P het voor Jein een
zerk moet hebben
gelegen, waaropP
g
^
ter dood veroordeelden werden onthoofd en
die in Gothische letters het inschrift „Den
Lowensteyne"
droeg.
g Sinds i332 kwam het
Y
slot door aankoop
P in handen van de graven
g
van Holland. Het latereewest
Holland
g
bestemde het tot staatsgevangenis
en als
á
a
zodanig
Vele
g is het alom bekend geworden.
g
grote mannen hebben daar achter slot en
grendel
gezeten: Hugo
g
g
g de Groot,, Jacob de
Wit, de vader van de bekende heren van
de Loevesteinse fractie", enz.
Tegenwoordig
g
g is Loevestein staatsei geng en
dom en wordteheel
gerestaureerd.
g
^

i ^^
fm
meer
een^a
Loggia.
lo a sis^c
aan
éénn of
E en loggia
zijdenoen
• de niet bemuurde
J,
P hal of galerij
g
zij
zijn echter niet geheel
open,
^
P , doch
J den zijn
wordenevormd
door sierlijke
sierlijke bogen,
boen die
g
aan de loggia
g en aan gg vaak zulk een bevalligen
blik verlenen. De loggia
gg is van Italiaansen
oorsprong
oors
ron en werd daar reeds eeuwen g e leden in dealeizen
en voorname huizen
P
toegepast. Er bestaan in Italië dan ook
wereldberoemde loggia's
gg
, zoals die in het
Vaticaan,, welke door Zosquil
q werd gebouwd
^
en door Rafaël met schilderingen
g versierd
en de Loggia
gg dei Lanzi te Florence.
Logica
is de kunst of de leer der gevolgg
^
gredeneerkunst; in ruimeren
trekkingen,
g , de redeneerkunst;
zin: de denkleer,, de wetenschap
P der wetten
van het menselijk
denken of van het
J
denkvermogen
in 't algemeen.
^
g

Lohengrin
Lohen
is een der voornaamste ridders
g
van den Heili
en
„
g Graal" (zie art. Graal
den
en Arthur). De sage
g van Lohengrin,
Zwaanridder, werd in een epos
P
^12
9 o bezij bekende
werkt en door Wagner
voor zijn
g
Pera van dien naam gebruikt.
g
Lohengrin,
Lohen
, de zoon van den Graalkoningg
ParcivalParsifal wordt
door den Heili,
, om Elsa,, de prinses
P
g
g en Graal uitgezonden,
bevrijden
van Brabant, uitroot
gevaar
te bevrijden.
g
g
vorstelijke
maagd
haar
g
g
g had geweigerd
J
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hand te schenken aan den machtigen
g graaf
g
Telramund. Uit wrok over den hem aang raa met de toveg edanen smaad was de graaf
nares Ortrudehuwd
en deze zint steeds
g
op
wraak. Toen Elsa eens met haar broepw
der in het bos wandelde, had Ortrud den
en prins
ontvoerd en in een zwaan verjongen
P
g
zij
anderd. Nu beschuldigen
zij Elsa voor den
g
rechter, Koning
g Hendrik,, van broedermoord, en Telramund wil zijn
J aanklacht
door eengodsoordeel staven — zie ook:
Godsoordeel. Maareen
ridder wil voor
g
de onschuld van Elsa stri'J den. Allen vreTelrazeng eweldi
denve
P
^g en kampvechter
mund. Daar verschil nt in een door een
zwaanJ
g etrokken bootje een ridder, die verklaart voor de rechtvaardige
g zaak van Elsa
te willen strijden.
Het is Lohengrin, die
J
echter volgens
het strenge
g bg ebod van den
g
Graal onbekend blijven
moet. HijJ overwint
J
hij
Telramund en huwt met Elsa,, nadat hij
haar uitdrukkelijk
verboden heeft,, hem
J
naar zijn
Dit
g
J naam en afkomst te vragen.
verbod wordt door Elsa echter op
n aan drin bg en van Ortrud overtreden. Nu openA en
baart Lohen g rin haar voor de verzamelde
ridderschap
P naam en stand,, maar nu moet
hij
gevende aan den roep
A van
gg
g
J ook,, gevolg
den Graal, naar Montsalvat terugkeren. De
zwaan met het bootje
J komt hem halen, en
na een ontroerend afscheid van zijn
J jonge
J g
gemalin vertrekt hi
J Elsa,, door
g
J^ terwijl
smart overweldig d, sterft, niet nadat eerst
haar broeder is teruggekeerd.
g^

Lohman. De bekende Nederlandse staatsman jhr. mr. Alexander Frederik de Sa18 —I 924werd te Grovornin Lohman37
ning
en geboren.
HijJ studeerde aan de unig
versiteit in zijn
en werd
P
g
J geboorteplaats
rechter. Hij
Hi' was zeer bevriend met Groen
van Prinsterer en leerde zo ook dr. Abraham Kuyper
kennen. Na de stichting
g van
YP
de Vrije
hij in 1884
Vrije Universiteit liet hij
4 de
hij
rechterlijke
loopbaan
varen en werd hij
P
J
hoogleraar
in het staats- en strafrecht aan
g
die universiteit. Reeds eenpaar
'P aar
Jjaren vro
hij om de schoolkwestie,, het twistg er had hij
punt tussen het liberale en het orthodoxe
deel van de natie,, eigenlijk
zijn
g
J tegen
g
J zin
— want de ridderlijke waarheidlievende,
,
onkreukbare Lohman was niet vooral een
figuur
voor de practische
politiek
—,, de
g
P
P
politieke arena betreden door het schrijven
P
J
van enige
hij in
^ felle brochures en was hij
1879
79 ^gekozen tot lid der Tweede Kamer,,
J zijn redevoeringen
waarin hij
voor het
,^
goed christelijk
recht van het christelijk onderwijs
^
J
hield. Van 1890—'91 was mr. Lohman minister van Binnenlandse Zaken, van 1892—
9
' 94 lid van de Eerste en daarna weder lid
van de Tweede Kamer. Tot 1894
hij
94 was hij
de allernaaste medewerker van dr. Abraham Kuyper, zijn tweelin gbroeder" zoals
hij
werd. Doch het moest
J vaak genoemd
^
tussen deze tweegrote
figuren
met hun
g
g

g root verschil in karakter en inzicht tot
een conflict komen en zo kwam het dan
ook in
in 1894
J
94 tot een scheuring tussen zijn
aanhangers
en die vandr. Kuyper.
YPer Lohg
man
werd e
de stichter en leider van de
a wed
een ei gn
^ J met
e ee
e
Christelijk - HistorischePartij
hij
dag
blad De Nederlander" waarvan hij
hoofdredacteur werd, en heeft ook als zo=
danig
groot en mooi werkgedaan.
gg
g

Loki.

Zie: Germaanse mythologie.

Lombok. Als oudere Nederlanders het
woord Lombok lezen of horen, dan komt
oillehun nu nog,na zoveel jaren
bijna
nw
J na
J
keuriget
z.g.g Verraad
van Lombok" int
,^
g
deedachte.
g
aardrijkskunde,
0 Pschool heb je,J bij
^ Jde aardrijkskunde
vermoedelijk
van dit kleine
g
J al alles geleerd
eiland,, dat toch een niet onbelangrijk
J
gJ brokje
van onze reusachtige
g Indische koloniën
vormt.
Tot 1894
94 werd dat eiland bestuurd door
een inlands vorst, die zich reedseruig
men tijd
vreselijke onderdrukking
g van
J aan vreselijke
zijn
onderdanen had schuldiggg
gemaakt. De-,
J
zen wendden zich tot de Nederlands-Indische Regering
en toenpogingen,
g g om hulp
P
om de zaak in der minne te schikken, niet
baatten, werd in 1894
een militaire expeditie
P
94
uitgezonden,
inJ ons
g
^ bestaande uit 3 bataljons
fanterie en de nodige artillerie onder commando vaneneraal-majoor
J. A. Vetter.
g
J

Loggia. — De wereldberoemde loggia in het
Vaticaan.
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Bij
naar de vorstelijke
vorstelijke verblijfJ
J den opmars
P
werd
g
J
P laatsen Mataram en Tjakranegara
g een te genstand ondervonden en ook het
gestelde ultimatum werd aanvaard. Men
schijnbaar
meende dus, schijnbaar
op goedeg
gronden,
Pg
,
dat het doel der expeditie
reeds zo goed
P
g
als bereikt was. Ti'J dens de onderhandelintroe en bi'
T'akrabij
g en had een deel onzer troepen
J
ne ara het bivak betrokken en dit bivak nu
negara
in den nacht van 255op
g
P 26 Augustus
1894 onverhoeds
nve
door
de Balinezen
18
oor
ezen aan
gevallen. Zij
J werden weliswaar teruggeslag
gen, doch brachten den onzen zulke verliezen toe,, dat dit deel der expeditietroepen
genoodzaakt was den 26sten oop Mataram
g
terug
sneu g
g te trekken. BijJ dezen terugtocht
velden tal van officieren en manschappen,
PP ,
waaronder ook de tweede bevelhebbereneg
raal-majoor
van Ham. Ook de overige
g in
J
het binnenland vertoevende colonnes leden
zware verliezen en moesten naar de kust
terugwijken.
Het totaalverlies der onzen
g J
aan doden, gewonden en
vermisten bedroeg
g
niet minder dan 26 officieren 459
enminderen. Dit was da het Verraad
van Lombok" dat
indertijd
ons land indertijd in beroeringg
bracht.
Reeds op
arriveerden echter
P
P I September
de nodige versterkingen
g van Java,, waaropP
aan het eind van die maand Mataram en
spoedig
weren ver
g daarna Tjakranegara
J
g ara werden

overd. Kort daarna werd de Vorstevanen sneuvelde de troono P vol g
g en genomen
g er temidden van de laatste verzet
P le
g ers.
Het Vorstengezag
g gop
P Lombok werd daarna opgeheven
en het eiland werd onder
Pg
rechtstreeks bestuurebracht.
g

Lommerd. De lommerd of lombard, door
de Amsterdammers Omeg
Jan" genoemd,,
is hetzelfde als eenpandjeshuis.
In de MidP
J
deleeuwen waren het vooral de kooplieden
P
uit de Italiaanse steden,, Lombarden g e naamel, die zich behalve met het grootgeldg
g
bedrijf
J ook bezig
g hielden met het uitlenen
vaneld
g op Pkleine schaal. Iemand,, die dat
nodig
tegen
g had,
, kon het dan krijgen
gn afJg
aner waar
, een of ander
g ifte van een onderpand,
P
devol voorwerp,
een behoorlijke
terugJ
g
betalingoest
waarborgen.
g
g Hierom werden
zulke instellingen
ook wel pandjeshuizen
g
P
J
genoemd.
Later werd deze rol over g eno g
men doorparticuliere
of stedelijke
stedelijk banken
P
•
leningelke
lommerd of lombard
g,
bleven heten. De Stadsbank van lening
g te
Amsterdam dateert reeds uit 1614
4 en is
jaarlijks
jaarlijks in duizenden gevallen
de toevlucht
g
van mensen,, die om contant geld
verlegen
g
g
zijn.
J
Toch raakt deze methode vaneld
lenen
g
gelukkig
g meer en meer in onbruik en menige
ge
Bank v. lening
goed
voorgoed
gesloten.
g is reeds voor
g

,

Lombok. — Grote brug bij Ampanan, een voorname havenplaats van Lombok.
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LONDEN

Londen —Westminster Abbey, de befaamde kerk te Londen,
waar vele bekende Engelsen begraven liggen. Let op de
typische Condense bussen met twee verdiepingen.
ering sLonden is de hoofdstad en de reg
zetel van het koninkrijk
J Groot-Brittannië.
De stad is ontstaan aan de Theems,
niet aan den mond der rivier, maar een
eind landwaarts, omdat het daar veiliger
lag
in de MiddelJ
g voor de stormen,, die juist
eeuwen, toen de zeeweringen
noggP
primitief
g
waren,, grote
schade konden berokkenen,, en
g
tevens ook veiliger
g voor de zeerovers.
Verder was hier een doorwaadbarelaats
P
in de Theems, zodat alle handel en verkeer
zich op
concentreerden en tenslotte
P
P dit punt
is de ligging
gg g van Londen zover landinwaarts
te verklaren uit het feit,, dat de landwegen
g
g waren,, waardoor de kooponveilig
slecht en onveili
Pman-schipper
PP graag
b g zo ver mogelijk
g J de rivier op
P voer, dus zover als de vloed de
rivier binnendrong.
g
'0 Pdie plaats
groeide
Londen van een
P
g
kleine handelsplaats
tot de geweldige
an
A
g
g eh-

dels- en industriestad,
, die het thans geworden is.
De naam London"
is afgeleid
van het
g
„
Londinium
welken naam Tacitus
Latijnse
,
aan deze nederzetting
gggaf en die een versamenvoeging is van het oud-Britse
lati'nste
en din
woord ^,
LlYn of Lin" (poel)
P
„ of dun"
versterktelaats
op Peen heuvel). Die heup
vel is waarschijnlijk
waarschijnlijk Ludgate
Hill, waaropP
g
nabij
de St. Paul isebouwd
of Cornhill, , nabij
g
het Mansion House.
Ten dage
Britten,
J
P
g der oorspronkelijke
dus vóór de komst der Romeinen, was
Londen niet meer dan een verzameling
hutten op1 een droge
, te midden der
g plek,
P
moerassen en der bossen.
Na de vestiging
g g der Romeinen en later
in de eersteeriode van ,
het Christendom,
wies Londen snel in betekenis en werd
het,
de gunstige
g
g ligging
gg g aan de
, wegens
g

LONDEN
Theems, een centrum
van handel en scheepP
vaart. De daaruit ontstane welvaart vormde
echter een aantrekkelijkheid
voor zeerovers
J
en Londen werd herhaaldelijk
e lunded
r
J gP
door Franken, Noormannen, Denen en Saksers. Het wist zich echter steeds spoedig
P
b
weer te herstellen.
Om deze aanvallen af te weren, werd
Londen reeds in de vierde eeuw van wallen
enoorten
voorzien faan welke laatste nu
P
nog verscheidene
straatnamen herinneren,
f
bijv.
Ludgate,
BishoPg
s ate Aldersgate
en
g
^
J
vele andere.
ate betekent
poort).
P
De stad mat toen van de Tower tot Ludeen Eng.
g ate ongeveer
gmijl
J (ruim i600 M.)
g
mij in de breedte.
in de lengte
^ en een halve mijl
Saksische bevolking
J
g droegg weiniggbij
tot versterking
g van Londen; koningg Alfred
deed in 886 de stad opnieuw
versterken en
P
de wallen herstellen teen
g de invallen der
Denenf die daarna nimmer meer in Londen
zijn binnengedrongen. De Romeinse bouwwerken waren intussen afgebroken
of in
g
vervaleraakt.
Londen werd de hoofdstad
g
van een der Saksische koninkrijken
en
J
reikte reeds in dede
7 eeuw van waar nu
St. Paul staat tot de tegenwoordige
te enwoordi e Westminster Abbey
on Y (waartussen een grote
g
bebouwde ruimte),welke nu de uiterste
punten van het eigenlijke
centrum der stad
P
g J
vormen. Het wordt in die dagen beschreven
als hebbende een belangrijke
markt,
g J
r die
door veel vreemdelingen
bezocht werd en
g
één vijfde
opbracht
van de belastingen
P
J
g door
konin Kanut over het gehele
koning
koninkrijk
koninkrij
g
geheven.
Willem de Veroveraar verleende een
hij zich bepaaldelijk
charter,f waarbij
ver P
J
Jhij
bond ,de rechten der stad te handhaven,
doch hij
hij deed tevens (voor alle zekerheid)
den Tower versterken? met het oogg op
P even tuële onlusten. Londen telde toen vermoedelijk
o à4
o duizend inwoners. De Ma
Magna
n
J 3
Charta,g
uitgegeven door koning Jan zonder
Land in 1215,
een speciale
paragraaf,
P
57
P
g
7
aan de ouderivile
iën gewijd.
g J De instellingg
g
van het burgemeesterschap
Ma or dateert
P (Mayor
g
11 991 en nog
tijd daarna werd
tij
g langen
g
g geerd door één Burgemeester,
g
7
eneg e Aldermen (zoiets als onze wethouders en deehele
burgerij,
g
^ J7verenigd
g in wat
men noemde de Folk Moot. Eengemeenteraad treedt niet op
P voor ± 135o.
In de i3e en i e4 eeuw werd Londen herhaaldeliJk geteisterd
door de pestziekte
en
g
P
uitgebreide
branden. In de 16e en het beg
g in der 1 7e eeuw was Londen nog^ steeds
in twee gemeenten verdeeld: de City
Y van
Londen en die van Westminster. De stad
telde velerote
en fraaie openbare
eboug
P
g
wen en zeer veel aanzienlijke huizen met
tuinen, die naar de rivier afliepen.
De eigenP
g
like
cityY was echter nauw inééngedron gen
J
gebouwd:
smalle, smerige straten,f stegen
gen
g
en sloppen,
slo
geheel ongeschikt
voor het verg
g
keer. Enkele dezer oude buurtjes
J bestaan

ic6a
nog.
g In het midden der i e
7 eeuw werden
in Londen derondsla
en
g
g gelegd
^ g voor de
tegenwoordige wereldstad,
wereldstad doch eerst moest
het nogg de grote
pestziekte
van 166 —1666
P
g
4
vg eveer
onge
eer ioo.000 inwodoormaken, waarbij on
ners ten grave
gingen,
en den groten
brand
g
^ ^
g
1666, die i 000
huizen verwoestte. Op
3
P de
plaats,
waar deze rampP eindelijk
J bedwongen
g
P
o
werd verrijst
nu ter herinnering
eJ
werd,
g fr the Mnument" een zuil van ±0 meter
hoog,
g7
in 16 . Deze laatste ramp
opgericht77
P had
zijde:
Londen werd herechter zijn
J
t goede
g
bouw
d op
pruimer schaal en veel van de oude
sloPP
en verdwenen. Er verrezen verscheidenerote
en fraaie gebouwen,
f o.a. de St.
g
g
sche in van den bouwmeesPaul's kerk, schepping
ter Christopher Wren.
Westminster Abbey,
Y7
iJ
de Hall, Tem Ple Church en de Tower, zijn
de enige grote
monumentale gebouwen,
g
r die
g
van voor den brand dateren.
In 1703beleefde Londen een nieuwe
ramp:
eweldi e storm verwoestte huif een geweldige
zen kerken en deed vele schepen
verongeP
lukken. Vele honderdenersonen
kwamen
P

om.
In de tweede helft der 18e eeuw verrezen
de meeste der fraaieebouwen
r die wijJ nu
g
zeerste bewonderen; de stad breidgen
nog
ten
d e zich in een steeds sneller tempo
p uit,, tal riJ ke bruggen
werden over de Theems
g egg
slagen.
BijJ
die uitbreiding
g heeft men er
g
echter zorg
in alle delen
g
g
g voor gedragen
„uitte sparen",
der stad zeerrote
parken
uit
P
7
P
g
ter luchtverversing:
g ,f de lonen
g der stad".
HY
dePark rKensington
Gardens,f Re gentsnsin g
park in het Westen en Noord-Westen; VicGreenwichpar
toriaPark in het Oosten; Greenwich
ark en
in het Zuiden zijn er de voornaamste van.
Op
beslaat Londen de o P p dit oogenblik
g
zou P
P ervlakte van wat wijJ een provincie
den noemen, het aantal inwoners is niet
zoveel minder dan dat van onsehele
land.
g
Sedert langen
tijd
tijd heet de burgemeester
g
g
r maar Lordvan Londen niet rfmaYo"
i J ambt g
geMaY or, een eer,r die hijJ met zijn
e
noten van Edinbur ag h en Dublin deelt.
Het is onmogelijk, zelfs
ten oppervlakPPerv
van Lonkiste
i J g te geven
g
g een beschrijving
den van hetr
verkeer, de vervoermiddelen,r
deebouwen,
musea en de daarin bewaarg
de kunstschatten7 van den gehelen
aardbol
g
hier biJ eeng ebracht. Wie Londen wil leren kennen,
g
7 moet er zelf heen gaan.
Londen heeft een eigen,
apart,, kag r geheel
gP
rakter,f het is niet vrolijk,
J f maar
J r als Parijs,
g7
g een op
P een
g rauw,
7 ernstig
g en streng,
somberen na'aarsda
J
g eerst ten volle uitkomt. Maar achter
stugge
uitegdatr
g rauwe, stu
lijk verbergt Londen een schat van bekoorli'kheden
J
r voor wie ze weet te vinden. Modern in wezen,r bewaart het zorgvuldig
g
g den
ouden karakteristieken stijl.
De optocht,
,
J
P
waarin de Lord-Ma
or die ieder jaar
in
Lord-Mayor,
J
November voor den tijd
van 12 maanden
J
gekozen
wordt, in statie optrekt,
f
P
, omgeven
g even
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door alle Aldermen en functionarissen der
f nogghetzelfde aanzien als in de
City,
Y1heeft
Middeleeuwen.
Een
eigenaardig
g
g staaltje
en ander
a
J van echt
Engelse
behoudzucht is dit. De City
ge
y was
op
r
p haar voorrechten
vroeger zeer trots
van den vorst
en duldde ook van de zijde
J
niet deerin
g inbreuk. Om nu te voorg ste
komen1 dat de vorst,1 met groot
gevolg
g
g en
g
vele
e soldaten, bij
Y
J een bezoek aan de City
d'e hand op
het
P
gg 1 bepaalde
P haar zou leggen,
gemeentebestuur
g
1 dat nimmer een vorst de
City
J
,Y mocht betreden,1 zonder uitdrukkelijke
toestemming
Y en
g van het Bestuur der City
om het terreingoed af te1
bakenen werd,
waar het Strand eindi bg t en Fleetstreet begeplaatst,
int1 een sla
slagboom
p laatst1 die den vorst
gboom
gP
g
een 11tot hiertoe en niet verder" voorhield.
Voor de eisen van het verkeer is deze
slagboom
natuurlijk
natuurlijk verwijderd,
g
J
1 maar het
gebruik bestaat nog
g
g steeds en zelfs de
geland zal deze grenslijn
Engeland
Konin
Koningg van En
g
J
niet zonder verlof overschrijden.
Als nu
nu,
J

heden ten dage,
bijv.
bijv. bijJ zijn
g 1 de Koning,
g1
J
Kroning,f
indertijd
g
J de Keizer van Duitsverblijf in Londen, de City
J zijn
land bij
zijn verblijf
Y
wil bezoeken
hij daarvan te voren
1 geeft
ghij
Lord-Mayoor en de Aldermen
kennis. De Lord-Ma
gen dan in hun ouderwetse gewaden
g
aanwezig
ijn
d
deze
zijde
zijde der kamergrensJ
g te zijn
g
scheiding.
g . Men zendt nu eerst een kheer,
toean te verzoeken. DaaropP
1 om toegang
treden de Lord-Mayor
en de Aldermen
5
naar voren en nodigen
den Vorst uit de
g
Cit y binnen te rijJ den doch doen dezen ee
eerst
s
het zwaard der City
y kussen,1 als blijk
J van
erkenning
harer rechten. Het
gebruik
il
tg
wil,
g
dat, als een vorst vàor de eerste maaldeze
grens
overschrijdt,
hem
g
J 1 het Goudsmidsgilde
g
in eenrachti
kistje
eu
f
ggeciseleerd
g
J e de sltels der City,an
goud
g vervaardigd,
Y
g 1 aan biedt.
Longvissen.
Het is een merkwaardige
g
orde van vissen,1 die dezen naam dragen,
g 1
omdat zij
J behalve van kieuwen,1 nog
g zijn
J

Londen. — Het complex gebouwen, dat den Tower vormt.
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Loo. —Gezicht op het front van het Koninklijk paleis en lustslot
Het Loo bij Apeldoorn.

voorzien van een of tweelongen,
lonen de eigeng en
like
zwemblaas,, waardoor zij
zij in staat zijn
zij
J
Ptwee manieren adem te halen. Van deze
orde zijn
J nog
g slechts enkele soorten in
standJ
g ebleven. Zij leven in Australië, ZuidAmerika en Afrika in rivieren, welke alleen
in den regentijdwater bevatten. Drogen
g in
de regenloze
periode
deze rivieren uit,, dan
P
g
kruipen deze vissen in 't slik der rivierbeddin g, waar zijnJgedure
de den drogen
g
g
tijd
blijven;
g in leven blijven;
g
J door longademhaling
de bloedsomloop
P verandert dan ook tij Jdelijk.
J
De Australische en Afrikaanse soorten
worden wel tot 2 meter lang,• de schubsalamander van het Amazone ggebied, die tot
deze orde behoort,, bereikt soms een lengte
g
van ruim I meter. In voor-historische
ti'J den kwamen veel meer verwante soorten
voor.

Loo. Het Koninklijk
J Paleis en lustslot
g even ten Noorden van de
„ Het Loo" ligt
gemeente Apeldoorn.
P
g
In vroegere
tijden
tijden werd in deze,, big
J
zonder wildrijke
wildrijke, streken een jachtslot
J
gebouwd,met zware muren, kleine vensters en
e grachten, hetwelk er echt
P
middeleeuws uitziet,
het oude Loo,
,
, dat
thans nog
werd in
J
g bestaat. Dit 'achtslot
d Prins Willem
1430
g
43 voor het eerst genoemd.
III de latere koningg van Engeland,
III,
g
, kocht
het in 1686 van een Gelders adellijk
J geslacht en liet naast het jachtslot
een nieuw
J

van den Prins
Ppaleis bouwen. In opdracht
P
lede
g de beroemde Franse tuinarchitect
Le Notre de tuinen, de fonteinen en andere waterwerken aan. Hetark
is meer
P
danoo
vlakbijgelegen
4 hectaren groot;
^
^de vlakbij
g g
Soerense bossen vormen eenrachti
P
g 'achtJ
terrein, waar allerlei wild huist. Wie in
deze buurt 's avonds laat langs
g de wegen
g
lootP,heeft een goede
kans een troepP reeën
g
of
eenzwijnen
zwijnen te zien we g
P aar wilde
vluchten.
Hetaleis
zelf, dat
grote
rijkdommen
rijkdomme
P
,
g
kunstvoorwerpe
kunstvoorwer en en kostbaarheden
•
aar
en
be• , is niet zo fraai als sommige
e
gvorstelijke
woningen
in het buitenland,, maar het
J
g
P ark is toch stelligeen van de fraaiste van
Europa.
P
Elk jaar
geregeld
brengt
g g
J
g onze Vorstin
g eruimen tijd
J op
P het Loo,, waaraan ze zeer
gehecht
is, door en ook wijl
g
J en Prins Hendrik vertoefde eraarne.
Aan hem is het te
g
danken,
, dat de bossen er om heen goed
g
van wild voorzien zijn,
J ^ zodat nu een jonge
J g
Prins zijn
J intrede deed in het vorstelijk
J g ezin menigmaal
de oude omgeving
g
g
g van het
koninklijk
van d
den daJ Jjachtslot weergalmt
g
verenden roep
P der jagers.
Jg
Ook het Loo is thans tot nieuw leven
gewekt.

Lood. Tot de metalen, die reeds in de
oudste tijden
bekend waren,, behoort ook
J
aan de Israëhet lood, dat waarschijnlijk
J J
lieten en zeker aan de Romeinen bekend
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was. Wat men met het metaal deed,, is ons
W
niet nauwkeurig
Zeker
g
g bekend geworden.
is het vaak met het tin verwisseld. Eerst
omstreeks de eerste eeuw na Chr. maakte
men in Rome onderscheid tussen lood,
um
plumbum
nig rum en tin, dat plumbum
alP
A
bum heette.
In de Middeleeuwen speelt
het lood een
A
bgrote rol bijJ de alchemisten, die telkens
weerpogingen in het werk stelden,, het in
g oud te veranderen.
Iedereen kent het lood, het blauwgrijze
gJ
metaal, dat bijJ35
325° Celsius smelt,, dat taai
en snijdbaar
snijdbaar is en zeer dun geplet
e let kan wor den zo dun alsaAP
ier. In dien staat wordt
het veel
thee enz. g P akmiddel vooralse
bruikt. De kleur van het metaal islanzend
g
zilverwit, doch het oxydeert snel en vertoont dan een doffe,, grijze
kleur. Het laagje
g J
gJ
g eoxY deerd lood beschermt de rest voor
verdere aantasting
g door zuurstof.
Het soortelijk
van lood is il ,3
J gewicht
g
het is dus anderhalf maal zo zwaar als
ijzer.
J
De oplosbare
loodverbindingen
zijn
ver
A
g
J zijgiftig; daarom is het metaal niet geschikt
g
voorgebruiksvoorwerpen en allerminst
voor kinderspeelgoed.
In zuiveren toestand, alsede
g gen metaal,
niet g e wordt het lood in de natuur bijna
J
vonden; alleen in Zweden, in dunnelaten
P
,
de spleten
in het gesteente
vullend. Het
A
g
voornaamste erts, waaruit hetewonnen
g
wordt, is het loodglans,
een verbindingg van
g
lood met zwavel. De meest bekende loodzijn die bijJ Tarnowitz en
mijnen
in Europa
J
Pzijn
Beuthen in Opper-Silezië,
AP
, bij
J Villach en
Pribram in Oostenrijk,
bij
Linares,
Lis CartaJ
g ena en La Carolina in Spanje
A J en op
A het
eiland Sardinië; verder bezitten Mexico en
de Verenig de Staten van Noord-Amerika
rijke
lagen
looderts,
J
g
^ die nog
g maar gedeeltelijk
worden.
J geëxploiteerd
g
A
Het loodglans
heeft een eigenaardig
g
g
g
uiterlijk.
Het bestaat uit vele kleine kris)
tallen die den vorm van dobbelsteentjes
J
hebben en traAs bg ewi'ze
op
o elkander gestaJ
eld zijn,
als de blokken in een kinderJ
bouwdoos.
Hoe men uit een metaal-zwavelverbinding
de zwavel verwijdert,
is al in het artikel
over Koper
vermeld. Het erts wordt „e
g roost" d.i,edeelteli'k
Bi'
g
J verbrand.
J^ dit
proces verbindt zich de zwavel met de zuurstof der lucht tot zwaveldiox y de (een onaangenaam
riekend,
g
,g giftig
gg as^ terwijl
J het
lood oxydeert.
De zwaveldamp
Y
P wordt nu
tot zwavelzuur verwerkt en het loodoxyde
Y
moet nog
gereduceerd, d.i. het lood moet
gg
van de zuurstofescheiden
worden. Daarg
toeebruikt
men opnieuw
een hoeveelheid
g
A
loodglans,
waarvan de zwavel zich nugaat
aa
g
verbinden met de zuurstof uit het loodd
oxYde zodat er opnieuw
zwaveldamp
A
P ontstaat en dan het vrije
t lood verder achterbli'ft.
J

LOOD
Ditroduct
dat no
nog
g met allerlei bi'J
A
mengsels
als arsenicum, antimoon en koper
P
g
k
verontreinigd
is,
g
^ noemt men het „werk,^
lood".
Voor dit werklood, dat voor industriële
doeleindenebruikt
wordt,, hinderen deze
g
bijmen
g Wil men echter scheig sels weinig.
)
kunde g zuiver lood hebben, dan moet
men een andere methode kiezen en wel
in dat ede electrol y
g
r se. Men gebruikt
val een in water oplosbareg,
loodverbinding,
b.v. loodnitraatsal Peterzuur-lood en voert
er een electrischen stroom doorheen. Als
neemt men onzuiver lood en
P
P ositievepool
aan de negatieve
pool
zal zich dan zuiver
P
g
lood afzetten.
Een soort electrolyse
was reeds bijJ de
Y
oude Romeinen bekend. Ze doopten
in een
P
oplossing
g van loodsuiker azi' nzuurlood
J
P
een stuk zink en bij
J de scheikundige
g e inwerkingan
het zink op
de loodoplossing
P g
g
ontstond een zwakke electrische stroom,
die de loodverbinding ontleedde.
Het vrijJ

foto: Zuurbestendige-Apparaten-Fabriek, Papendrecht.

Lood in de industrie: Een verlode zuurscheider,; de loodlaageschermt
het metaal
g
tegen
de inwerking
g
g van zuren.

LOODLIJN
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komende lood zette zich in allerlei fraai
vertakte figuren
boven op
A het langzaam
g
g
verdwijnende
zink af, waardoor iets ontJ
.sstond, dat enige
g overeenkomst met een
boom (loodboom) vertoonde. De Romeinen
gaven er den imam rbor Saturni" (Saturnus-boom) aan en zo heet het heden nog.
g
Het metaal lood neemt in de industrie
een bizondere plaats
in wegens
zijn
e
g
J zachtzijn laagg smeltpunt.
'heiel
pletbaarheid en zijn
,A
A
Voor het vervaardi bg en van buizen, het
maken vanlomben
en het bekleden van
P
kabels (loodkabels — zie ook: Zekering)
gis
ijn
'let lood door zijn
J rekbaarheid zeer g e schikt. Het soldeer,, dat de loodgieter
g
gebruikt, bestaat voor een groot
deel uit
g
terwijl ± 35% tin
lood (± 65%,
ti is).
is
5 , terwijl
Bovendien wordenrote
hoeveelheden
g
Ioodebruikt
voor de z. .g loodkamers in de
g
zwavelzuurfabrieken. Het lood wordt weliswaar door het zwavelzuur een weinigg aan getast, maar het,
loodsulfaat, dat dan ontstaat vormt een beschermend laagje,
gJ , zo ,dat het daaronder ligg
ende metaal niet verder kan worden aangetast.
De diamantindustrie heeft lood nodig
voor de doppen,
en
PA , waarin de te slijpen
JAstenen worden bevestigd.
g
In de lettergieterijen
worden ggrote hoe
g
J
veelheden loodebruikt
voor het bereiden
g
van de z. g. letterspecie
of het lettermetaal,,
P
een legering
en antimoon,,
g van lood,,
in de verhouding
g van5 o%, 25
S o en 25 0.
Ook in andere takken van nijverheid
J
wordt het lood veelgebruikt,
g
, vooral bijJ het
bouwen van huizen als dakbedekkingoor
g,
goten en afvoerpijpen, als g
lood om het glas,
,
als loodwitverf enz.
Een uitgebreide
toepassing
g
P
g van het lood
vindt men ook in de munitiefabrieken. De
aanmaak van schroot of hagel,
g eweerkog
der artillerie eist
PJ
g els en deprojectielen
n
bijna
een half millioen ton lood.
bij
Jjaarlijks
J

„Ons Zeewezen".

Loodswezen. — De loods in zijn sloep nabij
de stoomloodsboot, waar hij op zee thuis
hoort.

foto: „Ons Zeeweze
— De loods in een sloep bij het

schip, dat loodsdiensten nodig heeft.
Op onze foto kan men zien, dat de touwladder uithangt.

Zij,
J, die in fabrieken arbeiden,, waar lood
of loodverbindingen
verwerkt worden,, staan
g
bloot aan hetevaar
van loodvergiftiging.
g
Lood vormt n.l. met de eiwitten uit de
lichaam een
weefsels van het menselijk
J
onoplosbare
verbinding,
g, waardoor
waar or de celP
weefsels afsterven. Aan de arbeiders in de
loodwitfabrieken wordt als voorbehoedmiddel melk verstrekt. Het in de maag
go Pge nomen lood kan zich met het eiwit van de
melk verbinden en kan dan door het darmnatuurlijken weg^ verwi'J kanaal langs
g den natuurlijken
derd worden.

Loodlijn is in de meetkunde een lijn,
Loodlijn
J, die
een andere zodanig
e
g snijdt,
J , dat de 4 hoverrecht
Verder
er Vdken om het snijpunt
J n zijn.
JA
staat men onder loodlijn, of vertikale
lijn,
J,
punt
met het midde li'J n die een bepaald
A
A
delP unt der aarde verbindt. Dat is dus de
lijJ,
voorwerpA aan n die een vrij-hangend
g
J
vrij -vallen
geeft,, of de lijn
lijn waarlangs
^ een vrij-vallend
g
g, — beide tenAzich voortbeweegt,
g evolg e van de zwaartekracht.
De timmerman bijv.
gebruikt
voor het
J
g
aang even van de verticale lijn
lijn een z. g.
schietlood". Dit is een koord, aan het ondereinde voorzien van een loden kogeltje.
g J
Loodsvis of loodsmannetje (Naucrates
ductor) is een zeevis, verwant met de makrelen en ongeveer
zo groot
als een hag
g
ring . Het is de enige
g vis, , die van den
haai niets te vrezen heeft en hem ook niet
schijn een soort
vreest. Inte gendeel, er schijnt
g tussen den
Pof samenwerking
verschrikkelijken
rover en het kleine visje
visj
J
bestaan,, want elke haai, , • die op
A roof
uit is, wordt ver gezeld door een of meer
ist
loodsmannetjes.
De ju
juiste aard dezer
)
g en me Ais niet bekend. Sommigen
aa naar
nen, dat het loodsmannetje
J den haai
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anderen, dat het bijJ den
zijn
prooii loodst; anderen
J P
terwijl de haai hen
zoekt,
s
haai bescherming
, terwijl
niet kan bemachtigen,
g , daar de loodsmanzijn
netjes
uitmuntende zwemmers zijn.
J
bestaan er noggmeer gissingen.
g
g
gezicht van de haLoodswezen. „ het ezicht
e
ven schipbreuk
NYP
ggeleden" is een typisch
P
op
derlandse uitdrukking,
P treffende
g,
wijze
de ggrootste ramp
P schetst,, die denn zee
J
man overkomen kan. Uit de verhalen der
strandbewoners weten wij,
J, dat dit gevaar
g
rm allesbehalve denkbeeldig
J stormg is,, want bij
achtig weer is niet zozeer de open
zee
P
als veeleer de kust met haar klippen,
dPP , zandbanken en brandinggevaarlijk.
In vroeger
J
g
gg
eeuwen was het aantal vaartuien
g , dat daar
onderging,zeer groot.
Dat tegenwoordig
g
g
de kust veel van haar verschrikkingen verloren heeft, dankt de zeevaarder o.a. aan
het loodswezen. Deze tak van rijksdienst
J
zorgt
g n.l. niet alleen voor het aan boord
brengen en afhalen van den loods,, die het
veilig
g tussen de gevaarlijke
punten
schip
P veili
J
A
g
door de haven in stuurt, maar ook voor de
kustverlichting
van bakens
g en het plaatsen
P
en boeien (zie ook: Baken). De schipA
van een vaartuig,
havens
A
g,
P er of kapitein
van vele landen aandoet, kan niet overal

de soms moeilijk
J te herkennen vaargeul
g
vinden. Daarom vraagt
hij de
g hij,
J, zodra hij
natuurlij alle
kust nadert,, een loods,, die natuurlijk
hi
van ide haven,, waar hij
eJ
is, kent. Wil de schipper
AP een
loods aan boord roepen,
hij de
hijst hij
P , dan hijst
z.g
g. Ppilotenvlag
g, d.i. een wit doek met in
het midden in klein formaat de nationale
vlag.
g
0 Adit sein komt de loods in een
en zo
enaamdenP
loodskotter het schip tegemoet
g emoet
en begeeft
zich aan boord. De loods is door
g
den Staat aangesteld
en met uitsluitingg van
g
alle anderen bevoeg d loodsdiensten te bewi'
) zen. In het vaarwater, waarin de loodsdienst normaal werkt
van
, is hetgebruik
g
loodsen verplicht.
Tot het naleven dezer
P
ver
verplichting
A
g kan men den schipper
PP echter
niet dwingen;
wèl moet deze in ieder geval
g
g
het loodsgeld
betalen. De schipper
is boPPer
g
zijn
vendien tegenover,
zijn lastgevers
verplicht
g
g
P
gebruik
ebruik te maken van loodsen,, overal waar
de wet,, de gewoonte
of de voorzichtigheid
g
g
zulks gebiedt. Intussen, en dat klinkt wellicht wat zonderlinge
g, wet beschouwt de
loodsen als wegwijzers
en raadgevers
der
g
e
g J
gezagvoerders;
geza gvoerders; hun aanwezigheid
heft ech
g
ter de aansprakelijkheid
van schipper
of
J
peer
o
P
reder niet op.
Indien nu de kapitein
Pde

Loopgraaf. — Ook in de loopgraven weet de kok de hongerige mannen te bereiken.
Encyclopedie voor Jongeren
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Lorelei. — De 200 meter hoge rots, die haast loodrecht uit den Rijn opstijgt en die

Heine inspireerde tot zijn bekende ballade.
raadgevingen van den loods niet opvolgt,
dan is de laatste voos de daaruit
voorts
Aruitendeevol
en
J, doch
g
g niet verantwoordelijk,
is hijJgehouden
den gezagvoerder,
, zo mo g
g ^
bijzijn
van een
gelijk
in het
lid der
er bbemanJ Jbijzijn
J
g
nin g, te verklaren,
, dat het schipAgevaar
g
hijvoorts verplicht
loot
hem naar
P en is hij
P
e
beste weten terzijde
te blijven
staan.
blijv
J
loodsdienst in Nederland behoort onder het Ministerie van Defensie en vormt
een afzonderlijken
dienst onder een ins AecJ
teur- eneraal. De kust is verdeeld in 6 districten: I. Eems, 2. Terschelling
g en Vlie,,
4. Maas,, 5.
i3. Texel en I muilen ,4
5 Goedereede en Brouwershaven, 6. Monden van
de Schelde.

Loofhuttenfeest. Dit is een Joods feest
van zeven dagen,
de tot
g , dat van den Iisden
21 sten TischriSe tember—October
P
wordtevierd.
Het was oorspronkelijk
g
P
J een
n tot een feest
oogstfeest
en is later geworden
g
g
ter herinnering
Goddelijkeesc
bherg aan deGoddelijk
den Joden verleend tijdens
de om g,
J ens
zwerving en in de woestijn.
J Ter verlevendigingdezer herinneringg woonde hett volk
danedurende
zeven dagen
„loofhutten",
g
g in loofhutten"
dat waren hutten van dichtbebladerde
e takkenemaakt
,die op Pde daken der huizen,,

op
plaatsen
en op
A het veld werden
1 open
P
P
opgericht.
Het was een vrolijk feest: men
P gvrolij
droeg
groene
g
takken in de handen en er
werdenewi'de
Ook
g
g J dansen uitgevoerd.
zij het
tegenwoordig
te
g wordt dit feest,, zij
g
g nog
ook in enigszins
anderen vorm,
, door de
g
jaarlijksg
orthodoxe Joden jaarlijks
gevierd.
. Loopgraaf.
Een loopgraaf
is een in g ra Ag
Pg
vingvoor infanterie, , welke zich daarin
aarin o
trekt aan de vijandelijke
waarnemingg en
daar,
, zelf onzichtbaar,
, des te beter den
viJ and onder vuur kan nemen. In de oorlogen
vóór I 9I 4kwamen deze loopgraven
g
Ag
biJ na alleen in den vestingoorlog
g voor en
g
trachtte men op
de wallen der
P deze wijze
J
beleerde
plaats
ongezien
te naderen. Deze
P
g
g
maakte,
op
P een afstand
, om de belegeraars
g
te houden,,tegen-loopgraven. Zulke loo P
g raven waren meestal van boven ope en
sappen.
De soldaten,, die ze g roe PP
ven, de voorgangers onzer genietroepen,
g
A ,
heetten sappeurs,
dPP
, terwijl
J, die de onderJ zij,
aardse mijnen
lieten springen, mineurs
J
heetten.
Tijdens
Tijdens den wereldoorlogg en ook in en kele kort daaraan voorafgaande
oorlogen
g
g
kregen de loopgraven
meer en meer het
Pg
karakter van een boven of ondergronds ves-
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en
1 en agroeide de gevechtstactiek
g
tingstelsel
g
un
der loopgravendeJ
tot een kri'
techniek
g skvan on gekenden omvang.
dig ge wetenschapg
g.
.
bloedige
o
Door d e b
ge tonelen, die zich in die
vuile
afspeelden,
r' ge, v
modderige,
e gangen
, heeft
P
g g
raaf een afkeerwekkenden
r loopgraaf
o Pg
het woord
klankekre
g
gen.

Loe
r lei
. Tussen St. Goar en Oberwesel
rijt
Js aan den overkant loodrecht uit den
Rijn
J een 200 meter hoge
g rots oP. Die rots
is de bekende
e Lorelei. ZijJ was vroeger
g gevaarlijk
en de legende
g
P
J voor de scheepvaart
stelt haar dan ook voor als een schone
sirene, die door haar betoverendezan
g
g de
varenslieden misleidde,
, zodat hun schepen
P
tegen
de rots te pletter
liepen.
Volgens
P
g
P
g
de Nibeandere sa g en lag
J,
g in haar nabijheid
lungen-schat in den Rijn
J verzonken. De
rots is in talloze balladen bezongen;
het
g
bekendste van deze is Heine's lied, dat benicht, was
Ich weisi nicht
g
g int met den regel:
solt es bedeuten".
Lorentz. Hendrik Antoon Lorentz (1853
—1928)
is een van onze meest bekende
g e9
leerdeneweest
opP het gebied
der wis- en
g
g
natuurkunde.
vijf en twintig
Hij
vijf
g
J was nogggeen
g jaar
J
oud, toen hij
te Leiden
J reeds tot professor
P

Lots vlucht uit Sodom.
Op den heuvel Lots vrouw, die in een zoutpilaar veranderde. Links op den voorgrond
Lot met zijn dochters.

LOTERIJ
werd benoemd en daar kon hijJ zich geheel
g
aan de wetenschapP wijden.
J
Niet alleen in het laboratorium en de
studeerkamer, doch ook als docent toonde
hij
gaven.
J zijn
J buitengewone
g
g
Vele werken,
b, waarinhijhij nieuwe,
, aan
brekende ideeën uitsprak
en met bewijzen
P
J
staafde,, zijn
zijn van zijn
zijn hand verschenen. HijJ
was een derrondle
ers van de zgn.
g
gg
g
electronentheorie.
Niet alleen het vaderland, ook het buitenland eerde den evengroten als bescheitalrijkwaren de voordrachten
deneleerde;
voordrachten,
g
^talrijk
die hijJ voor wetenschappelijke
lichamen in
PP J
den vreemde hield en bijna
even talrijk
talrijkzijn
J
J
de onderscheidingen, welke hem uit het
buitenland ten deel vielen.
Ook mocht hij
hij tezamen met den Nederlandsen
gleraar P. Zeeman den Nobelhoo
rijs verwerven.
PJ

Lot is een figuur
uit den Bijbel,
g
J
, van wien
wij
in het boek GeJ door de mededelingen
b en
nesis een en ander weten. Hi'
Hij was een zoon
van Haran, den broeder van Abraham, en
dus een neef van dezen aartsvader. Lot
ging
in met zijn
J oom Abraham uit het land
der Chaldeeën naar Kana a n doch vestigde
g
zich later te Sodom, een stad, die om hare
goddeloosheid reeds in de oudheid berucht
was. Toen Sodom door den Goddelijken
J
toorn bedreigd
was in
g werd en gedoemd
g
vlammen op
P te gaan,
, werd Lot aangespoord
g
de stad te verlaten en toogg
hij
hij met vrouw
en dochters naar elders. Hij
J en de zijnen
J
hadden echter nadrukkelijk
J bevel ontvangen
g
op
P hun tocht niet achterom te zien en toen
zijn
door nieuwsgierigheid
edreven
J vrouw,^gedreven,
rt
toch omzag,eranderde zij
J in een zoutpilaar.
Loterij.
Loterij. Een loterij
loterij is een kansspel
P met
loten, waaraanewoonli'k
g
J door een groot
g
aantal mensen tegelijk
kan kden
worden deel
g J
genomen. Tegen
betaling
g
g
g
g ontvangtmen
dan een lot, dat rechteeft
opPeen kans
g
g prijomeldsommen
of goederen,
de z.g.
rijg
g
.zen te winnen. Deezamenli'ke
g
J waarde
van derij
PJzen zal in den regel
g wel minder
zijn
J dan de totale opbrengst der uitgegeven
loten, want het doel der loterij
J is winst
te maken. Deze loterijen
kwamen eerst
J
tegen het einde
der Middeleeuwen in zwang
g
en dienden aanvankelijk
alleen voor lief) all
dadige doeleinden of zaken van algemeen
g
belan g . Latd
Later werd
het recht tot het uitschrijven
van loterijen
door de regeringen
J
J
in de meeste Europese
landen aan P ar A
ticulieren ontnomen en voor haar zelveeg
reserveerd zodat men zeker was, dat het
eerlijk
zou toegaan.
Zo bestaat er in ons
J
g
land de Nederlandse Staatsloterij
J, welke
jaarlijks een niet onaardige
den staat jaarlijks
g winst
brengt.
g Particuliere loterijen, ook die voor
liefdadige
zijn hier te lande bijJ
g doeleinden, zijn
de wet verboden, doch voor het houden
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hagen (lotos-eters),^
vriendelij ontvriendelijk
A
gen. De reismakkers van Odysseus
Y
geraakten echter door het eten van de zoete
vruchten de herinnering
g aan hun vaderland
totaal kwijt
heel
J en het kostte Odysseus
Y
wat moeite, hen weer mee te krijgen.
Jg
ander planten
Lotus heet eengeheel
geg
P
g
slacht dat tot de familie der vlinderbloe. mi
migen
en behoort. De Nederlandse naam van
is rolklaver.
g

Louis XIV q uatorze 1638-1715
Louis XV q uinze I I0—I
7
774
Louis XVI(seize) 1754-1793
754 793
zijn de namen van drie der bekendste Franse koningen
uit het huis der Bourbons. De
g
Frankrij onder hun re geschiedenis
eschiedenis van Frankrijk
en
g
g
gen is die van een veelbewogen
uiterst belangrijk
g J tijdperk,
JP
, belangrijk
g J ook
ver buiten de Franserenzen.
Het zijn
g
niet alleen deolitieke
gebeurtenissen,
g
, die
P
op
wereld haar invloed uitoefenA de gehele
g
den,• ook kunsten en wetenschappen
PP beleefden in deze anderhalve eeuw een ti'JA
d erk
vanroten
vang
rote bloei. Het is niet alleen 'n toedat de drie ti'tijdvakken
dvakken waarin deze
kan worden verdeeld, met den re ggeongeveer
ring
sti'd
g
J dezer drie vorsten on
zij deze
menvallen. Uit den aard der zaak zijn
het duidelijkst
duidelijkst te onderkennen
P

Stijl Louis XIV.
dezer laatste kan meis op
e
A aanvrage
g e tostemming verkri'Jgen.

Lotos is de naam, die in het oude Egypte
gYP
e even werd aan een soort waterlelies
gg
(familie der NY
mPhaeaceeën . ZijJ waren
gewijd
aan Isis en aan Osiris en speelden
A
g J
een belangrijke
rol in den godsdienst
der
g
g J
EgYP
gyptenaren. Haar afbeelding
E
P tal
g is op
van Egyptische
monumenten te vinden en
bYP
de vorm van het kapiteel
der zuilen in de
A
tem els herinnert aan de lotosbloem in
tempel
en wit,, lichtzijngroot
g
e. De bloemen zijn
rood of blauw van kleur.
In Voor-Indië komt ookeengroep
eenroe dezer
plantenfamilie voor, die eveneens een rol
namelij in dien der
in denodsdienst
^namelijk
g
speelt.
De Boeddha-figuur
g
P
wordt veelal afgebeeld
zittende op
P een log
tos-bloem, welke, naar deze beelden te oordelen zeer veel opA onze waterlelie gelijkt.
^ J
Ook in de Griekse mythologie wordt de
0
de mythe
groeide
g enoemd. Volgens
Lotos genoemd.
g
Y
g
heerlij
in L ybië een boom met voedzame, heerlijk
vruchten, de Lotosbloemeg
noemd. In de Odyssee
wordt verteld, hoe
Y
zijn omzwervingen
in dit land
o w
P zij
Odysseus
op
b
Y
.
erecht kwam en de bewoners, de z.g.
gloto-

Stijl Louis XV.
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bouwkunst,
en in de bouwkunst
in debeeldhouwkunst
e
Jeigen.
waarin zij
scherp-afgetekend, ei n
wa
J een vrij
karakter vertonen; zodat men de kunstweri dezen tijd
ken uit
J soms onmiddellijk, op
het
in een der drie tijJ va
e eerste gezicht,
g
ken kan indelen. Dit gg eldt vooral de binnen-architectuur, dat is de kunst, die zich
bezighoudt
met de meubilering
g
g en stoffage
g
der zalen en der vertrekken en die in drie
naar deze vorstenenoemde
stijlen
wordt
J
g
verdeeld. De invloed dezer stijlen
is tot oop
J
den huidigen
dag
g alom merkbaar.
g
Wi'
hierbij
van
hierbij de afbeeldingen
g
g
J geven
waarbij het
drie zetels,, één uit iederen stijl,
J^ waarbij
verschil duidelijk
naar voren komt.
J
Louise de Coligny
1 —162o was de
g Y 555
laatste echtgenote
van onzen Prins Willem
g
van Oranje,
J, den Vader des Vaderlands. ZijJ
was de dochter van den bekenden admiraal,
staatsman en leider der Hugenoten
Gaspard
g
P
de Colin
g Y. BijJ haar komst in onze landen
zij huwde in
was zij
geen dertig
J nog
gg
gJjaar, zij
iJ reeds een tamelijk
el1582;
J veel5 ^ toch had zij
bewogen
leven achter den rug.
e
g
g Haar eerste
echtgenoot,
de Téli
n en haar
g Y,
aar
va
g ^Charles
der werden in den Bartholomeusnacht (23
zij zelve ontsnapte
Aug.
g 1572 vermoord; zij
P
ternauwernood.
Een tiental jaren later huwde ze met
bijna twintig
Prins Willem,, die bijna
gJjaar ouder
was. Langg heeft het huwelijk
J helaas niet
geduurd, na anderhalf jaar
was Louise weer
g
J
weduwe. Uit hun huwelijk
J was echter een
zooneboren:
Frederik Hendrik. Na den
g
dood van haar man wiJ dde de zeer verstandie
vrouw al haar
g en hoo ontwikkelde
g
zorgen
aan dit kind;^ voorbeeldigg voedde ze
g
hem oP,ondanks de moeilijkheden,
J
, welke
zij
J daarbijJ moest ondervinden. ZijJ wilde
Frederik Hendrik aan het Franse Hof van
Hendrik IV laten opvoeden
en en begaf
A
g zich
daartoe met hem in 1598
59 naar Parijs,
J ,doch.
o
op
g van de Staten en Prins MauP aandrang
rits keerden zijJ in 1603
3 naar 's-Gravenhage
g
terug.
Louise, die slecht tegen
g het wisselvallige
g
klimaat der Noordelijke
Nederlanden beJ
stand was, vertoefde herhaaldelijk
J aan het
Franse hof, waar Hendrik IV
, die zelf
vroeger
ook Protestant geweest
was,, haar
g
g
met derootste
onderscheidinggbehandelde.
g
Tijdens
het Twaalfjarige
J
J
g Bestand koos
zij met haar zoon Pde partij
zij
Rstranemon
J der d
ten hetgeen
haar veel moeilijkheden
verg
J
oorzaakte. Frederik Hendrik toonde in zijn
J
later leven en in zijn
J bewind de goede
g
eigenschappen van zijn
zijn vader en moeder,,
beiden,> te bezitten, d.w.z.: scherpzinnigheid,
gemakkelijkheid
in den omgang
er
g
J
g g en verdraagzaamheid opAg
godsdienstiggg
gebied.
Lourdes ligt
den
a
de voet
g in Frankrijk,
J, aan
der Pyreneeën
en aan beide oevers van de
Y
Pau. Het stadje
J (ca. 90 oo inwoners) is zeer
bekend als bedevaartsP laats van de Katho-
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lieken ter ere van Maria. Ieder jaar
trekken
J
h
er duizenden,, gezonden
en zieken,, heen
om
g
Maria te vereren en opP haar voorspraak
P
van Godenezin
g
gvan ziekte te bekomen.
8 dat Bernadette
Het was in 't Jj aar 185^
Soubirous,
van een
, het oudste dochtertje
J
molenaar, hier 18 achtereenvolgende
verg
a
schi'nin
g MJ
g en ontving
g van de H. Maagd
ria. Er ontstond een bron, die steeds meer
wateraf.
haar
P
g De verschijning
J gspoorde
aan: boete te doen,, een kerk op
P die plaats
P
te bouwen enrocessies
te houden. OpP een
P
zij was, noemde
vraag
g van Bernadette,, wie zij
de verschijning
J
g zich de
^, Onbevlekte O Gevang enis (l'immaculée conception)".eebedsverhoring en en onverklaarbare g en zingen
vonden plaats
en spoedig
A
g kwamen
g
P
de bedevaartgangers van heinde en ver toeJ de bedevaarten
g estroomd. Sedertdien zijn
talrijkergeworden;
steedsroter
en talrijker
speciale
g
P
g
a
boten komen uit overzeesear
g ewesten;,P
te bizonder daarvoor ingerichte ziekentreinen rijJ den zelfs uit de meest afgelegen
streken van Europa
A naar deze bekende
plaats.
Lucas. Het derde van de vier Evangeliën
g
van het Nieuwe Testament is het Evangelie
g

LUCHT
geschreven door Lucas, die ook dee schri'J g
ver is van de Handelingen
g der Apostelen.
P
Hij
Hi' was jarenlang
oop
J
g Paulus' metgezel
g
diens zendingsreizen.
Vol
Volgens
de over leve g
g
ringwas hij Jmedicijnmeester
en ongehuwd,
J
terwijl
den leeftijdvan 80 jaar bereikt
e
J hijJJ
zou hebben.

Lucht. In het artikel
staat,
s aat,
wat we onder lucht verstaan, waaruit ze
bestaat, haargewicht
enz. Over het
g
et ge bruik dat in de techniek van luchtm
g e aakt
wordt, spraken
wijJ
P
al onder automobiel.
Ook van vloeibare
lucht wordt soms
gebruik
gemaakt.
g
g
Vloeibare lucht
heeft een zeer lage
g
temperatuur.
BijJ verf
zij
damping
P g onttrekt zij
aan de omgeving
g de
g
benodig de hoeveelheid warmte en
koelt dus de in deze
substantieedomg
elde c linders of
pelde
buizen sterk af. Ze
wordt als bi'
J Product
verkregen
bij
J de fag
brica e van vloeibare zuurstof en het
winnen der zeldzame
gassen neon en arg on, die teg enwoordi g in de verlicheen
tingstechniek
grote rol spelen.
P
g
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voor het ontstaan van vonken oplevert;
P
, en
één vonk kan in de met ontplofbare
gassen
P
g
bezwan
bezwangerde
atmosfeer een rampP veroor g
zaken.

Luchtballon. Voor een vroeger
g
g geslacht,
dat noggg
geen vliegmachines
en bestuurbare
g
luchtscheen
kende,, was de verschijning
P
J
g
van
eene
al een hele g g ewone luchtballon
beurtenis. Als zo'n reusachtige
g luchtbol bijJ
feestelijke
gelegenheden
zich,, na de eindedeg g
)
loos lang durende vulling
g en de andere
omslachtilt e voorbereiding
en , tenslotte
statig
g in de lucht
verhief en dan vlot
stijgend
J g„de zon teg emoet snelde",, dan
voelde Jje toch een
huiverig e bewonderingvoor
de moeg
die
g mannen die in
een mand, aan den
vrijen
ballon ekeJ
g
tend werden meegesleurd de oneindige
g
ruimte in. De rappe
PP
vliegmachines,
het
g
,
bestuurbare
luchtschip,
tegenA,
g en
n o
woordi
den
g
stuurbaren
vrijen
J
ballon vrijwel
uit de
J
lucht verdreven.
Je weet natuurlijk,
dat bijJ
ballon
het be
beginse
iel
ns in toe

passing wordt g e bracht dat een liSameneerste
of
gP
chaam met een kleigecomprimeerde
A
g
ner soortelijk
lucht is een hulpP
J
gewicht dan de midmiddel waarvan de
denstof, waarin het
techniek zich voor
zich bevindt, daarin
verschillende doelLouise de Coligny, een verstandige en hoog
moet opstijgen wet
bij v
einden bedient,, bijv.
ontwikkelde Prinses van Oranje.
van Archimedes).
deneumatiP
Daarom worden
scheost.
In somA
voor hetas,
mie
steden
g waarg
g rote
mede het omhulsel van den ballongeeen inrichting
g om brieven
heeft men ee
vuld wordt, natuurlijk
de lichtst moget tion naar het andere
n station
het ene
J
g
like
n.l, gewoonlijk;
ormiddel van luchtdruk.
te ve r P l aatsen door
) soorten gebruikt,
g
g
J lichtgas,
as waterstofgas
gas
of helium, want hoe lichn zijn
stations
zijndoor buizen met elkander
De
ter hetas
des te sterker is zijn
neiging,
worden in cylinders
zijn
g g,
e brieven
be
ve r b on d en . De
g
Y
om zich in de lucht te verheffen, m.a.w. des
Uit een
gesloten, die in de buizen passen.
p
teroter
is zijn
opdrijvende
kracht.
samengeperste lucht
ir wordt
dan sameneerste
reservoir
wo
J
g
P
J
In het artikel Dampkring
Blaten die den cylinder
met
in de buis gelaten,
P
g heb je
Y li
J kunnen
lezen, dat iedere M. 3 van een metateron van bestem naar het station
w
grote snelheidt
stofas
ballon een opdrijvende
gebeurt
in de
g
min blaast. Iets dergelijks
ggevulden
g
g J
kracht heeft van ± 1.22 K.G. dat komt dus
e de electriz.g. windbuksen. Vroeger,
g , toen
voor een ballon van behoorlijke grootte,
i i nog g
niet zo algemeen
toegepast werd
ctet
g
g ,
n.l. b.v. 1200 M.3 , neer op
als thans,, had men pneumatische
(opP lucht6 K.G. oPP I44
P
drijvende
kracht. Dit is echter niet zijn
druk berustende) deuropenaars
en -sluiters,
zij
J
P
stijgkrachtwant
daartoe moet het
verklikkers en boormachines. Zulkeneug
,
P
aangegeven
aan eeveng
gewicht noggworden
woren verm
matische boormachines worden nog
g thans
Berd met het z. g.
steenkolenmijnen gebruikt,
itsluitend in de steenkolenmijnen
,
g vaste gewicht,
g
g
, n.l. het
gewicht van
het omhulsel van de mand,,
omdat een electrischedreven
boor gevaar
,
g
g
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Lourdes. —Gezicht op de basiliek (speciaal soort kerk, meestal met verhcogd
middenschip), gebouwd boven de bekende grot, de plek waar Bernadette
Soubirous de verschijningen waarnam.
van de bemanninge
instrumenten de
g,
proviand, de ballast (zie ook aldaar > enz.
A
Een ballon zal natuurlijk
t niet aldoor kunnen blijven
stijgen,
want behalve dat de
Jg
J
dampkring
om de aarde grenzen
hee,
g
P
g
wordt hij
naar boven voortdurend ijler, d.
J
soortelijkgewicht
g
w.z.eleideli'k
J daalt het soortelijk
g
van de lucht en in diezelfde
verhouding
g
gkracht van den ballon
neemt ook de stij g
af, totdat opP een bepaalde
hoogte
P
g evenwicht
zal ontstaan tussen opdrijvende
kracht en
P J
totaalgewicht
en de ballon op
g
P die hoogte
g
zal blijven
zweven.
J
Het omhulsel van een ballon bestaat uit
zijde
perkaal (een fijn
J ^ katoen,,P
J weefsel) of
lijnolie-verni of
goudvlies en wordt door lijnolie-vernis
g
g J ondo or g
gzoveel mogelijk
dringbaar gemaakt.
Het ballonhulsel
on
is om g
even doorP
een stuk net van katoen, hennep
of zijde
ballon omsluit en
J , dat dengehelen
g
eindigt
g in koorden, die tezamen komen in
een ring,aaraan de
korf met de sleepP
touwen en het anker hangen.
Al is de z.g.
g
vrije ballon" niet vrij
vrij in zijn
„vrije
J vaart, omdat
hij
J is, toch
g afhankelijk
J van de windrichting
kan de bemanningg desgewenst
enigen
g
g e invloed op
nen
oor
dP de vaartrichtingg uitoefenen,
dat zij,
hoogtegekomen,
g
A
J^oPeen bepaalde
kan stijgen
en dalen en dus gebruik kan
J gg
maken van de op
g
P de verschillende hoogten
heersende verschillende, soms zelfs tegeng
overg gestelde luchtstromingen.
Zij
g
J heeft
daartoe een hoeveelheid doodewicht
in
g

de mand, de reeds genoemde
ballast, meestg
al bestaande uit zakken zand. Gooit de bemannin
g enkele hiervan over boord, dan
verliest de ballon aanewicht
en hij
hij zal dus
g
stijgen.
zijn
In het omhulsel zijn verende
P
klep-Jg
P en of ventielen aangebracht, welke de
bestuurder door middel van een touw,
dat dwars door den ballon
de ventielli'n,
J
loopt
door de
A en omlaagg wordt gevoerd
g
openslurf, die boven de mand uitkomt,
kan openen.
Doet hij
hij dit,^ dan ontsnapt
P
P het
g en dus de sti'
gas, waardoor de sP annin
J^kracht zal verminderen, d.w.z. de ballon zal
dalen. De slurf van den ballon is meestal
open,
omdat het gas,
P
g ^ wanneer het zich bijJ
bestraling
g door de zon en bijJ stijging
J g g naar
grote hoogte uitzet, automatisch moet kunnen ontsnappen.
Dan is in den ballon een
PP
z.g
g. ^,scheurbaan" aangebracht, dat is een
baan in het omhulsel aan den bovenkant,
eveneens door een(roodgekleurd)koord
via de slurf met de mand verbonden en die
bij
g steeds vlak vóór de landingg
J een daling
wordt opengescheurd. De scheurbaan is een
lap
een meter lengte,
lente zodat
g
A van ongeveer
de stijgkracht
van den ballon door deze
g
manoeuvre natuurlijk
terstond wordt
J bijna
J
vernietigd.
g
De mand isewoonli
k
uit sterk,
J gemaakt
g
g
licht vlechtwerk, de ankers hebben meestal
terwijlhet sleeptouw
den vorm van een eg,terwijl
P
op
voor het besturen kan
A geringe
g
g hoogten
g
wordenebruikt
en soms van veel nut is
g

LUCHTBALLON

I273

zijn
ver
bij
De ballonvaarders
a zij^
f de landing.
der uitgerust
met proviand,, een barometer,,
P
en
r, 1 an dd kaarten kijkers
een thermometer,
J
met wat verder, in verband met het doel
van den tocht, voor hen van belang
g kan
zijn.
J
zj er ook kabelBehalve vrije ballonszijn
ballons (ballon caP of ,die door een kabel
met de aarde verbonden blijven
en vroeger
J
g
veel bij
werden gebruikt
voor
J de legers
g
^
het doen van waarnemingen.
g
De luchtballon is een Franse uitvinding,
immers deebroeders
Montgolfier
lieten
g
g
denen
$ te Annonay
Yeen
e met
5 Tuni z 73
warme luchtevulden
ballon oP,maar over
g
wij
e
zo n deze broeders schrijven
J in een
J
Onmiddellij
derli'k
artikel.
Onmiddellijk
ddaarnaaf ver
f
het type-Blanchard,
, dat met waterYP
stofas
gevuld was. In z 73
8 wipte
P deze
g g
Blanchard met zijn
J ballon over het kanaal
van Dover naar Calais,, een voor dien tijd
tijd
ongeëvenaard
waagstuk,
dat onverwijld
g
J
g
door een monument werd vereeuwigd.
g
Een tijdlang
Frankrij de balg woedde in Frankrijk
t
, maar toen het in tegenstelling
^
g
met de verwachtingen
niet spoedig
g
P
g mogege
lijk bleek den
ballon bestuurbaar te maken,
,
verminderde allengs
g de belangstelling.
In 187o bijJ de belegering
Parij trokg
g van Parijs
de Fransenroot
nut van den luchtg

ballon voor het overbrengen van
belang-g
rijke
en zestig
stegen er o
Jberichten.
g Vier
^
op,
waarvan er maar zeven in handen van den
vijand
vielen of verongelukten,
g
J
, zodat de
Duitsers de meeste niet teakken
konden
P
kri'
en. Omstreeks dien tijd vond het
J gJ
vraagstuk
van den bestuurbaren luchtbalg
lon zijn
oplossing
P
P
J eerste primitieve
g en
kwam ook het oude denkbeeld van de vliegg
machine — het zwaarder dan de lucht-beg insel — geleidel
J meer naar voren. Deze
g
beide vormen van luchtvaart, die meer voldoen aan het oude menselijke
ideaal van
J
" verschillen
„vliegen,
en zozeer van het sim P ele zweven van den ballon, dat wij
J deze
afzonderlijk
P
J zullen bespreken.
Bekend is het tragische
avontuur van de
g
NoordA oolreizig ers Andree,^ Strindberg
g en
Fraenckel, die in 1847in een luchtballon van
Spitsbergen opstegen, omP
de Noord ool
aldus te bereiken en die het alle drie met
den dood moesten bekopen.
Dan wordt de
P
belangstelling
ballon ook
belan
J
g
g voor den vrijen
in onzen tijd
altijd levendiggg
gehouden
J nogg altijd
door ballontochten met wetenschappelijke
PP J
'
zoals
zoa
s die vanrofessor
Picard
P
(zie de foto opPa
Ppag.
g 4468) en door de 'aarli'kse
Gordon-Bennett-race,
den in r 9o6
J
,
voor het eerstehouden
afstandswedstrijd
g
J
voor vrije
J ballons.

`" ^
^^
...,.. .. .
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Luchtvaart. — De Amsterdamse luchthaven Schiphol. Op den voorgrond links de militaire
hangars; op den achtergrond de gebouwen van de K.L.M. Op de foto zie je, hoe de vliegtuigen over de betonnen startbanen opstijgen en landen.
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LUCHTVAART
DE VEROVERING VAN HET LUCHTRUIM IN DE LAATSTE VEERTIG JAAR

Luchtvaart, — De start van een vliegboot door middel van een catapult-installatie.
Het staat stelligg volkomen vast, dat de
mensheid zich reeds vele eeuweneleden
g
zij
heeft afgevraagd, waarom
zij niet zou kunnen vliegen
en dat velen dan ook inderdaad
g
hebbenetracht
dit te doen. Wanneer wijJ de
g
oude Griekse en Perzische leenden
buiten
g
beschouwing
genoegg feiteng laten, is er noggg
materiaal voorhanden om te bewijzen,
J
, dat
men reeds sinds onheugelijke
tijden
heeft
g J
J
getracht te vliegen.
Aristoteles wijdde
reeds
g
g
J
aandacht aan de vlucht der vogels
en aan
g
den bouw van vleugels
en staart en Simon
g
de Tovenaarbe in
g onzer tijdrekening)
J
g
werd het eerste historische slachtoffer van
een vliegongeluk,
bij
bi'poging
n o in g om te Rome
van 't dak van een huis naar beneden te
„vliegen".
Daarna komt men in de vliegg
g
geschiedenis
als tweede figuur
omstreeks
g
g
het veelzijdig
Leonardo
495 tegen
g
g
J g genie
da Vinci, die zich bezig
g houdt met den
luchtweerstand en het vliegen.
g
Newton onderzocht in 1720,
wat er g e 7
beurt wanneer een dunne, vlakkelaat
onP
der een zekeren hoek door de lucht wordt
voortbewogen;
g hij
J ontdekte een en ander
van derondbe
inselen
van het vliegen.
g
g
g

Met de uitvinding
gevuld
g van den ballon,^g
met hete lucht ofas
de gebr.
Mont^
g
g door
eigenlijk
van
g
g J de geschiedenis
g olfier begint
g
de luchtvaart en het vliegen. In
den loop
P
der z 9de eeuw ontwikkelde zich de vrije
J
ballon en ten slotte het luchtschip.
P
Omstreeks de negentiger 'aren
jaren begonnen
g
belangstellenden
in de luchtvaart te be gJ
rij g
geen ballon
P en dat het nieuwe luchtschipPg
(lichter dan lucht) zou zijn, maar
een vliegg
tui (zwaarder dan lucht),mits men er in
zou slagen
een lichten motor van grote
g
g
wij
energie
te maken. Van hen noemen wij
g
Liliënthal, Chanute en Pilcher. In Amerika
arbeidden tezelfder tijd
Wilbur en
J de gebr.
g
Orville Wright;
dezen waren de eersten, die
g
een zweeftoestel construeerden, datoed
g
naar het roer luisterde en toen zij
J door de
snelle ontwikkeling
g van de automobieltechniek de beschikking
over een beg kregen
g
trekkeli'k
J lichten motor, was het succes er
zij drie
en opP 17 December 1903
93 maakten zij
korte vluchten.
***
In den tijd,
toen
de gebroeders
Wright
g
J^
g
in Noord-Amerika hun eerste vluchten
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Foto's K. L. M.

BEKENDE K.L.M.-PILOTEN.
I. W. Smirnoff.
maakten, nam men in Europa
P eveneens
P roeven met motorvliegtuigen, maar de eer ste vlucht boven Europesen
bodem was
P
toch die van Santos Dumont(die opP het
gebied der bestuurbare ballons toen zijn
zij
g
233November
Poren al verdiend had) opP
1906
over een afstand van 220 M. Aan het
9
einde van 1907
97 bracht Farman het reeds
tot077M., Blériot en andere Franse constructeurs deden van zich spreken.
A
Ook de militaire autoriteitenin
g gen zich
voor de vliegmachine
interesseren en de
g
eerste militaire vlieg-eskaders
werden in
g
verschillende landen opgericht.
In die jaren
P gjare
1913 had Frankrijk onbetwist de leidingg
op
der aviatiek.
P het gebied
g
Bi' het uitbreken
van den wereldoorlog
g
was de waardering
g voor het vliegtuig
g g in
militaire kringen
nog
g
g slechts gering;
g
g, aan
bet einde van den strijd
J was het luchtwapen
geen onmisbare factor en had zich inll
ae
oorlogvoerende
landen een belangrijke
gJe
g
vliegtuigindustrie ontwikkeld. De betrouwr
baarheid van de vliegmachine
was
g
w zelfs
e so nder de moeilijkste
omstandigheden
duidelijk
duidelij
J
g
gebleken. De geschiedenis
van de ge
welg
g wel
die
de aviatiek na den
g ontwikkeling,
g,
oorlog
g
g heeft genomen
, valt samen met die
van de Nederlandse luchtvaart en men kan
zelfs zeggen,
dat Nederland opA bepaalde
e
gg
P
gedeelten van dit uitgestrekte
terrein ee
^
g
rol heeftes
g eeld.
A

J. B. Scholte.
werd hier te lande opgericht
de
pg
o wed
In I97
Nederlandse Vereniging
g g voor Luchtvaart,
ie bedoelde de belangstelling
die
g
g van ons volk
voor de luchtvaart te wekken.
begon
de pperiode van snelle
r na 1918
g
Eerst
9
ikkelin
ontw
gen bloei van de luchtvaart in
en organisatie
Nederland met de opkomst
g
A
van deluchttoerisme,
luchtsport, het luchttoerisme de
-reglementering
luchtvaartwetgevingen
-re lementerin en
de militaire luchtvaart.
De
e vliegtuigconstructeur A. H. G. Fokker
verplaatste na den oorlog
gzijn
J bedrijf
J van
lan naar Nederland en de construc Duitsland
ts Koolhoven, die zich ti'J dens den
teur Frits
in Engeland
veel naam had gemaakt,
oorlog
og
g
g
,
zich ook weer in ons land. In 9
11
vestigde9
gaf een jonge
Plesman,
b
J g luitenant-vlieger,
g
toot tot het houden van de E.L.T.A.,,
stoot
de Eerste Luchtvaart Tentoonstellingg Amram die veel heeft bijgedragen tot het
sterdam,
van de luchtvaart in Nederpopulariserene
land.
h
In hetzelfde
etze
J jaar IgIgwerd reeds,, dank
ziJ den krachtigen
steun van een aantal
g
vooraanstaande mannen, de N.V. KoninkLuchtvaart Maatschappij
l ike
PP
J voor NederJ
o Pland en Koloniën — thans K.L.M. —
g ericht. Directeur werd Plesman.
roeide
deze maatscha A IIn 20 J'aren tijds
g
J
bedrij met 12 man perpiji' van een klein bedrijf
tot een wereldonderneming
g met 1s 00
geëmployeerden; het aantal passagiers
g
A
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K. D. Parmentier.

BEKENDE K.L.M.-PILOTEN. G. J. Geysendorffer.

g roeide van enigee
^ honderden in het eerste
in I1937.
exploitatiejaar
tot 120.577
J
P
577
0 Pden I den
de K.L.M.
P
7 Mei 1920
9 opende
haar eerste luchtlijn Amsterdam-Londen,
,
die in samenwerking
maatg met een Engelse
g
schaPPJ
i' om den anderen daggde verbindingg
onderhield. De K.L.M. huurde toen Engelse
g
oorlogstoestellen
g
, die verbouwd waren voor
passagiersvervoeren
bestuurd werden door
P
g
Engelse
g
Ppiloten. Een enkele reis naar Londen kostte in die dagen
15 0. Van den
g
28sten Juni af kwam er een dagelijkse
dienst
g J
op
1920
P
P Londen, den Isten September
9 werd
een dienst op
geopend
in samenP Hamburggg
A
werkinget
een Duitse combinatie. Toen
g
eind October de dienstenestaakt werden,
,
2I 63 k..g vracht
waren er 345 passagiers,9
en 29 b2 k..
g ost
P vervoerd.
Van jaar
tot jaar
jaar is het Europese
luchtP
)
net dichtereworden.
In 1922
werd een
g
9
dienst op
later
, die een jaar
^ P
A Brussel geopend,
J
doorgetrokken
werd naar Parijs;
g
J ,1922 was
tevens het jaar van den eersten winter24
dienst. In 1924
een dienst opP Ko P en 9werd
hagen
geopend,
die twee jaren
later door
g
J aren
g P
getrokken werd tot Malmö in Zweden. Te
Amsterdam sloten de li'J nen uit Londen en
Parijs
P den dienst naar het Noorden
J aan op
en zo werd een der belan gJ
'rijkste luchtverbindingen
van Europa
g
A tot stand gebracht.
g
In 1931
de K.L.M. een dienst oop
93 opende
P
Berlijn,
op Hull
en Liverpool,
) , in 1934
934
P
P
, terwijl 935
in 1935
de lijn Amsterdam-Halle-Lei
J
Pp-zig-Praa gen Amsterdam-Frankfort-Milaan

tot standebracht
werden, enz.
g
Dank zij
J den arbeid van de I.A.T.A.,, de
International Air Traffic Association, is er
op
tussen de verschillende
g
P luchtvaartgebied
maatschappij
PPJ en ggoede samenwerking.
g Ten
dele worden bovengenoemde
lijnen
dan ook
g
J
niet door de K.L.M. alleen onderhouden,
doch in combinatie met andere maatschapP . .
gee
piji' en. De samenwerking
g heeft ook ten g
vol^
geggehad,
, dat in het buitenland op
P de
luchtlijnen
der K.L.M. aansluitingen
g bestaan
J
naar nog
den
J
^ g steden; tijdens
g verder gelegen
zomer is ereen
A,
gJ stad in Europa,
g belangrijke
die men niet binnen één dag
g door de lucht
bereiken kan. Op
kan men in
P het ogenblik
g
den ochtend uit Nederland naar Londen,
Parijs of Berlijn
en 's avonds weer
Parijs
g
J vliegen
thuis zijn.
J
J 's Zomers is zelfs Londen-Berlijn
v.v. een dagreis,
waarbij
waarbij men zes uur den
g
tijd
WijJ
g
J heeft tussen heen- en terugreis.
vol en over
laten hieronder enige
cijfers
^g
de toeneming
g van het K.L.M.-verkeer in
Europa.
P
Passagiers Vracht en Post
Jaar Gevlogen
g
Overbagage in KG
KM
in KG
1930 r.4gr.o4o
1 7. 456
94.884
992.62 5
19.911
1.212.906 113.535
1931 1.654.740
1932 I.651.789
20.877 86 5•048 134.525
1933 2.2I I.Ó32
40.917 1.219.746 147.807
85.091 1.063.636 193.373
1934 3.821.136
101.293 1.319.062 312.065
1935 3.564.529
108.484 1.456.71i 403.816
1936 3.684.582
110.781
1.575.362 522.038
1937 4.916.739
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Luchtvaart. —Fokkers „Spin", één der eerste door Fokker gebouwde vliegtuigen.
(foto uit: „Wij vliegen. om de wereld", Uitgave J. M. Meulenhoff, A'dam)
Amsterdam-Batavia. Op
P i Ocober
vlogen
der Hoop,
9r 2
4
g van
P,
van
Weerden Poelman en van den Broeke
met een Fokker voor 't eerst naar Baen veer
93o werd
wer een
tavia, II September
1930
P
De
tiendaagse dienst opP Batavia gepend.
gP
instelling
g van dezen dienst was alleen moJ door de medewerkingg der Nederlandse
gelijk
per
P
P
5 K.G. post
J, die de K.L.M.oo
P osteri'en
vlucht vergoedde
, ook als er niet zoveel
g
vervoerd werd. Ditostcontract
vormt nog
g
heden den vastengrondslag
g voor den dienst
g
op
P Indië. Reeds een Jjaar later werd de

14-daagse
in een wekelijksen
dienst veran g
J
4
derd vanaf den I2den Juni 1935
is er een
93s
halfwekelijkse
dienst en sedert eind ' 37
J
per naar Indië gevlogen.
wordt erer
3 Xweek
g
g
In het begin
g duurde een reis naar Indië
door de lucht nogg 1 2 dagen
g , doch naarmate
snellere vliegtuigen voor den dienst gebruikt
g
konden worden, werd de reisduur korter.
In 1932
vlogeng de driemotorige
933
g
93 en 1933
Fokker-Dou
g lasvlie
g tui
g en naar Indië in
dag.
g
5 I da
Steeds is men er op
P uit de snelheid bijJ
behoud van alle bedrijfszekerheid
op
Ptevoe
voel

Luchtvaart. — Het toestel der Wrights, het eerste vliegtuig.
(foto uit : „Wij vliegen om de wereld", Uitgave J. M. Meulenhoff, A'dam)
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Luchtvaart. — Fokker F II, het eerste economische verkeersvliegtuig (gebouwd in 1919).
ren en hetemak
derApassagiers
te
bevor
g
g
deren. De bekende Douglas DC-2 is vervannog iets snellere
en nog
g en door de grotere
g
DC- 3, terwijl
terwijl ook alweer het gigantische
gg
vliegtuig
g g DC-4
4 de aandacht trekt van heel
de vliegwereld.
g
Inmiddels werd in Indië de K.N.I.L.M.
(Koninklijke Nederlands-Indische Luchtvaart Maatschappij)
AAJ opgericht,
o ericht, die de verbinding
nderhoudt met de voornaamste
g
plaatsen
in den Archipel,
maar
thans ook
ook,
el
P,
P
gedeeltelijk
in samenwerking
g
J
g met de K.L.
M. naar Australië vliegt
begerig
M.,
g en het oogg
g g
blijft
g met
J richten opP verdere verbindingen
de PhiliPPJ
i' nen , China en Japan.
P
Door bovengenoemde
samenwerking
g
g van
K.L.M. en K.N.I.L.M. is het nu mogelijk
g J
i^Amsterdam in te stappen
PP voor een directe
verbinding in uitsluitend
Nederlandse vliegg
tuien
in Australië.
P
g met de hoofdplaatsen

roo als met Schouwen. De
was niet zog
zoroot
verbindingHaamstede werd in 1932
d932
oor
getrokken naar Vlissingen;
latei
g
g , een jaar
J
werd ook de lijn
J naar Groningen
g heropend.
A
en de dienst opP Zeeland werd door getrokken tot de Belgische
badplaats
Knocke. In
^
P
ditzelfde Jjaar kwam ook de lijn
J naar Twente
tot stand; Eindhoven-Rotterdam dateert

* * *

Het luchtverkeer binnenslands bestaat
nog
g, de dienst opP Batavia werd
g niet lang;
eerdereo P
end dan die naar Haamstede,,
welke van Juli 1931
g b
93 is. De vliegtuigen
waren echter steeds bezet en er moesten
worden,
heel wat extra-dienstenevlo
gen worden
g
daar de_ Schouwenaars met trein, .boot en
tramuur
hadden om naar Rotter? nodig g
dam te komen,, terwijl
terwijl het vliegtuig
g b het
traject
in een half uur aflegde.
Een maand
J
g
later werd
eenen
GroningenP roefdienst
g
Amsterdam v.v.eo
g Pend , doch het succes

Luchtvaart. — De Fokker F XXXVI met 4
Wright Cyclone S.G.L.-1820 F 2 motoren,
benevens in vlucht verstelbare schroeven.
Aantal passagiers : 32. Max. snelheid 300 K.M.
Max. kruissnelheid 265 K.M. per uur..
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Luchtvaart. — Het twee-motorige verkeersvliegtuig Douglas DC-2 „De Uiver"
(verongelukt), uitgerust met 2 Wrigt Cyclone S.G.R.-1820 F. 3 motoren, benevens in de vlucht verstelbare schroeven. Max. snelheid 338 K.M. per uur. Max.
kruissnelheid 315 K.M. per uur.
werd de dienst op
van 1934.
A Gro
937
934 In 1937
ningen doorgetrokken
naar Leeuwarden,
g
terwijl in datzelfde jaar
een dienst Amsterterwijl
J
werd geopend.
P
***
bouwde Fokkerzijn
zij
In 1920
J eerste ver g
jaar
keersvlie
g
J
g tui
g, de F. 2,^ die het volgend
in dienst opP de K.L.M.-lijn
J kwam. Dit
passagiers
vloog
lt
lt 1 20 k .m. Pper uur en kon4P
meenemen. Een Jjaar later kwam de grotere,
g
tij het beste
snellere Fokker F.in
3^ dien tijd
tui ter wereld. De F. 7 van
verkeersvliegtuig
1924,waarmee
van der Hoop naar Indië
P
2 waarmee Ge yde
F. 7, van i 95^
vloog,
Ya
n
sendorffer in1 97
2 naar de Oost ging,
lt lt,
denen
P
lt vervoeren, de laatste
7 8 passagiers
had een snelheid van 16o k.m.er
P uur.
Fokker F. 8, met twee motoren, voor 15
ve rkeers
passagiers, was het eerste grote
lt
12,
vliegtuig; volgden
later vol den de F. 7b,
7 ^ F. 9, F. 12
F. i8 metmotoren
en de F. 22 en F. 36
3
3
metmotoren.
De Fokker F. 36
Arend"
4
3 ^,
het vlaggeschip
ltlt
P der K.L.M.-vloot,, vervoert
assa iers.
Het heeft een snelheid van
32 P
lt
wordt met succes lt 260
k.m.e
P er uur en
bruikt opP de lange
in Europa.
A
lt luchtlijnen
J
In 1934
kwam het eerste metalen Fokker
934
Doult lasvlielttui
lt DC-2 (twee motoren) in
Holland. Omtrent de vloot vermelden wijJ
nog,
de K.L.M. 13
DC-2 vlieglt
lt lt^
3 Douglas
tuien
g bezit met een snelheid van 300
3 K.M.
en 18 Douglas
DC-3,; van dit laatste type
lt
YP
worden er twaalfebruikt
voor de verbing
dinget
Ned. Indië. Voorts is de K.L.M.
g
thans in het bezit van 6 Lockheed Super
P
in
Electra vliegtuigen, waarvan
er zich
4
de West bevinden.
De vloot der K.L.M. telt nu2s vliegtuilt
g en waarbijJ 31
3 Fokker-vliegtuigen, 12 Fokker-Douglasvlielttui
^en en een zestal lucht-

taxi's van het type
YP Koolhoven F. K. 43.
43 _r
***
Deeu dluchtvaartbewe
g
gin
g stond aan vankeli
geheel op
maar sinds
ze
P zichzelf,
Jk g
den asten September
1934
heeft zijzijzich
P
934
Koninklijk Nederlandse
aangesloten
bijJ de Koninklijke
g
Vereniging
in voor Luchtvaart. De leden werden met ingang
g g van dien datum jeugdlid
J g
van.
g g Het Hoofdbelt enoemde vereniging.
stuur riep
in
lt
P een Centrale Jeugdcommissie
het leven, welke bestaat uit vijf
J leden en
een voorzitter, aangewezen door het Hoofdbestuur van de K. N. V. v. L. en vijff leden,
aangewezen
door dejeugdbewegingen
lt
lt ekozen uit de leden. Dezeeu
J lt dbewe
lt in
lt is
uit e roeid tot ± 8o Jeugd-Luchtvaartuitgegroeid
lt
Clubs. Op
staat bij
P den voorgrond
J deze
lt
zaak de vliegtuig-modellen-bouw.
Het vervaardelt en van modellen is natuurlijkbezigheid,
een bezi heil, waarbijJ veel te leren valt.
***

Luchtvaart. —Vreemde vogel op Waalhaven.
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Het bestuurbare luchtschip.
A
De constructie van bestuurbare luchtschegeweest door de ontPmogelijkg
en is alleen
wikkelingan
de auto-industrie, die in staat
g
was lichte en toch krachtige motoren te
leveren. Vóór dat dit mogelijk was, strandden deo
P Zo
P in
g en
g steeds opP deze klip.
die van Giffard in 1852.
4 volbrachten
5 In 1884
de. officieren Renard en Krebs met hun
luchtschip
P„La France" voor de eerste maal
een tocht, waarbij
zij erin slaagden, het
J zij
schip
van vertrek terugg
P de plaats
P weer op
P
te brengen.
Het buiten verhouding
g grote
g
g
c
elegewicht
gewicht van den door hen gebruikten
g
tromotor hield echter ook hier de ontwikkeling
tegen.
g
Intussen waren in 1880 in Duitsland de
eerstee
P roeven met bestuurbare ballons ^ nomen door Baumgarten
en Wdlfert. De
g
eerste stijve
ballon werd geconstrueerd
door
g
J
den Oostenrijker
Schwarz,^ in 18 70.
J
In Frankrijk
J construeerde de Braziliaan
Santos Dumont in den loop
A van enige
g Jjaren
niet minder dan 15
met een
P
5 luchtschepen
slap
g verstijving.
J g
g
P ballonlichaam met geringe
Deebr.
g Lebaudy Yhadden meer succes.
Zij
in
g
g mislukkingen
J bouwden na enige
1904
P van het half
94 tenslotte een schip
stijve
type
van 2666 m 3
y A met een gasinhoud
g
J
en een lengte
van 58
5 m. Dit type
YP werd
g
door het Franse legerbestuur
aangekocht.
g
g
Al deze constructies enrestaties
werden
P
op
g
P den duur echter in de schaduw gesteld
3oor de resultaten van den bekendenraaf
g
von Zeppelin(1838-1917)in
Duitsland
PP
die zich reeds sinds 1863
voor
3 met plannen
P
len bouw van een luchtschipP bezigg hield. De
ontwerper
stuitte aanvankelijk
aanvankelijkop
P denn on
P
wil van de hogere autoriteiten, maar zonder zich hierdoor te laten weerhouden,
richtte hij,
g esteund door den koning
J^ gesteund
g van
Wurttember
g ^ in 18 8
9 een naamloze vennootscha
P ter bevordering
g van de luchtvaart opA met een kapitaal
van 800.000 mark,
P

Luchtvaart. — De „Pelikaan" start op een
donkeren Decemberavond voor de Kerstvlucht naar Indië.
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Luchtvaart. — Het eerste tweepersoonszweefvlieguig in Nederland, gebouwd
in 1934.
waarvan hij
J zelf niet minder dan 20.000
4
mark stortte.
Deeschiedenis
van de (stijve)
Zeppelins
g
PP
J
is vol dramatische spanning. De eerste Ze A 00 L. Z. i 01300
m3 128 m. lang
lang,
A elin van i 9m3,
2 Daimler-m.
,332 K.M. Pper uur) kwam niet
verder danroefvluchten
de tweede van I95
o
P
verongelukte
in i 906 bijJ een noodlandin bg.
g
De derde L. G.van
106
9 werd door het
3
leerbestuur
over genomen en deed dienst
g
I . De vierde L. Z. 1908
tot I 93
en
be9 deed den
roemden tocht Bazel, Mannheim, Mainz,
Echterdingen
(bijJluchtschip
Stuttgart). Het luchtscha
g
verongelukte
hier bijJ een noodlanding.
g
g Maar
toen was ereestdrif
t gewekt
voor deplang
g
P
nen van denraaf.
In een nationale ing
zamelingkwam 6 millioen mark bijeen
voor
J
von Zeppelin.
In 108
PP
9 werd een nieuwe
maatschappij
voor den bouw van Ze P PA J
pelin-luchtscheen
met één millioen kaP
Het bedrijf
bedrijf werd gevestigd
ieitaal opgericht.
Pg
g
g
te Friedrichshafen en aan het meer van Kon-

Luchtvaart — „De Koe" zoals de leerlingen
de F K 46, het standaard-schoolvliegtuig der
Nationale Luchtvaartschool, noemen.
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Luchtvaart. -- Het grote Duitse luchtschip

Luchtvaart. — Het luchtschip „Hinden-

L Z 129 in aanbouw. Lengte 248 m., doorsnee 41,2 m.

burg" bij de „Siegessaule" te
Berlijn.

ideeën door bede Zeppelin's
stanz werden
PA
kwame ingenieurs
verder ontwikkeld. Zo
g
ontstond in de jaren
1913-1914de „G
J
L Z" , die reeds alle voorname kenmerken
van het moderne stijve
f luchtschipP ver toonde.
Zeer eenvoudig
g van constructie waren de
luchtscheen
luchtschepen, die de Duitse majoor
majoo von
een tijd
had econstru
J d vroeger
g
g
eerd. Het Parseval-luchtschip
P was van het
aanvankelijk 448 m. lang,
slappe
g,
YA , aanvankelijk
PP type,
een inhoud van 2s0o m3 . Later werden g ro tere exemplaren
gebouwd.
Dit type
YP bleek
P
g
ook zeereschikt
voor militaire doeleinden.
g
Tijdens den oorlog^ kwam de luchtschepenTijdens
P n
constructie in Duitsland onder den dran ag
der omstandigheden
tot
ikk
o ntweg groter
lt
linlten de Zeppelins
bewezen hun bedri'fsJ
Pp
zekerheid door tal vanrote
tochten,, ook
g
onder de moeilijkste
omstandigheden,
J
lt
, boven
vijandelijk
vijandelijk ltgrondgebied.
Na den oorlogg
lt
deden de teleurstellende ervaringen
met de
lt
luchtscheen
in Engeland,
Frankrij en
P
lt
, Frankrijk
en later ook in Amerika, welke landen het verlies van bijna
al hun schepen
J
P
vroe er of later met opoffering
vroeger
P
g van vele
mensenlevens betreurden,
ublieke
publieke belangstelling
lt
lt voor dit luchtvervoermiddel beneden het nulpunt 93
dalen. In 1923 werd nog
g
voor Amerikaanse rekening
lt op
P de werven
te Friedrichshafen een Zeppelin'
voor A assa PP

giersverkeer gebouwd.
Dit schip
g
g
P werd door
den commandant dr. Eckener
, met een
Duitse bemanning
door de lucht naar
g
Amerikaebracht
waarbij
g
, waarbij een afstand van
8050
k.m. in 81 uren werd afgelegd. Eni e
5Enig
later,, in I 929,volbracht
vo
dezelfde
z
com J
mandant met de Graf
Zeppelin"
van I15
„
PA
Augustus
tot 4 September
een reis om de
g
P
wereld (Friedrichshafen—Tokio—Lakehurst
(V.S.)—Friedrichshafen).
In de laatste jaren bezitJ
Duitsland vrij-wel het monopolie voor
de luchtscheep-P
vaart. Men heeft daar eengrote luchtscheepvaartmaatschappij opgericht,
o ericht
die
thans eenere
dienstP
op-me
Zuidgellen
g
rika onderhoudt en o.m. ook met het vervoer van de mail is belast. Het laatste luchtschaP„
L Z 2 "9 was prachtig
P
lt
ltuitgevoerd;
, het
bezat een ruime afdeling
lt voor de P assa hutten en eetzalen,, een bar
lt Iers met grote
lt
en... een danszaal.
Na de ontzettende catastroP he van dit
luchtschip
P in Amerika als gevolg
lt van het in
lt
brand raken van het waterstofas
g , dat als
tij het ver draagkracht
diende,, was enigen
tijd
lt
g
met deze luchtschepen
g
P stilgezet.
Hetebruik
gebruikvan helium verdient aanbeveling boven dat van waterstofas
g , omdat
eerstgenoemd
ggas onbrandbaar is en niet
g
de oorzaak kan zijn
J van het in brand raken
van het luchtschip.
P,,

i

